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« Ελλάδα, η χώρα της ποικιλότητας. 
Ο Δίας θα πρέπει να χτύπησε τη 
γη αυτή με τα αστροπελέκια του, 

σπέρνοντας χιλιάδες νησιά και σπέρνοντας χιλιάδες νησιά και 
κατακομματιάζοντας τη στεριά κατακομματιάζοντας τη στεριά 
τόσο, ώστε η ακτογραμμή να τόσο, ώστε η ακτογραμμή να 

γίνει περίπου όσο ολόκληρης της γίνει περίπου όσο ολόκληρης της 
Αφρικής. Αυτή η πολυπλοκότητα Αφρικής. Αυτή η πολυπλοκότητα 

αυξήθηκε από ένα ευρύ φάσμα αυξήθηκε από ένα ευρύ φάσμα 
κλιμάτων από σχεδόν υποτροπικά κλιμάτων από σχεδόν υποτροπικά 

μέχρι πραγματικά αλπικά, και από μέχρι πραγματικά αλπικά, και από 
μια ποικιλία βουνών, λόφων και μια ποικιλία βουνών, λόφων και 
πεδιάδων, πολλές από τις οποίες πεδιάδων, πολλές από τις οποίες 

είναι σπαρμένες με υγροτόπους. Δεν είναι σπαρμένες με υγροτόπους. Δεν 
είναι λοιπόν να απορεί κανείς που είναι λοιπόν να απορεί κανείς που 

οι συνθήκες αυτές γέννησαν μια οι συνθήκες αυτές γέννησαν μια 
εξαιρετικά πλούσια και ζωντανή εξαιρετικά πλούσια και ζωντανή 

φύση. Την υψηλότερη γνωστή φύση. Την υψηλότερη γνωστή 
βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. 

Αποτελούν επίσης την πηγή ωραίων Αποτελούν επίσης την πηγή ωραίων 
και βαθιά συγκινητικών φυσικών και βαθιά συγκινητικών φυσικών 
και ανθρωπογενών τοπίων. Όλα και ανθρωπογενών τοπίων. Όλα 
αυτά μαζί συνθέτουν τη φυσική αυτά μαζί συνθέτουν τη φυσική 

κληρονομιά της Ελλάδας.»κληρονομιά της Ελλάδας.»
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Όταν κανείς καταπιάνεται με 
τη μελέτη του Ομήρου αισθάνε-
ται  ότι βρίσκεται στη μέση του 
Ωκεανού χωρίς σωσίβιο. Όποια  
πλευρά της Ιλιάδας ή της Οδύσ-
σειας και αν θελήσει να φωτίσει, 
θα μένει πάντα με την αίσθηση 
ότι αντίκρισε μέσα από μια κλει-
δαρότρυπα μικρή μόνο όψη ενός 
ονειρεμένου τοπίου. 

 Η παρομοίωση, είναι ένα σχήμα 
λόγου. Για να τονίσουμε την ιδιότη-
τα ενός προσώπου, ενός πράγματος 
ή μιας ιδέας. Τα θέματά τους ποικί-
λα: ζώα, φυσικά φαινόμενα, κυνήγι 
και ποιμενική ζωή, τεχνολογία 
ανθρώπων, καθημερινή ζωή.

Ο κόσμος των παρομοιώσεων 
στον Όμηρο είναι οικείος στον 
ακροατή/αναγνώστη των επών, 
και έχει στόχο να βοηθήσει τη 
φαντασία του να αντιληφθεί κάτι, 
συγκρίνοντάς το με μια εικόνα 
από την άμεση εμπειρία του. 

Ο Όμηρος επαινέθηκε ως ζωγρά-
φος-ποιητής. Παλαιότεροι ερευ-
νητές θέλησαν να συσχετίσουν τις 
ομηρικές εικόνες με τα εικαστικά 
ευρήματα της κρητο-μυκηναϊκής 
τέχνης. Εδώ δεν θα κάνουμε ολο-
κληρωμένη επίσκεψη στην ομη-
ρική «πινακοθήκη». Θα σταθούμε 
μόνο σε ελάχιστους «πίνακες» που 
«ζωγράφισε» με τον ποιητικό του 
λόγο ο καλλιτέχνης.

Θα αρχίσουμε με ένα κομπολόι 
από εικόνες, από τη  Β΄ ραψωδία 
της Ιλιάδας, που με κινηματογραφι-
κή ροή ακολουθούν η μια την άλλη. 

Όπως φωτιά χαλάστρα απλώνε-
ται σε απέραντο δάσος στις κορυ-
φές κάποιου βουνού και η λάμψη 
φαίνεται από μακριά //έτσι η λάμψη 
από τον θαυμαστό χαλκό  αυτών 
που προχωρούσαν // έφτανε μέσα 
από τον αιθέρα στον ουρανό// 
αστράφτοντας. Οι Αχαιοί, πάνο-
πλοι, με χάλκινες αστραφτερές 

εξαρτύσεις αποτελούν μια κατα-
στρεπτική δύναμη σαν την δασική 
πυρκαγιά που η λάμψη της ξεπερ-
νάει την βουνοκορφή. 

