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ΑΦΙΕΡΩΜΑ :

Μακρυγιάννης,
εικονογραφία
και γλώσσα

Ένας Έλληνας:
ο Μακρυγιάννης
…μοῦ δίνετε τὴν εὐκαιρία νὰ ξεπλη
ρώσω ἕνα παλιὸ χρέος ποὺ μὲ βαραίνει
ἀπὸ χρόνια. Ἀπὸ τὰ 1926, ποὺ ἔπεσαν
στὰ χέρια μου τὰ Ἀπομνημονεύματα,
ὡς τὰ σήμερα, δὲν πέρασε μήνας
χωρὶς νὰ ξαναδιαβάσω λίγες σελίδες

τους, δὲν πέρασε ἑβδομάδα χωρὶς νὰ
συλλογιστῶ αὐτὴ τὴν τόσο ζωντανὴ
ἔκφραση. Μὲ συντρόφεψαν σὲ ταξί
δια καὶ σὲ περιπλανήσεις, μὲ φώτι
σαν ἢ μὲ παρηγόρησαν σὲ χαρούμενες
καὶ σὲ πικρὲς στιγμές. Στὸν τόπο μας,

ὅπου εἴμαστε τόσο σκληρὰ κάποτε
αὐτοδίδακτοι, ὁ Μακρυγιάννης στά
θηκε ὁ πιὸ ταπεινὸς ἀλλὰ καὶ ὁ πιὸ
σταθερὸς διδάσκαλός μου.
Γιώργου Σεφέρη, «Δοκιμές»
ἔκδ.Ἴκαρος, Ἀθῆναι 1981 (Δ´)

Δημητρίου Ζωγράφου, Μάχη Λαγγάδας και Κομπότι, 1836-1839 (τμήμα).
Υδατογραφία σε χαρτόνι. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
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Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης
και η Εικονογραφία του Αγώνα

«Ο Μακρυγιάννης λοιπόν ήτο εκ φύσεως
προωρισμένος καλλιτέχνης. … Ως ηγάπα να
αναπαριστά διά της φαντασίας τας μεγάλας σκηνάς
της Επαναστάσεως, ούτως εθέλγετο και να βλέπη
αυτάς εν ζωγραφίαις εικονιζομένας».

...από την
Μπετίνα Βρανά

Από την επετειακή τοιχογραφία του 1821
δεν θα μπορούσε να λείψει η μορφή του
Στρατηγού Μακρυγιάννη με τα περίφημα «Απομνημονεύματα». Ο Στρατηγός
έμαθε γράμματα σε μεγάλη ηλικία για να
εξιστορήσει ο ίδιος όσα έζησε στα πεδία
των μαχών και της πολιτικής.

Όμως δεν αρκέστηκε σε
αυτό. Ο Γιάννης Βλαχογιάννης
στην εισαγωγή του στον δεύτερο τόμο
της έκδοσης 1907, όπου το κείμενο των
«Απομνημονευμάτων» γράφει:
«Ὁ Μακρυγιάννης λοιπὸν ἦτο ἐκ φύ

σεως προωρισμένος καλλιτέχνης. … Ὡς

σειρὰν ἱστορικῶν πινάκων ἀναφερομένων
εἰς σπουδαῖα γεγονότα τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος,
νομίζων οὐχὶ ἐπαρκῆ τὴν διὰ τῶν βιβλίων
ἒκθεσιν αὐτῶν.

ἠγάπα νὰ ἀναπαριστᾷ
διὰ τῆς φαντασίας τὰς με
γάλας σκηνὰς τῆς Ἐπαναστάσεως, οὓτως
ἐθέλγετο καὶ νὰ βλέπῃ αὐτάς ἐν ζωγραφίαις
εἰκονιζομένας. Ἡ πρὸς τὴν ζωγραφικὴν
ἀγάπη αὐτοῦ ἦτο τόσον ἰσχυρὰ ὥστε δι’
ἰδίας δαπάνης παρήγγειλε καὶ ἐξετέλεσε

1

» Για τους πίνακες αυτούς λοιπόν ο
λόγος και για τον ζωγράφο που τους φιλοτέχνησε.
Στην αρχή ο Μακρυγιάννης προσπάθησε να συνεργαστεί με έναν ευρωπαίο
ζωγράφο αλλά δεν κατάφερε να συνεννοηθεί μαζί του και λόγω γλώσσας
αλλά και επειδή ο ξένος δεν μπορούσε να καταλάβει τι ύφος αναζητούσε ο
Στρατηγός για τους πίνακες. Έτσι διάλεξε
τον αγωνιστή Παναγιώτη Ζωγράφο:
«κι έρχοντας εδώ εις Αθήνα, πήρα ένα

