
Έτος ιδρύσεως 1978

Τεύχος 121
Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 2015

www.fi loi-Gnhm.gr

Πείτε μας τη γνώμη σαςΠείτε μας τη γνώμη σας
Το φθινόπωρο μας βρίσκει σε Το φθινόπωρο μας βρίσκει σε 

καινούριο γραφείο ευάερο και ευήλιο, καινούριο γραφείο ευάερο και ευήλιο, 
αλλά μικρότερο από το παλιό. Έτσι αλλά μικρότερο από το παλιό. Έτσι 
τα Διοικητικά Συμβούλια και οι τα Διοικητικά Συμβούλια και οι 

συναντήσεις για παζάρια και άλλες συναντήσεις για παζάρια και άλλες 
δράσεις θα γίνονται στη σοφίτα του δράσεις θα γίνονται στη σοφίτα του 

παλιού κτηρίου. Ένα δωμάτιο-γλύκα παλιού κτηρίου. Ένα δωμάτιο-γλύκα 
με ιστορία και τη ζεστασιά του χρόνου.με ιστορία και τη ζεστασιά του χρόνου.

Ξεκαθαρίζοντας λοιπόν και Ξεκαθαρίζοντας λοιπόν και 
ταξινομώντας το αρχείο των Φίλων, ταξινομώντας το αρχείο των Φίλων, 
βλέπω τα 120 τεύχη του περιοδικού βλέπω τα 120 τεύχη του περιοδικού 
μας που εκδίδεται από το 1985 και μας που εκδίδεται από το 1985 και 

επανεξετάζω την έντυπη έκδοσή του. επανεξετάζω την έντυπη έκδοσή του. 
Όχι τόσο για το κόστος, αλλά κυρίως Όχι τόσο για το κόστος, αλλά κυρίως 

για την αμφιβολία που με τρώει: για την αμφιβολία που με τρώει: 
«Άραγε πόσοι το διαβάζουν;»  Τα «Άραγε πόσοι το διαβάζουν;»  Τα 
σχόλια που ακούω είναι συνήθως σχόλια που ακούω είναι συνήθως 

καλά (ίσως από ευγένεια) και καλά (ίσως από ευγένεια) και 
πάντως από πολύ λίγους. Σκέψη πάντως από πολύ λίγους. Σκέψη 

μας είναι να τυπώσουμε ακόμη ένα μας είναι να τυπώσουμε ακόμη ένα 
τεύχος-ημερολόγιο μέχρι το τέλος τεύχος-ημερολόγιο μέχρι το τέλος 
του 2015, κι από κει  και πέρα η του 2015, κι από κει  και πέρα η 
έκδοση να είναι μόνο ηλεκτρονική. έκδοση να είναι μόνο ηλεκτρονική. 

Περιμένουμε τη γνώμη σας.Περιμένουμε τη γνώμη σας.
Άννα Κ-ΜΆννα Κ-Μ

Χαρτί, οθόνη ή Χαρτί, οθόνη ή 
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Ήταν το καλοκαίρι του 1935, 
όταν μια συντροφιά από 

νεαρούς απόφοιτους της  Ecole 
Normale  ξεκίνησε για ένα ταξίδι 
με πλοίο στην Ελλάδα. Ανάμεσά 
τους μια φρόνιμη, καλή μαθήτρια 
που τη συνόδευε η μητέρα της. 
΄Ηταν  η Jacqueline de Romilly.
 Χρόνια πολλά αργότερα, η ίδια 
προσπαθεί να ανασυστήσει τις 
πρώτες της εντυπώσεις. Σίγουρα 
τη γοήτευσε η αρμονική φύση των 
νησιών, η θάλασσα, τα μοναστή-
ρια στα υψώματα, οι ευωδιές της 
μεσογειακής βλάστησης. ΄Ομως  
συγχρόνως μας λέει : «Θα πρέπει 
να φαντάστηκα τις αρχαίες πο-
λεμικές τριήρεις να βρίσκονται σε 
αυτόν τον τόπο, από όπου άρχισε 
ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και  
όπου συγκεντρώθηκε ο αθηναϊκός 
στόλος τη στιγμή που ξεκινούσε, 
χωρίς περίσκεψη, για την κατά-
κτηση της Σικελίας. Θα πρέπει να 
θυμήθηκα τους περίφημους εμφύ-
λιους πολέμους που κατασπάραξαν 
το νησί και ήταν το πρώτο σημάδι 
των δεινών που θα απλωθούν σε 

όλη την Ελλάδα». Ήταν  κάτι για 
εκείνη φυσικό: όλη την περασμέ-
νη χρονιά είχε ασχοληθεί με τον 
Θουκυδίδη, για μια φοιτητική 
εργασία της.
Η Jacqueline de Romilly συνέδεε 
το ειδικό με το γενικό, πώς το 
χθες  οδηγούσε στο σήμερα, πώς 
το ειδικό και το συγκεκριμένο 
διευρυνόταν, ώστε να γίνει καθο-
λικό και πανανθρώπινο μάθημα.  
Αυτό που τη γοήτευε πιο πολύ στα 
αρχαία ελληνικά κείμενα ήταν η 
παρακολούθηση της εξέλιξης των 
ιδεών αλλά και τα συναισθήματα 
που προκαλούσαν τα γεγονότα.
Μίλησε για τον Νόμο και την 
Ελευθερία, για τους πολιτικούς 
θεσμούς και τον ιμπεριαλισμό, 
μίλησε όμως ακόμα για την τρυ-
φερότητα, την πραότητα  και το 
πάθος, μίλησε για το ήθος ηρώων 
της λογοτεχνίας τόσο στη λυρική 
όσο και στην τραγική ποίηση, μί-
λησε δηλαδή για ό,τι καλό ή κακό 
συνιστά την ανθρώπινη φύση,  
αυτή τη φύση που, όπως παρατή-
ρησε ο Θουκυδίδης,  όσο παρα-