Ακολουθεί μια σύνθετη εικόνα 
που θα υπογραμμίσει ηχητικά 
αυτή τη συγκέντρωση με την 
αριθμητική ισχύ της. 

Κι αυτοί όπως κοπάδια από 
φτερωτά πουλιά, χήνες ή γερα-
νούς ή κύκνους μακρολαίμηδες, 
στο Άσιο λιβάδι, γύρω στα νερά 
του Καΰστρου πετούν εδώ και εκεί 
χτυπώντας χαρούμενα τα φτερά 
τους, καθώς με φωνές πετούν και 
κάθονται το ένα μπροστά στο 
άλλο, και γεμίζει φωνές το λιβά-
δι, έτσι και αυτοί κοπάδια πολλά 
χύνονταν από τα καράβια και 
από τις σκηνές στον κάμπο του 
Σκαμάνδρου. Και η γη αντιβούιζε 
φοβερά κάτω από τα πόδια τα 
δικά τους και των αλόγων. Και 
στάθηκαν στο λιβάδι του Σκαμάν-
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Το κείμενο είναι απόσπασμα από την εξαιρετική ομιλία της Ομότιμης Καθηγήτριας κλασικής 
φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών στις 10/5/2016, κ. Θεώνης Χριστοπούλου-Μικρογιαννάκη

Jean Auguste Dominique Ingres,1827,
 «Η αποθέωση του Ομήρου»
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δρου το γεμάτο λουλούδια μύριοι, 
όσα φύλλα και λουλούδια βγαί-
νουν την άνοιξη.

Η ιδέα του πλήθους των Αχαιών 
που αποδόθηκε με την εικόνα 
του σμήνους των πουλιών, θα 
αναπτυχθεί στη συνέχεια σε μια 
πιο οικεία παρομοίωση: οι Αχαι-
οί μοιάζουν με μύγες στο γάλα. 
Όπως κοπάδια πολλά μαζεμένες 
μύγες πετούν σε στάνη τον καιρό 
της άνοιξης, όταν τα δοχεία είναι 
βρεμένα από γάλα, τόσοι μαυρο-
μάλληδες Αχαιοί στέκονταν στον 
κάμπο ενάντια στους Τρώες, λα-
χταρώντας να τους ξεσκίσουν…

Και αφού πρώτα ο ποιητής 
έδειξε σε πανοραμικό πλάνο το 
σύνολο του στρατού στρέφεται 
τώρα στους διοικητές του. Η ει-
κόνα της στάνης που προηγήθη-
κε μας οδηγεί κατευθείαν στους 
αιγοβοσκούς που θα ξεχωρίσουν 
σε ομάδες τις αίγες στο βοσκό-
τοπο…  όπως πλατιά κοπάδια 
από γίδια οι γιδάρηδες εύκολα τα 
ξεχωρίζουν, όταν ανακατευτούν 
στη βοσκή, έτσι και αυτούς οι 
αρχηγοί τους τακτοποιούσαν από 
εδώ και από εκεί για να κατεβούν 
στη μάχη...

Η σειρά αυτή θα κλείσει με την 
παρομοίωση του βασιλιά Αγαμέ-
μνονα με τη θεϊκή κορμοστασιά: 
είναι σαν ταύρος μέσα στην αγέ-
λη, που ξεπερνάει όλα τα άλλα 
ζώα γιατί  ξεχωρίζει ανάμεσα στις 
αγελάδες που βόσκουν 

Ξέρουμε ότι όλοι οι ήρωες 
του Ομήρου είναι πανέμορφοι, 
ισόθεοι, με λαμπρή κορμοστασιά, 
ρωμαλέοι, στητοί και αγέρωχοι. 
Ο Πάρις όμως, ο αγαπημένος της 
Αφροδίτης, ξεχώριζε απ’ όλους. 
Αλλά δεν ήταν και ο πρώτος πο-
λεμιστής! Ο Έκτωρ παραδέχεται 
ότι ο αδελφός του είναι μεν δυνα-

τός, δεν δείχνει όμως όρεξη για 
τον πόλεμο και θεληματικά τα 
παρατάει. Αυτός άλλωστε είναι η 
αιτία για όσα βάσανα τραβούν οι 
Τρώες. Με λόγια πικρά ο Έκτωρ 
τον μαλώνει, αλλά και τον ξε-
σηκώνει να μπει στη μάχη τώρα 
που οι Τρώες χάνονται γύρω από 
την πολιτεία και το ψηλό τείχος 
πολεμώντας … Ο Πάρις λοιπόν, 
αφού φόρεσε τα ξακουστά του 
όπλα, έτρεξε μέσα από την πόλη 
προς το πεδίο της μάχης… όπως 
ένα σταβλισμένο άλογο, που 
έφαγε πολύ κριθάρι στη φάτνη, 
σπάζει το σκοινί του και τρέχει 
καλπάζοντας μέσα στην πεδιάδα 
καμαρωτό, καθώς είναι μαθημέ-
νο να λούζεται στο ποτάμι που 
τρέχει όμορφα, βαστάει ψηλά το 
κεφάλι και γύρω στους ώμους του 
κυματίζουν οι χαίτες. Και εκείνο 
έχοντας πεποίθηση στην ομορ-
φιά του, το φέρνουν τα γόνατά 
του γρήγορα στα λημέρια και τα 
βοσκοτόπια των αλόγων.

