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+ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΟΥΓΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ
ARCHIE VOUGIS

-Εμπρός ποιός είναι;
-Έλα εγώ είμαι ο ARCHIE, από τον
Καναδά, πέσμου με έχεις
ακόμα φίλο σου;
-Έλα φίλε Αργύρη τι κάνεις;
-Αλήθεια το λες, είμαι ακόμα
φίλος σου; Με κάνεις και
χαίρομαι.
Τον άλλο μήνα θα έρθω στην
Ελλάδα, επιθύμησα πολύ την
πατρίδα, θα έλθω και από το
μαγαζί σου, σίγουρα όμως είμαι
φίλος σου, έτσι;
Τι απίστευτος διάλογος κάθε
φορά που θα μιλούσαμε στο
τηλέφωνο ή όταν θα βρισκόταν
στην Ελλάδα και με
επισκεπτόταν. Το αστείο αυτό
ξεκίνησε το 2005 στην 1 η
Ολυμπιάδα των Ταχυδ/ργών.
Όπως γνωρίζετε σε αυτή την
Ολυμπιάδα που ήταν
αφιερωμένη στην 1η παγκόσμια

ARCHIE πήρε το μεγάλο
χειροκρότημα!
Με τον Αργύρη είμαστε
πράγματι φίλοι.
Γνωριστήκαμε το 1981 και
από τότε πάντα όταν
βρισκόταν στην Ελλάδα
ανταμώναμε, λέγαμε τα δικά
μας, και τον πήγαινα τακτικά
στο εστιατόριο τα «Αμπελάκια» στην Ν. Φιλαδέλφεια
που του άρεσε η κουζίνα του
και το χύμα κρασί. Τον
ARCHIE τον χάσαμε μετά
από καρδιακή προσβολή και
οι γιατροί για ένα 10ήμερο
προσπάθησαν να τον κάνουν
καλά αλλά δεν τα κατάφεραν.
Ο Αργύρης Βουγικλόπουλος
όπως ήταν το πραγματικό του
όνομα στην Ελλάδα,
γεννήθηκε στον Πειραιά στις
4 Ιουνίου του 1936.
Ο πατέρας του καταγόταν

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ 2008
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εγάλη επιτυχία στα ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ 2008.
Το θέατρο ήταν γεμάτο χωρίς να υπάρχει
ούτε μια θέση κενή, αλλά και ο εξώστης
ήταν επίσης γεμάτος, είχαμε και μια λίστα
αναμονής από 100 και πλέον άτομα που τα είχαμε
αποτρέψει να έλθουν στο χώρο του θεάτρου,
αλλά παρόλα αυτά 25 περίπου άτομα ήλθαν με την
ελπίδα να βρουν μια θέση. Και πράγματι φάνηκαν
τυχεροί λόγω κακοκαιρίας και έτσι και αυτοί
βολεύτηκαν και η Α.Τ αύξησε τα έσοδα! Το
πρόγραμμα ήταν πράγματι πολύ εντυπωσιακό
καλύτερο από κάθε άλλη φορά. Ο MAGIC
CHRISTIAN εντυπωσίασε παρόλο που ορισμένοι
«προχωρημένοι» περίμεναν περισσότερα . Ως
ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ τιμήθηκε ο ΞΑΝΘΟΣ
ΜΑΓΟΣ μια τιμητική διάκριση που του αξίζει για την
καλλιτεχνική του διαδρομή. Ο Ξανθός Μάγος, με
την «κόρη του» Ειρήνη αυτή τη φορά ,έπαιξαν το

από την Βυτίνα και η μάνα του
από την Χάλκη.
Από τα 3 αδέλφια [ο αδελφός
του και η αδελφή του ζουν
στον Πειραιά] ο Αργύρης το
19 5 5 α π ο φ ά σ ι σ ε ν α
ξενιτευτεί για μια καλύτερη
τύχη στον Καναδά. Εκεί έγινε
ο A RC H I E VO U G I S . Τα
πράγματα εκεί δεν τα βρήκε
όπως του υπόσχονταν ή
όπως νόμιζε ότι ήταν. Βρήκε
δυσκολίες και όπως η
συντριπτική πλειοψηφία των
Ελλήνων μεταναστών έτσι και
αυτός δούλεψε σε
εστιατόρια. Τον ελεύθερο
χρόνο ασχολούνταν με τον
αθλητισμό και έπαιζε ως
τερματοφύλακας σε μια
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÅË.4