μένει αυτή που είναι, πάντα θα 
συμβαίνουν όσα έπραξαν καλά ή 
κακά οι σύγχρονοί του.   
Θα μπορούσε βέβαια κανείς να πει 
ότι η διαρκής ενασχόλησή της με 
την τέχνη του λόγου, σε κείμενα 
ανυπέρβλητου κάλλους την πα-
ρέσυραν σε μια εξιδανίκευση του 
ελληνικού κόσμου, στον οποίο 
βυθίζεται, τον μελετά και τον βιώ-
νει έξω από την τρέχουσα καθημε-
ρινότητα. Αυτό όμως δεν συμ-
βαίνει. Αυτή ζει στην κοινωνία. 
Συναναστρέφεται ομότεχνους, 
συναδέλφους, φοιτητές. Μοιράζε-
ται απλόχερα όσα οι έρευνές της 
τής αποκαλύπτουν: Και γράφει, 
και διδάσκει και μιλάει και πολε-
μάει ακατάπαυστα. Η Jaqueline 
de Romilly μελετά και μαθαίνει 
από το παρελθόν για να ζει και να 
δίνει νόημα στο σήμερα.
Πράγματι η Jacqueline de Romilly 
βίωνε ως ενότητα αδιάσπαστη, τη 
σχέση ζωής και αρχαίας ελληνικής 
λογοτεχνίας. Έτσι την ευγενική, 
καλοπροαίρετη, καταδεχτική 
συμπεριφορά των απλών ανθρώ-

««Η ευγένεια των συνανθρώπων μουΗ ευγένεια των συνανθρώπων μου  
φωτίζει τη μέρα μου…φωτίζει τη μέρα μου…»»  
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Αποσπάσματα από την ομιλία της
κ. Θεώνης Μικρογιαννάκη*, στις 3/2/15, για τη 
Jacqueline de RomillyJacqueline de Romilly
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πων της Προβηγκίας, όπου ήταν 
το εξοχικό της ησυχαστήριο, τον 
καλό τους λόγο και το ευγενικό 
τους χαμόγελο τα συσχετίζει με 
τη συμπεριφορά του γερο- Πρία-
μου, του καινούργιου πεθερού της 
ωραίας Ελένης, όταν την αποκαλεί 
αγαπητή κόρη,  παρότι ήταν μια 
μοιχαλίδα, αφορμή για τον φονικό 
πόλεμο, και της λέει: «Δεν φταις 
εσύ, όλα τα κανονίζουν οι θεοί». 
Η ίδια λέει: «Αυτή η ευγένεια του 
γερο-Πρίαμου και μερικών άλλων 
φωτίζει το ομηρικό έπος, όπως η 
ευγένεια των συνανθρώπων μου 
φωτίζει μερικές φορές τη μέρα μου» 
και λέει ακόμα: «Παραθέτω συχνά 
ονόματα και στίχους ποιητών. Αλλά 
δεν πρόκειται για τη συνήθεια μιας 
καθηγήτριας: αυτοί οι ήρωες και οι 
στίχοι αποτελούν μέρος της ζωής 
μου. Είναι οι σύντροφοί μου και η 
θεία κοινωνία μου. Με βοηθούν να 
βρίσκω κάθε καινούργια μέρα το 
θαύμα που ο σύγχρονος κόσμος 
τείνει να καταπνίγει μέσα μας.»
Είχα το προνόμιο και την τύχη να 
τη γνωρίσω και να συνεργασθώ 
μαζί της. Αυτό που μπορώ να 
κρατήσω από τη συνεργασία μας 
ήταν η ακόρεστη περιέργειά της, 
ο θαυμασμός και η ακλόνητη πί-
στη της στον άνθρωπο. Όλες  οι 
εργασίες της, αντικατοπτρίζουν 
μια γυναίκα με σπάνια ευαισθη-
σία που διακατέχεται συνεχώς 
από ερωτήματα: Πως, γιατί.  Οι 
εμπειρίες της, θετικές ή αρνητι-
κές, αποτελούν για εκείνη ένα 
μάθημα. Η Jacqueline de Romilly 
γηράσκει αεί διδασκομένη. 
Η ίδια λέει: «Μ’ αρέσει πολύ να 
καταλαβαίνω… γιατί αλλάζει η 
κοινωνία μας, γιατί έχω πονο-
κέφαλο, γιατί μου λένε ότι ένα 
βιβλίο ή μια ταινία αξίζουν ενώ 
εγώ δεν βρίσκω κανένα νόημα. 
Μ’ αρέσει να καταλαβαίνω τα 