Νομίζω τώρα μπορούμε να 
διακρίνουμε ότι ο Όμηρος δη-
μιουργεί ένα πλέγμα σχέσεων 
από το γενικό χαρακτηριστικό 
σε ειδικότερες ιδιότητες που 
συναποτελούν και ενισχύουν τη 
γενική έννοια. 

Δεν είναι όμως μόνο η στεριανή 
εμπειρία που απεικονίζεται στις 
ομηρικές παρομοιώσεις: Ανεμο-
ζάλες χυμούν στη θάλασσα, την 
ανακατεύουν, αυτή αφρίζει, πετά 
έξω με ορμή τα φύκια, τα κύματα 
σπρώχνουν το ένα το άλλο και 
σπάζουν στην παραλία ή σ’ ένα 
βράχο, πλοία θαλασσοδέρνονται, 
γλάροι πετούν ξυστά πάνω από τα 
κύματα, που και που κάποιο ψάρι 
πηδά έξω από το νερό, δελφίνια 
λαίμαργα κυνηγούν τα ψάρια…

Όπως στον πολυθόρυβο γιαλό 
σηκώνεται το ένα κύμα της θά-

λασσας πίσω από το άλλο, καθώς 
το σπρώχνει ο Ζέφυρος και πρώτα 
υψώνεται βαθιά μέσα στο πέλαγος 
και ύστερα σπάζοντας στην ξηρά 
βουίζει τρομερά και καμπουριασμέ-
νο σηκώνεται ψηλά γύρω από τους 
κάβους και τινάζει πέρα την άχνη 
της θάλασσας, έτσι προχωρούσαν 
τότε και οι φάλαγγες των Δαναών 
ακατάπαυστα, η μια πίσω από την 
άλλη να μπουν στον πόλεμο.

Ας δούμε τώρα πώς μια θαλασ-
σινή παρομοίωση προσπαθεί να 
απεικονίσει  μια ψυχική κατάστα-
ση βασανιστικού διλήμματος. Ο 
γέρο-Νέστορας μόλις έχει αντι-
κρίσει το φοβερό θέαμα: το τείχος 
των Αχαιών έχει γκρεμιστεί, οι 
Αχαιοί βρίσκονται σε ταραχή και 
οι Τρώες τους κυνηγούν. Τι να 
κάνει; Όπως όταν σκοτεινιάζει το 
πέλαγος από μεγάλο βουβό κύμα 
περιμένοντας σε λίγο τους ανέμους 
που σφυρίζουν να έρθουν ορμητι-
κά, αναποφάσιστο και ούτε από τη 
μια μεριά κυλά ούτε από την άλλη, 
ως τη στιγμή που θα κατέβει κά-
ποιος άνεμος ορισμένος, σταλμένος 
από τον Δία, έτσι ταλαντευόταν 
κι ο γέροντας με ψυχή σπαραγ-
μένη ανάμεσα στα δύο, ή να πάει 
κατά τα πλήθη των Δαναών με τα 
γρήγορα άλογα ή κατά τον Αγα-
μέμνονα, τον γιό του Ατρέα, τον 
κυβερνήτη του στρατού. 

Είναι νομίζω συγκλονιστική 
αυτή η ψυχική ταλάντευση σε 
μια κρίσιμη στιγμή, όταν κανείς 
πραγματικά αντιμετωπίζει ένα 
καίριο δίλημμα  προκειμένου να 
πάρει μιαν απόφαση σωτήρια ή 
καταστροφική. Η εικόνα της φου-
σκοθαλασσιάς, όταν η θαλασσινή 
ροή δεν έχει πάρει ακόμα οριστική 
κατεύθυνση, αφού δεν έχει επι-
κρατήσει ένας θεόσταλτος άνε-
μος, είναι μεγαλειώδης, αν κανείς 
εμβαθύνει στη σημασία της.
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Και δύο παρομοιώσεις από το 
φυτικό βασίλειο: Πανέμορφος ο 
νεαρός κονταρομάχος  Εύφορβος, 
με μαλλιά όμοια με αυτά των Χα-
ρίτων και πλεξούδες σφιχτοδεμέ-
νες με χρυσάφι και ασήμι, πληγώ-
νεται θανάσιμα από τον Μενέλαο.

Σαν το δροσερό φυντάνι της ελιάς 
που το ανασταίνει κάποιος, όμορ-
φο, ολόχλωρο, σε τόπο ερημικό, 
όπου αναβλύζει άφθονο νερό και 
το αλαφροσειούνε οι πνοές κάθε 
λογής ανέμου, και εκείνο είναι 
φορτωμένο με άσπρους ανθούς. 
Ξαφνικά όμως ήρθε άνεμος μαζί με 
πολύ δυνατή βροχή και το ξάπλωσε 
πάνω στη γη έτσι και τον Εύφορβο 
… ο Μενέλαος τον σκότωσε... 