νούμερο με τα μαχαίρια, αφού πρώτα έγινε η
απαραίτητη ενημέρωση για το θέαμα που θα
βλέπαμε. Ευτυχώς δεν είχαμε λιποθυμίες και
κραυγές και όλα πήγαν θαυμάσια.
Μετά το τέλος του φεστιβάλ όλοι οι καλλιτέχνες που
συμμετείχαν στην εκδήλωση προσήλθαν σε τιμητικό
δείπνο στην αίθουσα της Α.Τ.
Ο MAGIC CHRISTIAN έμεινε κατάπληκτος από το χώρο,
το μουσείο και την βιβλιοθήκη της Α.Τ εκφράζοντας
τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του για την
δραστηριότητα της Α.Τ. Προτάθηκε από την Α.Τ. στον
MACIG CHRISTIAN και στον ALEXANDER να τους
ανακυρήξει επίτιμα μέλη της, που με μεγάλη χαρά το
αποδέχτηκαν. Ακολούθησε μια μικρή τελετή για την
ανακυρηξή τους ως επίτιμα μέλη της Α.Τ. Η υπέροχη
σπιτική κουζίνα της Αναστασίας και το άφθονο κρασί
δημιούργησαν μια ζεστή ατμόσφαιρα που κράτησε
μέχρι στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα.
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ΝΕΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
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συνάντηση των Ελλήνων
Ταχυδ/ργών, έλαβε μέρος και ο
ARCHIE που ήρθε από τον
Καναδά. Ο Αργύρης
παρουσίαζε το πρόγραμμά του
στη σκηνή, αλλά από τον
ενθουσιασμό του, αλλά και από
την όμορφη βοηθό του,
παρασύρθηκε και ξέφυγε κατά
πολύ από το χρόνο του. Εγώ
πίσω από την κουρτίνα για να μη
βλέπουν οι θεατές, πήγα και
σιγά σιγά του τράβηξα ελαφρά
το σακάκι και του ψιθύρισα.
«Τελείωνε». Έλα όμως που είχα
ξεχάσει το μικρόφωνο ανοικτό
και ακούστηκα στην αίθουσα ! Ο
ARCHIE κοίταζε γύρω του να
δει ποιος τον τραβάει, οι θεατές
το απόλαυσαν με γέλιο και ο
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πως ξέρετε στις 7 με 9
Νοεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε, στη Σόφια
της Βουλγαρίας, το 6ο Βαλκανικό
Φεστιβάλ Ταχυδακτυλουργών.
Την Ελλάδα εκπροσώπησε η
Ακαδημία Ταχυδακτυλουργών με
μια 25μελή αποστολή από την
οποία 4 επίλεκτα μέλη της,
ταχυδακτυλουργοί, έλαβαν
μέρος στο διαγωνισμό ανάδειξης
του καλύτερου ταχυδακτυλουργού. Συνολικά διαγωνίστηκαν 68 ταχυδακτυλουργοί των
βαλκανικών χωρών σε 5
διαφορετικές κατηγορίες.
Η Ελλάδα κατέκτησε 3 πρώτες
θέσεις και 1 τέταρτη.
Χρυσό βραβείο στην κατηγόρια
manipulation κατέκτησε ο
Christian, χρυσό βραβείο στην
κατηγορία general magic

κατέκτησε ο Merlin, χρυσό
βραβείο στην κατηγορία comedy
magic κατέκτησε ο Magic Chris και
ο Πρωτέας ήρθε 4ος στην
κατηγορία general magic με
μόλις 3 μονάδες διαφορά από τον
τρίτο.
Το επόμενο, το 7ο Βαλκανικό
Φεστιβάλ,θα πραγματοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο
του 2010 με οργανωτή την Α.Τ.
Η αλήθεια είναι ότι και αυτή τη
φορά τους «πιάσαμε» στον ύπνο
τους συναδέλφους των
Βαλκανίων και τους πήραμε τα 3
από τα 5 χρυσά! Το επόμενο θα
γίνει στην Θεσσαλονίκη το 2010.
Με μια καλή προετοιμασία από
τώρα, σίγουρα θα «χτυπήσουμε»
πολύ περισσότερα μετάλλια και
διακρίσεις. Όσοι ενδιαφερόμενοι
προετοιμαστείτε!