αινίγματα και τα νοήματα των 
ποιημάτων. Μ’ αρέσει να καταλα-
βαίνω τι βλέπω σε μια εκπομπή 
αλλά και ποιο είναι το ιδανικό του 
κάθε ανθρώπου. Μ’ αρέσει να κα-
ταλαβαίνω τους φίλους μου αλλά 
και όσους δεν αγαπώ, μ’ αρέσει 
να καταλαβαίνω γιατί η σάλτσα 
καίγεται και γιατί ξεσπάνε πό-
λεμοι. Τι θα ήμασταν χωρίς αυτή 
την περιέργεια;». Αυτό ακριβώς 
διαπιστώνει στο ήθος των ηρώων 
της τραγωδίας: Μια  απέλπιδα 
προσπάθεια κατανόησης : Γιατί οι 
θεοί κατέστρεφαν έναν άνθρωπο, 
ποιο σφάλμα είχε διαπράξει, ποια 
δικαιοσύνη είχε αγνοήσει; Γι’ 
αυτό λέει η τραγωδία και τα μυ-
στήριά της παραμένουν για μένα 
ένα σχολείο διαυγούς σκέψης. 
Στο βιβλίο της με τίτλο «Τι 
πιστεύω»  αρχίζει  ως εξής: 
«Πιστεύω ότι η ζωή είναι ωραία 
και αξίζει να την αγαπάμε» την 
εντυπωσιάζει αρνητικά το ότι 
δεν επιδιώκουμε με πείσμα την 
ομορφιά της και τα αγαθά της. 
«Οι  ΄Ελληνες», λέει, «είχαν το 
θάρρος να αγαπούν τη ζωή και 

την ευτυχία χωρίς να ωραιο-
ποιούν τα πράγματα και χωρίς 
να αγνοούν τη σκληρότητα της 
ύπαρξης». Σήμερα: «Αντί να μας 
κατατρώγει η πικρία ότι όλα πάνε 
στραβά, πρέπει να ανακαλύψουμε 
ξανά τις χαρές της ζωής. Αυτές 
οι χαρές δεν εμποδίζουν ούτε τη 
δράση, ούτε την αντίδραση – και 
είναι τόσο απλές και ουσιώδεις 
ώστε καμιά κοινωνική αλλαγή δεν 
μπορεί να τις επηρεάσει. Αρκεί να 
βλέπουμε το φως!». 
Ωστόσο δεν απέστρεψε το βλέμ-
μα της από τις σκοτεινές πλευρές 
της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. 
Στο βιβλίο της «Η βία στην αρ-
χαία Ελλάδα» γράφει: «Οι Έλλη-
νες διέπραξαν βιαιότητες. Όμως 
αντιτάχθηκαν με το  μεγαλύτερο 
σθένος από οποιονδήποτε άλλον. 
Εδώ παρεμβαίνει η σημασία για 
μας των ελληνικών κειμένων. 
Έτσι εξηγείται ότι αυτή η διαρκής 
υπεράσπιση των αξιών διατηρεί το 
νόημά της ακόμα και ύστερα από 
είκοσι αιώνες. Οι Έλληνες δεν μας 
παρέδωσαν ένα παράδειγμα προς 
μίμηση, περιέγραψαν μιαν εμπει-
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ρία και υπερασπίστηκαν ορι-
σμένες αξίες, που πρώτοι αυτοί 
ανακάλυψαν. Τις εξέφρασαν δε με 
τέτοια καθαρότητα και με τέτοιαν 
αίσθηση παγκοσμιότητας, ώστε 
ακόμα μάς επιβάλλονται, σαν να 
ήταν σύγχρονες. Στην κληρονο-
μιά των αξιών που μεταδόθηκαν 
με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε 
να πούμε ότι η άρνηση της βίας 
κατέχει την πρώτη θέση. Ο ελλη-
νικός πολιτισμός προσδιορίζεται 
σαν μια συγκλονιστική αναζήτηση 
σε ό,τι μπορεί να τερματίσει αυτή 
τη βία, που θεωρείται κτηνώδης 
και ανάξια του ανθρώπου. Αυτή 
η βαθειά τάση που εμψυχώνει το 
πνεύμα των Ελλήνων εκδηλώθηκε 
σε δύο χρόνους: Με την ανακά-
λυψη της δικαιοσύνης και την 
ανακάλυψη της πραότητας». 
Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να 
αναλύσουμε αυτές τις έννοιες της 
δικαιοσύνης και της πραότητας, 
του νόμου, της διαιτησίας και 
του διαλόγου που αντιτίθενται 
στη βία και τη δύναμη, αλλά και 
δίπλα σ’ αυτές των εννοιών της 
πραότητας (με το ευρύ περιεχό-
μενό της, δηλαδή την ανεκτικό-
τητα, τη συμπόνια, την αγάπη, 

την 
ανεξικακία, 

τη φιλανθρωπία).
Η Jacqueline de Romilly έκανε ένα 
παθιασμένο αγώνα για να διατη-
ρηθούν τα κλασικά γράμματα,  ιδι-
αίτερα  στην εκπαίδευση των νέων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ξεσή-
κωσε μιαν ολόκληρη εκστρατεία. 
΄Ιδρυσε  ένα σύλλογο. Στρατολό-
γησε υποστηρικτές.  Η Jacqueline 
de Romilly,  υποστηρίζοντας τη 
σταυροφορία της δεν μασάει τα 
λόγια της: «Είχαμε την απρονο-
ησία να νομίσουμε ότι μπορούμε 
να κάνουμε και χωρίς τις κλασικές 
σπουδές -είτε γιατί κάποιοι δεν 
καταλάβαιναν την αξία τους, είτε 
για λόγους οικονομικούς, ή άλλους. 
Είμαι πεπεισμένη ότι θα ξαναγυρί-
σουμε στις ελληνικές σπουδές. Δεν 
ξέρω αν θα τις προλάβω εγώ, αλλά 