Χαίρεται κανείς τη ζωντάνια 
αυτής της εικόνας του γεωργού 
που με τρυφερότητα μεγαλώνει 
την ελίτσα σε ένα τόπο ήπιο, με 
λεπτές πνοές ανέμου και άφθο-
νο νερό,  μια εικόνα  ειρηνική, 
γαλήνια και γεμάτη προσδοκία.  
Διαισθανόμαστε ότι  ο ποιητής 
καμαρώνει και ο ίδιος το τρυ-
φερό, δεντράκι που υπόσχεται 
πολλά για το μέλλον. Όμως χτυ-
πιέται από ξαφνική θύελλα και 
βρίσκεται ξεριζωμένο, χωρίς ζωή, 
σαν τον όμορφο πολεμιστή…  

Σε μια άλλη, πολεμική σκηνή  
και πάλι, ο Τεύκρος, σπουδαί-
ος  τοξότης, έχει ως  στόχο τον 
΄Εκτορα. Οκτώ σαΐτες  πετυχαί-
νουν και σκοτώνουν άλλα παλι-
κάρια, όχι όμως τον αρχηγό των 
Τρώων. Αλλά ούτε και η ένατη 
βολή του θα πετύχει το στόχο 
της.  Αντ’ αυτού το βέλος  χτυπά 
τον Γοργυθίωνα, γιο και αυτόν 
του Πριάμου από την πανέμορ-
φη Καστιάνειρα. Πληγωμένος ο 
Γοργυθίων γέρνει το κεφάλι του 
από τη μια μεριά, σαν παπαρούνα 
μέσα σε κήπο, που έχει βαρύνει 
από το σπόρο της και από τις 

ανοιξιάτικες δροσοσταλίδες.  Έτσι 
έγειρε το κεφάλι του καθώς το 
βάρυνε η περικεφαλαία…

Στα δύο τελευταία παραδείγμα-
τα θα διαπιστώσουμε ότι η παπα-
ρούνα της παρομοίωσης δεν είναι 
μια απλή διακοσμητική  λεπτομέ-
ρεια  του ποιητή. Αυτή η παπα-
ρούνα πάσχει:  είναι ήδη  βαριά 
από τους σπόρους της  υφίσταται 
και το βάρος της βροχής. Το 
τέλος της προμηνύεται σύντομο, 
όπως ακριβώς  και το τέλος του 
πληγωμένου, νεαρού Γοργυθίο-
νος που γέρνει το κεφάλι, αφού 
πια η περικεφαλαία του έγινε 
γι’ αυτόν ασήκωτο βάρος. Κα-
τακόκκινη η παπαρούνα σαν το 
αίμα, που δεν αναφέρεται, αλλ’ 
εξυπακούεται ότι πλημμυρίζει τον 
πληγωμένο πολεμιστή. Η ζωή 
εγκαταλείπει το λουλούδι και το 
παλικάρι…  Και εκείνη η ελίτσα 
που το μέλλον της προδιαγράφε-
ται τόσο γόνιμο και καρποφόρο 
βρίσκεται έξαφνα ξεριζωμένη, θα 
έλεγε κανείς από μια κακιά μοίρα 

Θα ήταν λάθος να θεωρήσει κα-
νείς εικόνες, σαν αυτές των δύο 

τελευταίων  παρομοιώσεων που  
είδαμε,  ως δείγμα μιας ειδυλλια-
κής, αθώας και φιλόκαλης φύ-
σης… Η φύση στον Όμηρο, όταν  
εξετάσει κανείς τις παρομοιώσεις 
του στο σύνολό τους, θα διαπι-
στώσει ότι έχουν ένα δυναμικό 
χαρακτήρα.  Αισθάνεται να 
διεξάγεται ένα αδιάκοπο παιχνίδι 
δυνάμεων: η θύελλα να χτυπιέ-
ται με τα σύννεφα, τα κύματα με 
την ακρογιαλιά, ο χείμαρρος να 
χύνεται στα χωράφια, το ένα ζώο 
να είναι αντιμέτωπο με το άλλο, 
ο άνθρωπος με το ζώο…

Με τρόπο δυναμικό λοιπόν και 
όχι στατικό, ο ποιητής απεικονί-
ζει με τις παρομοιώσεις του την 
ανθρώπινη μοίρα, μέσα  από την 
παράλληλη δράση και τα παθή-
ματα του κόσμου της φύσης. Και 
τίποτα δεν συμβαίνει άσκοπα. 
Όλα ενεργούν και πάσχουν, δρουν 
για το καλό ή το κακό. Η ομηρι-
κή οπτική για τη φύση διαπερνά 
το φαίνεσθαι  και οδηγείται στο 
είναι, στην πραγματική υπόσταση 
του κόσμου, στην  ουσία και την 
ενότητα  ανθρώπου και φύσης.  