ζωγράφο Φράγκο και τον είχα να μου φκιά
σει σε εικονογραφίες αυτούς τους πολέμους.
Δεν γνώριζα τη γλώσσα του. Έφκιασε δύο
τρεις, δεν ήταν καλές˙ τον πλέρωσα κι έφυ
γε. Αφού έδιωξα αυτό τον ζωγράφο, έστειλα
και έφεραν από την Σπάρτη έναν αγωνιστή,
Παναγιώτη Ζωγράφον τον έλεγαν˙ έφεραν
αυτόν και μιλήσαμεν και συνφωνήσαμεν
το κάθε κάδρον την τιμήν του˙ κι έστειλε
κι ήφερε και δύο του παιδιά˙ και τους είχα
εις το σπίτι μου όταν εργάζονταν. Κι αυτό
άρχισε από τα 1836 και τέλειωσε τα 1839.
Έπαιρνα τον Ζωγράφο και βγαίναμεν εις
τους λόφους και τόλεγα…..Έτζι είναι εκεί
νη η θέση, έτζι εκείνη˙αυτός ο πόλεμος έτζι
έγινε αρχηγός ήταν των Ελλήνων εκείνος,
των Τούρκων εκείνος».
Ο Παναγιώτης Ζωγράφος από τα
Βορδώνια Σπάρτης (γύρω στο 1800)
ήταν ένας από τους πολλούς λαϊκούς ζωγράφους της εποχής. Πρέπει να δούλεψε στην αγιογράφηση εκκλησιών, χωρίς
όμως να έχει βρεθεί κάπου η υπογραφή
του. Ξεχώρισε και έμεινε στην ιστορία ως
εικονογράφος του Μακρυγιάννη. Το 1836
ο Μακρυγιάννης κάλεσε αυτόν και τους
δύο γιους του για να εικονογραφήσουν
τις μεγάλες στιγμές του Αγώνα ξεκινώντας από παλαιότερα με την Άλωση της
Πόλης. Για τρία χρόνια τους φιλοξενεί
στο σπίτι του και περιέρχονται τα πεδία
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των μαχών όπου ο Στρατηγός εξιστορεί
τις λεπτομέρειες (ελιγμούς, κινήσεις
του στρατού κ.λπ.). Σε κάθε έργο του
Ζωγράφου, στο κάτω μέρος του, υπάρχει η λεπτομερής περιγραφή του κάθε
γεγονότος από τον ίδιο τον Στρατηγό.
Η συνεργασία τους υπήρξε γόνιμη.
Τις 25 συνολικά εικόνες που ζωγραφί
στηκαν πάνω σε ξύλο παρουσίασε
στους φίλους του ο ίδιος ο Στρατηγός
σε επίσημο γεύμα στο σπίτι του. Οι
24 εικόνες επαναλήφθηκαν από τον
γιο του Παναγιώτη Ζωγράφου, τον
Δημήτριο, με νεροχρώματα πάνω σε
στρατσόχαρτο σε 4 σειρές (εκτός από
την 25η εικόνα που καταστράφηκε
από τους φίλους του Στρατηγού για να
τον προστατέψουν επειδή έδειχνε τον
αρμοστή Άρμανσμπεργκ να ξεριζώνει
την καρδιά της Ελλάδας).
Ο Μακρυγιάννης κράτησε τις ξύλινες
επιφάνειες από τις οποίες σώζονται οι
7 και βρίσκονται στο Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο (Παλαιά Βουλή) και χάρισε από
μια σειρά των πινάκων σε στρατσόχαρτο,
στον βασιλιά Όθωνα και στους πρεσβευτές των τριών μεγάλων δυνάμεων.
Η σειρά του Άγγλου πρεσβευτή σώζε
ται στον Πύργο του Γουίντσορ. Η τύχη
των σειρών που χαρίστηκαν στους πρεσβευτές της Γαλλίας και της Ρωσίας
αγνοείται.

Η σειρά του Όθωνος όμως είχε μεγάλη
περιπέτεια.
Το 1839 ο Μακρυγιάννης την δανείστηκε από τον Όθωνα και την παρέδωσε
στον χαράκτη Αλέξανδρο Ησαΐα για να
την λιθογραφήσει στην Βενετία ώστε να
κυκλοφορήσει στο κοινό. Όμως ο Ησαΐας
αθέτησε το συμβόλαιο και τύπωσε δικές
του λιθογραφίες δυτικής τεχνοτροπίας.
Μετά τον ξαφνικό θάνατο του Ησαΐα
στην Τεργέστη ολόκληρη η σειρά του
Όθωνα χάθηκε. Το 1909 όμως ο Ιωάννης
Γεννάδιος την εντόπισε τυχαία στην
Ρώμη και την αγόρασε σε δημοπρασία. Σήμερα βρίσκεται στην Γεννάδειο
Βιβλιοθήκη.
Το 1926 ο Γεννάδιος, με τον Φρεντ
Μπουασονά, εκδίδει τις 24 ζωγραφιές
της σειράς σε ένα λιθογραφημένο λεύκωμα 140 αντιτύπων στη Γενεύη και στο
Παρίσι. Στο Μουσείο Μπενάκη επίσης
βρίσκεται μια εικόνα σε χαρτί, η Μάχη του
Καρπενησίου, ενώ η Εθνική Πινακοθήκη
έχει στις συλλογές της τον Μυστρά.
Αυτή είναι λοιπόν η σύντομη ιστορία των εικόνων του Μακρυγιάννη και
ο τρόπος που ο δημιουργός τους, ο
Παναγιώτης Ζωγράφος, κατέκτησε μια
θέση στη συλλογική μνήμη δίπλα στον
Στρατηγό.
2

