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Ήθελα να ‘μουν όμορφος, 
να ‘μουν και παλικάρι, 

να ‘μουνα και τραγουδιστής, 
δεν ήθελ’ άλλη χάρη!

                                Δημοτικό

Με το τραγούδι μιλάει η ψυχή
κι όταν μιλάει η ψυχή  
μπορείς να τα βάλεις 

μ’ όλους τους εχθρούς του κόσμου 
                     Βασίλης Τσιτσάνης

Στο αμφιθέατρο του Κέντρου 
ΓΑΙΑ έγινε η 4η βραδιά Λόγου και 
Μουσικής οργανωμένη από τους 
Φίλους. Ήταν μια ιστορική ανα-

δρομή στο Ελληνικό Τραγούδι, από 
το «Θούριο του Ρήγα» μέχρι το 

«Άξιον Εστί» (σελ. 4-6). 

Στο τεύχος αυτό δείτε ακόμη το 
αφιέρωμα στον αξέχαστο συνεργά-
τη των Φίλων Κώστα Πινάτση (σελ. 
2-3). Δείτε επίσης πόσα έχουμε 
να μάθουμε για την ανακύκλωση 
(σελ. 7), και τις εκδηλώσεις για το 
1ο τετράμηνο του 2012 (σελ. 8).
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Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ένα 
πράγμα είναι σίγουρο για το μέλ-
λον μας: ότι θα πεθάνουμε. Εξάλ-

λου «Μνήμη θανάτου χρησιμεύει τω βίω» 
όπως σοφά έγραφε η κρήνη στην αρχή της 
έκθεσης των θησαυρών του Αγίου Όρους 

που έγινε στη Θεσσαλονίκη πριν από αρ-
κετά χρόνια.

Η διαδρομή μου στο Μουσείο σημα-
δεύτηκε και στηρίχτηκε σε πολύτιμες 
συνεργασίες περισσότερο με γυναίκες. 
Σημαδεύτηκε όμως κυρίως και από δυο 
συνεργασίες με άντρες. Ο ένας ήταν ο Κώ-
στας Πινάτσης. 

Είχα δει το όνομά του στα ιδρυτικά μέλη 
των Φίλων, αλλά και το όνομα Λ. Πινάτσης 
στους Έλληνες βοτανολόγους που επισκέ-
φθηκαν και δημοσίευσαν εργασίες για τον 
Όλυμπο τη δεκαετία του ‘30, στην εισαγω-
γή του βιβλίου «Τα φυτά του Ολύμπου» έκ-
δοσης του Μουσείου μας. Αρκετές φορές 
αναρωτήθηκα γιατί ο Κώστας δεν έβαζε 
υποψηφιότητα για το Δ.Σ. των Φίλων.

Γύρω στο 1986 του ζήτησα να είναι 
οδηγός μας σε ορειβατικές εκδρομές με 
παιδιά, ρόλος που αποδείχτηκε να του 
ταιριάζει και να τον υπηρετεί με μεγάλη 
συνέπεια. Οι πρωτοποριακές δραστηριό-
τητες στο ύπαιθρο του Παιδικού Τμήματος 
των Φίλων, της «Παρέας του Μουσείου» 
από το 1986 μέχρι το 2000, στηρίχτηκαν 
στις ορεινές διαδρομές που μας πήγαινε ο 
Κώστας. Ήξερε τα βουνά σαν την παλάμη 
του. Σε κάποια περίοδο, μέλος της Παρέας 
ήταν και η Νάντια, η κόρη του. Δε θυμάμαι 
να υπήρχε τότε άλλο Σωματείο που να ανα-
λαμβάνει παιδιά από 8 ετών, χωρίς γονείς,  
για διαδρομές σε δύσκολα μονοπάτια με 
περιβαλλοντική ξενάγηση, εκτός ίσως από 
τις Οδηγούς και τους Προσκόπους.

Σε κάθε ξέφωτο μου έλεγε: «Εδώ κάνε 
ταμείο». Εννοούσε να μετρηθούμε μήπως 
λείπει κανείς. Κάποτε στην Πάρνηθα που 
είχαμε φτάσει πολύ ψηλά, έπεσε ομίχλη. 
Σταμάτησε λοιπόν την ομάδα και είπε στα 
παιδιά: «Ως εδώ. Αν κάποιος θέλει να τον 
πουν οι ειδήσεις, ας συνεχίσει». Όταν κά-
ποιος φορούσε ακατάλληλα παπούτσια, 
κοίταζε τα παπούτσια, τον κοίταζε και στο 
πρόσωπο και του έλεγε: «Φύγε και να έρ-
θεις με τον κηδεμόνα σου» ή μου έλεγε 
εμένα «Πού τη βρήκες αυτή με τις σαγιο-
νάρες». Άλλοτε που τον παρουσίαζα σε 
συνεργάτες και τους ρωτούσα: «Τον ξέρεις 

τον Κώστα Πινάτση;» απαντούσε ο ίδιος: 
«Ποιος δεν ξέρει την Ακρόπολη».