υπάρχουν στην ιστορία περίοδοι 
που η ανθρωπότητα απομακρύνε-
ται από τη σπουδή της αρχαίας Ελ-
λάδας και άλλες που επιστρέφει»... 
«Με την εκμάθηση και υιοθέτηση 
των ελληνικών λέξεων, που ση-
μαίνουν το σημαινόμενον και είναι 
φορείς γνώσεων, πληροφοριών και 
εννοιών κατορθώσαμε οι Ευρωπαίοι 
να κατανοήσουμε και να οικειοποι-
ηθούμε τα λαμπρά και απαράμιλλα 
πνευματικά κατορθώματα της 

διανοίας των Ελλήνων και να εκ-
πολιτισθούμε. Αν οι Έλληνες μας 
ζητούσαν να τους επιστρέψουμε 
τα γλωσσικά τους δάνεια, θα 
παθαίναμε πολιτιστική κατάρ-
ρευση.» 
«Ζαλισμένοι από τις ανα-
καλύψεις της σύγχρονης 
επιστήμης, αποκτηνωμέ-
νοι από τις οικονομικές 
έγνοιες και το δέλεαρ του 
αμέσου κέρδους πολλοί 
άνθρωποι, σε πολλές 

χώρες έφθασαν να παρα-
βλέπουν τις προτεραιότητες της 
εκπαίδευσης. Κάποιος ρωτούσε με 
ειρωνεία. «τα Αρχαία Ελληνικά; 
Σε τι χρησιμεύουν;». Υπουργοί, 
καθηγητές κ.ά. παρασύρθηκαν 
από αυτήν την τάση. Ξέχασαν ότι 
η Εκπαίδευση, η Παιδεία, χρησι-
μεύουν πρωτίστως στην ανάπτυ-
ξη κριτικής σκέψης και γενναι-
οδωρίας στους νέους, μέσα από 
μία αργή διαδικασία  αφομοίω-
σης. Αν υπερασπιζόμαστε, την 
Παιδεία της Αρχαίας Ελλάδας 
στη σημερινή εκπαίδευση, δεν το 
κάνουμε επειδή ανήκει στο κοινό 
μας παρελθόν, αλλά γιατί αποτε-
λεί το καλύτερο εχέγγυο για το 
μέλλον».

Jacqueline  de Romilly

Νάξος, Ύρια, ο Ναός του Διονύσου

Θεώνη Μικρογιαννάκη
*Ομότιμος Καθηγήτρια 

Κλασικής Φιλολογίας 



«Οι Φίλοι του Μουσείου» - Τεύχος 121, Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 2015 5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5: Ήταν πα-
λαιά επιθυμία μελών να πάμε στη 
Νάξο. Έτσι το αποφασίσαμε για το 
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. 
Οργανώθηκαν τα πάντα από τη 
νεοσύστατη  Επ.Εκδρο. (*) και με 
τη γνωστή σιδηρά πειθαρχία, που 
μας διακρίνει, καταφέραμε να συ-
γκεντρωθούμε στο Μουσείο στις 
6:00 και στις 07:30 όλοι στοιβαγ-
μένοι και χαρούμενοι μέσα στο 
ολοκαίνουργιο και απαστράπτον 
BLUE STAR DELOS. Κάμποσα 
σύννεφα ταξίδευαν μαζί μας με 
έξι μποφόρ και μας δρόσισαν 
καταμεσής στο πέλαγος. Αργά το 
μεσημέρι φτάσαμε στη Νάξο. 
Αμέσως ξεκινήσαμε για τα Ύρια, 
το Ιερό του Διονύσου, που παρη-
γόρησε την Αριάδνη, όταν την 
εγκατέλειψε στο νησί ο Θησέας. 
Τον τίμησαν, λοιπόν, οι κάτοι-
κοι χτίζοντας τον ναό του στο 
Λιβάδι, που λειτούργησε για 18 
αιώνες, όπως μας εξήγησε η κ. 
Ειρήνη Καγκάνη. Μας τόνισε 
και το ρόλο των Ναξίων γλυπτών 
στην εξέλιξη του ιωνικού ρυθμού. 
Μάς έδειξε και το ιωνικό κιονό-
κρανο, ίδιο με αυτό της Σφίγγας 
των Ναξίων αφιέρωμα στο Μα-
ντείο των Δελφών. Η Νάξος γνώ-
ρισε, λοιπόν, τη δεύτερη μεγάλη 
πολιτιστική της άνθηση στον 6ο 
αιώνα υπό τον τύραννο Λύγδαμι. 
Και ότι θαυμάζαμε όλα αυτά να 