Εικόνα 1: Δημητρίου Ζωγράφου,
«Κάδρον της Δυτικής Ελλάδος
και κέντρον η Βόνιτζα όπου έγιναν
αρκετοί πόλεμοι εις αυτά τα
μέρη και σημειώνονται οι
Αγωνισταί όπου ενθυμούμεθα...»
Υδατογραφία σε χαρτόνι.
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Εικόνα 2: Ο Στρατηγός
Μακρυγιάννης σε κάρτα Maximum
https://maximaphilia.weebly.com/
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« Έτζι φτιάξαμε
την Ελλάδα»
Στρατηγός Μακρυγιάννης Παναγιώτης Ζωγράφος,
ο αγώνας, ο λόγος, η ζωγραφική
...από την
Ειρήνη Ζαχαροδήμου

Όλοι γνωρίζουμε τον στρατηγό Μα
κρυγιάννη κυρίως από τα απομνημονεύματά του τα οποία εκτός από ένα
πολύτιμο ιστορικό ντοκουμέντο, που
φωτίζει με τον υποκειμενισμό του τα
συμβάντα της Επανάστασης του 1821,
αποτελούν κι ένα μνημειώδες κείμενο
της νεοελληνικής γραμματείας, καθώς
προσφέρουν ένα σπάνιο τεκμήριο του
λαϊκού πολιτισμού, αλλά και της προφορικής γλώσσας της εποχής.
Είναι μια εποχή, που η Ελλάδα μόλις
είχε βγει απ’ την τουρκική κατοχή και
προσπαθούσε να εδραιωθεί ως ανεξάρτητο κράτος, γεμάτο πληγές και πάμπτωχο, με το μέλλον της να είναι απόλυτα
εξαρτημένο από την συμβολή των μεγάλων δυνάμεων. Ο Μακρυγιάννης αποφασίζει να εικονογραφήσει τις ένδοξες
στιγμές του απελευθερωτικού Αγώνα
των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων.
Μπορούμε να υποθέσουμε πως ο τρόπος που απέδωσε τις περιγραφές ο πρώτος ζωγράφος, ο Φράγκος, δυστυχώς
δεν έχει γίνει γνωστό το όνομά του, θα
ήταν παρόμοιος με εκείνον του Βαυαρού
καλλιτέχνη Πέτερ φον Ές ο οποίος το

1839 φιλοτέχνησε 40 σχέδια με θέμα
τον αγώνα των Ελλήνων. Ήταν απόδοση
εναρμονισμένη με το ακαδημαϊκό καλλιτεχνικό πνεύμα της εποχής, ενισχυμένο
όμως με τον ευρωπαϊκό φιλελληνισμό.
Το έργο του Π. Ζωγράφου είναι με
νερομπογιά σε χαρτί, «στράτζο» εκτός
από την πρώτη που ήταν σε ξύλο. Είχαμε
την τύχη να φθάσουν ως εμάς αυτά τα
έργα που αποτελούν σημαντικό μνημείο
και σταθμό στη νεοελληνική τέχνη.
Υπάρχουν εισαγωγικοί πίνακες στην
ιστορική αφήγηση. Ο πρώτος της σειράς,
με τίτλο «Η δικαία απόφασις του Θεού
διά την απελευθέρωσιν της Ελλάδος»
και ο δεύτερος πίνακας με τίτλο «Πτώσις
της Κωνσταντινουπόλεως».
Αναφέρουμε την περιγραφή του
Μακρυγιάννη για να γίνει αντιληπτό
πόση συνοχή υπάρχει ανάμεσα στο περιεχόμενο αυτών που λέει και στην εικόνα.
«Εις το πρώτο κάδρο είναι ζωγραφισμένος

ο Παντοκράτορας και η Ελλάς αλυσωμέ
νη και την κοιτάζει ο Παντοκράτορας και
της λέει, Ελλάς, Ελλάς! Διά τα αίματα και
θυσίες των Ελλήνων και Φιλελλήνων σε
ευσπλαχνίζομαι και φωτίζω τα τρία δυνατά
Έθνη να σου τιναχτούν οι άλυσσοι οπούχες
τόσους αιώνες εις τα ποδάρια σου…
Εις τ’ άλλο κάδρο είναι η Κωνστα
ντινούπολη ζωγραφισμένη και η θέση

Το ιστορικό χρονικό άλμα από την Άλωση στον
προεπαναστατικό αγώνα τού Ρήγα υποδηλώνει τον
συνεχή αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων.
Εντυπωσιακός είναι ο απλοϊκός λόγος και η φαντασία
του Μακρυγιάννη για εκείνα τα γεγονότα.
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της. Είναι ο πρώτος Σουλτάνος, όπου την
κυρίεψε, ζωγραφισμένος… και προστά
ζει να τους βάνουν εις τον ζυγόν, εις την
τυραγνίαν… εις ένα μέρος είναι η Ελλάς
αλυσωμένη και κατεβαίνουν από τα βου
νά τρείς με τα όπλα …αφού αυτοί οι
τρείς εθουσίασαν τους πολίτες φαίνεται
ο Ρήγας Βελεστίνος το αγαθό παιδί
της πατρίδας και βαστάει ένα σακ
κουλάκι με τον σπόρο της λευτεριάς
και σπέρνει αυτόν τον σπόρον».