Ο Κώστας είχε ένα ιδιαίτερο χιούμορ. 
Πριν από 4-5 χρόνια είχαμε ειδωθεί στην 
Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Η Πέλλα, 
η γυναίκα του, φορούσε μαύρα. Τη ρώτησα 
λοιπόν αν υπάρχει κάποιος λόγος που φο-
ράει μαύρα. «Κάνει πρόβα για τότε που θα 
είναι χήρα» μου απάντησε ο Κώστας. Πού 
να ήξερε ότι θα φύγει εκείνη πρώτη. Από 
τότε που πέθανε η Πέλλα νομίζω ότι ο Κώ-
στας γέρασε απότομα. 

Ευγενικός, καλλιεργημένος, σεμνός και 
προσαρμοστικός, δεν ζήτησε ποτέ κάτι ιδι-
αίτερο για τον εαυτό του παρόλο που είχε 
κάθε δικαίωμα. Τον τελευταίο καιρό συμ-
μετείχε συχνά στις εκδρομές μας και πρό-
τεινε πολλές από αυτές που είχε κάνει με 
άλλους φορείς.

Ο Κώστας θα μου λείψει ως συνεργάτης 
αλλά και ως συνειδητοποιημένο 
μέλος των Φίλων. Παρηγο-
ριέμαι με το ρητό: 

«Μη λυπάσαι για κάτι 
ωραίο που τέλειωσε, να 
χαίρεσαι που κάποτε 
υπήρξε».

Θα επιχειρήσω μια 
καταγραφή Εκδρομών 
που κάναμε με οδηγό 
τον Κώστα Πινάτση, 
χωρίς να αναφέρω 
αυτές που απλά συμ-
μετείχε. Σίγουρα ξε-
χνάω πολλές.
7-8/5/1987, Εύβοια
7-9/7/1989, Όλυμπος
9-10/11/1990, Ε.Δ. Πάρ-
νηθας
24/4/1992,  Κορυφή Μπε-
λέτσι Πάρνηθας
20/3/1993, Μαίναλο
20/3/1994, Πεντέλη
14/4/2000, Γεράνεια όρη
16/12/2000, Υμηττός
28/4/2001, Πάρνηθα
3-5/11/2006, Ζήρεια-Ορεινή 
Κορινθία

Άννα Κ-Μ

Για τον 
Κώστα Πινάτση
Ο Κώστας Πινάτσης γεννήθηκε στην Αθή-
να (Καλλιθέα) το 1927, όπου και έμενε στο 
πατρικό του σπίτι μέχρι το θάνατό του. Οι 
γονείς του, ο Λεωνίδας (χημικός με ειδί-
κευση στη βοτανική) και η Νάντια (πιανί-
στα), γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν στη 
Ρωσία. Μετά από την επανάσταση, μετανά-
στευσαν στην Κίο της Βιθυνίας (Μ. Ασία), 
απ’ όπου και πάλι μετανάστευσαν στην Ελ-
λάδα το 1922. Σε μεγάλη ηλικία απέκτησαν 
δυο παιδιά τον Κώστα και το Δημητρό.

Ο Κώστας τελείωσε το σχολείο του Μα-
κρή και σπούδασε στην Ανωτάτη Γεωπονι-
κή Σχολή. Εργάστηκε ως υπεύθυνος  κτή-
ματος του Υπουργείου Γεωργίας στην Κω-
παΐδα και δίδαξε στην Ανωτάτη Γεωπονική. 
Παντρεύτηκε την Πέλλα Παπαδάτη από 
Ηπειρώτες γονείς που μετανάστευσαν στη 
Ρουμανία και αργότερα στη Νέα Ζηλανδία. 
Απέκτησε μια κόρη, τη Νάντια.

Ο Κώστας Πινάτσης με σχοινοσύντροφο 
τον Γιώργο Μιχαηλίδη ήταν οι πρώτοι Έλ-
ληνες που αναρριχήθηκαν στη Β.Α. πλευ-
ρά της κορυφής Στεφάνι (Θρόνος του Διός) 
στον Όλυμπο. 

Συχνά στο πούλ-
μαν ο Κώστας 

μας διάβαζε 
ενδιαφέροντα 
αποσπάσματα 
από τον Τύπο

Μεσολόγγι. Κτίριο του Πολιτιστικού 
Οργανισμού «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης, Μάιος 2012
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 Βραδινό περπάτημα στην Πάρνηθα...

