
Τέλος του 2ου, αρχές του 3ου αιώνα μετά 
τον Χριστό έζησε στην Πραίνεστο της κεντρι-
κής Ιταλίας ο συγγραφέας Κλαύδιος Αιλιανός. 
Ρωμαίος ήταν∙ όμως έγραφε και δημοσίευε τα 
έργα του στα Ελληνικά, που τα είχε διδαχτεί 
τόσο καλά, ώστε στη βιογραφία του να δια-
βάζουμε ότι την αττική διάλεκτο την εγνώριζε 
σαν Αθηναίος από τα Μεσόγεια! Υπερβολική 
ήταν αυτή η κρίση, γιατί και λάθη τού ξεφεύ-
γαν στα συγγράμματά του και γλωσσικές αδε-
ξιότητες δεν έλειπαν.  Από το έργο του Ποικί-
λη Ιστορία μεταφράζουμε μια κατατοπιστική 
και συνάμα ποιητική  περιγραφή των Τεμπών: 
Τέμπη  ονομάζονται τα μέρη ανάμεσα στον 
Όλυμπο και την Όσσα, πανύψηλα βουνά, χω-
ρισμένα σαν από θεϊκή φροντίδα. Ανάμεσά 
τους ο τόπος έχει μάκρος ως σαράντα στάδια 
(περίπου 780 μέτρα) και πλάτος αλλού ένα 
πλέθρο (περίπου 30 μέτρα), αλλού κάτι περισ-
σότερο. Τον διασχίζει ο λεγόμενος Πηνειός, 
όπου σε αυτόν συρρέουν και  άλλα ποτάμια, 
που του παραχωρούν τα νερά τους και τον κά-
νουν μεγάλο.

Έχει λογής λογής αναψυχές αυτός ο τόπος, 
όχι από χέρια ανθρώπινα, αλλά έργα της φύ-
σης που μοναχή της έβαλε στόχο την ομορφιά, 
τότε που δημιουργήθηκαν αυτά τα μέρη.  Εί-
ναι από τη μια ο άφθονος πυκνόφυλλος κισσός 
που φυτρώνει, θάλλει, και σαν τις ήμερες κλη-
ματαριές σκαρφαλώνει και δένει με τα ψηλά 
τα δέντρα∙ είναι από την άλλη οι πολλές σμι-
λακιές που ανηφορίζουν στο γκρεμό και σκιά-
ζουν το βράχο. Μόλις που  ξεχωρίζουν το ένα 
από το άλλο τα βάτα∙ φαντάζει όμως όλη μαζί 
η χλωρασιά, και είναι για τα μάτια πανηγύρι! 

Στα  σιάδια και στα χαμηλά στέκουν ποικί-
λα σύδδεντρα και σφιχτο- πλεγμένα απόσκια, 
πανώρια καταφύγια, για να τρυπώσουν και με 
χαρά να δροσιστούν οι πεζολάτες το καλοκαί-
ρι. Κοντά μια με την άλλη τρέχουν νερομάνες, 
και από το βράχο κατεβαίνουν κρύα νερά, 
γλυκόπιοτα. Λένε πως κάνουνε καλό σε όσους 
τα πάρουν να πλυθούν, και πως ωφελούν την 
υγεία τους. Σκόρπια εδώ κι εκεί τραγουδούν 
τα πουλιά, ιδιαίτερα τα μουσικά∙ γεμίζουνε 
τ’αφτιά όμορφα ακούσματα, αφανίζουν με τις 
μελωδίες τον κάματο και προβοδούν ξεκούρα-
στα κι ευχάριστα τους περαστικούς. 