2η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΩΝ
2nd OLYMPIAD MAGIC
ο

[ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΩΝ]
7 και 8 Νοεμβρίου 2009

Με χαρά η Α.Τ. σας ενημερώνει ότι στις 7 και 8 Νοεμβρίου του 2009 στο
γνωστό μας χώρο του ΔΑΪΣ, οργανώνει την 2 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΩΝ μαζί με το 6ο Πανελλήνιο φεστιβάλ «ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ».
Το 2μερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 GALA σόου, διαγωνισμό CLOSE-UP,
βραβεύσεις, δείπνο, μεγάλο DEALER [παζάρι] και σεμινάρια με ταχυδ/ργούς
από το εξωτερικό. Στην ηλεκτρονική σελίδα τις Α.Τ μπορείτε να ενημερωθείτε
με το αναλυτικό πρόγραμμα. www.a-t.gr ή www.olympicmagic.com. Όσοι
ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα επί σκηνής ή στο διαγωνισμό
close-up πρέπει άμεσα να έρθουν σε επαφή με την Α.Τ. στο τηλ. 210 2717028.

www.olympicmagic.com

ΣΦΗΝΕΣ
ΣΦΗΝΕΣ
Ωραίο πράγμα η δόξα, αλλά προσοχή μπορεί να φέρει…..τι;
-Μου λέτε αλήθεια ότι είμαι πρώτος; Μα γιατί με δουλεύετε;
-Αλήθεια είναι, τώρα να, σε φωνάζουν να ανέβεις να το πάρεις το βραβείο. Και πράγματι το
πήρε. Ως πρώτος νικητής όμως έπρεπε να ξαναπαρουσιάσει το πρόγραμμά του στο τελικό
GALA. Ψάχνουμε να τον βρούμε, που είναι ο …… πουθενά. Ψάχνουμε στα παρασκήνια,
ψάχνουμε στις τουαλέτες, ανακοίνωση από τα μικρόφωνα να έλθει ο ……. αυτός πουθενά.
Αναστάτωση στην αποστολή μη του συμβαίνει κάτι, μέχρι και κλάματα είχαμε ! Και να χρυσός…
ερχόταν από την είσοδο του θεάτρου με το κύπελο υπό μάλης !
- Πού ήσουνα βρε, πού πήγες και μας αναστάτωσες, έλα γρήγορα να ετοιμάσεις το πρόγραμμά
σου.
- Δεν το πιστεύω ακόμα, πήρα το κύπελο και βγήκα μια μικρή βόλτα απέναντι στο δάσος !!!
Πολλοί ήταν αυτοί που με ρώτησαν για αυτό που έγραφε στο προηγούμενο φύλλο η
εφημερίδα στον πάτο της πρώτης σελίδας. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το είπε ο Αρίσταρχος το
485 π.Χ. Καλό πιστεύω ότι θα είναι, πού και πού να μελετάμε και κανένα αρχαίο ρητό, αλλά αν
κάποιος δεν το «κατάλαβε» σε αυτό το φύλλο, στο τέλος της στήλης, έγραψα το λαϊκό ρητό της
σημερινής εποχής που είναι πιο εύκολα κατανοητό.
Η Ελληνική αποστολή της Α.Τ. στο Βαλκανικό της Σόφιας μου θύμισε εποχή 1940! [από
ντοκιμαντέρ και αφηγήσεις γιατί εγώ γεννήθηκα το 1950]. Δηλαδή τότε που κυρήχθηκε ο
πόλεμος κατά της Ελλάδας και στο κάλεσμα για την πατρίδα, ξέχασαν όλοι τις πολιτικές
διαφορές το μίσος και τις έχθρες και όλοι έτρεξαν στο μέτωπο. Τα 24 άτομα που βρεθήκαμε στη
Σόφια, παράδοξα και ανεξήγητα πήραμε άριστα στην ομαδικότητα και έτσι περάσαμε πολύ
ωραία. Φτού φτού να μη ματιαστούμε !!
Τώρα που το σκέφθηκα ίσως για το παραπάνω σχόλιο η αιτία να ήταν ο ΓΟΗΣ.
Μιλούσαμε με έναν της παρέας της αποστολής και του λέω.
- Με πολλά καταπιάνεσαι, πώς τα καταφέρνεις όλα μαζί;
- Και βέβαια τα καταφέρνω όλα και μάλιστα με πολύ επιτυχία. Θέλεις να σου απαριθμήσω τα
επαγγέλματά μου και τα χόμπι μου; Γράψε επαγγέλματα.
ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΗΣ - DIJAINER και ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΝΟΥ.
Τα χόμπι μου. ΤΕΝΙΣ - ΙΠΠΑΣΙΑ - ΣΚΙ - ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑ 5 - ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ και…..
ΓΥΝΑΙΚΑΣ είχα την ατυχία να τον διακόψω εγώ !
- Αυτό να μην το ξαναπείς γιατί με προσβάλλεις και να μην το γράψεις, εντάξει;
- Ε ; εάν ήταν τόσο προσβλητικό να μου κάνεις μήνυση.
- Εγώ δεν κάνω μηνύσεις, εγώ καθαρίζω με αυτοδικία !
Εδώ είναι αλήθεια ότι το σκέφθηκα γιατί σε μια πιθανή μονομαχία θα έχανα, και το ΓΥΝΑΙΚΑΣ
το πήρα πίσω και θα τον γράψω μόνο ''ΓΟΗ'' και ελπίζω να γλιτώσω την μήνυση αλλά προ
πάντων την αυτοδικία.
Πώ πώ τι έπαθα δεν λέγεται! Την άλλη μέρα μετά το φεστιβάλ το τηλέφωνο πήρε φωτιά. Και
όταν λέμε φωτιά, ούτε πυροσβέστης να μην μπορεί να τη σβήσει. Όλα τα TV πρωινάδικα και
μεσημεριάτικα «Κρίστοφερ σε θέλουμε στο στούντιο μαζί με τον … αύριο πρωί, πρωί». Είχαμε
και πριν το φεστιβάλ κάτι προχειροεμφανίσεις, και τώρα λέω τι κάνουμε; Και πήρα την απόφαση
τίποτα και πουθενά. Αυτό έγινε και η αιτία να γράψω και το σχόλιο σχετικά με τα Μ.Μ.Ε. Γιατί
όμως τα γράφω αυτά στις σφήνες; Γιατί αυτή τη μεγάλη φωτιά μου την άναψε ένας
πυροσβέστης !!!
Δεν μπορώ να καταλάβω, αμέλεια είναι, σνομπάρισμα είναι, ή αν είναι εξυπνάδα και δεν το
έχω αντιληφθεί. Παρατήρησα ότι ένα δίδυμο σε όλες τις εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού
εμφανίζεται χωρίς εισιτήριο στο παρά 5. Το ίδιο έγινε και στα ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ και ήρθανε στο
Δαϊς χωρίς εισιτήριο. Φυσικά και δεν υπήρχαν αφού είχαμε και λίστα αναμονής 100 άτομα.
Καθόντουσαν στην άκρη κοντά στην πόρτα. Όταν πήγα κοντά τους να τους πω να περιμένουν
μέχρι τις 7 η ώρα, και αν έχουμε απόντες να μπουν μέσα. Αλλά να εκεί μπροστά μου έγινε ένα
θαύμα ! Μας πλησιάζει μια κυρία και τους λέει. Σας βλέπω στεναχωρημένους μήπως δεν έχετε
εισιτήριο;
-Ναι δεν έχουμε.
-Να πάρετε αυτά τα δύο γιατί αρρώστησαν τα παιδιά μου και δεν θα έρθουν, και τους τα
έδωσε!!!. Εγώ απομακρύνθηκα για να μη φέρω την κυρία στη δύσκολη θέση αν ήθελε να
πληρωθεί τα εισιτήρια ή να τα χαρίσει.
[Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα, και αν τύχει και σου λείπουν και τα δυό στην
πόρτα του Δαϊς σταμάτα!!!]