Μπελέτσι 24/10/1992

Πεντέλη 20/3/1994

 Υμηττός 16/12/2000

Γεράνεια 14/10/2000

Πάρνηθα 28/4/2001

Μαίναλο 20/3/1993

...και διανυκτέρευση στο καταφύγιο Μπάφι 9-10/11/1990



«Οι φίλοι του μουσείου» - Τεύχος 110, Οκτ. Νοεμ. Δεκ. 20124

Αφιέρωμα στο Ελληνικό Τραγούδι
Στο γεμάτο αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ και με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Μουσείου 

μας, έγινε η τέταρτη βραδιά Λόγου και Μουσικής που οργάνωσαν οι Φίλοι, βασισμένη στο βιβλίο 

«Το ελληνικό τραγούδι από το 1821 έως τη δεκαετία του ‘50» του Λάμπρου Λιάβα που εξέδωσε η 

Εμπορική Τράπεζα το 2009. Στοιχεία για την αφήγηση πάρθηκαν επίσης από το βιβλίο της Ρενάτας 

Δαλιανούδη «Μάνος Χατζιδάκις και λαϊκή μουσική παράδοση», Εμπειρία Εκδοτική 2009.

Το σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Φυ-
σικής Ιστορίας» ιδρύθηκε το 1978. Από 
τότε βρίσκεται δίπλα στο Μουσείο και τους 
ιδρυτές του, Άγγελο και Νίκη Γουλανδρή, 
ακολουθώντας τη λαμπρή πορεία του Ιδρύ-
ματος.  Οι Φίλοι αισθάνονται ότι στηρίζουν 
τις τεράστιες προσπάθειες των ανθρώπων 
του Μουσείου, στους οποίους η Ελληνική 
κοινωνία οφείλει, εν πολλοίς, την ανάπτυξη 
της οικολογικής της συνείδησης. Τα παιδιά 
μας στην αρχή και τώρα τα εγγόνια μας εί-
ναι η καλύτερη απόδειξη της περιβαλλοντι-
κής παιδείας του Μουσείου.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και τα πνευματι-
κά ιδρύματα είναι ανάμεσα στα θύματα.  Το 
δικό μας Μουσείο δοκιμάζεται σκληρά και 
κινδυνεύει να κλείσει. Οι Φίλοι —οι πρέ-
σβεις του Μουσείου, όπως χαρακτηριστικά 
μας αποκαλεί η κα Νίκη Γουλανδρή— με 
άλλη μια προσπάθεια οικονομικής στήρι-
ξης, γεμίσαμε το αμφιθέατρο στις 20 Νο-
εμβρίου.  Ήταν το, Αφιέρωμα στο Ελληνικό 
τραγούδι. 

Η Πρόεδρος των Φίλων Βασιλική Μερτζά-
νη στο σύντομο πρόλογό της ανέφερε τα 
πιο κάτω: 

Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Συμ-
βουλίου των Φίλων του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας. Σας ευχαριστούμε γιατί με την πα-
ρουσία σας απόψε εδώ, συμβάλλετε στην 
οικονομική στήριξη του Μουσείου αυτή τη 
δύσκολη εποχή για όλους μας.

Ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή διέκρι-
ναν από πολύ νωρίς τους κινδύνους για το 
περιβάλλον. Από το 1964 άρχισαν τη δημι-
ουργία του Μουσείου με όραμα και πίστη 
στο έργο τους. Χιλιάδες παιδιά πέρασαν το 
κατώφλι του Μουσείου και έφυγαν με μια 
άλλη αντίληψη για το περιβάλλον.

Για τα παιδιά μας, το μέλλον τους, για το 
περιβάλλον οφείλουμε να στηρίξουμε το 
έργο ζωής του Άγγελου και της Νίκης.

Σας ευχαριστώ.

Από την πλευρά της Εμπορικής Τράπεζας 
ο κ. Παύλος Δερμενάκης, Αναπληρωτής 
Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υπο-
θέσεων και Γραμματείας Δ.Σ., στο χαιρε-
τισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων:

…Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κι εμείς 
στην Εμπορική Τράπεζα βάζουμε απόψε ένα 
λιθαράκι, ώστε άξιοι φορείς παιδείας και 
πολιτισμού, όπως είναι το Μουσείο, να συ-
νεχίσουν να στέκονται όρθιοι και να παρά-
γουν έργο για τη σημερινή και τις επόμενες 
γενιές…  Στην Εμπορική Τράπεζα είμαστε 
ήδη φίλοι με τους Φίλους του Μουσείου. 