Το ιστορικό χρονικό άλμα από
την Άλωση στον προεπαναστατικό αγώνα τού Ρήγα υποδηλώνει τον
συνεχή αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Εντυπωσιακός είναι
ο απλοϊκός λόγος και η φαντασία του
Μακρυγιάννη για εκείνα τα γεγονότα.
Μετά τους εισαγωγικούς πίνακες,
συνεχίζει το κύριο σώμα με είκοσι μία
απεικονίσεις από μάχες σε στεριά και
θάλασσα.
Το εικονογραφικό πρόγραμμα συμπληρωνόταν με δύο τελευταία έργα.
Στο ένα η Ελλάδα «κρατεί στέφανο στο
χέρι της και στεφανώνει όλους του φιλέλληνας» και ακολουθεί κατάλογος με
τα ονόματά τους.
Το έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου
είναι, ένα μίγμα βυζαντινής παράδοσης
και λαϊκής τέχνης αποτελεί δε αντίλογο
στην ακαδημαϊκή παράδοση της σχολής
του Μονάχου την οποία ακολουθούσαν
οι ζωγράφοι της εποχής και είναι προδρομικό του Θεόφιλου.
Τα δραματικά γεγονότα, οι χαρακτή
ρες και τα στιγμιότυπα του αγώνα ενσωματωμένα στον γεωγραφικό τους χώρο,
δημιουργούν μία σύνθεση χαρτογραφικού χαρακτήρα, όπως αυτή έχει προκύψει από την επιτόπια παρατήρηση του
Στρατηγού. Επιπλέον ο ζωγράφος συνοδεύει τις εικόνες με επεξηγηματικά
σχόλια, που παίζουν τον ρόλο του υπομνήματος. Έτσι καλύπτεται πλήρως η
πρόθεση του Μακρυγιάννη, να δημιουργήσει ένα είδος πολεμικών “χαρτών”,
που θα διαβάζονται ως μία πολεμική
έκθεση από τον θεατή. Τα σχόλια αυτά
τοποθετούνται στο κάτω μέρος των
εικόνων και εξηγούν διεξοδικά τα αριθμημένα ζωγραφισμένα σύμβολα των
εικόνων, καθώς μόνοι τους οι “χάρτες”
δεν είναι εύκολο να διαβαστούν.
Την ευθύνη γι’ αυτή την “μετάφραση”
έχουν αναλάβει εδώ τα υπομνήματα του
Στρατηγού Μακρυγιάννη, που βρίσκο-

νται σε κάθε πίνακα της συλλογής. Αξίζει
να μείνουμε στην εικόνα: «Μάχη της
Λαγκάδας και Κομπότι» (βλ. εξώφυλλο).
Ο Ισμαήλ Πασάς εκστρατεύει κατά της
Λαγκάδας με πέντε χιλιάδες στρατιώτες.
Οι Τούρκοι προέρχονταν από το Κομπότι
όπου «επληγώθη ο Καραϊσκάκης εις τους

όρχεις, καθ’ ην στιγμήν ξεβρακωθείς, ύβρι
ζε τους Τούρκους δεικνύων προς αυτούς
τα νώτα του» (στον πίνακα πάνω δεξιά ο
Καραϊσκάκης και τα οπίσθιά του).
Είναι αδύνατο να περιγράψουμε εδώ
λεπτομερώς τους πίνακες, αλλά αν το κάναμε θα εντυπωσιαζόμασταν για τις πολλές λεπτομέρειες που απεικονίζονται, οι
περισσότερες εκ των οποίων έχουν σημαντικό συμβολικό χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη υπόμνηση είναι απολαυστική.
Οι ονομασίες ενδυμασιών (φουστανέλα φέσι, γουρνοτσάρουχο, κάπα), τα

τοπωνύμια (Ζητούνι = Λαμία, Σελανίκ =
Θεσσαλονίκη, Πόρτο Λεόνε = Πειραιάς)
τα κτίσματα, όπως κουλάς κ.λπ. αποκαλύπτουν τους κατακτητές που πέρασαν
από τον τόπο μας, τους λαούς που μετακινήθηκαν και εμπλούτισαν την γλώσσα
μας και τον πολιτισμό μας.
Επίσης συμβολική είναι η κατηγοριοποίηση των αξιωμάτων των αγωνιστών,
που ορίζεται από την θέση που έχει μια
ανθρώπινη φιγούρα, τη στάση του σώματός της και τον τρόπο που κρατά τα
όπλα (σπάθα και καριοφίλι), στον ίδιο
πίνακα παρατηρούμε, μια μοναχική μορφή που στέκεται μετωπικά με ανοιχτά
τα σκέλη κρατώντας με το ένα χέρι το
καριοφίλι και με το άλλο την σπάθα και
δηλώνει πως ελέγχει την θέση.
Είναι προφανές ότι η επιλογή Μακρυ
γιάννη δεν στηρίζεται σε κάποια συγκε-

κριμένη αντιδυτική – καλλιτεχνική η
πολιτική – στάση εφόσον σε άλλη περίπτωση ο στρατηγός είχε εκφράσει τον
θαυμασμό του για δυτικότροπα έργα.
Εξάλλου οι πίνακες προορίζονταν για
δυτικούς ηγεμόνες. Στην προκειμένη
περίπτωση όμως, η άρνησή του εδράζεται στην ασυνείδητη πεποίθηση πως
η ιστορική αλήθεια μπορεί να εκφραστεί
καλλιτεχνικά επαρκώς, μόνο μέσα από
μια αφομοιωμένη εικαστικά γλώσσα.

