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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ





ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

TENT ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
(1928-1988)

'Ο Τέντ Πετρίδης γεννήθηκε στή Νέα Ύόρκη τό 1928 με πατέρα τον 
οδοντογιατρό Μενέλαο Πετρίδη πού καταγόταν άπό τίς Σαράντα Εκκλησί
ες τής ’Ανατολικής Θράκης καί μητέρα τή δεύτερη γυναίκα του Δήμητρα 
(Σαμιακής καταγωγής) πού μεγάλωσε στήν Αίγυπτο καί Θεσσαλονίκη. Οί 
γονείς του ήθελαν να άσχοληθεΐ με τή βιολογία καί τήν ιατρική, άλλα 
εκείνος προτίμησε να σπουδάσει μουσική παίρνοντας τό πτυχίο του άπό τό 
Μουσικό Τμήμα τοΰ Πανεπιστημίου τής Νέας 'Υόρκης τό 1950.

Στο πρώτο μέρος τής σταδιοδρομίας του (1950-1967) ό Τέντ Πετρίδης 
δούλεψε σε διαφημιστικές καί κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις. Καί μάλιστα 
άπό τον ’Απρίλη τοΰ 1964 ως τό Μάη τοΰ 1967 χρημάτισε πρόεδρος τής 
οικογενειακής κτηματομεσιτικής εταιρείας «Petridis Real Estate and Mana
gement Corporation». Παράλληλα άπό τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ ’50 δίδα
σκε έλληνικούς χορούς καί παρουσίαζε σχετικές ομιλίες σέ ιδρύματα, συλλό
γους, τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση. Π.χ. τό 1960 συμμετέσχε στά Διεθνή 
Φεστιβάλ λαϊκού χορού πού όργάνωσαν τά Πανεπιστήμια Columbia καί 
Νέας 'Υόρκης, τό 1963 στό Φεστιβάλ Λαϊκών χορών τής ’Εγγύς ’Ανατολής 
πού έγινε στό «Λίνκολν Σέντερ» τής Νέας 'Υόρκης, τό 1964-5 στή Διεθνή 
Έκθεση τής Νέας 'Υόρκης κ.λπ. Εξάλλου διατέλεσε μέλος τής «’Επιτρο
πής γιά τήν Έρευνα του Χορού» (Committee of Research in Dance) καί 
ίδρυσε τον Έλληνοαμερικανικό Σύνδεσμο γιά τό Λαϊκό Χορό (Hellenic- 
American Folk Dance Association), πού άνέπτυξε άξιόλογη δραστηριότητα 
καί συνέβαλε ούσιαστικά στήν έκμάθηση καί διάδοση τοΰ έλληνικοΰ χορού 
στις έλληνοαμερικανικές κοινότητες τών ΗΠΑ.

Τό 1967 ό Τέντ Πετρίδης πήρε υποτροφία άπό τό 'Ίδρυμα Μελετών Χερ
σονήσου τοΰ Αίμου καί ήρθε στήν Ελλάδα γιά νά μελετήσει άπό κοντά τον 
έλληνικό χορό, συνοδευόμενος άπό τή γυναίκα του (πού ήταν συνεργάτιδά 
του) καθώς καί τά δυό του παιδιά.

Εκείνος, αν καί ήρθε υποτίθεται μόνο γιά ένα δύο χρόνια, έμεινε έδώ γιά 
πάντα, ενώ τά ύπόλοιπα μέλη τής οικογένειας του μετά άπό μερικά χρόνια 
ξαναγύρισαν στις ΗΠΑ.
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Κατά τή δεύτερη αύτή «ελληνική» περίοδο τής ζωής του ό Τέντ Πετρίδης 
έμενε στήν ’Αθήνα καί δίδασκε άγγλικά στήν Έλληνοαμερικανική Ένωση 
καί χορό σε εκδηλώσεις, σεμινάρια καί σειρές μαθημάτων πού οργάνωσε ό 

’ίδιος ή διάφοροι φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Deree τής 'Αγίας Παρα
σκευής, τό 'Υπουργείο Πολιτισμού, τό ’Αμερικάνικο Γυμνάσιο στο Χαλάν
δρι, το "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου κτλ. Καί όταν τον καλοΰ- 
σαν (ιδίως καλοκαίρι) ταξίδευε στις ΗΠΑ, τις Σκανδιναβικές χώρες, τή 
Γαλλία, τή Γερμανία καί τήν ’Αγγλία για να διδάξει καί να διαδώσει τούς 
ελληνικούς χορούς καί εκεί.