Αυτή τη φυσική αναγκαιότητα 
και τον αέναο ρυθμό του κόσμου 
ο Όμηρος χωρίς δραματοποίηση, 
απλά και λιτά εικονογραφεί με 
μια μεγαλειώδη παρομοίωση, τον 
άνθρωπο και τη μοίρα του, τη 
θνητή του φύση ως ατόμου, αλλά 
και τη διαιώνισή του ως συνόλου, 
ως ανθρωπότητα.

Όπως είναι των φύλλων η γενιά, 
έτσι και των ανθρώπων.

Τα φύλλα, άλλα ο άνεμος τα 
ρίχνει κατάχαμα στη γη, άλλα 
βγάζει το ολόχλωρο δάσος. 

Και  η ώρα της άνοιξης φτάνει.  

Θεώνη Χριστοπούλου-
Μικρογιαννάκη

Κι ως γέρνει δίπλα το κεφάλι της 
στον κήπο η παπαρούνα

που την εβάρυνε η ανοιξιάτικη 
βροχή κι ο καρπός της έτσι

και το κεφάλι του 
όμοια απόγειρε ο πολεμιστής…
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Ζωολόγος-ορνιθολόγος με ση-
μαντικότατες δημοσιεύσεις και 

δημιουργήματα όπως η Σύμβαση 
Ραμσάρ, το ερευνητικό κέντρο Tour 
du Valat, το Ίδρυμα MAVA. Πολλά 
πάρκα προστασίας της φύσης 
όπως η Ντονιάνα (Doñana) 
στην Ισπανία, το Μπανκ ντ’ 
Αργκέν (Banc d’ Arguin) 
στη Μαυριτανία, η δικιά μας 
Πρέσπα κ.ά. Γνωστότερο δη-
μιούργημά του όμως αποτελεί 
το Παγκόσμιο Ταμείο για τη 
Φύση, WWF.

Στο τεύχος Νο 30, το Δε-
κέμβριο του 1992, είχαμε 
δημοσιεύσει εκτενές άρθρο 
για την προσωπικότητα του 
Luc Hoffmann, γραμμένο από τον Θύμιο Παπα-
γιάννη. Ο Luc Hoffmann υπήρξε εμβληματική 
φυσιογνωμία, συνεργάτης του Μουσείου μας και 
θερμός υποστηριχτής της δημιουργίας του Ελλη-
νικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στα 
πρώτα βήματα του οποίου υπήρξε και μέλος της 
διοικούσας επιτροπής.

Ο Luc Hoffmann ήταν ο άνθρωπος που κατέθε-
σε τα πρώτα χρήματα για να αγοραστεί η παρα-
λία Σεκάνια, πυρήνας του βιοτόπου της Καρέττα, 
στη Ζάκυνθο. Η κατάθεση έγινε μετά από ένα 
απλό τηλεφώνημα του Θωμά Αράπη, τότε εθε-
λοντή στη Ζάκυνθο και σήμερα Προέδρου του 
ΑΡΧΕΛΩΝ.

Την ιστορία διηγείται ο Θωμάς:
«Βρισκόμαστε στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι 
του 1989, στο μέσο της περιόδου ωοτοκί-
ας των χελωνών και των προγραμμάτων 

από τον ΑΡΧΕΛΩΝ (τότε «Σύλλογος 
για την Προστασία της Θαλάσσιας 

Χελώνας»).
Προσπαθούμε με νύχια και 
με δόντια να εξασφαλίσουμε 
το βιότοπο, και συμβαίνει 
η εξής σημαντική εξέλιξη: 
Συναντιέμαι και συζητώ 
ιδιωτικά με τον «αρχηγό» της 

οικογένειας των ιδιοκτητών 
της γης πίσω από την παρα-

λία των Σεκανίων (πυρήνα 
του βιοτόπου). Απαίτησή του 

είναι ότι μόνο εάν γίνει μια 
σημαντική κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό μέσα σε 
μια βδομάδα, τότε θα μιλήσει στους συγγενείς του. Η 
κατάθεση δεν θα επιστρεφόταν έστω κι αν η οικογέ-
νεια δεν έφτανε σε συμφωνία με τους «οικολόγους», 
όπως μας αποκαλούσαν τότε.  

 Είχα γνωρίσει τον Luc Hoff mann που ήξερε το θέμα 
κι έτσι πήρα το θάρρος να του τηλεφωνήσω το ίδιο 
βράδυ. «Θαυμάσια νέα», μου απάντησε αμέσως. «Θα 
ήταν τιμή μου να μου επιτρέψετε να βοηθήσω. Αν συμ-
φωνείτε, η γραμματέας μου θα φροντίσει να έχετε το 
ποσό που ζητήθηκε στο λογαριασμό σας αύριο».

Αυτός ήταν για μένα ο Λουκ Χόφμαν. Ευγενικός, 
άμεσος, διορατικός. Έμπρακτος υποστηρικτής του 
καλού, δότης, πάροχος, χωρίς υστεροβουλία, χωρίς 
απαιτήσεις».