Εικόνα 3: Δημητρίου Ζωγράφου,
«Η δικαία απόφασις του Θεού
δια την απελευθέρωσιν
της Ελλάδος...»
Υδατογραφία σε χαρτόνι.
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
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[Μακρυγιάννης]

ΜΑΚ ΡΥ ΓΙΑΝΝΗΣ : ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ Κ ΑΙ ΓΛ ΩΣΣ Α

Η μακρόχρονη τουρκική κατοχή κρατούσε τους Έλληνες απομονωμένους
από τον δυτικό χώρο. Αυτό τους ώθησε
να διαφυλάξουν την επαρχιακή βυζαντινή κληρονομιά. Ο Ζωγράφος λοιπόν
είναι εκφραστής αυτού του πνεύματος,
με την ζωγραφική τού απλοϊκού τεχνίτη, εκφράζεται με λιτά μέσα. Είχε ο ίδιος
λάβει μέρος στον Αγώνα και τις σκηνές
που περιγράφει, τις έζησε. Με την θύμηση προσπαθεί να αναπλάσει το κλίμα
των μαχών με γλώσσα λακωνική, άμεση
και αληθινή, κατανοητή από όλους τους
παλιούς συμπολεμιστές του, αλλά και
τον λαό. Το μεγαλείο αυτών των μαχών
ήταν γνωστό σε όλους δεν χρειαζόταν
να το εξάρει. Ο Ελύτης γράφει: « Αυτός

ο Σπαρτιάτης εκτός από τα χρώματα και
τις γνώσεις της αγιογραφίας κουβαλούσε

μέσα του και κάτι άλλο, μια παράδοση τη
ζωντανή παράδοση του τόπου του. Είχε
αγρυπνήσει με τους ίδιους καημούς είχε
κοιμηθεί με τα ίδια όνειρα, τραγουδήσει
με το ίδιο πάθος, που είχανε χρόνια τώρα
όλοι οι γύρω του άνθρωποι.».

Η Διευθύντρια της Εθνικής Πινα
κοθήκης και ομοτ. καθηγήτρια της
Ιστορίας της Τέχνης κυρία Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα γράφει για τον
Παναγιώτη Ζωγράφο σε άρθρο της με
τίτλο «Εικονογραφία του αγώνα» που
δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή τον
Ιούνιο του 1997. « Λαϊκός ζωγράφος,

αγιογράφος της μεταβυζαντινής λαϊ
κής παράδοσης, αγωνιστής και ο ίδιος,
ο Παναγιώτης Ζωγράφος ήταν ιδανικά
προικισμένος για να αισθητοποιήσει τα
οράματα του Στρατηγού. Οι αρχέτυπες

Οι χαρτογραφίες αυτές εκφράζουν κάτι παραπάνω
από τα αντικείμενα και τα θέματα. Κάποιες μεγάλες
γραμμές που καθορίζουν δέντρα ή ομάδες στρατιωτών
εκφράζουν κάτι ανάλογο με μια κίνηση χορευτή του
τσάμικου ή του ζεϊμπέκικου.

εικόνες που είχαν στο πνεύμα τους κατά
γονταν απ’ τον ίδιο πολιτισμό, έναν πολι
τισμό λαϊκό αλλά αυτάρκη, ζωογονημένο
από ένα πλούσιο παρελθόν που είχε περά
σει μέσα στους φορείς του, όχι σαν ξηρή

Εικόνα 4: Δημητρίου Ζωγράφου,
«Πόλεμος συγκροτηθείς
εις Άρταν...»
Υδατογραφία σε χαρτόνι.

ιστορική μνήμη, αλλά σαν ύφος ζωής, σαν
παραδομένη τεχνική και καλαισθησία».

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Ας διαβάσουμε τι έγραψε και ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης προσεγγίζοντας
με την περισσή του ευαισθησία, αλλά και
την ευρύτατη καλλιτεχνική του γνώση
το έργο των Μακρυγιάννη και Ζωγράφου:

Εικόνα 5: Δημητρίου Ζωγράφου,
«Μάχαι διάφοροι της Ανατολικής
Ελλάδος κέντρον αυτής Θήβαι...»
Υδατογραφία σε χαρτόνι.