Παράλληλα μέ τή διδασκαλία τού χορού ό Τέντ Πετρίδης άσχολήθηκε 
εξίσου συστηματικά μέ τή μελέτη τού έλληνικού χορού στις πηγές του, 
οργώνοντας τήν ύπαιθρο μέ τό αυτοκίνητό του καί συλλέγοντας κάθε δυνατή 
πληροφορία για κάθε πιθανό καί απίθανο χορό καί γενικά για κάθε τι πού 
είχε σχέση μέ τά λαογραφικά, ιστορικά, γλωσσολογικά, θρησκειολογικά, 
γεωγραφικά, εθνολογικά καί άλλα ένδιαφέροντά του. Κι όταν δέν μπορούσε 
να τριγυρίζει στήν επαρχία πήγαινε καί τή συναντούσε στήν ’Αθήνα, έπι- 
σκεπτόμενος τά κέντρα πού δουλεύουν γιά τούς ’Αθηναίους πού παραμένουν 
πιστοί στο τραγούδι καί στο χορό τού τόπου τής καταγωγής τους.

Ό Τέντ Πετρίδης, παρόλο πού ήταν ψηλός μέ βαρύ σκελετό, είχε μεγάλη 
χάρη όταν χόρευε καί άφθαστη ικανότητα να μεταδίδει στούς μαθητές του 
γρήγορα καί παραστατικά τό βήμα καί τήν κίνηση άκόμα καί τού πιο δύ
σκολου χορού. ’Άλλη σπουδαία ικανότητά του ήταν ότι μπορούσε μέ άνεση 
καί ταχύτητα να προσδιορίζει άμέσως καί άλάνθαστα τά σύνθετα καί άσύλ- 
ληπτης πολυπλοκότητας μέτρα ορισμένων χορών τού βορειοελλαδικού χώ
ρου καί τού Πόντου.

’Εκεί πού πολλοί ειδικοί παιδεύονταν έπί ώρες γιά νά βγάλουν 'ένα άποτέ- 
λεσμα άκούγοντας τό κομμάτι μέ τό προβληματικό μέτρο σέ άργή ταχύτητα, 
αύτός άμέσως έβρισκε τή λύση άκούγοντάς το στήν κανονική του ταχύτητα, 
λές κι ήταν ένας απλός Συρτός, ή ένα κοινό Βάλς.

Ό Τέντ Πετρίδης είχε άξιόλογη έπίδοση στο τουμπελέκι καί έπαιζε 
καλούτσικα τή θρακική λύρα. ’Εκείνο πού τον δυσκόλευε —παρά τήν άγάπη 
του γιά τή γλωσσολογία— ήταν τό νά μιλάει σωστά τά έλληνικά! Καί τά 
διάφορα λάθη πού έκανε —άν καί τον διασκέδαζε νά τού τά επισημαίνουν— 
δέν κατάφερνε νά τά διορθώνει, όσο καί νά προσπαθούσε.