Τα μέλη της Α.Τ ασταμάτητα
προσφέρουν αφιλοκερδώς
προγράμματα σε εκδηλώσεις
κοινωνικού χαρακτηρα. Ο
ΜΑΡΤΙΝΟ στις 24-4-2008
παρουσίασε πρόγραμμα για τα
παιδιά του χωριού S.O.S στο χώρο του μετρό της πλατείας Συντάγματος. Ο BILL
COS στις 1-2-2009 παρουσίασε πρόγραμμα αφιλοκερδώς για μικρούς και
μεγάλους, στο σύλλογο Ηπειρωτών Ν. Ιωνίας.
Ο ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ στις αρχές Φεβρουαρίου επισκέφθηκε στα νοσοκομεία παίδων
Αγλαϊα Κυριακού και Αγία Σοφία τα αιματολογικά τμήματα, και μοίρασε
δωράκια και τρύκ στα παιδιά.
Στις 19 Φεβρουαρίου 2009 ομάδα μελών της Α.Τ. οργάνωσε δίωρη γιορτή στο
Ειδικό σχολείο [ΕΛΕΠΑΠ] στο Παγκράτι. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι BILL
COS και ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ.
Στις 5-10-2008 ο ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του εφημέριου
πατέρα Χριστοφόρου του Καρτεράδος Σαντορίνης και παρουσίασε
πρόγραμμα δωρεάν στα παιδιά του κατηχητικού της ενορίας του. Σε όλα δε τα
παιδιά δώρισε και από ένα περιοδικό κόμικ «ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ».