…Ο Παναγιώτης Ζωγράφος ήταν ένας
λαϊκός τεχνίτης με πολλά ζωγραφικά χα

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

ρίσματα μα δεν μπορούμε να τον κρίνομε
σαν ζωγράφο γιατί τα συγκεκριμένα έργα
είναι πρωτίστως χαρτογραφικά. Εμεινε
πιστός στο χαρτογραφικό ύφος που του
ζήτησε ο Μακρυγιάννης για να εκφράσει
με μεγαλύτερη ακρίβεια τη διεξαγωγή
των μαχών. Τα ωραία πλήρη σχήμα
τα με τα οποία ο ζωγράφος αποδίδει τις
υποδείξεις του Μακρυγιάννη, η σχεδόν

ασυναίσθητη απόδοση του ενθουσιασμού
και της πίστεως του Στρατηγού με πε
τυχημένους συνδυασμούς χρωμάτων και
σχημάτων δείχνουν ότι είναι και όταν δεν
του ζητάνε καλλιτέχνης. Η ζωγραφική
του Παναγιώτη ζωγράφου πιάνει επ’ αυ
τοφόρω την ελληνική ψυχή όπως εμφα
νίζεται σ’ έναν υπέροχο εκπρόσωπο της
τον Μακρυγιάννη. Οι χαρτογραφίες αυτές
εκφράζουν κάτι παραπάνω από τα αντι
κείμενα και τα θέματα. Κάποιες μεγάλες
γραμμές που καθορίζουν δέντρα ή ομάδες
στρατιωτών εκφράζουν κάτι ανάλογο με
μια κίνηση χορευτή του τσάμικου ή του
ζεϊμπέκικου. Ο στρατηγός δεν του ζήτησε
μόνο τις μάχες που να διαβάζονται καθα
ρά. Του ζήτησε κυρίως αυτό, μα δεν είπε
και όχι σαν του πρόσφερε την ανεξήγητη
γλύκα της Ρωμέικης ψυχής που καμιά
δοκιμασία δεν μπορεί να αφανίσει…
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[Μακρυγιάννης]

ΜΑΚ ΡΥ ΓΙΑΝΝΗΣ : ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ Κ ΑΙ ΓΛ ΩΣΣ Α

Όταν ένας αγράμματος
γράφει με την καρδιά
Ο Μακρυγιάννης θα είχε φυσικό το χάρισμα του
λόγου, όπως και οι υπόλοιποι σπουδαίοι οπλαρχηγοί
αφού η πειθώ, με κύριο όπλο το λόγο, ήταν ίσως το
βασικότερο μέσο επιβολής του αρχηγού, σε μια
άτακτη στρατιωτική μονάδα.

«Εἶμαι ἕνας ἀγράμματος

καὶ δὲν μπορῶ νὰ βαστήσω σειρὰ ταχτικὴ
στὰ γραφόμενα...»
Αφορμή για το κείμενο που ακολουθεί
έδωσε μια έκδοση του 1983 που έπεσε
στα χέρια μου. Τίτλος της: «Το λεξιλόγιο του Μακρυγιάννη ή πώς μιλούσαν
οι Έλληνες προτού βιαστεί η γλώσσα
μας από την καθαρεύουσα». Πρόκειται
για μια εργασία σε 3 τόμους που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ερμής. Η ιδέα
και η γενική επιμέλεια είναι του Νίκου
Κυριαζίδη. Η γλωσσική επεξεργασία
του Ι.Ν. Καζάζη και τα προγράμματα
στον υπολογιστή του J. Brehier.
Ήδη από τον τίτλο, ο αναγνώστης κα
ταλαβαίνει ότι ο εμπνευστής και επιμελητής, Ν. Κυριαζίδης, φανατικός δημοτικιστής, όπως αυτοαποκαλείται, επιδιώκει να αποδείξει την αξία της καθομιλουμένης γλώσσας της εποχής του
Μακρυγιάννη.
Ο Γιώργος Σεφέρης γράφει: … Ἂν ὁ

Μακρυγιάννης μάθαινε γράμματα τὴν
ἐποχὴ ἐκείνη, πολὺ φοβοῦμαι πὼς θὰ
ἔπρεπε νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του, γιατὶ
τὴν παιδεία τὴν κρατοῦσαν στὰ χέρια
τοὺς οἱ «τροπαιοῦχοι του ἄδειου λόγου»,
καθὼς εἶπε ὁ ποιητής, ποὺ δὲν ἔλειψαν
ἀκόμη. Δὲν ἐπαινῶ τὸν Μακρυγιάννη
γιατὶ δὲν ἔμαθε γράμματα, ἀλλὰ δοξάζω
τὸν πανάγαθο Θεὸ ποὺ δὲν τοῦ ἔδωσε τὰ
μέσα νὰ τὰ μάθει. Γιατὶ ἂν εἶχε πάει σὲ
δάσκαλο, θὰ εἴχαμε ἴσως πολλὲς φορὲς
τὸν ὄγκο τῶν Ἀπομνημονευμάτων σὲ μία


γλῶσσα, ὅλο κουδουνίσματα καὶ κορδα
κισμούς· θὰ εἴχαμε ἴσως περισσότερες
πληροφορίες γιὰ τὰ ἱστορικὰ τῶν χρόνων
ἐκείνων, θὰ εἴχαμε ἴσως ἕνα Σοῦτσο τῆς
πεζογραφίας, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν ἀστέρευτη
πηγὴ ζωῆς, ποὺ εἶναι τὸ βιβλίο τοῦ
Μακρυγιάννη, δὲ θὰ τὴν εἴχαμε.