και η δεύτερη μπόρα της ημέρας, 
που μας συνέφερε από την κού-
ραση. Το πρώτο γεύμα μας ήταν 
στη Γλυφάδα μας προδιάθεσε για 
τις τοπικές νοστιμιές. Πράγματι, 
το μεγαλύτερο Κυκλαδονήσι με 
την κορυφή του Ζα να ξεπερνάει 
τα 1.000 μέτρα, έχει μία αυτάρ-
κεια προϊόντων εντυπωσιακή. 
Γεωργία και κτηνοτροφία ανθούν 
κάνοντας περιττή τη θάλασσα 
για την επιβίωση των κατοίκων. 
Φτάσαμε στα ξενοδοχεία μας 
κατά τις 17:00 και στις 20:00 
έγινε ο γνωστός «κύκλος» για να 
καλωσορίσουμε τους καινούρ-
γιους και να τα πούμε όλοι μαζί. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/5: Η δεύτερη μέρα 
μας, ξεκίνησε με έναν ωραιότατο 
περίπατο στη Χώρα με συντρο-
φιά την αρχαιολόγο κ. Ευδοξία 
Ψαρρά. Με πολύ καλή γνώση 
και αγάπη για τον τόπο της, μάς 
ξενάγησε στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο, όπου κυριαρχεί η Κυκλαδική 
τέχνη (2500-2000 π. Χ.) με εντυ-
πωσιακά γλυπτά και αναθήματα. 
Λίγο αργότερα, φθάσαμε στον 
Κούρο των Μελάνων, όπου και 
πάλι μας ξενάγησε η κ. Ψαρρά. 
Γίγαντας μαρμάρινος, σχεδόν 
έξι μέτρα μήκος, βγαλμένος από 
αρχαϊκό παραμύθι, αφιέρωμα 
σεβασμού σε άγνωστο θεό ή 
ήρωα. Κοιμότανε για αιώνες στο 
σημείο όπου έσπασε το δεξί του 

πόδι, κατά τη μεταφορά από το 
λατομείο του Φλεριού, ποιος 
ξέρει προς ποιο ιερό. Η μετακί-
νηση στην πλαγιά γινόταν με τη 
βοήθεια σχοινιών και ξύλινων 
ελκήθρων πάνω σε στρωμένη 
λατύπη. Σε 500 μέτρα απόσταση 
μας περίμενε ο δεύτερος κούρος, 
αυτός της Ποταμιάς με παρόμοια 
μοίρα με τον συνάδελφό του. 
Από τους Κούρους με οδηγό τον κ. 
Μανώλη Σαντοριναίο ξεκίνησε η 
πρώτη πεζοπορία προς την Πάνω 
Ποταμιά, την Πηγή, τον Νερόμυ-
λο, τη Μέση και Κάτω Ποταμιά σε 
ένα τοπίο μαγικό στην κυριολεξία 
με γάργαρα νερά και ρυάκια πα-
ντού, και τα τελευταία ανοιξιάτικα 
αγριολούλουδα. Εξαιρετικό μεση-
μεριανό μας περίμενε στην Πάνω 
Ποταμιά στην «Πηγή».  
Το βράδυ μας ήταν ελεύθερο 
και αποφασίσαμε να πάμε στην 
Πορτάρα να απολαύσουμε το 
ηλιοβασίλεμα. Η αλήθεια είναι 
ότι φτάσαμε καθυστερημένοι και 
να τρεχαλητό με τη γλώσσα έξω, 
γιατί όσο να ’ναι μεγαλώνουμε 
τα χρυσά μου… Ήταν, όμως, μια 
στιγμή μαγική, καθώς ρόδιζαν οι 
τρεις τεράστιοι μαρμάρινοι δόμοι 
των 20 τόνων, που στέκουν αγέ-
ρωχοι στη θέση τους από το 530 
π. Χ. Βλέπετε, η Νάξος δεν είναι 
σεισμογενής περιοχή. 
Κάθισα σε μια πέτρα, και αντικρί-

Η  Η  Ν Α Ξ Ο Σ Ν Α Ξ Ο Σ 
29/5 – 1/6/15  

Η  Η  Ν Α Ξ Ο Σ Ν Α Ξ Ο Σ 
της αυτάρκειας, των δροσερών μονοπατιών, 
των σπάνιων μνημείων και της φιλοξενίας

αποσπάσματα ημερολόγιου από τη Στέλλα Χρυσοχόου
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ζοντας την απίστευτη ομορφιά 
γύρω μου, λογάριασα ότι σχεδόν 
928.700 ηλιοβασιλέματα έχουν 
απολαύσει στην έως τώρα διάρκεια 
της ζωής τους!!! Έγειρε ο ήλιος λί-
γο-λίγο και μάτωσε το πέλαγος και 

τις μακρινές βουνοκορφές, ώσπου 
χάθηκε απάνω στη καμπύλη της 
γήινης σφαίρας κόβοντας την ανά-
σα μας. Και πλανηθήκαμε ξανά στα 
δρομάκια της Χώρας γύρω από το 
κάστρο του Μάρκου Σανούδου και 
γυρίσαμε πίσω στο χρόνο αναζη-
τώντας ίσκιους Βυζαντινών και 
Βενετών πολέμαρχων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/5: Σήμερα ήταν 
η δεύτερη περιπατητική ημέρα 
με οδηγό τον κ. Σαντοριναίο 
ξεκινώντας από την Μονή. 
Αρχέγονη μορφή ο κ. Μα-
νώλης. Μυκηναίο ξωμάχο 
θύμιζε. Κάποια μακρινή 