Όλα όσα είπαμε για τις αναψυχές υπάρχουν 
και από τις δυο μεριές του ποταμού∙ και μέσα 

από τα Τέμπη περνά ο Πηνειός, προχωρώντας 
αργά αργά και ήρεμα σαν λάδι. Είναι πολλή 
η σκιά που δημιουργούν και ρίχνουν πάνω 
του τα δέντρα, όσα φυτρώνουν δίπλα του, και 
τα κρεμαστά τους κλαριά. Διαρκεί η σκιά το 
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, κρατά μακριά 
τις ακτίνες και επιτρέπει στους ταξιδιώτες του 
ποταμού ν’αρμενίζουν στη δροσιά. Και όλοι 
όσοι κατοικούν γύρω τριγύρω συναντιούνται 
παρέες παρέες, κάνουν θυσίες, συντρώγουν 
και συμπίνουν∙ και έτσι πολλοί που είναι όσοι 
ολοένα θυσιάζουν και θυμιάζουν,  φυσικό εί-
ναι τους περαστικούς, και στη στεριά και στο 
ποτάμι, να τους συνοδεύουν οι πιο ευχάριστες 
μυρωδιές. ΄Ετσι οι αδιάκοπες προσφορές στις 
ανώτερες δυνάμεις κάνουν τον τόπο θεοτικό! 

Οι τελευταίες πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν 
με τον καλύτερο τρόπο από τις ανασκαφές, 
που αποκάλυψαν ιερά του Απόλλωνα, της 
Άρτεμης  και της Κυβέλης. Η θεοτική παρά-
δοση συνεχίστηκε στα βυζαντινά χρόνια με 
μια μονόχωρη Βασιλική του 10ου αιώνα και, 
στα νεότερα, με το προσκύνημα της Αγίας Πα-
ρασκευής. Μακάρι να μην αφανιστεί και στις 
μέρες μας, όπου με τις σήραγγες στον Κίσσα-
βο και τα άλλα έργα της νέας οδικής αρτηρίας 
που κατασκευάζεται, τα Τέμπη κινδυνεύουν 
να χάσουν, όπως και τόσα άλλα μέρη, την ιδι-
αίτερή τους φύση και γοητεία. 

Φάνης Ι. Κακριδής 

Όσο περνάει ο καιρός κι όσο γερνάω, νιώθω πως η 
μεγαλύτερη απόλαυση είναι η καλλιέργεια του νου.  Οι 
δράσεις των Φίλων, ομιλίες και συζητήσεις, εκδρομές 
και περίπατοι, εκδόσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, 
αυτόν κυρίως το σκοπό έχουν όπως και την προώθηση 
των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Αν και για εμάς που συνδεόμαστε με το Μουσείο Φυ-
σικής Ιστορίας, είναι ευνόητο το αλληλένδετο της τέ-
χνης με τη φύση, αξίζει να μελετήσουμε αυτή τη σχέση 
ανατρέχοντας ιστορικά από τα γεωμετρικά σχήματα του 
οργωμένου χωραφιού στα αρχαϊκά αγγεία, τα φυτικά και 

τα ζωικά μοτίβα της βυζαντινής τέχνης μέχρι τα ηλιο-
τρόπια του Βαν Γκογκ. 

Με τον πιο πάνω τίτλο ο Ιστορικός Τέχνης  Παντελής 
Τσάβαλος θα δώσει σειρά διαλέξεων (βλ. σελ. 8). Επίσης 
η ζωγράφος Εύα Ρέντζου παραθέτει τις σκέψεις της στην 
αφίσα-ημερολόγιο του 2014. Ακόμη σ΄ αυτό το τεύχος δη-
μοσιεύουμε κείμενο του Αιλιανού που μετέφρασε και μας 
παραχώρησε ευγενικά ο Φάνης Κακριδής καθώς και τα 
κατορθώματά μας στην Καστοριά και το Γράμμο από την 
Ελένη Σιαφάκα.