Όχι ο νεότερος ΤΟΤΟ αλλά ο ΤΟΤΟΣ [Ρωμαλιάδης Στέλιος] έφυγε από την
ζωή πριν 7 μήνες. Ο ΤΟΤΟΣ μαζί με τον KARLO, την 10 ετία του 50 ήταν ένα
από τα καλύτερα ακροβατικά-ζογκλερικά ντουέτα. Αργότερα και για πολλά
χρόνια ο ΤΟΤΟΣ μαζί με την γυναίκα του KORNILIA , έφτιαξαν ένα νέο δίδυμο
με πολύ εντυπωσιακό πρόγραμμα. Τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια δεν
εργάζονταν πια. Η Α.Τ. και εγώ προσωπικά στέλνω τα θερμά συλλυπητήρια
στην σύζυγο και τον γιό του.
Είναι γνωστό οτι οι ταχυδακτυλουργοί ενθαρύνουν και προωθούν κάθε είδους
απόψεις και ερμηνείες, για την διατήρηση του μύθου και της φήμης που είναι και ο
επιθυμητός τους στόχος. Μετά το τέλος του προγράμματος πλησιάζει τον ταχυδ/ργό
ένας γεροντάκος που ήθελε να μάθει το μέλλον του και τη μοίρα του. Ο ταχυδ/ργός
μεταξύ άλλων για να μην τον στεναχωρέσει του είπε ότι θα ζήσει πολλά χρόνια ακόμα.
Φεύγει ο παππούς και στα 100 μέτρα πέφτει κάτω νεκρός !
Τον βλέπει ο ταχυδ/ργός και λέει. - Κοίτα τι γρήγορα που πέρασαν τα χρόνια !
Αυτό θα πει υποστήρηξη της φήμης !!!

Μ.Μ.Ε
Η εφημερίδα ESPRESSO αφιέρωσε και πάλι μισή σελίδα για τα
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ. Ο δημοσιογράφος Μαλαδέλης Ηλίας με μια
επιμελημένη και προσεγμένη αναφορά, σχολίασε την εκδήλωση και τις
δραστηριότητες της Α.Τ. Τους ευχαριστούμε.

Αγαπητέ Kριστοφερ,
Πρώτα από όλα θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω για την στήριξη σας ως
ακαδημία ταχυδακτυλουργών και
φυσικά ως φίλος στην συμμετοχή όχι
μόνο του εαυτού μου αλλά και τον
συναδέλφων μου στο 6 βαλκανικό
φεστιβάλ που έλαβε μέρος στην Σόφια
Βουλγαρίας για το έτος 2008
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και
τον ALEXANDER που μας έχει
συμπαρασταθεί και φιλικά αλλά και
ψυχικά με της δυνάμεις του.
Με εκτίμηση
Magic Chris (Καραγιαννης Χρήστος
Γρεβενά)
Επίσης έχω επισυνάψει το βραβείο μου για το
αρχείο της Α.Τ.
Ευχαριστώ, και ότι άλλο χρειαστείτε πάντα στην
διάθεση σας..

Μου είναι αδύνατον να το πιστέψω, γιατί τέτοια μικροψυχία δύσκολα συναντάς. Ένας που
θέλει να λέγεται και συνάδελφος, κρέμασε στην επιχείρησή «του» τους νικητές του Βαλκανικού
και όποιος μπαίνει μέσα τους δείχνει με την σύσταση ως παράδειγμα προς αποφυγήν !!! Αν
όμως ανοίξει το βιβλίο των παροιμιών θα διαβάσει.
«Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια».
Δεν έγινε αντιληπτό λόγω του πλούσιου και μεγάλου προγράμματος, η απουσία του ΜANOLO,
που ήταν διαφημιζόμενος στο έντυπο και στην εφημερίδα. Η χωρίς αιτία απουσία του, είναι μια
αντιεπαγγελματική συμπεριφορά που δυστυχώς υπάρχει σε ορισμένους. Κρίμα όμως γιατί ο
MANOLO είναι πράγματι ένας σπουδαίος ταλαντούχος καλλιτέχνης, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό
για να κατακτήσει κάποιος αξίες όπως, εκτίμηση, κύρος, αξιοπρέπεια, σεβασμό.