Μαζί πραγματοποιήσαμε ένα διαδραστικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την περιβαλλο-
ντική ευαισθητοποίηση 300 μαθητών δημοτι-
κών σχολείων της Αθήνας, ένα πρόγραμμα 
που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 
αρχές του 2012… Το όνομα της Εμπορικής 
Τράπεζας έχει συνδεθεί, μέσω του χορηγι-
κού μας έργου, με σημαντικές στιγμές της 
ελληνικής τέχνης και του πολιτισμού, εντός 
και εκτός των ελληνικών συνόρων. Η χορω-
δία μας μετράει ήδη αισίως 48 χρόνια ζωής 
και περισσότερες από 1.000 συναυλίες, πολ-
λές ηχογραφήσεις, σπουδαίες συνεργασίες 
και διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και 
φεστιβάλ. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για 
τη χορωδία μας που συμμετέχει ενεργά στην 
καλλιτεχνική δημιουργία, με έργα που αντέ-
χουν στο χρόνο και τα αγκαλιάζει η κοινω-
νία… Κλείνοντας θα ήθελα και πάλι να συγ-
χαρώ για την πρωτοβουλία το Σωματείο των 
Φίλων του Μουσείου και να ευχαριστήσω τα 
μέλη του για την πολύ καλή μας συνεργασία.

Η συντονίστρια των δραστηριοτήτων των 
Φίλων του ΜΓΦΙ κ. Άννα Κρεμέζη- Μαρ-
γαριτούλη, κάνοντας εισαγωγή στη βρα-
διά, ανάμεσα στα άλλα ανέφερε:

Όταν το 2009 ο πολύτιμος συνεργάτης των 
Φίλων Ηλίας Πίτσικας μου χάρισε το βιβλίο 
του Λάμπρου Λιάβα και άρχισα να το ξεφυλ-
λίζω, με κέρδισε αμέσως και διαβάζοντάς το 
ονειρευόμουνα να οργανώσουμε μια βρα-
διά με αφήγηση, τραγούδια και εικόνες, μια 
ιστορική αναδρομή στο Ελληνικό Τραγούδι 
που είναι παρόν σε όλη την ιστορία του λαού 
μας σε χαρές και σε λύπες. Ίσως είμαστε ο 
μόνος λαός της δύσης που ανοίγουμε μου-
σικό διάλογο με το Χάρο. Σε ό,τι αφορά την 
άριστη συνεργασία μας με την Εμπορική 
Τράπεζα, με πρόλαβε ο κ. Δερμενάκης. 

Η σημερινή βραδιά είναι αποτέλεσμα 
άριστης συνεργασίας ανάμεσα σε πολλούς 
εθελοντές και όπως είναι γνωστό η ομαδική 
εργασία είναι πάντα ανώτερη από την ατομι-
κή. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. 

Καλή σας Διασκέδαση!
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από τις ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

Από τα σημαντικότερα κείμενα που υπάρχουν 
στο βιβλίο και ακούστηκαν στις 20/11, είναι οι 
διηγήσεις της Αγγέλας Παπάζογλου, που όσο κι 
αν τις έχουμε ακούσει σε εκπομπές και θεατρικά 
έργα, εξακολουθούν να μας συγκινούν και η 
διάλεξη του Μάνου Χατζιδάκι στο Θέατρο Τέχνης 
το 1949. 

Η  Αγγέλα Παπάζογλου, Σμυρνιά τραγουδίστρια και σύντροφος 
του συνθέτη του ρεμπέτικου Βαγγέλη Παπάζογλου, γεννήθηκε στη 
Σμύρνη στις 8 Νοεμβρίου 1899 και πέθανε στην Κοκκινιά στις 17 
Αυγούστου 1983.

Οι διηγήσεις της Αγγέλας Παπάζογλου έρχονται να επιβεβαιώσουν 
την άποψη ότι η Σμύρνη και η Μικρά Ασία λειτούργησαν ως «μήτρα 
μουσικής» για τον Ελληνισμό, αποδεικνύοντας γι’ άλλη μια φορά την 
αφομοιωτική και αναπλαστική δύναμη που διέκρινε ανέκαθεν τον 
πολιτισμό του Αιγαίου απέναντι στις ξένες επιδράσεις.

«Στη Σμύρνη» - έλεγε η Αγγέλα Παπάζογλου – «παίζαμε από 
ρεμπέτικα μέχρι όλα τα ευρωπαϊκά. Δημοτικά, κλέφτικα, κρητικά, 
καλαματιανά, φυσούνια, θρακιώτικα, γιαννιώτικα, κοντσέρτα με 
καβαλαρίες και βαλς, με χορούς του Μπραμς και σερενάτες. Όλα 
τα παίζαμε. Κι από όπερες κάτι μέρη. Ξέραμε αναγκαστικά κι ένα 
τραγούδι από κάθε μελέτι [φυλή] για να ευχαριστούμε τσι πελάτες. 
Κι εβραίικο παίζαμε κι αρμένικο κι αράπικο. Ήμαστε κοσμοπολίτες 
εμείς. Αγαπούσαμε όλον τον κόσμο και μας αγαπούσανε. Δεν είχε 
συμφέροντα κανείς στο τραγούδι. Τραγουδούσες, χόρευες, ήσουνα 
λεύτερος να κάνεις ό,τι θέλει η καρδιά σου και η σειρά σου…