Δείτε τις εκδηλώσεις στην τελευταία σελίδα

Τα Τέμπη
Αιλιανού, Ποικίλη ιστορία 3,1

Παρασκευή  25/10.  Όπως κάθε φορά  
πρωί-πρωί στη Λεβίδου ακούγονται οι  ροδί-
τσες από τις βαλίτσες ! Καλημέρες και όλα τα 
σχετικά ανάμεσα σε παλιούς και καινούργιους 
φίλους. Έκπληξη: Στην πόρτα του πούλμαν 
και  στο πεζοδρόμιο στρώθηκε κόκκινο χαλί 
(χάρτινο) και με στεφάνια ελιάς έγινε η υπο-
δοχή για δύο παλιές φίλες, η μία ήταν η Πρό-
εδρος. Πολλά γέλια. Δράστης η Στέλλα  Χ. Οι  
ροδίτσες σιγούν και οι ρόδες του πούλμαν με 
οδηγό το γνωστό μας Παναγιώτη ξεκινούν.

Έτσι με την Άννα γελαστή Αρχηγό
Και Παναγιώτη οδηγό
Βγήκαμε στην Εθνική οδό !
Χιλιόμετρα και διόδια σωρό
Φθάνουμε ΤΡΙΚΑΛΑ σε χρόνο  σωστό.
Αξιοθέατο ο ποταμός Ληθαίος που διασχί-

ζει την πόλη με πεζόδρομο στις όχθες του. 
Εδώ είναι και η ιστορική γέφυρα  του Τρι-
κούπη, και πιο κάτω η καινούργια με όλη την 
κίνηση της πόλης. Κόσμος, ποδήλατα, φασα-
ρία, ενώ τα νερά του Ληθαίου απολαμβάνουν 
λίγες νωθρές πάπιες. Κάποιοι βρήκαν ντόπιες 
Τρικαλινές φίλες που μας οδήγησαν στη 
γραφική συνοικία Βαρούτσι διασχίζοντας τα 
«Μανάβικα» με ταβερνάκια (κατά τα «Λαδά-
δικα»). Στο ύψωμα το Κάστρο με το Τείχος 
και το μεγάλο Ρολόι. Εκκλησίες, στενά δρο-
μάκια, μισογκρεμισμένα ή αναπαλαιωμένα 
σπίτια. 

Όλοι μαζί γευματίσαμε στην «ΑΙΓΛΗ». Συ-
νεχίζουμε με υπέροχη διαδρομή για Καστο-
ριά. Βουνά με τα χρώματα του φθινοπώρου, 
ποτάμια και παραπόταμοι συμπληρώνουν το 
τοπίο. Κάποιο παλιό γεφύρι μάς φέρνει στο 
νου μαστόρους και χτιστάδες που στέριωσαν 
γεφύρια και έδωσαν στην πέτρα ύφος και 
ιστορία. Τέλος είχαμε και την πρώτη επαφή 
με την Εγνατία Οδό και με το προστατευτικό 
πλέγμα που έχει τοποθετηθεί για την προστα-
σία της αρκούδας και των άλλων μεγάλων 
ζώων από ατυχήματα. Φθάνουμε στην Κα-
στοριά  με την πανέμορφη Λίμνη της. Η πόλη 
είναι μια μικρή χερσόνησος μέσα στη Λίμνη. 
Βιαστικά  τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτιά του 
ξενοδοχείου Europa, αφού όλοι περιμέναμε 
την ενημέρωση από τον βιολόγο Δρ. Γιώρ-
γο Μερτζάνη και την κτηνίατρο Δρ. Σούζαν 
Ρίγκλερ, για το πρόγραμμα LIFE για τη συ-
νύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο, που 
υλοποιεί η Π.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΩ, σε συνεργασία 
με την περιφέρεια. Το ενδιαφέρον και η ανα-
γνώριση του έργου της Οργάνωσης καθώς 
και η εντύπωση από τις   παρουσιάσεις των 
δύο επιστημόνων ήταν άριστα. Οι ερωτήσεις 
έπεφταν βροχή. Έτσι ενισχύθηκε και ο αριθ-
μός των πεζοπόρων για την αυριανή εξόρμη-
ση  στο «μονοπάτι της Αρκούδας». 