Luc Hoffmann
Χαιρόμαστε και καμαρώνουμε όταν ακούμε λόγια, όπως αυτά της πρώτης σελίδας, ιδιαίτερα από ξένους. 

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για σοφούς, γενναιόδωρους ανθρώπους με σπάνιες ευαισθησίες. Ο Luc Hoff mann 
ήταν ο άνθρωπος-παράδειγμα ιδιαίτερα για όσους νοιάζονται για το περιβάλλον. 

Έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου 2016 στα 93 του χρόνια.



«Οι Φίλοι του Μουσείου» - Τεύχος 125, Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 20166

Παρασκευή πρωί αναχωρούμε 
από το Μουσείο για Πάτρα και 
με το Speedrunner 3, φτάνουμε 
στην Ιθάκη, πατρίδα του πολυμή-
χανου Οδυσσέα.

Η άφιξή μας στο Βαθύ, πρωτεύου-
σα του νησιού και στο ξενοδοχείο 
«Μέντωρ», έγινε χωρίς περιπέτειες. 
Η ιστορία του νησιού από στόμα-
τος του Γιάννη Αρσένη (προέδρου 
του συλλόγου «Φιλομήρων»), το 
απόγευμα, μας προετοιμάζει για 
τις επόμενες μέρες. Θα ακολου-
θήσει περιπλάνηση στην πόλη για 
να καταλήξουμε σε συμπαθητικό 
ταβερνάκι όπου θα απολαύσουμε 
τις τοπικές γεύσεις και τη ρομάντζα 
του κόλπου του Βαθέως.

Το Σάββατο ανατέλλει με την 
επίσκεψή μας στη μονή Καθαρών 
στο βουνό Νίρητος. Με οδηγούς 
τον Θιακό Δημήτρη Αρταβάνη και 
τον Βολιώτη (ερωτικό μετανάστη 
στην Ιθάκη) Δημήτρη Σκυργιάννη, 
θα ακούσουμε για το «σκαρτσου-
μπονήσι», νησίδα στον κόλπο του 

Βαθέως που εικάζεται ότι είναι 
απολιθωμένο τμήμα του σκάφους 
του Οδυσσέα, για το «κάστενο», το 
κανελλοκόκκινο ντόπιο πρόβατο, 
για τα ίχνη φρυκτωρίας στην ακρό-
πολη των Αλκομενών 800-180 
π.Χ., για τμήμα των κυκλώπειων 
τειχών στον κόλπο του Μπρός 
Αετού, για τον αγρό του Λαέρτη 
που βρίσκεται στην περιοχή της 
Μονής, αλλά και το «σάψιχο» 
μυρωδικό ντόπιο που χρησιμοποι-
ούν οι νοικοκυρές για να νοστιμί-
σουν το αρνάκι και τις ελιές. Στη 
μονή Καθαρών του 1696 (επειδή η 
εικόνα βρέθηκε ανέπαφη μέσα σε 
καιόμενα «κάθαρα» δηλαδή ξερό-
χορτα) η θέα προς τον κόλπο είναι 
μοναδική! Συνεχίζουμε για το μενίρ 
του Αράκλη (από το Ηρακλής ή 
Αράκλα=μεγάλος), όρθιο λιθάρι σε 
σχήμα αβγού.

Με πλήθος από πληροφορίες 
και συναισθήματα περήφανα, 
με φαντασία αχαλίνωτη και με 
διάθεση ευφορίας κατηφορίζουμε 
οι μισοί για δύο ώρες περίπου ένα 

Π
οτ

ισ
τι

κά

Μενίρ του Αράκλη

(10-13 Ιουνίου 2016)
Ημερολόγιο από τη Λένα Λέστου

Οικοτουριστική εκδρομή στην Ιθάκη
(10-13 Ιουνίου 2016)

Ημερολόγιο από τη Λένα Λέστου

Οικοτουριστική εκδρομή στην Ιθάκη
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υπέροχο μονοπάτι προς το ψαρο-
χώρι Κιόνι. Παρ’ όλη την κούραση 
δεν θέλουμε να τελειώσει η μέρα 
μας. Κολυμπάμε, κουβεντιάζουμε, 
γευματίζουμε και απολαμβάνουμε 
το Κιόνι μέχρι το σούρουπο.

Την Κυριακή, μετά το πρωινό 
μας, παίρνουμε το δρόμο για την 
Πλατρειθιά. Σ’ όλη τη διαδρομή η 
ομορφιά του μικρού ορεινού νη-
σιού του Ιονίου μας συναρπάζει. 
Ελαιώνες, αμπέλια, γαλαζοπρά-
σινα νερά, οργανωμένες παραλί-
ες, απάνεμοι όρμοι και γραφικά 
χωριά για να καταλήξουμε στην 
περιοχή του Αγίου Αθανασίου - 
Σχολή Ομήρου και τα πιθανά ανά-
κτορα του Οδυσσέα, αν φαντα-
στούμε περιγραφές του Ομήρου. 
Εκεί λοιπόν, στο χώρο των ανα-
σκαφών, ξεναγηθήκαμε από τον 
αρχιτέκτονα Δημήτρη Σκυργιάννη 
που συμμετείχε εθελοντικά στην 
ανασκαφή αλλά και τον φιλόλογο 
Σπύρο Κουβαρά.