Το πρωτότυπο κείμενο των απομνημονευμάτων γράφτηκε από το
Μακρυγιάννη σε ηλικία 32 ετών, στα
χρόνια 1829 έως 1832 στο Άργος. Το
συνέχισε στο Ναύπλιο και στην Αθήνα.
Αλλά το 1840, όπως μας λέει ο Γιώργος
Σεφέρης, το κλείνει βιαστικά για να το
κρύψει επειδή όπως λέει ο ίδιος: «Εἶχαν

μεγάλην ὑποψίαν ἀπὸ μένα καὶ γύρευαν
νὰ μοῦ ψάξουν τὸ σπίτι μου νὰ μοῦ βροῦνε
γράμματα». Το εμπιστεύεται λοιπόν σ’

κρύσει κανείς την μία πυκνογραμμένη
σελίδα του χειρογράφου που έχει σωθεί, αντιλαμβάνεται γιατί ο Γ. Βλαχογιάννης χρειάστηκε 17 μήνες για να το
«αποκρυπτογραφήσει». Όπως λέει ο Γ.
Σεφέρης, πρόκειται για μια φωνητική
αποτύπωση της ρουμελιώτικης προφοράς με ιδιότροπα συμπλέγματα γραμμάτων … Πουθενά διακοπή, παράγραφος ή στίξη. Κάποτε μόνο μία κάθετη
γραμμή δείχνει ένα σταμάτημα. Ο ίδιος
ο Μακρυγιάννης γράφει από την αρχή:
«Είμαι ένας αγράμματος και δεν μπορώ

να βαστήσω σειρά ταχτική στα γραφόμε
να...». Κι ακόμα αισθάνεται πολύ ταπεινός: «Δεν έπρεπε να έμπω σ᾿ αὐτὸ τὸ έργον
ένας αγράμματος, να βαρύνω τους τίμιους
αναγνώστες και μεγάλους άντρες και σο
φούς της κοινωνίας...»

Να λοιπόν που βρέθηκε ένας άνθρωπος, θαυμαστής της γλώσσας της εποχής εκείνης που έκανε σχεδόν σκοπό
ζωής, να αναλύσει, να ταξινομήσει και
να εκδώσει τα στοιχεία που αποτελούσαν εκείνη τη γλώσσα.
Από τον πρώτο τόμο του βιβλίου
«Το λεξιλόγιο του Μακρυγιάννη» και
από το κεφάλαιο «Μερικά γλωσσικά
συμπεράσματα» αντλούμε πολύ ενδι-

ένα κουμπάρο, που το παίρνει στην
Τήνο. Στα 1844, μετά από τη συνωμοσία για το Σύνταγμα, όπου παίζει μεγάλο ρόλο, και τα Σεπτεμβριανά, πηγαίνει
και το παίρνει· αντιγράφει τις σημειώσεις που κρατούσε στο μεταξύ με πολλές προφυλάξεις. Μας λέει· «σημείωνα

και είχα έναν τενεκέ και τα ῾βανα μέσα
και τα ῾χωνα» -γράφει ως τον Απρίλη του

1850, και ένα χρόνο περίπου μετά το συμπληρώνει μ’ έναν πρόλογο και μ’ έναν
αρκετά μακρύ επίλογο.
Το κείμενο που ξέρουμε
σήμερα είναι αντιγραμμένο,
«συγυρισμένο» και έξοχα
μελετημένο από τον Γιάννη
Οι τρεις τόμοι
της εργασίας του
Βλαχογιάννη, μισό αιώνα αρΝ. Κυριαζίδη.
γότερα το 1907. Όταν αντι-
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...από την
Άννα Κ-Μ

αφέροντα στοιχεία που ίσως φανούν
χρήσιμα σε όποιον έχει ή πρόκειται
να διαβάσει τα απομνημονεύματα του
Μακρυγιάννη κι έχει προβληματιστεί
πάνω στη γλώσσα του.
• Πρώτο βασικό συμπέρασμα: Ο ελληνικός λαός το ’21, παρόλη την έλλειψη παιδείας είχε ένα πολύ πλούσιο
λεξιλόγιο κι είχε λύσει γλωσσικά μια
σειρά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν μέχρι σήμερα … πόσο δίκιο είχε
ο Σολωμός όταν έλεγε ότι ο αγώνας
του θα έπρεπε να είναι για «ελευθερία και γλώσσα».
• Ο Μακρυγιάννης θα είχε φυσικό
το χάρισμα του λόγου, όπως και οι
υπόλοιποι σπουδαίοι οπλαρχηγοί
(Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης κ.ά.)
αφού η πειθώ, με κύριο όπλο το λόγο, ήταν ίσως το βασικότερο μέσο
επιβολής του αρχηγού, σε μια άτακτη στρατιωτική μονάδα.
• Διαβάζοντας το λεξιλόγιο του Μα
κρυγιάννη μένεις κατάπληκτος όχι
μόνο για τον πλούτο των λέξεων αλλά και για τις γλωσσοπλαστικές του
ικανότητες.
• Φτιάχνει λέξεις: δικαιοκράτες, θα

λασσοδύναμη, καντιποτένιοι, πονο
κεφαλισμός, βαρυθύμωσε, φραγκο
καταραμένος, λευτεροφάγος, αντου
φέκητος, ξενολάτρης. Για να υπερτο-