Σάββατο 26/10.  Με τον πρωινό καφέ εμ-
φανίστηκε ο Γιάννης Τσακνάκης. Ο οδηγός  
για το μονοπάτι της Αρκούδας. Ο άνθρωπος 
του βουνού και της φύσης. Ήρεμος, καλοδιά-
θετος, ψύχραιμος και γνώστης του βουνού 
και των δασών, όπως αποδείχθηκε. Η τολμη-
ρή ομάδα με αρχηγό τη Λουκία τον ακολού-
θησε με κέφι και  αποφασιστικότητα. Η πο-
ρεία στο Γράμμο κράτησε 4,5 ώρες. Δύσκολο 
το μονοπάτι  ανηφορικό ή έντονα κατηφορικό 
και ολισθηρό, με ενημερωτικές πινακίδες της 
ΚΑΛΛΙΣΤΩ.  Κάπου είδαμε αποτύπωμα αρ-
κούδας. Μπροστά μας βρέθηκαν και κυνηγοί 
που πολύ δυσαρεστήθηκαν γι΄ αυτή τη συνά-
ντηση μαζί  μας. Λίγο πιο κάτω συναντήσα-
με τσοπανόσκυλα που γρύλιζαν απειλητικά. 

Εμείς βέβαια το παίξαμε αδιάφοροι με τις 
οδηγίες του Γιάννη που μας εμψύχωνε. Τον  
βαφτίσαμε «Βούδα». Στην πεζοπορία νιώσα-
με τη φύση τόσο όμορφη, περήφανη, αλλά 
κυρίως ανέγγιχτη. Μας γέμισε και μας κέρ-
δισε και πάλι.

2η εναλλακτική λύση: Η ομάδα ξεναγή-
θηκε στο αξιόλογο Λαογραφικό Μουσείο, 
και περπάτησε δίπλα στη Λίμνη.  Μετά επι-
βιβάστηκε στο πούλμαν για το χωριό Κοτύλη 
σε υψόμετρο 1400 μ. Οι εικόνες του δάσους 
μέσα σε μια μέρα λαμπρή ήταν μοναδικές. 
Μόλις όμως αντικρίσαμε το χωριό, ο δρόμος 
ήταν κομμένος λόγω έργων. 1η εναλλακτική 
της εναλλακτικής: Μπορούσαμε να πάμε με 
τα πόδια στο χωριό με αβέβαιο αν θα βρεθεί 
καφενεδάκι ανοιχτό. Τελικά και καφέ και τσι-
πουράκι βρήκαμε. Ο επιμένων … νικά.  2η 
εναλλακτική: Μικρή πορεία  στα  μονοπάτια 
του δάσους. Εδώ ο ήλιος περνούσε δύσκολα 
και φώτιζε όσα δέντρα φυλλορροούσαν πριν 
τα φύλλα τους ακουμπήσουν ήσυχα και απα-
λά στο μονοπάτι ανάμεσα στα άλλα. Υπήρχαν 
ακόμη κομμένοι κορμοί, προετοιμασία για 
τη ζεστασιά του χειμώνα. Φύση, φθινόπωρο 
στο δάσος: Μοναδικό! Τέλος, ηρωικοί πεζο-
πόροι και μη, όλοι, όλων των εναλλακτικών 
λύσεων, φτάνουμε στο Νεστόριο για να φάμε 
στον Ξενώνα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που μας 
περιμένει. Με κέφι και γέλια επιστρέφουμε 
στο Ξενοδοχείο. Στη συνέχεια, όπως λέει το 
πρόγραμμα, βράδυ ελεύθερο. Άλλοι εδώ και 
άλλοι εκεί. Θα συναντηθούμε το πρωί.