συγγένεια πρέπει να είχε 
με τους κούρους. Με το δισάκι 
περασμένο στη μαγκούρα του 
διάβαινε τα μονοπάτια, στα 
οποία ανήκε, μιλώντας για τα βο-
τάνια και τα γιατρικά του τόπου. 
Τίποτα δεν τον σταμάταγε. «Να 
καλέ από δω θα πάμε 500 μέτρα 
ίσιωμα είναι, έτσι …» κι έδειχνε 
την άσφαλτο. Και ακολούθησαν 
πιστά οι πρωτευουσιάνοι εκδρο-
μείς και αρκετοί τσουβαλιάστη-
καν κανονικά. Ευτυχώς, που η 
Ομάδα Αναστήλωσης και Αποκα-
τάστασης Πεσόντων (Τριβόλης, 
Μαλούχος, Μπάκλης, Καρέλλος) 
έδρασε ακαριαία και συνεχίστηκε 
το πρόγραμμα. 
Μεγάλη η Χάρη της Παναγιάς 
της Δροσιανής, που μας περίμε-
νε και μας αποζημίωσε για τον 
κόπο μας. Μια μπουκιά τρίκογχη 
όλη κι όλη με τα τρία παρεκ-
κλήσιά της, φτιαγμένα θαρρείς 
με πλαστελίνη από παιδιάστικα 
χέρια. Χτισμένη στον 6ο αι. και 
αγιογραφημένη στον 7ο με τον 
σπανιότατο διπλό Παντοκράτορα 
στον τρούλο της και μια Παναγιά 
γλυκύτατη, σχεδόν κοριτσόπου-
λο, στην βορεινή κόγχη. 

Οι γενναίοι συνέχισαν το περπά-
τημά τους μέσα σε ένα υπέροχο 
τοπίο κατάσπαρτο με παλαιά 
ελαιόδενδρα και βυζαντινά εκκλη-
σίδια, με κορυφαίο τον Αη Γιώργη 
Διασoρίτη, όπου  συνάντησαν 
τους υπόλοιπους στο Χαλκί. Όλοι 
μαζί επισκεφθήκαμε το παλαιό 
αποστακτήριο κίτρου Βαλληνδρά, 
που λειτουργεί από το 1896.
Συνεχίσαμε για την πετρόκτιστη 
Απείρανθο, σκαρφαλωμένη στα 
600 μέτρα όπου μας περίμενε για 
το μεσημεριανό μας. Στην επι-
στροφή περάσαμε από το Φιλώτι 
και τρέξαμε για ύπνο επειδή το 
βράδυ θα πηγαίναμε όλοι μαζί 
στο Γαλανάδω για το πανηγύρι. 
Έλα όμως, που μόνον δύο πιστές 
πλαισίωσαν τιμητικά την Άννα και 
οι υπόλοιποι σουλατσάραμε στην 
πόλη για παγωτό. Ντροπή μας…
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/6: Μετά το πρωινό 
με την αδιόρατη  μελαγχολία της 
τελευταίας ημέρας ξεκινήσαμε 
για τον υγροβιότοπο της Αλυκής 
με το σπάνιο δάσος των κέδρων. 
Μας ξενάγησε η κ. Αγγελική 
Σαλντερή. Μάθαμε ότι είναι ο 
μεγαλύτερος υγρότοπος των 
Κυκλάδων με έκταση άνω των 
χιλίων στρεμμάτων, με καταγραμ-
μένα 236 είδη πουλιών, από τα 
οποία 55 είναι σπάνια ή κινδυ-
νεύουν με εξαφάνιση. 
Η τελευταία αρχαιολογική μας επί-
σκεψη ήταν στο ναό της Δήμητρας 
λίγα χιλιόμετρα μετά το Σαγκρί 
στο Γύρουλα. Αρχαϊκός ναός (530-
520 π. Χ.) από λευκό μάρμαρο 
άριστα αναστηλωμένος και πα-
ραδίπλα μία χριστιανική βασιλική 
του 6ου αι. και καλά κρυμμένο ένα 
υπέροχο μικρό μουσείο, υπόδειγμα 
αρχιτεκτονικής. Η ανασκαφή και 
αναστύλωση των μνημείων έχουν 
βραβευθεί το 2004 με τη διάκριση 