Λέγανε οι παλιοί τραγουδιστές πως εκείνον τον καιρό μόνο στη 
Σμύρνη το γένος μπορούσε να παίζει όργανα, να τραγουδά και ν’ 
ακούει όλη η Ανατολή και η Ευρώπη. Και η ρημαγμένη Ελλάδα άκουε 
μουσική από τη Σμύρνη, προπάντων τα νησιά… Εδώ τότε [στην Ελλάδα] 
ήτανε Μεσαίωνας, μια σκοτεινιά. Κι η Σμύρνη ήτανε μια ξαστεριά που 
φώταε…

Η ομορφιά της δεν ήτανε τα σπίτια και οι δρόμοι.  Η ομορφιά τση 
Σμύρνης ήμασταν εμείς. Και η ομορφιά των Ελλήνων δεν είναι οι 
τοποθεσίες ούτε τα μάρμαρα. Είναι η λεβεντιά που ‘χουνε στην ψυχή. 
Εγώ, η Αγγέλα Παπάζογλου τα λέω αυτά, η αγράμματη. Και δεν τα 
διάβασα πουθενά, ούτε μου τα ‘πανε. Τα ‘ζησα όπως ένα κέντημα, 
βελονιά – βελονιά πάνω στην ψυχή μου. 

…Τότε τα τραγούδια ήτανε χωρίς νοικοκύρη. Ήτανε αδέσποτα. 
Ό,τι άκουες μπορούσες να το βάλεις στ’ όνομά σου, αναλόγως το 
φιλότιμό σου, και το ‘κανες δικό σου. Εκεί που λέει «ελεύθερος να 
ζήσω»  του το σημειώνανε [η λογοκρισία στο τραγούδι του Βαγγέλη 
Παπάζογλου] να το σβήσει και να γράψει «χαρούμενος να ζήσω».                                                                                             
– Έτσι σας αρέσει; τους είπε. Ε, λοιπόν, εμένα έτσι δε μ’ αρέσει! Εγώ 
δεν είμαι χαρούμενος αν δεν είμαι λεύτερος. Εγώ άμα έχω σκλαβιά 
πάνω απ’ το κεφάλι μου δε γελάω!».

Η ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά

Η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα

Ο τενόρος Σταμάτης Μπερής με τμήμα της χορωδίας

Η πιανίστα Κατερίνα Καραμπάτσα με τη μικρή Σουγιουλ-
τζόγλου και μέρος της χορωδίας με τον Διευθυντή της
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Το Δ.Σ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ τους συντελεστές 
που συμμετείχαν αφιλοκερδώς
Για την Αφήγηση τη Λένα Παπαληγούρα και τη  Γιούλικα Σκαφιδά. Για 
τα τραγούδια τη  Χορωδία της Εμπορικής Τράπεζας και το Διευθυντή 
της Σταύρο Μπερή, τους σολίστες Σταμάτη Μπερή και Περικλή Ασω-
νίτη, την πιανίστα Κατερίνα Καραμπάτσα. Επίσης την Άννα Κρεμέζη-
Μαργαριτούλη, που είχε την ιδέα, επέλεξε τα κείμενα, επιμελήθηκε την 
προβολή και συντόνισε την εκδήλωση. Τον Ηλία Πίτσικα που σκηνοθέ-
τησε την εκδήλωση, το φωτογράφο Γιάννη Μελίδη που κάλυψε τη βρα-
διά τον Ιάσονα Μαργαριτούλη που δημιούργησε τα πανό και την αφίσσα. 
Επίσης ευχαριστεί τις κυρίες: Μιράντα Αγγελοπούλου, Αργυρή Αλεξο-
πούλου, Μαίρη Αλευρά, Χρυσάνθη Αστερίου, Μπετίνα Βρανά, Γεωργία 
Γύφτουλα, Τζένη Ευαγγελινού, Ειρήνη Ζαχαροδήμου, Έλλη Λαιμού, Τα-
σία Μυστριώτη, Φρόσω Σοφιανοπούλου, Μαίρη Τρίγγα, Άννα Φωτεινού, 
Μαίρη Φωστιέρη, Στέλλα Χρυσοχόου (σίγουρα ξεχνάμε κάποιους), που 
φρόντισαν για τη δεξίωση, τη διάθεση των προσκλήσεων κ. ά. 