Κυριακή 27/10. Φεύγουμε για το Δισπη-
λιό κοντά  στη Λίμνη όπου βρεθήκαμε σε μία 
πολύ πετυχημένη ανάπλαση προϊστορικού λι-
μναίου οικισμού. Στις αρχές της δεκαετίας του 
1930 η στάθμη της Λίμνης είχε κατεβεί τόσο 
ώστε εμφανίστηκαν σημάδια του οικισμού. 
Μετά από χρόνια μελέτης με επικεφαλής τον 
αρχαιολόγο και  ερευνητή Χουρμουζιάδη ο 
χώρος αναπλάστηκε και είναι σήμερα επι-
σκέψιμος. Σπίτια από κορμούς με τριγωνικές 
στέγες, στερεωμένα σε πασσάλους μέσα στο 
νερό  και σοβαντισμένα με λάσπη από τη Λί-
μνη. Εσωτερικά έχουν τοποθετηθεί αντίγρα-
φα των αντικειμένων της καθημερινής ζωής. 
Υπάρχει και δείγμα μονόξυλης βάρκας. Μετά  

επισκεφθήκαμε το Μουσείο του οικισμού με 
όσα τα αυθεντικά ευρήματα.

Στη συνέχεια, φύγαμε για το Νόστιμο, 
όπου βρίσκεται το Μουσείο Παλαιοντολογί-
ας.  Εντυπωσιακά απολιθώματα, όχι μόνο από 
την γύρω περιοχή του απολιθωμένου δάσους, 
αλλά και από άλλα Μουσεία του κόσμου με 
τα οποία γίνονται ανταλλαγές. Βαδίσαμε λίγο 
και στο δασικό δρόμο με τις καστανιές όπου 
βρέθηκαν τα απολιθώματα. Το ίδιο βράδυ 
ήταν προγραμματισμένο μουσικό ομαδικό 
δείπνο. Τελικά δεν ήταν ούτε μουσικό, ούτε 
γευστικό. Εμείς όμως τα ξεπερνάμε όλα και 
περνάμε καλά. Αύριο τα καλύτερα.

Δευτέρα 28/10. Ολόκληρη η Καστοριά 
γιορτάζει την Εθνική Επέτειο. Το κέντρο θα 
κλείσει ο παραλίμνιος δρόμος, ο μόνος για 
το πούλμαν, θα κλείσει. Πώς θα πάμε στο 
Σπήλαιο του Δράκου; Διαβουλεύσεις, συνεν-
νοήσεις με τα όργανα της τάξης. Η απόφα-
ση του Παναγιώτη: «Θα πάμε»! Και όλα μάς 
βγήκαν σε καλό.  Το Σπήλαιο καταπληκτικό 
με σταλαγμίτες και σταλακτίτες που σχημά-
τιζαν, πύργους, ζώα, δράκους, σαλόνια και 
κάτι ξεχωριστό: Διάφανες «κουρτίνες». Μι-
κρές λίμνες που η στάθμη τους  μεταβάλλεται 
σύμφωνα με τη στάθμη Λίμνης. Εδώ βρέθη-
καν και οστά της αρκούδας των σπηλαίων. Οι 
διάδρομοι καλοφωτισμένοι. Ικανοποιημένοι, 
με κάποια αγωνία, μπαίνουμε στο πούλμαν 
και …περνάμε. Ακριβώς πίσω μας η κορδέλα 
κλείνει το δρόμο.  Στην επιστροφή συναντάμε 
μεγάλη κίνηση. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία 
να ανταλλάξουμε γνώμες για την εκδρομή. Σε 
ένα γραπτό παιχνιδάκι που πρότεινε η Ελίζα, 
πήραν όλοι μέρος. Διαβάστηκαν όλα τα κεί-
μενα από τον Αντρέα μέσω μικροφώνου. Στη  
συνέχεια  η ΄Αννα καλούσε ένα-ένα φίλο για 
να πει δυο  λόγια.  Μίλησαν παλιοί και και-
νούργιοι, τολμηροί και μη, ζωηροί ή ντροπα-
λοί. Ακούσαμε γνώμες με πολλή ευαισθησία 
που πολλές μας συγκίνησαν ιδιαίτερα. Πολύ-
πολύ  τους ευχαριστούμε όλους.

Όλοι  είμαστε φίλοι 
Ανάμεσα στους ΦΙΛΟΥΣ
Περνάμε καλά!
Γι’ αυτό ελάτε Κοντά!