Τώρα μια συνέχεια από τις σφήνες της προηγούμενης εφημερίδας.
Έγραψα για έναν μαγαζάτορα που δεν με γνώριζε, αλλά με γνώριζε και νάτος ο φίλος
εμφανίστηκε στην Α.Τ. Όχι γιατί διάβασε την εφημερίδα, γιατί η εφημερίδα είχε μεν τυπωθεί
αλλά δεν είχε ακόμη ταχυδρομηθεί, αλλά γιατί αυτός άλλα έχει στο κοφτερό μυαλό του ! Εγώ
έλειπα και έτσι ατυχήσαμε και οι δύο και δεν ανταμώσαμε.
- Καλημέρα σας τι κάνετε ; πως είστε ; ωραία πράγματα βλέπω.
-Καλημέρα επίσης να σας κεράσουμε κάτι ; ένα περγαμόντο; [το περγαμόντο το πρόσθεσα εγώ
για τη σάλτσα της στήλης ]
- Όχι δεν πειράζει αφού λείπει και ο Κρίστοφερ δεν θα καθίσω και πολύ. Να δω και επάνω τις
αίθουσες μπορώ ;
-Και βεβαίως μπορείς είναι για όλο τον κόσμο ελεύθερα.
-Να βγάλω και καμιά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ;
-Βεβαίως να σε τραβήξω εγώ και όσες θέλεις.
Φωτογραφίες και επισκέψεις φίλε μου να κάνεις όσες θέλεις, αλλά πρόσεξε πως θα τις
χρησιμοποιήσεις.

ΑΧΑΡΙΣΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΕΙΣ; ΝΕΚΡΟΝ ΔΑΝΕΙΖΕΙΣ

Åöçìåñßäá ðïõ åêäßäåôáé áðü ôçí Áêáäçìßá Ôá÷õäáêôõëïõñãþí,
ÊÜëâïõ 77 Í. Éùíßá 142 31 ÁèÞíá , ôçë: 210 2717028 www.at.gr
Áñéèìüò öýëëïõ 13.
Õðåýèõíïò Ýêäïóçò: ÃÏÕÓÇÓ ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÓ
Êåßìåíá êáé öùôïãñáößåò ðïõ áðïóôÝëëïíôáé ãéá äçìïóßåõóç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Áðáãïñåýåôáé ç
áíáðáñáãùãÞ, ìåôÜäïóç, áíáäçìïóßåõóç ëüãïõ êáé åéêüíáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ïðôéêïáêïõóôéêü Þ
çëåêôñïíéêü õëéêü Þ åöåýñåóçò íÝïõ åßäïõò õëéêïý êáé ôå÷íïëïãéêïý ìÝóïõ, ìÝñïõò Þ ïëüêëçñçò ôç

+ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΟΥΓΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ
ARCHIE