Απόσπασμα από διάλεξη του 
Μάνου Χατζιδάκι στο θέατρο 
Τέχνης στις 31/1/1949 με θέμα 
«Ερμηνεία και θέση του σύγ-
χρονου λαϊκού τραγουδιού» 
Η εποχή μας (1949) δεν είναι ούτε ηρωική 
ούτε επική, και το τελείωμα του δεύτερου 
παγκοσμίου πολέμου άφησε σχεδόν όλα 
τα προβλήματα άλυτα και μετέωρα. Τα 
μετέωρα αυτά προβλήματα δημιουργούνε 
περιφερόμενα ερωτηματικά, που δεν πε-
ριορίζονται φυσικά μόνο στον τομέα της 
πολιτικής και της κοινωνιολογίας, μα ξα-
πλώνονται με την ίδια δύναμη και στη Φι-
λοσοφία και την Τέχνη, ακόμη και στην πιο 
καθημερινή στιγμή τ’ ανθρώπου…

Φανταστείτε λοιπόν όλην αυτή τη στοι-
βαγμένη ζωτικότητα και ωραιότητα συ-
νάμα ενός λαού, σαν του δικού μας, να 
ζητά διέξοδο, έκφραση, επαφή με τον έξω 

κόσμο και να αντιμετωπίζει όλα αυτά που 
αναφέραμε πιο πάνω σαν κύρια γνωρί-
σματα της εποχής, κι ακόμη τις ιδιαίτερα 
σκληρές συνθήκες του τόπου μας. Η ζω-
τικότητα καίγεται, η ψυχικότητα αρρωσταί-
νει, η ωραιότητα παραμένει. Αυτό είναι το 
ρεμπέτικο. Κι από δω πηγάζει η θεματο-
λογία του – ένας ανικανοποίητος μα έντο-
νος ερωτισμός, που ακριβώς η έντασή του 
αυτή  του προσδίδει έναν πανανθρώπινο 
χαρακτήρα και μια επιτακτική διάθεση φυ-
γής από την πραγματικότητα.

Ποια από τις καλές τέχνες στον τόπο μας 
σήμερα μπορεί να περηφανευθεί ότι κρά-
τησε τη βασική αυτή ελληνικότητα - τη μο-
ναδική άξια κληρονομιά που έχουμε πραγ-
ματικά στα χέρια μας - για τη σύνθεσή της. 
Ποια μουσική μας μπορεί να ισχυριστεί 
σήμερα ότι βρίσκεται πέρα από το βυζαντι-
νό μέλος, πέρα από το δημοτικό τραγούδι 
και, στη χειρότερη περίπτωση, πέρα απ’ 

τις σπασμένες αρχαίες κολόνες του Παρ-
θενώνος και του Ερεχθείου, ότι βρίσκεται 
εκεί που όλα αυτά βρεθήκανε στην εποχή 
τους; Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι γνήσια 
ελληνικό, μοναδικά ελληνικό.

«Με το τραγούδι μίλησαν 
οι άνθρωποι στα πουλιά 
κι αυτά με τη σειρά τους 

στους ανθρώπους. 
Με το τραγούδι μίλησαν 

οι πρόγονοι 
στους απογόνους»

Μάνος Χατζιδάκις

Χορηγός της βραδιάς     

Εύα Ροδινού-Ορλάνδου, Λένα Παπαληγούρα, Άννα Κρεμέζη-
Μαργαριτούλη, Γιούλικα Σκαφιδά, Λουκία Τριβόλη, Βασιλική Μερτζάνη 
και Ελένη Σιαφάκα, από τους συντελεστές της βραδιάς

Παύλος Δερμενάκης, Βασιλική Γκοβόστη, Σταύρος 
Μπερής, Eliane. Strub, Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη και Alain Strub

 Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας 

κ. Alain Strub με τη σύζυγό του Eliane
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Είναι αλήθεια ότι η ανακύκλωση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και οι μπλε κάδοι πληθαίνουν 
σε όλο και περισσότερα μέρη της χώρας μας. Ανακυκλώνουμε όμως σωστά τα οικιακά μας 
απορρίμματα;  Για να είμαστε σίγουροι, ας ακολουθήσουμε τις πιο κάτω απλές συμβουλές:

Τι και Πώς πετάμε 
στους μπλε κάδους:
• Κάτι πολύ βασικό. Όσα θέλουμε να ανα-

κυκλώσουμε, τα ρίχνουμε χύμα στον 
μπλε κάδο και όχι σε δεμένες σακούλες.  
Το περιεχόμενο των μπλε κάδων αδειάζει 
πάνω σ’ έναν ιμάντα (περίπου όπως αυ-
τοί που υπάρχουν στα ταμεία των σούπερ 
μάρκετ) που κινείται αδιάκοπα. Έτσι οι  δι-
αλογείς δεν προλαβαίνουν να τις ανοίξουν 
ούτε μπορούν να ξέρουν τι περιέχουν. 
Οπότε οι δεμένες σακούλες καταλήγουν 
στη χωματερή. 

•  Οι συσκευασίες που ρίχνουμε στον κάδο 
πρέπει να είναι άδειες και καθαρές, χω-
ρίς υπολείμματα τροφών ή λάδια γιατί 
διαφορετικά θα λερώσουν και τις υπόλοι-
πες συσκευασίες ακυρώνοντας έτσι την 
προσπάθεια των άλλων. 