Ελένη Σιαφάκα

25 - 28. Οκτωβρίου 2013: ΓΡΑΜΜΟΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Η εκδρομή των εναλλακτικών λύσεων

Η Φύση στην Τέχνη

1Πολύ σωστά οι Αρχαίοι επίστευαν ότι η Θεσσαλία ήταν αρχικά λίμνη, και ότι τα Τέμπη τα άνοιξε ένας μεγάλος σεισμός∙ μερικοί μάλιστα 
ήταν βέβαιοι πως το σεισμό τον είχε προκαλέσει ο κοσμοσείστης (Εννοσίγαιος) θεός Ποσειδώνας!

Τρίτη 14/1, (2η Τρίτη λόγω Αγιαν-
νιού) ώρα 19:00 συνάντηση στο 
καφέ Αμμωνίτες. Κοπή Βασιλό-
πιτας με μουσική κι ένα ποτήρι 
κρασί. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 5€.

Τρίτη 4/2, ώρα 18:30-20:30 συ-
νάντηση στο καφέ Αμμωνίτες. 
Ομιλία της ιστορικού  Ιωάννας 
Πετροπούλου με θέμα «Μικρα-
σιατικά Κειμήλια: Το Ταξίδι τους 
στο Χρόνο»

Δευτέρες 10, 17/2 και 24/2 ώρα 
6:30-8:30 μ.μ. Σειρά τριών δίω-
ρων συναντήσεων - σεμινάριο 
με θέμα «Η Φύση στην Τέχνη», 
από τον ιστορικό τέχνης Παντελή 
Τσάβαλο. Η φύση ως έμπνευση 
για εικαστική δημιουργία. ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗ: 

→ για τα μέλη των Φίλων 10 €/
διάλεξη ή 25 € για το σύνολο

→ για τα μη μέλη 12 €/διάλεξη 
ή 30 € για το σύνολο των δι-
αλέξεων

Εξασφάλιση θέσης με την καταβο-
λή του αντιτίμου 

Πέμπτη 13/2 ώρα 7:00 μ.μ. στο Αμ-
φιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ. Πο-
λυθέαμα «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ο τόπος 
ο μικρός ο μέγας». Προβολή φω-
τογραφιών του Δημήτρη Ταλιάνη 
με μουσική του Ηλία Ανδριόπου-
λου και ανθολογημένα κείμενα 
των Γιώργου Σεφέρη, Οδυσσέα  
Ελύτη, Ηλία Βενέζη, Ι. Μ. Πα-
ναγιωτόπουλου κ.α. Διάρκεια: 1 
ώρα. Θα ακολουθήσει μικρή δε-
ξίωση με μεζέδες και Σαντορινιό 
κρασί. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  10 €.

Τρίτη 11/3 Τρίτη 11/3 (Λόγω Κα-
θαρής Δευτέρας), 18:30 συνάντη-

ση στο Καφέ Αμμωνίτες, 19:00 
μετάβαση στην αίθουσα Λεβέντη 
για την ετήσια Τακτική Γενική Συ-
νέλευση. Θα ακολουθήσει ομιλία 
με θέμα «Κληρονομιά Γεύσεων 
και Αρωμάτων» από τον γεωπόνο 
Ροίκο Θανόπουλο μέλος της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής του Δικτύου 
Διατήρησης Γηγενών Σπόρων.

Παρασκευή 14/3, ώρα 10:00 π.μ. 
Αίθουσα Λεβέντη. Παρουσίαση 
των εργασιών των μαθητών 10-12 
ετών που συμμετείχαν στο Πρό-
γραμμα «Οι Αλήθειες του Μι-
κρού Πρίγκιπα»

Κυριακή 23/3, Ημερήσια Εκδρομή 
στο Ραμνούντα, με ξενάγηση από 
τη Στέλλα Χρυσοχόου. ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗ μέλη 14 €, μη μέλη 18 €. 