'Ως πνεύμα ό Τέντ Πετρίδης χαρακτηριζόταν γιά τήν όξυδέρκεια, παρα
τηρητικότητα, συνδυαστική ικανότητα καί άπέραντη μνήμη του. Καί ώς 
άνθρωπος διακρινόταν γιά τό άνεξάντλητο κέφι, τή ζωντάνια καί τό χιούμορ 
του, μιά χαριτωμένη περιπαιχτική διάθεση καί τήν παντελή έλλειψη σχολα
στικότητας καί πομπώδικης σοβαροφάνειας. Όσοι τον σχετίζονταν πάντα 
αισθάνονταν άνετα μαζί του, προφανώς γιατί σε πλησίαζε γιά νά σέ άκούσει, 
νά μάθει κάτι άπό σένα κι όχι νά προβάλει τις γνώσεις του ή νά σέ άπασχολή- 
σει μέ τά προσωπικά του, παρόλο πού θά είχε όλα τά δίκαια νά τό κάνει, 
άφοΰ τά προβλήματά του ήταν συχνά δυσβάσταχτα, όπως ό πρόωρος θάνα-
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τος τής κόρης του ή ή δυσκολία πού είχε μετά τό 1985 στο περπάτημα, πού 
λίγο λίγο θά τον ανάγκαζε νά έγκαταλείψει τό χορό.

Με τόσα πολλά χαρίσματα ό Τέντ ήταν φυσικό νά είναι ιδιαίτερα δημο
φιλής καί νά τον εκτιμούν οί συνάδελφοί του, ακόμα καί πρόσωπα με μεγαλύ
τερη ηλικία καί φήμη, πού δούλευαν στον ίδιο χώρο, όπως ό Σπόρος Περι- 
στέρης, ό Samuel Baud-Bovy καί ή Ντόρα Στράτου. Ή εκτίμηση πού είχε 
γιά τόν Τεντ Πετρίδη ό Baud-Bovy φαίνεται άπό τα παρακάτω δύο γράμματα 
πού τού εστειλε τό 1977 καί πού δημοσιεύονται εδώ γιά πρώτη φορά:

Λαμπινοΰ Πηλίου, 28.6.77
’Αγαπητέ κύριε Πετρίδη,
Γνωριστήκαμε στο γραφείο του κυρίου Περιστέρη, κι έτσι παίρνω τό 

θάρρος νά σας συμβουλευτώ γιά δύο απορίες μου σχετικές με ελληνικούς 
χορούς, άπορίες πού είστε ό μόνος πού θά μπορέσετε ίσως νά τις λύσετε.

α. Ό Radulescu γράφει για ένα χορό πού ό ρυθμός του θά ήταν καί 
πού τον λέει κοπανιστό. Τον συναντήσατε πουθενά; Καί μ’ αυτή την ονομα
σία; Βρίσκεται άραγε σε δίσκο ή σε κασέτα;

β. Χορεύουν στο Μέτσοβο ένα χορό πού τόν λένε μετσοβίτικο ή τσάμικο 
καί πού πραγματικά στο τέλος γυρίζει σε συνηθισμένο τσάμικο. Τό πρώτο 
μέρος όμως έχει ρυθμό:

Τόν ξέρετε αυτόν ròv πολύπλοκο ρυθμό; Ξέρετε αν υπάρχει έξω άπό την 
'Ελλάδα; Δέν έχω εδώ τό βιβλίο του Arbatsky δε θυμούμαι νά τόν άνέφερε 
ούτε καί ό Djudjeff.

Νά με συμπαθήσετε γιά την άδιακρισία μου. A ν δέν έχετε καμία σχετική 
πληροφορία, μην κάνετε τόν κόπο νά μου άπαντήσετε. Αν έχετε, θά μείνω 
εδώ (Ρ.Ο.Β. 60 Βόλο) ως τις 20 Ιουλίου, πού θά γυρίσω στη Γενεύη, 14 Bld 
des Tranchées CH 1206 Genève.

Με πολλή έκτίμηση καί φιλικά αισθήματα,
Samuel Baud-Bovy

Genève 6.11.77
Αγαπητέ κύριε Πετρίδη,
Είστε πολύ καλός πού βρήκατε τόν καιρό νά μου γράψετε. Νά με συμπα

θήσετε πού δε σάς γράφω άγγλικά. Τά διαβάζω εύκολα άλλά ούτε τά γράφω 
ούτε τά μιλώ. Τόν Κοπανιστό τόν άναφέρει κάπου ό Radulescu, καί φαντάζο
μαι πώς έγινε σύγχυση με τήν Κοπανίτσα πού γράφετε. Δέν μπορώ νά ρωτή
σω τόν ίδιο τόν Radulescu· έχασαν τά ίχνη του στή Ρουμανία, καί φαίνεται 
πώς ζεΐ στή Γερμανία.