Με τη φαντασία μας ανηφορί-
σαμε την οδό των ανακτόρων, 
μπήκαμε στο προαύλιο, στην αί-
θουσα του θρόνου, στα διαμερί-
σματα της Πηνελόπης. Είδαμε το 
χυτήριο για ξίφη και νομίσματα. 
Τα μινωικά ερείπια του 12ου π.Χ. 
αιώνα ανοικοδομήθηκαν μπρο-
στά μας από τις υπέροχες αφηγή-
σεις των δύο ξεναγών μας και τις 
απεικονίσεις του Δ. Σκυργιάννη 
που είδαμε.

Θέλαμε να μείνουμε κι άλλο! 
Εκεί όπου επέστρεψε ο Οδυσσέ-
ας, εκεί που αντάμωσε την Πηνε-
λόπη του, εκεί που καθοδήγησε 
τον Τηλέμαχο, εκεί που θανάτω-
σε τους μνηστήρες. 

Σειρά είχε να δούμε τη μικρή 
έκθεση στο χωριό Σταυρός. Ο 
χρόνος μας έτρεχε, κάποιοι κατη-
φορίσαμε στο ψαροχώρι Φρίκες 
και κάποιοι θα απόλαυσαν το 
μπανάκι τους στα Περιβόλια του 
όρμου Αφάλες. Επιστροφή γρήγο-
ρα-γρήγορα διότι μας περιμένει η 
μικρή, συγκινητική συναυλία από 
τα παιδιά της φιλαρμονικής του 
νησιού που οργανώθηκε ειδικά 
για εμάς με κέρασμα το τοπικό 
«ροβανί». Ακολουθεί dolce vita 
αφού είναι και το τελευταίο μας 
βράδυ στο νησί.

Ξημερώνοντας η Δευτέ-
ρα, τα λίγα σύννεφα πυ-
κνώνουν στον ουρανό κι  έρ-
χεται η βροχή που όμως δεν 
προβληματίζει τους λάτρεις 
του μπάνιου. Όσο λοιπόν αυτοί 
κολυμπούν, οι υπόλοιποι με τις 
ομπρελίτσες μας επισκεπτόμα-
στε το Ναυτικό και Λαογραφικό 
Μουσείο και μαθαίνουμε για τη 
ζωή και τις συνήθειες των κατοί-
κων του νησιού που άδειασε πολ-
λές φορές λόγω των πειρατών, 
για την περίοδο της διοίκησης 
των Βρετανών 1809-1864, για τα 
τέλη του 19ου αιώνα με τη μαζι-
κή μετανάστευση προς Ρουμανία, 
Νότια Αφρική, Ινδίες, Αμερική 
και αλλού, όπου οι Ιθακήσιοι 
μεγαλούργησαν και με τα πλοία 
τους έλεγχαν τις μεταφορές στο 
Δούναβη και αλλού.

Η ώρα του αποχωρισμού έφτα-
σε με το πλοίο για Αστακό και 
μετά οδικώς για Αθήνα. Στην 
επιστροφή, κι αφού αποχαιρετί-
σαμε τους λίγους Κερκυραίους, 
αποφασίσαμε να γυρίσουμε την 

Οδύσσεια σε ταινία κι έτσι μοι-
ραστήκαμε τους ρόλους ανάμεσά 
μας. Μερικοί ταιριάξανε «γάντι». 

Τέσσερις μέρες εκδρομή, γεμά-
τες, εποικοδομητικές, με καλή 
συντροφιά από 30 διαλεχτούς 
Φίλους και όπως πάντα άρτια ορ-
γάνωση. Μπράβο σε όλους και σε 
αυτούς που τη διοργάνωσαν και 
σε αυτούς που την απόλαυσαν.

Και όπως λέει ο Κ. Καβάφης: 
“Κι αν πτωχική 
την 

βρεις, η 
Ιθάκη δεν σε γέλασε. 

Έτσι σοφός που έγινες, με τόση 
πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι 
Ιθάκες τι σημαίνουν”.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά τον 
Δημήτρη Σκυργιάννη για τη 
συμμετοχή του στην οργάνωση 
της εκδρομής και την αφιλοκερδή 
συνοδεία και ξενάγηση. Τον Πα-
ναγή Κασσιανό που είχε την ιδέα 
της εκδρομής και τις συνδέσεις με 
το νησί. Τον Τηλέμαχο Βλασσό-
πουλο τον Γιώργο Κυρακίδη και 
τα μέλη του Δ.Σ. του τμήματος 
Φιλαρμονικής του Κοινωφελούς 
Ομίλου Ιθάκης για τη συγκινη-
τική συναυλία και όλους όσους 
συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού 
του ταξιδιού.

a 
ας 

τοί 
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Κι αν πτωχική 
την

βρεις, η 
Ιθάκη δεν σε γέλασε. 