Τρίτη 1/4, ώρα 18:30-20:30, συνά-
ντηση στο καφέ Αμμωνίτες. 

Σα-Κυ 5-6/4, 10:30-15:00 «Τα γήι-
να, τ’ ανθρώπινα, τα νόστιμα» Πα-
σχαλινό Παζάρι και Βιβλιαγορά 
στο Αίθριο του Κέντρου ΓΑΙΑ

Τρίτη 6/5, 18:30-20:30, συνάντηση 
στο καφέ Αμμωνίτες. 

Κυριακή 25/5, ημερήσια εκδρομή 
με ξενάγηση 

Τρίτη 3/6, ώρα 19:30 συνάντηση 
στο καφέ Αμμωνίτες, ευχαριστή-
ρια εκδήλωση-ουζάκι για τους 
εθελοντές που εργάστηκαν στο 
Παζάρι

Παρασκευή 6, έως Δευτέρα 9 Ιου-
νίου, τετραήμερη οικο-τουριστική 
εκδρομή στην Τήνο.

Φροντίστε να ενημερώνεστε συχνά 
από την ιστοσελίδα των Φίλων επει-
δή μπορεί να υπάρχουν αλλαγές αλλά 
και εμπλουτισμός των εκδηλώσεων 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Ευχαριστούμε θερμά το Γιώργο Μερτζάνη και το Γιάννη Τσακνάκη για την πολύτιμη βοήθειά τους στην οργάνωση της 
εκδρομής. Επίσης τους φωτογράφους: Εύα Ροδινού-Ορλάνδου, Νίκη Μιχαλοπούλου και Σπύρο Τριβόλη.

www.filoi-gnhm.gr
Έτος ιδρύσεως 1978
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«Πρώτα αναδύθηκε από το γκρι της νύχτας
Έπειτα βαρύς και τρυφερός
Δυναμωμένος από τη φωτιά του δειλινού 
Γεμάτος από θεό
Κουλουριασμένος
Τέλος, αιθέριος, τυλιγμένος στο μπλε, 
Πετά πάνω από χιονισμένες 
Πεδιάδες μέχρι τον έναστρο ουρανό»

1918, Πολ Κλέε, ”Einst dem Grau der Nacht enttaucht…” 
(Πρώτα αναδύθηκε από το γκρι της νύχτας)

Πρώτα, Έπειτα, Τέλος: Το χρονικό της δημιουργίας ενός κό-
σμου, ή αλλιώς η διήγηση ενός ζωγράφου για τη δική του ερ-
μηνεία του κόσμου.

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από το έργο αυτό, όπως κι από 
τα παλλόμενα περιγράμματα στα μήλα του Σεζάν. Κι όμως η 
φύση και ο κόσμος γεννούν ακόμη ζητούμενα στους δημιουρ-
γούς. Μέσα σε κάθε κατάκτηση της πραγματικότητας υπάρχει 
ένας γρίφος ακόμη πιο απειλητικός. «Για να ζωγραφίσω καλά 
ένα τοπίο πρέπει προηγουμένως να ανακαλύψω τα γεωλογικά 
του χαρακτηριστικά» λέει ο Σεζάν «Το άρωμα των πεύκων κα-
θώς σκορπίζεται διαπεραστικό κάτω από τον ήλιο, πρέπει να 
ενωθεί με την πράσινη μυρωδιά των λιβαδιών, τη μυρωδιά της 
πέτρας, το άρωμα του μαρμάρου που φτάνει από μακριά, πέρα 
από το βουνό του Saint Victoire». 

Ξεπερνώντας το στάδιο της φιλολογικής απεικόνισης, ο Σε-
ζάν οσφραίνεται έναν κόσμο πέρα από το επιφανές και το εξω-
τερικό περίβλημα της φύσης. Για εκείνον η αλήθεια είναι κάτι 
πιο βαθύ, πιο οργανικό και συμπαγές. Τη δύναμη του χρώματος 
τη γνωρίζει καλά και την αποκαλύπτει χτίζοντας μια φύση που 
υπακούει, όχι μόνο στις αισθήσεις (βλ. Ιμπρεσιονισμός) αλλά 
και στο νου. Το τοπίο αποκτά ανθρώπινη ουσία, αντανακλάται 

και ζει μέσα του. Αποκτά ανθρώπινη χροιά, τη δική του χροιά. 
Κι ως τέτοιο προϊόν, όπως κι ο άνθρωπος, αποτελείται και από 
χάος και από τάξη.  