ο Μανώλης Σαντοριναίος
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της Europa Nostra. 
Στην παραλία της Γλυφάδας ξα-
νασυναντήσαμε τους κέδρους και 
πέντε γενναίοι βούτηξαν στα σμα-
ραγδένια νερά, ενώ οι υπόλοιποι 
31 τους συμπαραστάθηκαν ηθικά 
πίνοντας καφέδες. Στην «Αξιώ-
τισα», όμως, στο τελευταίο Λου-
κούλειο γεύμα η συμμετοχή ήταν 
πλήρης. Σχεδόν συγκινητική θα 
έλεγα, έτσι για να αποχαιρετίσουμε 
το νησί και να πνίξουμε τον πόνο 
του αποχωρισμού. Άντε και κάτι 
κεφάλια τυρί, που αγοράστηκαν 
την τελευταία στιγμή στο λιμάνι 
έκλεισαν τον κύκλο της Νάξου. 
Είναι αλήθεια ότι οι μέρες μας 
ήταν λίγες και μόνο μια γεύση 
πήραμε από αυτόν τον εξαιρετικό 
τόπο. Στην επιστροφή σκεφτό-
μουν πόσα δεν είδαμε ... 
Καλέ σίγουρα θα ξαναπάμε στη 
Νάξο.
Ας ειπωθεί εδώ συμπερασματικά 
ότι δύο φορές το χρόνο η ίδια 
πάνω –κάτω παρέα βρισκόμαστε 
με μεγάλη ανυπομονησία στις 
πολυήμερες εκδρομές των Φίλων. 
Πάντα υπάρχει μία σύμπνοια 
ζηλευτή και στοργή ανάμεσά μας. 
Και οι καινούργιοι που προστίθε-
νται προσαρμόζονται και αυτοί. 
Γελώντας ξεκινάμε, γελώντας επι-
στρέφουμε και προετοιμαζόμαστε 
ψυχικά για την επόμενη εκδρομή 
μας. Ερμηνεύστε το, παρακαλώ 
πολύ, αν και νομίζω ότι η επιτυχία 
αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην Άννα και τις πολυετείς και 
άοκνες προσπάθειές της.
Καλό φθινόπωρο σε όλους μας.

Στέλλα Χρυσοχόου

(*)Επ.Εκδρο.= Επιτροπή Εκδρομών 
αποτελούμενη από τους: 
Νάσια Θεοφιλίδου, Ανδρέα Καρέλλο, 
Μαρίνα Μακρίδου, Νίκη Μιχαλοπού-
λου, Στέλλα Χρυσοχόου

Την περίοδο του Εθνικού 
διχασμού στην Κρήτη, ένας 

επιθεωρητής δημοτικής εκπαί-
δευσης ανέβαινε μ’ ένα μουλάρι 
σ’ ένα ορεινό και δύσβατο χωριό, 
για να επιθεωρήσει το δάσκαλο. 
Στο δρόμο συναντά έναν αγωγιά-
τη και τον ρωτάει:
- Δε μου λες, πατριώτη, ο δά-

σκαλος τι είναι; Βενιζελικός ή 
Βασιλικός;
- Βενιζελικός, απαντά ο αγωγιά-
της.
- Α, το γαϊδούρι σχολίασε ο επι-
θεωρητής.
 Ο αγωγιάτης όμως ήταν Βενι-
ζελικός φίλος του δασκάλου, 
έτρεξε και του το προφτασε.
Την επομένη μπαίνει ο επιθεω-
ρητής στην τάξη και ρωτάει ποιο 
είναι το μάθημα της ημέρας.
- Τα σημεία της στίξεως, απαντά 
ο δάσκαλος.
- Ας δούμε, λοιπόν, τι ξέρουν τα 
παιδιά, λέει ο επιθεωρητής.
Ο δάσκαλος σηκώνει ένα μαθητή 
στον πίνακα και του υπαγορεύει 
τη φράση:
«Ο επιθεωρητής είπε, ο δάσκα-
λος είναι γαϊδούρι».
 Αφού ο μαθητής το έγραψε, τον 
ρωτάει ο δάσκαλος:

- Ποιος είναι, παιδί μου, γαϊδούρι;
- Ο δάσκαλος, ψέλλισε ο μαθητής.
- Και ποιος το είπε;
- Ο επιθεωρητής, κύριε.
- Ωραία, είπε ο δάσκαλος. Βάλε 
τώρα άλλο ένα κόμμα.
«Ο επιθεωρητής, είπε ο δάσκα-
λος, είναι γαϊδούρι».
 Μόλις τελείωσε ο μαθητής, τον 

ρωτά ο δάσκαλος:
- Ποιος είναι τώρα, παιδί μου, το 
γαϊδούρι;
- Ο επιθεωρητής, απαντά δειλά ο 
μαθητής.
- Και ποιος το είπε;
- Ο δάσκαλος, απαντά ο μαθητής.
Οπότε στρέφεται ο δάσκαλος 
στην τάξη και λέει:
- Είδατε παιδιά τι κάνουν τα 
κόμματα;
Στις μέρες μας, ο μαθητής, παππούς 
πλέον, ακούγοντας για νέες μειώ-
σεις στις συντάξεις, μονολογεί:
- Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα 
κάθε τόσο το δάσκαλο να μας 
λέει:
«Να προσέχετε τα κόμματα! 
Ένα λάθος κόμμα, μπορεί να σας 
χαλάσει τελείως τη σύνταξη!». 
Έπρεπε να περάσουν εξήντα 
χρόνια για να το καταλάβω.