•  Μπορούμε να ρίχνουμε στους κάδους και  
μικρά χαρτιά (μικρότερα μιας κόλλας Α4).

•  Ό,τι είναι πλαστικό δεν είναι απαραίτητα 
και ανακυκλώσιμο. Ρίχνουμε μόνο πλα-
στικές συσκευασίες: μπουκάλια, πλαστι-
κές σακούλες (και τις βιοδιασπώμενες), 
κουτιά, μπολ, βαζάκια κ.λπ.

•  Αφαιρούμε το καπάκι από τα μπουκάλια ή 
το τετραπάκ και το ρίχνουμε μόνο του.

•  Ανακυκλώνουμε κάθε είδους γυάλινη 
συσκευασία. Δεν πειράζει αν η γυάλινη 
συσκευασία πεταχτεί σπασμένη ή σπάσει 
όταν την πετάξουμε στον κάδο.

•  Το αφρολέξ και το φελιζόλ ανακυκλώνο-
νται κανονικά.

•  Γκαζάκια, σπρέι και άλλα «δοχεία υπό 
πίεση» ανακυκλώνονται, αρκεί να είναι 
εντελώς άδεια.

•  Καλό είναι να συμπιέζουμε, να τσακίζου-
με ή να διπλώνουμε όσες συσκευασίες 
μπορούμε.

Τι δεν πετάμε στους 
μπλε κάδους:
•  CD, κασέτες ήχου και βίντεο.
•  Πλαστικά παιχνίδια, έπιπλα ή άλλα αντι-

κείμενα. 

•  Σιδερένιες ή πλαστικές κρεμάστρες γιατί 
δεν θεωρούνται υλικά συσκευασίας.

•  Ποτήρια, τζάμια και καθρέφτες.
•  Το αλουμινόχαρτο γιατί δεν ανακυκλώνε-

ται στην Ελλάδα.
•  Κεραμικά σκεύη (γλάστρες κ. ά.). 
•  Λερωμένα κουτιά πίτσας ή ζαχαροπλα-

στείων γιατί χαλούν την ποιότητα του 
χαρτιού που θα παραχθεί.

•  Φωτογραφίες. 

Τι πετάμε σε άλλους 
κάδους:
•  Τις οικονομικές λάμπες 

στους κάδους συλλο-
γής λαμπτήρων, όμως 
με προσοχή για να μη 
σπάσουν επειδή περιέχουν 
υδράργυρο, ουσία πολύ επι-
κίνδυνη για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον. 

•  Τις μπαταρίες, μάλιστα στην 
Ελλάδα είμαστε οι καλύτεροι 
σε αυτό τον τομέα.

•  Τα τηγανόλαδα συγκεντρώνονται 
σε ειδικούς κάδους σε σούπερ μάρκετ.

•  Τα ληγμένα φάρμακα στους ειδικούς κά-
δους που διαθέτουν πλέον όλα τα φαρμα-
κεία. Τα ληγμένα φάρμακα στέλνονται για 
καταστροφή σε εξειδικευμένες μονάδες 
του εξωτερικού.

Μπετίνα Βρανά

Πόσα δεν ξέρουμε για την ανακύκλωση
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ΠΗΓΗ: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1ου τετραμήνου του  2013

Δ. ΔΕΣΠΟΤΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Τρίτη 8/1,	  (2η Τρίτη λόγω Πρωτοχρονιάς) ώρα 6:30-8:30 μ.μ. 
συνάντηση στο Café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, 
Κηφισιά. Ανάμεσα στις ευχές για τη νέα χρονιά, θα κόψουμε μια 
βασιλόπιτα μ’ ένα ποτήρι γλυκό κρασί. 
Τετάρτη 16/1, 	 ώρα 15:45 συνάντηση στο Κέντρο ΓΑΙΑ, μετάβαση 
με πούλμαν στο Εθνικό Θέατρο και παρακολούθηση της 
παράστασης «Οδύσσεια» του Robert Wilson. ΚΟΣΤΟΣ 27€ (για 
όσους έρθουν επιτόπου 25€). Κράτηση θέσης με την καταβολή 
του αντιτίμου.
Κυριακή 27/1, 	 ώρα 10:30 συνάντηση στο Κέντρο ΓΑΙΑ. Μετάβαση 
με πούλμαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Ξενάγηση από 
τον κ. Γεώργιο Στάινχαουερ πρώην Δ/τη της ΚΣΤ΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων. Είσοδος και ξενάγηση 
προσφέρονται δωρεάν. ΚΟΣΤΟΣ μετακίνησης 10 €. Ομαδικό 
γεύμα στο Μικρολίμανο (έξοδα ατομικά). 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Τρίτη 5/2,	  ώρα 6:30-8:30 μ.μ. συνάντηση στο Café Αμμωνίτες, 
Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. Ομιλία με θέμα «Ομορφιά 
και η Χαρά της Ζωής» της επίκουρης καθηγήτριας κλασικής 
φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών Θεώνης Χριστοπούλου-
Μικρογιαννάκη. 
Κυριακές 3,10,17	  και 24/2: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ και ΝΕΟΥΣ 
9-14 ετών. 