Για τον Κλέε, απ’ την άλλη, η φύση μετατρέπεται σε ψηφίδες 
και ποιητικές μικρογραφίες. Ο μυστηριακός χαρακτήρας στα 
έργα του Κλέε, γεννιέται από την ίδια την ποίηση της προέλευ-
σης του κόσμου. Τα έργα του μοιάζουν να επισημαίνουν ακόμη 
περισσότερο αυτό το αινιγματικό στοιχείο, παρά να το επιλύ-
ουν με μια αναμενόμενη και συμβατική ερμηνεία.

Αλλά και η φύση πάντα μας ξεπερνά, όσο κι αν υποθέτουμε 
πως είναι ένα ελεγχόμενο σύμπαν για μας. Ακριβώς γιατί τις 
περισσότερες φορές δεν συναισθανόμαστε ούτε το γύρω μας, 
ούτε το βάρος της ύπαρξής μας μέσα σ’ αυτό. Ο Κλέε θεωρεί 
τον εαυτό του «ένα είδος δέντρου που βυθίζει τις ρίζες του στο 
αόρατο βάθος της γης και απλώνει τα κλαδιά του προς άγνω-
στες κατευθύνσεις». Σηκώνει το κεφάλι και στρέφεται προς την 
πραγματικότητα με συνείδηση και περιέργεια.  Κι όσο πιο πολύ 
απομακρύνεται από το εικονικό, όλο και περισσότερο το δέ-
ντρο του ριζώνει, βαθαίνει προσεγγίζοντας το αληθινό.

Σ’ αυτό το σημείο συναντιέται και η μια αλήθεια (του Κλέε), 
με την άλλη (του Σεζάν). Το χώμα, που τόσο απεγνωσμένα θέ-
λει να μυρίσει ο Σεζάν, είναι το χώμα που ρίζωσε το δέντρο του 
Κλέε. Η πέτρα που επιθυμεί να συναισθανθεί ο Σεζάν, είναι το 
πρωτόγονο για τους προϊστορικούς κώδικες που δημιουργούν 
οι ψηφίδες του Κλέε. 

Κάπου εκεί βρίσκεται η πραγματικότητα του κόσμου, μακριά 
από τη στείρα αναπαράστασή της. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε 
κι εμείς, κι ας μην το ξέρουμε.

 
(*) Η Εύα Ρέντζου είναι ζωγράφος αριστούχος της ΑΣΚΤ Αθη-
νών. Διδάσκει ζωγραφική σε ενήλικες και παιδιά.

Η Φύση στην Τέχνη
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 ΔεΚεΜβΡΙΟΣ 2014
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Βασιλόπιτα

της Εύας Ρέντζου(*)

Οι εκδηλώσεις του β’ εξαμήνου του 2014  
θα οριστούν αργότερα

Καφέ Αμμωνίτες
Σαββατοκύριακο 5-6/4/14 Παζάρι

Καφέ Αμμωνίτες                             6-9/6/14 Εκδρομή στην Τήνο

Δευτέρες 10,17,24/2/13 Σεμινάριο
Καφέ Αμμωνίτες
Πολυθέαμα Δ.Ταλιάνη

Δ.Σ.                                                                                  Ραμνούς
Οι αλήθειες του Μικρού Πρίγκηπα

 ΙΑΝΟύΑΡΙΟΣ 2014
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Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
 
 
 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
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 ΑΠΡΙλΙΟΣ 2014
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 ΜΑιΟΣ 2014
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Καφέ Αμμωνίτες                                                                Εκδρομή