Τόν Μετσοβίτικο τού δίσκου τού Καρά τόν είχα ύπ’ όψη μου, καί μέ 
παίδεψε πολύ ό ρυθμός του, γιατί κι έγώ είμαι βέβαιος όπως κι εσείς πώς δέν 
τόν άντιλήφτηκε καλά ό Καράς. Σέ μιά πρόχειρη κασέτα τού Αυγερινού
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Μπάον πού άγόρασα στο Μέτσοβο, ό ρυθμός άκούεται πιο καθαρά. Καί 
χάρη στά μηχανήματα πού διαθέτουν στο ’Ινστιτούτο Φωνητικής τού Πανε
πιστημίου μας μπόρεσα νά ελέγξω τή γραφή μου. Σ’ αυτή τήν κασέτα, ό 
ρυθμός πού χτυπάει ή κιθάρα, είναι:

|J>· J J i Ji J J J J> I
*Οπως βλέπετε, στή δεύτερη ήμι-μπατούτα, τά τέταρτα είναι πιο γρήγορα. 
Στο δίσκο τού Καρά, έκεΐ πού άκούεται καθαρά το λαούτο, ό ρυθμός πού 

παίζει είναι πιστεύω:

50 mm/sec

η π\ ß J J J
20 20 20 20 25/30 35 35 35 3)

ι/»ρπ λ π η m
Ό Dietrìch, πού θά ξέρετε τούς δίσκους του, μού γράφει πώς μαγνητοφώ

νησε το συγκρότημα τού Μπάου σε γάμο στο Μέτσοβο. Είμαι περίεργος νά 
τόν άκούσω. Θά ήθελα νά ξέρω &ν συμφωνείτε με τή γραφή πού σάς προτεί
νω. Πάντως είχαμε κι οί δυο τήν ίδια έντύπωση, πώς δηλαδή ό ρυθμός αύτός 
είναι συνάμα άνισος (2 καί 3) καί άλογος (2 καί 1*Λ). Καθώς τόν παίζουν καί 
rubato καταντάει άσύλληπτος στο πρώτο άκουσμα. Μόλις μπεις όμως στο 
νόημα, χαίρεσαι τήν εύλυγυσία καί τή ρευστότητά του.

Σάς ζηλεύω πού έχετε σωματική, μυϊκή έπαφή με τούς ρυθμούς αυτούς. 
Σ’ αυτά δυστυχώς είμαι κούτσουρο.

Καί πάλι σάς εύχαριστώ γιά τήν προθυμία σας κι έλπίζω νά σάς συναντή
σω σάν κατεβώ στήν ’Αθήνα κατά τό Πάσχα.

Μέ έξαίρετη τιμή 
Samuel Baud-Bovy

Είναι βέβαιο δτι ό Τέντ Πετρίδης άπάντησε στό πρώτο γράμμα τοΰ Baud- 
Bovy καί πιθανό ν’ άπάντησε καί στο δεύτερο. Τά γράμματα αυτά θά πρέπει 
νά ύπάρχουν στο άρχεΐο τοΰ Baud-Bovy στή Γενεύη.

Δέν πρόλαβα νά τά ζητήσω γιά νά τά περιλάβω σ’ αύτό τό άρθρο, θά ήταν

I β
25/30
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ενδιαφέρον ώστόσο να γνωστοποιηθούν κι αυτά σέ μια μελλοντική πληρέ
στερη έργασία για τον Τέντ Πετρίδη.