Μέσα στον κατακλυσμό από ειδήσεις με κεντρικό θέμα τα 
οικονομικά και το Ευρώ, προτείνουμε έναν επαναπροσδιορισμό 
των αξιών της ζωής με αφορμή και τίτλο

«Οι Αλήθειες του Μικρού Πρίγκιπα»
Ο αστρονόμος Γιάννης Δαγκλής, οι συγγραφείς Μαρία Παπαγιάννη και 
Βαγγέλης Ηλιόπουλος, και η Ζωγράφος Εύα Ρέντζου με συντονισμό 
από την Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη δημιουργούν τέσσερα (4) 
αυτοτελή εργαστήρια φιλοσοφίας, αυτογνωσίας και δημιουργίας. 
Θα ζωγραφίσουμε και θα κατασκευάσουμε αντικείμενα, ενώ θα 
μας απασχολήσουν οι ανθρώπινες σχέσεις, η φιλία, η ομορφιά, η 
γενναιοδωρία, η διορατικότητα, η ματαιοδοξία, η αξιοποίηση του 
χρόνου, ο θάνατος και θ’ ακούσουμε τις απόψεις των συγγραφέων. 
Χώρος υλοποίησης των συναντήσεων: Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, 
Κηφισιά. Πιθανόν και το αεροδρόμιο Τατοΐου. 

Μήπως όταν ανεβούμε  λίγο πάνω από την επιφάνεια της γης 
βλέπουμε τα πράγματα με άλλο μάτι;

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ συνολικά για τα 4 εργαστήρια, μέλη 45 €/άτομο, μη 
μέλη 50 €. Μεμονωμένα μέλη12 €/άτομο/εργαστήρι, μη μέλη 15 €. 

ΜΑΡΤΙΟΣ
Τρίτη 5/3,	  6:30 μ.μ. συνάντηση στο Café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, 
Όθωνος 100, Κηφισιά. Ώρα 7:00 μ.μ. μετάβαση στην αίθουσα 
Λεβέντη για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά το τέλος 
της Γ.Σ. θα μας μιλήσει ο καθηγητής κ. Μανόλης Κορρές με θέμα: 
«Γεωλογία και Αρχαία Αρχιτεκτονική» και τη συντήρηση του 
Παρθενώνα, ο αρχιτέκτων καθηγητής  κ. Μανώλης Κορρές. 
Σ/Κ 22- 25/3	  Πιθανή τριήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ στην ορεινή Αρκαδία. 
Λεπτομέρειες θα δίνονται αργότερα σε όσους εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον.

 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τρίτη 2/4,	  6:30-8:30 μ.μ. Café Αμμωνίτες. Ο αρχιτέκτων Πάνος 
Ραυτόπουλος θα μας μιλήσει για την Κηφισιά και την ιστορία των 
κήπων και των κτιρίων της. 
20-21/4, 	 10:00-15:00 «Τα Γήινα, τ’ ανθρώπινα, τα Νόστιμα», 
ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ και πασχαλινό ΠΑΖΑΡΙ. Δράσεις για παιδιά από την 
Ομάδα Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ. Κέντρο ΓΑΙΑ. 
Σάββατο 27/4,	  ώρα 11:00 π.μ. Ξενάγηση στο Ανοιχτό Μουσείο 
Παλαιάς Λατομικής Τέχνης, (ανάπλαση παλαιών λατομείων 
μαρμάρου) στο Διόνυσο, από τη γλύπτρια τοπίου Νέλλα Γκόλαντα 
και την αρχιτέκτονα τοπίου Ασπασία Κουζούπη. Συνάντηση 
επιτόπου. Η εκδήλωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

 
(*) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, πλην της Βιβλιαγοράς και της 1ης 1. 
Τρίτης  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (έστω και αν είναι 
δωρεάν). 
Οι συμμετοχές ισχύουν με την καταβολή του αντιτίμου. 2. 
Για τη δωρεάν είσοδο σε κρατικά Μουσεία και αρχαιολογικούς 3. 
χώρους (πλην Μουσείου Ακρόπολης) είναι απαραίτητη η 
ενημερωμένη ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ.
Προϋπόθεση για το μειωμένο κόστος συμμετοχής είναι η 4. 
τακτοποίηση της συνδρομής που για το 2013 παραμένει 50 € για 
τα άτομα, 70 € για τις οικογένειες και 130 € για τους φορείς.
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