Τα Κόμματα!Τα Κόμματα!Να προσέχ
ετε

Να προσέχ
ετε

Ούτε ο επιθεωρητής ούτε ο δάσκαλος 
μόνο ο Αντρέας Καρέλλος στη Νάξο με 
παρεό, αντί καπέλου.
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Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Σ
Τρίτη 6/10/15, 18:30,•  συνάντηση 
στο café Αμμωνίτες, Κέντρο 
ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. 
Ενημέρωση για το πρόγραμ-
μα της χρονιάς. Στη συνέχεια, 
επειδή πολλά νέα και παλιά 
μέλη λίγα γνωρίζουν για το 
χώρο που υποστηρίζουν με τη 
συνδρομή και την εθελοντική 
τους εργασία, η Άννα Κρεμέζη-
Μαργαριτούλη θα κάνει μόνο 
για εμάς μια «Στοχευμένη, σύ-
ντομη νυχτερινή ξενάγηση» στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
Σάββατο 10/10/15, ώρα 9:00 • π.μ. 
Ημερήσια εκδρομή στο Πικέρ-
μι. Ξενάγηση από στέλεχος 
της πανεπιστημιακής ομάδας 
ανασκαφών στην Έκθεση Πα-
λαιοντολογικών Θησαυρών. Η 
περιοχή θεωρείται η Ακρόπολη 
της Παλαιοντολογίας. Τα απο-
λιθώματα που έχουν βρεθεί (από 
προβοσκιδωτά, αιλουροειδή κ.ά.) 
επιβεβαιώνουν τη θεωρία του 
Δαρβίνου για την εξέλιξη των ει-
δών. Στη συνέχεια θα ξεναγηθού-
με στο Μουσείου Βορρέ, με τα 
δυο παραδοσιακά σπίτια και το 
Μουσείο Σύγχρονης Ελληνικής 
Τέχνης. Γεύμα στην περιοχή. Η 
εκδρομή γίνεται σε συνεργασία 
με το Ταξιδιωτικό Γραφείο του κ. 
Συρίγου. Έξοδα:18 € (πούλμαν, 
αρχηγός, έντυπα). Είσοδος στο 
Μουσείο Βορρέ 5 € (*)

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η 25-28/10/15: • Μετά 
από πρόταση του παλιού μας 
φίλου Μιχάλη Αράπογλου (αρχι-
τέκτονα-ανθρωπογεωγράφου), 
θα κάνουμε μια ιστορική, αρχαιο-
λογική, περιβαλλοντική, αρχιτε-
κτονική, γεωγραφική εκδρομή 
στο Νομό Θεσπρωτίας και 
(Βουθρωτό Αλβανίας). Διαμονή 
στην Παραμυθιά. ΚΟΣΤΟΣ 250 
€ (μονόκλινο+55) (*).
Τρίτη 3/11/15, 18:30, • στο café 
Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθω-
νος 100, Κηφισιά. «Συνάντηση 
με τον Γεώργιο Δροσίνη» μέσω 
της κ. Ελένης Βαχάρη, προέ-
δρου των Φίλων του Μουσεί-
ου Δροσίνη και της κ. Πόπης 
Γοντικάκη-Κωστάκη, δασκάλας 
νοηματικής. 
Τρίτες 10, 17 και 24/11/15 • το 
πρωί, ώρα 11:30-13:00 στη 
Βιβλιοθήκη του Κέντρου ΓΑΙΑ, 
Όθωνος 100, θα γίνουν τρία 
Μαθήματα Πλεκτικής από το 
μέλος μας Χέλγκα Κανελλάκη. 
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει 
να έχει μαζί του 2 βελόνες του 
πλεξίματος, το ανάλογο μαλλί 
ή νήμα και σημειωματάριο. Στο 
τελευταίο μάθημα θα δοθούν 
σημειώσεις. Συμμετοχή 5€ ανά 
άτομο και ανά μάθημα (*)
Πέμπτη 19/11/15, 7:30 μ.μ.•  στο 
Αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ
«ΙΟΝΙΟ: πορεία δυτικά», πολυ-
θέαμα από τον Δημήτρη Ταλιάνη 

στο Αμφιθέατρο του Κέντρου 
ΓΑΙΑ
Τρίτη 1/12/15, 18:30•  συνάντηση 
στο café Αμμωνίτες, Κέντρο 
ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. Η 
ομότιμος καθηγήτρια του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Μερόπη Ν. 
Σπυροπούλου θα μιλήσει με θέμα 
«Το Χαμόγελο … μια διεθνής 
γλώσσα - μια άϋλη γέφυρα».
Πέμπτη 10/12, ώρα 11:30 • «Πίσω 
από τις βιτρίνες». Οι υπεύθυνοι 
των εργαστηρίων: Υδροβιολο-
γικού, Χερσαίας Ζωολογίας και 
Βοτανικού, Δρες Εύη Βαρδα-
λά-Θεοδώρου, Μαρία Δημάκη 
και Διονύσης Μέρμηγκας, μάς 
ξεναγούν στα Εργαστήρια του 
Μουσείου. 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 Θα συνεχιστούν δωρεάν «Οι 
Αλήθειες του Μικρού Πρίγκιπα» 
για παιδιά Ε΄ Δημοτικού και 
πάνω, που σκοπεύουν στον επα-
ναπροσδιορισμό των αξιών της 
ζωής καθώς και ο δανεισμός των 
πέντε Μουσειοσκευών. Ακόμη 
θα συνεργαστούμε και πάλι με 
το Μουσείο σε δημιουργικά και 
βιωματικά εργαστήρια.

(*) Απαιτείται δήλωση συμμετοχής και 
εξασφάλιση με την καταβολή του 
αντιτίμου

Τιμή τεύχους για τα μη μελη των ΦΙΛΩΝ, 1€

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Οκτ. Νοεμ. Δεκ.2015

Θυμηθείτε τη συνδρομή σας που για 
το 2016 παραμένει 50€ για τα άτομα 
και 70€ για ζευγάρια και οικογένειες.