Ξενάγηση από τον 

Δ. Σκυργιάννη
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Τιμή τεύχους για τα μη μελη των ΦΙΛΩΝ, 1€

●  Τρίτη 4 Οκτωβρίου, ώρα 18:30 
η πρώτη συνάντηση της περιόδου 
στο café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, 
Όθωνος 100, Κηφισιά. Ενημέρωση 
για το πρόγραμμα της χρονιάς. 
Στη συνέχεια, ο καθηγητής κ. 
Ιωάννης Κοντογιαννάκος θα μας 
μιλήσει με θέμα «Το Μάθημα». 
Μελετώντας τον Θαλή, τον Ιππο-
κράτη και τον Αριστοτέλη (πα-
ρατήρηση-πείραμα-πρότυπον), 
ο καθηγητής θα μας δείξει μ΄ ένα 
αρθρωτό τετράγωνο, τι πρέπει να 
περιμένω από ένα  μάθημα.
●  Κυριακή 9 Οκτωβρίου ημε-
ρήσια ΕΚΔΡΟΜΗ στην ορεινή 
Κορινθία. Αναχώρηση από το 
Μουσείο στις 8:00 π.μ. Θα περι-
ηγηθούμε στη στυμφαλία, στο 
«μπαλκόνι» του Φενεού, τη Γκού-
ρα, τη λίμνη Δόξα κ.ά. Οδηγός-
ξεναγός μας ο κ. Δημήτρης Υψη-
λάντης. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μέλη 28 
€ μη μέλη 35 €. Κράτηση θέσης 
με την καταβολή του αντιτίμου.
●  Πέμπτη 27 έως Κυριακή 30/10/16 
θα επαναλάβουμε την αξέχαστη 
ΕΚΔΡΟΜΗ που είχαμε κάνει πριν 

από πολλά χρόνια στην περιοχή 
του Ασπροποτάμου, απ’ όπου 
πηγάζουν όλοι οι μεγάλοι ποταμοί 
της Ελλάδας. Θα επισκεφθούμε 
την Καστανιά, το δασικό σύμπλεγ-
μα Ασπροποτάμου, το δάσος οξιάς, 
το ναό του Τιμίου Σταυρού στα 
Δολιανά (μνημείο αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς). Θα περπατήσουμε 
στο λιθόστρωτο μονοπάτι στους 
πρόποδες και στην καρδιά των 
γιγάντιων βράχων των Μετεώρων, 
τη Μονή Αγίου Στεφάνου με την 
πανοραμική θέα στο θεσσαλικό 
κάμπο κ.ά. Συνδιοργανωτής, οδη-
γός και ξεναγός μας ο τ. Δασάρχης 
Καλαμπάκας κ. Ηλίας Ζαλαβράς. 
Διαμονή στην Καλαμπάκα (ξενο-
δοχείο Divani 4*). ΚΟΣΤΟΣ μέλη 
320 μη μέλη 350 €. Λεπτομέρειες 
σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
Κράτηση θέσης με την καταβολή 
του ½ του αντιτίμου.
●  Τρίτη 1/11/16, 18:30, μηνιαία 
συνάντηση και ομιλία στο café 
Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθω-
νος 100, Κηφισιά.
●  Κυριακή 27/11/16 Ημερήσια 

εκδρομή στο Μεταλλευτικό Πάρ-
κο Φωκίδος «Vagonetto». Με την 
υποστήριξη της Εταιρείας «Βιομη-
χανικά Ορυκτά» και της κ. Νικόλ 
Κυριακοπούλου, θα ξεναγηθούμε 
σε αρκετές από τις διαδρομές του 
πάρκου και θα δούμε πώς ένας 
βιομηχανικός χώρος, μετατράπηκε 
σε τουριστικό και εκπαιδευτικό 
προορισμό. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μέλη 
28 € μη μέλη 35 €.
●  Τρίτη 6/12/16 μηνιαία συνάντη-
ση στο café Αμμωνίτες, Κέντρο 
ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. 
Πάνω στο γύρισμα του χρόνο, 
θα γίνει ομιλία της κ. Μερόπης 
Σπυροπούλου με θέμα «Πώς 
μετριέται ο Χρόνος». 
●  Κυριακή 11/12 επίσκεψη-
ξενάγηση στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θηβών που άνοιξε 
πρόσφατα 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το μειωμένο 
κόστος συμμετοχής στις εκδη-
λώσεις είναι η τακτοποίηση της 
συνδρομής που παραμένει 50 € για 
άτομα και 70 € για ζευγάρια και 
οικογένειες.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016
Καθώς περνά ο χρόνος οι εκδηλώσεις θα εμπλουτίζονται. 

ΧΟΡΗΓΟΣ έντυπης μορφής των 4 τευχών του 2016, καθηγητής Ιωάννης Κοντογιαννάκος.