Τον Τέντ Πετρίδη τον γνώρισα στα τέλη του 1967 δταν ήρθε μια μέρα νά 
έπισκεφτεΐ το Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο (ΜΛΑ) τοΰ Κέντρου Μικρασι
ατικών Σπουδών. Νιώσαμε άμέσως συμπάθεια ό ένας για τον άλλο καί γίναμε 
άρκετά γρήγορα φίλοι. Τό γραφείο τοΰ ΜΛΑ βρισκόταν τότε στήν όδό 
Ναυαρίνου κοντά στή Μασσαλίας όπου δίδασκε έκεΐνος κι έτσι δεν τοΰ ήταν 
δύσκολο νά έρχεται συχνά νά μέ βλέπει καί νά κουβεντιάζουμε πριν ή μετά 
άπό τό μάθημά του. Καμιά* φορά πήγαινα κι έγώ στό διαμέρισμά του, ή 
βγαίναμε έξω τά βράδια (παρέα καί μέ άλλους) γιά νά διασκεδάσουμε στήν 
ταβέρνα «Κάστρο» τοΰ Κρητικοΰ λυράρη Άντώνη Περιστέρη στον 'Υμητ
τό, στό Ποντιακό κέντρο «Κορτσόπον» στό Μοσχάτο ή άλλοΰ. Μάλιστα μιά 
μέρα τοΰ 1981 πού μιά άπό τις κόρες μου έπρεπε νά έγχειριστεΐ έπειγόντως 
καί έψαχνα γιά αίμοδότη, έσπευσε νά μέ βοηθήσει προτοΰ κάν προλάβω νά 
τοΰ τό ζητήσω.

Μέ τον Τέντ Πετρίδη κάναμε άπό κοινοΰ ήχογραφήσεις στό ’Αγκίστρι 
τό 1971, στήν Αίγινα, τή Σκύρο καί τις Συκιές τής ’Αχλαδερής στή νότια 
Εύβοια (Κάψαλα) καί τήν Αίγινα τό 1977. ’Επίσης τό 1976 ήρθε στήν Κηφι
σιά κι ήχογραφήσαμε μιά παρέα άπό Πομάκους πού δούλευαν στήν πολυκα
τοικία μου. Τόν ίδιο χρόνο, τέλος, πήγαμε μαζί στό διαγωνισμό δημοτικών 
χορών, τραγουδιών καί όργάνων στά Λαγκάδια Γορτυνίας γιά νά συμμετά- 
σχουμε στήν Κριτική Επιτροπή.

’Αλλά έκτος άπό συνεργάτης του ύπήρξα καί μαθητής του.
Συγκεκριμένα τό 1976 ή 1977 γράφτηκα σέ μιά τάξη του κι έκανα μαζί του 

έλληνικό χορό. Τά μαθήματα αυτά γινόντουσαν στό υπόγειο ένός μικροΰ 
ξενοδοχείου στό Κολωνάκι καί ό Τέντ Πετρίδης πληρωνόταν ώς έξής: Μετά 
τό τέλος τοΰ μαθήματος τοποθετοΰσε ένα καπέλο σέ μιά άκρη κι όλοι έμεΐς 
οί μαθητές τοΰ ρίχναμε μέσα δ,τι μάς έκανε εύχαρίστηση.

Τόν Τέντ Πετρίδη τόν είδα γιά τελευταία φορά στό Θέατρο τής Ντόρας 
Στράτου στό λόφο τοΰ Φιλοπάππου, περίπου ένάμισι μήνα πριν άπό τόν 
άπροσδόκητο θάνατό του. Μετά τήν παράσταση φεύγοντας μέ τό αύτοκίνητό 
του, τοΰ πρότεινα νά πάμε σέ μιά ταβέρνα.

Μοΰ είπε δμως πώς ήταν βιαστικός καί μέ κατέβασε στον "Αγνωστο 
Στρατιώτη. Είχε μόλις γυρίσει άπό τήν Ελβετία δπου τοΰ είχαν κάνει ένεση 
στούς γοφούς χωρίς σπουδαία άποτελέσματα καί φαινόταν κάπως σκεπτικός. 
Δέν είχε πάντως τά συνηθισμένα κέφια του.