VOUGIS

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Απίστευτο και όμως αληθινό! Μπαίνει κάποιος βιαστικά
μέσα στην Α.Τ. και λέει:
- Έφερα αυτό το βιβλίο να σας το δώσω, για μένα είναι
άχρηστο. Η θέση του είναι να μπει στην βιβλιοθήκη
σας, και πριν προλάβουμε να πούμε ευχαριστώ ανοίγει
την πόρτα και φεύγει. Βγαίνω έξω και του φωνάζω έλα
μέσα ποιος είσαι;
Γεια σας, γεια σας Σάββα με λένε είπε και εξαφανίστηκε!
Το βιβλίο αυτό είναι σπάνιο έχει τίτλο ΜΑΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
και εκτυπώθηκε το 1905! Σε ευχαριστούμε Σάββα!
Άλλο ένα σπάνιο βιβλίο που στολίζει την βιβλιοθήκη της
Α.Τ. είναι το βιβλίο ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΟΣΚΟΥ
που εκτυπώθηκε στα Ελληνικά το 1874. Το βιβλίο
αυτό το χάρισε στην Α.Τ ο φίλος μου και χωριανός
Ζήκος Παπαζώτος που εκτός από σπουδαίος
μάγειρας δραστηριοποιείται και ως ANTIKER. Του είχα
πει ότι όπου και αν βρίσκεται και σε όποια δημοπρασία
συμμετέχει, να έχει στο νου του οτιδήποτε έχει σχέση
με την ταχυδακτυλουργία. Και να που το βρήκε το
βιβλίο αυτό και μου το χάρισε. Σε ευχαριστούμε
Ζήκο. [Όσοι βρεθείτε στα Γιάννενα να πάτε να φάτε
στο εστιατόριο του Ζήκου «Η ΙΘΑΚΗ» στην παραλία
της λίμνης, σας βεβαιώ ότι είναι το καλύτερο των
Ιωαννίνων. ]
Στην εκδήλωση «ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ 2008» τη
μαγνητοσκόπηση την έκανε ο φίλος μου ο Βαγγέλης
Ιακώβου. Ο Βαγγέλης με κανένα τρόπο δεν θέλησε
να πάρει χρήματα και τον κόπο του τον έκανε
προσφορά στην Α.Τ. Βαγγέλη σε ευχαριστούμε
πολύ.
Ίσως ορισμένοι να προσέξατε ότι ο Βαγγέλης σε όλη
την διάρκεια των γυρισμάτων ήταν αμίλητος και πολύ
στεναχωρημένος από το βαρύ πένθος που βρήκε την
οικογενειά του. Η Α.Τ. στη μνήμη της κόρης του
κατέθεσε το ποσό των 300 ευρώ στο σύλλογο Φλόγα.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ Α.Τ.
Την Κυριακή 8 Μαρτίου επισκέφθηκε την Α.Τ. η
ομάδα προσκόπων του Χολαργού.
Αφού έγινε η ξενάγηση στο χώρο του μουσείου και της
βιβλιοθήκης στη συνέχεια ο Νεκτάριος, ο EL GRECO,
ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο Κρίστοφερ τους
διασκέδασαν με μαγικό πρόγραμμα. Προσφέρθηκαν
επίσης αναψυκτικά και ξηροί καρποί και φεύγοντας όλοι
πήραν και από ένα αναμνηστικό δωράκι. Για όσους
ενδιαφέρονται, η επίσκεψη, η ξενάγηση, το πρόγραμμα
και τα αναψυκτικά είναι όλα πάντα δωρεάν προσφορά
της Α.Τ.

ΜΑΓΙΚΟ ΣΟΟΥ ΣΤΟ MEGA
Μαγικό σόου σε επανάληψη έδειξε το ΜEGA την
Καθαρά Δευτέρα. Για όσους δεν γνωρίζουν οι
περισσότεροι από αυτούς έχουν επισκεφθεί την Α.Τ και
παρουσίασαν σεμινάριο στα μέλη της Α.Τ.
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ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÁÐÏ ÓÅË.1

μικρή τοπική ομάδα
ποδοσφαίρου. Όπως μου
έλεγε και ο ίδιος «βλέπεις είναι
το αίμα» με τον Θεοδωρίδη τον
τερματοφύλακα της Εθνικής
Ελλάδας είμαστε ξαδέλφια.
Αργότερα για καλύτερο μισθό
έπιασε δουλειά στα ορυχεία
χαλκού και χρυσού στο
Κεμπέκ. Εκεί έμεινε μέχρι που
σ υ ν τ α ξ ι ο δ ο τ ή θ η κ ε . Τη ν
ταχυδακτυλουργία την είχε

έχει ένα γιό που γεννήθηκε
το 1962. Ο γιός του δεν
ασχολείται με την
ταχυδ/ργία. Εργάζεται ως
οδηγός σε δικό του φορτηγό
νταλίκα. Του Αργύρη του
άρεσαν οι γνωριμίες με
συναδέλφους. Στον Καναδά
γνωρίστηκε με όλους τους
ταχυδ/ργούς. Έκανε συχνά
ταξίδια στην Αμερική, στην
Ν. ΥΟΡΚΗ στο ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

ΠΕΚΙΝΟ [FISM] 3 ΕΛΛΗΝΕΣ
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Έλληνες ταχυδ/ργοί θα δώσουν το παρόν στο
Πεκίνο. Ο Μαρτίνο και ο Νεκτάριος μέσω της
Α.Τ. θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο
παγκόσμιο φεστιβάλ ταχυδ/ργών που θα γίνει στο
Πεκίνο της Κίνας 26 με 31 Ιουλίου 2009.
Ο στόχος όλων μας είναι όχι μόνο μια καλή παρουσία
αλλά και μετάλλιο. Ο Μαρτίνο θα διαγωνισθεί στην
κατηγορία GENERAL MAGIC και ο Νεκτάριος στην
κατηγορία CLOSE UP, θα έχουν δε την συμπα-