Πεθαίνοντας ό Τέντ Πετρίδης άφησε έκτός άπό τις δημοσιεύσεις του κι 
ένα τεράστιο άρχεΐο μέ μιά έντυπωσιακή (κι δχι μόνο έλληνικοΰ ένδιαφέ- 
ροντος) συλλογή άπό βιβλία, δίσκους καί μουσικά όργανα, άναρίθμητες 
πρωτότυπες ήχογραφήσεις σέ μαγνητοταινίες καί κασέτες, φωτογραφίες, 
άνέκδοτα χειρόγραφα κτλ. Τό άρχεΐο αύτό γιά λόγους άσφαλείας κλειδώθη
κε άπό τούς πιό κοντινούς του φίλους σέ μιά άποθήκη στήν περιοχή Χαλκί
δας ώσπου ν’ άποφασιστεΐ ή τύχη του άπό τό γιό του Ron καί μοναδικό
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κληρονόμο του. Εκείνος πάλι, μετά άπό μια παρατεταμένη περίοδο άμφιτα- 
λαντεύσεων, άνέθεσε στην κ. Lisbet Torp (τή στενότερη συνεργάτιδα τοΰ 
πατέρα του άπό τά τέλη τής δεκαετίας τοΰ ’70) νά δώσει έκείνη τήν πρέπουσα 
λύση στο πρόβλημα.

Καί στις 12/2/1993 διατύπωσε γραπτά τή σύμφωνη γνώμη του για τήν 
πρόταση πού τοΰ υπέβαλε ή κ. Torp καί πού είχε σάν άποτέλεσμα νά μετα- 
φερθεΐ τό άρχεΐο τοΰ πατέρα του στήν ’Αθήνα στις 7/3/1993 καί νά τεθεί υπό 
τήν κηδεμονία τοΰ ΜΛΑ.

Καί έκτοτε, τόσο ή κ. Torp όσο κι έγώ ώς υπεύθυνος τοΰ ΜΛΑ, συνεργα
ζόμαστε στενά, ώστε τό ’Αρχείο Τέντ Πετρίδη νά άξιοποιηθεΐ τό γρηγορό
τερο, άφοΰ πρώτα τακτοποιηθεί σε ειδικά ράφια, καταλογογραφηθεΐ καί 
εύρετηριασθεΐ.

'Ο κατάλογος πού άκολουθεΐ μάς δίνει τούς τίτλους των σημαντικότερων 
δημοσιευμάτων τοΰ Τέντ Πετρίδη. Στον κατάλογο αύτόν άναφέρεται καί τό 
βιβλίο του για τούς χορούς τής ’Αττικής πού είναι σχεδόν έτοιμο γιά έκδο
ση. Τό συγγραφικό έργο τοΰ Τέντ Πετρίδη είναι δυσανάλογα μικρό σέ σχέ
ση μέ τό όγκώδες υλικό πού είχε συγκεντρώσει στις άναρίθμητες περιοδείες 
του καί τις άπέραντες γνώσεις πού άπέκτησε άπό τήν έπιτόπια έρευνα καί τά 
διαβάσματά του. Ίσως αύτό όφείλεται στό ότι οί έπαγγελματικές του άσχο- 
λίες καί τό άσυγκράτητο πάθος του γιά τήν έπιτόπια έρευνα δέν τοΰ άφησαν 
τό χρόνο νά συγκεντρωθεί καί νά γράψει. Ίσως πάλι νά μήν άνήκε στό είδος 
των μελετητών πού άρέσκονται ιδιαίτερα στό γράψιμο. "Η άκόμα μπορεί νά 
θεωροΰσε ότι τό γράψιμο, σέ άντίθεση μέ τήν έρευνα, ήταν καλύτερα ν’ 
άναβληθεΐ γιά τις τελευταίες δεκαετίες τής ζωής του, όπότε θά είχε συμπλη
ρώσει τήν έρευνά του καί θά είχε περισσότερη άνεση χρόνου νά προχωρήσει 
σέ μιά άληθινά όλοκληρωμένη σύνθεση τών ιδεών του.
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