JORGOS

ράσταση όλης της αποστολής [μέχρι στιγμής 8 άτομα]
που θα ταξιδέψει μαζί τους. Ο Μαρτίνο και ο
Νεκτάριος θα είναι οι πρώτοι Έλληνες ταχυδ/ργοί
που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε παγκόσμιο
πρωτάθλημα τχυδ/ργών.
Ένας άλλος Έλληνας
ταχυδ/ργός ο JORGOS [Παμπουκίδης Γιώργος] θα
λάβει μέρος τιμητικά στο μεγάλο GALA.
Καλή επιτυχία.

MARTINO

NEKTARIOS

Ο MAGIC CHRISTIAN ανακυρήσσεται σε επίτιμο μέλος της Α.Τ.
CHRISTOFER και Αργύρης το 1981

μέσα του από την Ελλάδα
ακόμη, και έτσι όταν έμαθε εκεί
τα μαγικά κατατόπια και
γνώρισε και άλλους Καναδούς
ταχυδ/ργούς, ξανάρχισε να
ασχολείται από το 1972
κάνοντας ερασιτεχνικές
παραστάσεις σε ιδρύματα και
φιλικές συγκεντρώσεις. Είχε
επιτυχία και ξεχώρισε. Αυτό τον

και στο ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ για να
παρακολουθήσει, αλλά και
ν α γνω ρ ι στ εί μ ε τ ο υς
κορυφαίους μάγους του
κ ό σ μ ο υ . Στ η ν Ε λ λ ά δ α
ερχόταν τακτικά ανά ένα με
δύο χρόνια, μάλιστα έκτισε
και σπίτι στον Πειραιά, στο
πατρικό οικόπεδο μαζί με τα
αδέλφια του.

έκανε να σκεφθεί ότι με ένα
εμπλουτισμό στο πρόγραμμά
του, θα μπορούσε να έχει και
ένα έξτρα καλό εισόδημα,
πράγμα που έκανε. Σιγά σιγά
καθιερώθηκε, έγινε ο
γνωστότερος στην πόλη του
SHADBERRY και στην περιοχή
του ONTARIO. Έπαιξε στις
τοπικές TV αρκετές φορές,
επίσης ο τοπικός τύπος έκανε
αρκετά αφιερώματα για την
καλλιτεχνική του δράση. Όλα
τα εργαλεία του τα έφτιαχνε
μόνος του, είχε μάλιστα
ειδικευθεί και στα πυροτεχνικά
εφέ που έκαναν το πρόγραμμά
του πιο εντυπωσιακό.
Παντρεύτηκε με Καναδέζα και

Όταν του είπα για την
Ολυμπιάδα του 2005,
ενθουσιάστηκε, «μέσα και
εγώ» μου λέει, και με όλα τα
έξοδα δικά μου. Και ήρθε και
διακρίθηκε και τιμήθηκε από
την Α.Τ. για την καλλιτεχνική
διαδρομή και προσφορά
του.
Και πάντα μου έλεγε:
- Η συμμετοχή μου στην

MAGIC CHRISTIAN και ALEXANDER στο μουσείο της Α.Τ. γράφουν στο βιβλίο επισκεπτών.

ΤΑΧΥΔAKΤΥΛΟΥΡΓΟΣ της ΧΡΟΝΙΑΣ

Ο Ξανθός Μάγος ανακηρύσσεται ταχ/ργός της χρονιάς. Δίπλα του η Ειρήνη.

Ολυμπιάδα και η τιμή που
μου έγινε, θα μου μείνουν
αξέχαστα. Ήταν για μένα
η καλλιτεχνική καταξίωσή
μου.

- Αιωνία σου η μνήμη φίλε
Αργύρη και μην ξεχνάς….
είμαι φίλος σου.

Η Α.Τ. έκανε προσφορά αθλητικών στολών για όλη την ομάδα του Α.Ο. ΒΑΡΥΑΔΩΝ
που είναι η ομάδα του χωριού του Κρίστοφερ και αγωνίζεται στο περιφερικό πρωτάθλημα Ηπείρου.
Στις στολές αναγράφεται το ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΩΝ.

Ο αείμνηστος ΤΟΤΟΣ [ Ρωμαλιάδης Στέλιος ] με τον Κρίστοφερ το 1980