νίσει κάτι χρησιμοποιεί την πρόθεση
«κατά» καταβασάνιζαν, καταδιαιρούν,
καταδιάλυσαν, καταπετζοκοπήκαμε.
• Γράφει όπως ακούει: η Θήβα είναι
Φήβα, η Ελευσίνα είναι Λεψίνα (πόσο δίκιο είχε ο Ψυχάρης που τον κακολόγησαν επειδή χρησιμοποίησε
αυτή τη λέξη).
• Παρουσιάζει άλλου είδους εκφρά-

Μιας που μιλάμε για τη γλώσσα μας να
κάτι σημερινό που τσούζει τ’ αυτιά μας
Άραγε δεν υπάρχουν εκφράσεις στη γλώσσα μας
για να περιγράψουν τα: lockdown, click away,
click in shop, take away, rapid test, self test κ.ά.
Ώστε είναι φτωχή η ελληνική γλώσσα, αδύναμη να εκφράσει
έννοιες, όπως οι παραπάνω, ή μήπως εκείνοι που μας τις
επιβάλλουν αγνοούν τα ελληνικά ή βαριούνται να ψάξουν.
Θυμάμαι η Νίκη Γουλανδρή όταν της πρότειναν κάποιο νέο για
συνεργάτη λέγοντας μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά …
εκείνη ρωτούσε «Ελληνικά μιλάει;»

σεις κι άλλη σύνταξη, με τις ίδιες
λέξεις. Λέει: «Θα μας κιντυνέψει» κι
όχι «θα μας βάλει σε κίνδυνο». «Θα
με θεατρίζουν στις φημερίδες » κι όχι
«θα με κάνουν θέατρο στις εφημερίδες». «Ο φόβος μ’ έτρεχε καλύτερα
από γέρον » κι όχι «ο φόβος μ’ έκανε
να τρέχω καλύτερα από γέρος».
• Το πρόβλημα των αρχαιόκλιτων το
έχει λυμένο: Υπάρχουν μόνο οι ονομαστικές πληθυντικού «θέσες, δούλε
ψες, απόδεξες, δύναμες, δούλεψες… Η
γη έχει πληθυντικό «γες » ο πρέσβυς,
οι πρέσβες, το βάρος, τα βάρητα, ο
φιλόπατρις, οι φιλόπατροι.
• Οι γενικές του παρουσιάζουν ιδιο
μορφία: το βρέφος, του βρέφου. Η
Πελοπόννησο, της Πελοπόννησος , η

Κόρθο της Κόρθος, η ανθρωπότη, της
ανθρωπότης.

• Μας δίνει την τόσο σωστή λέξη
«Πρωτοϋπουργός » αντί Πρωθυπουρ
γός που επικράτησε.

• Προσαρμόζει τις ξένες λέξεις στα
νεοελληνικά: κομπομεντάρουν, ντι
σμπάργκο, κρεατούρα (=δημιουργία),

πιανοφόρτια, νιφόρμα.

• Όπως ο Σολωμός (και διηγώντας τα
να κλαις), μεταχειρίζεται κι αυτός την
ενεργητική μετοχή «αγωνίζοντας ».
• Στα ρήματα με πρόθεση δεν χρησιμοποιεί την εσωτερική αύξηση: περί

λαβε, απόχτησε, διάλυσε, υπόφερε.

• Μερικές φορές παρασύρεται από τους
καθαρευουσιάνους: η λέξη Κυβέρνηση
στη γενική υπάρχει 24 φορές ως κυβέρνησης και 21 φορές ως κυβερνήσεως. Η πατρίδα 45 φορές γίνεται της
πατρίδας και 116 της πατρίδος.
• Δε δειλιάζει να χρησιμοποιεί λόγιες
λέξεις: ομονοούν, πητιδεύομαι, συμ
μέθεξα .
Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Μακρυ
γιάννης για το συγκεκριμένο έργο του
είναι πολύ περισσότερες από όσες μεταχειρίζονται σήμερα πολλοί λόγιοι.

Νίκος Κυριαζίδης C.V.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Κυριαζίδης, γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1920 και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε
φυσική στο Παν/μιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια του Πολέμου
(1941-1944) απασχολήθηκε στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων United Press, ενώ παράλληλα έλαβε μέρος στην Εθνική
Αντίσταση και εργάστηκε ως συντάκτης στον παράνομο
Τύπο. Μεταπολεμικά εργάστηκε πρώτα στον «Ριζοσπάστη»
και εν συνεχεία στη «Μεσημβρινή», στην «Ακρόπολη», στην
«Απογευματινή» και στο «Χρήμα». Διετέλεσε στέλεχος της

«Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» και του
«Ελεύθερου Τύπου». Ο Ν.Κ. απασχολήθηκε και στον χώρο των περιοδικών. Το 1974
ανέλαβε τη διεύθυνση του «Ταχυδρόμου»,
όπου και παρέμεινε περίπου επί μία δεκαετία. Το 1966 εξέδωσε ο ίδιος το ειδησεογραφικό περιοδικό «7 ημέρες». Το 1989 κυκλοφόρησε το έργο του «Τα ελληνικά του
Μακρυγιάννη με τον υπολογιστή».
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Τι συμβαίνει στη Γη μας
την Άνοιξη και το Πάσχα;

Μετά από τα τρία πετυχημένα μας εργαστήρια την περίοδο των Χριστουγέννων,
μία γιαγιά, μία μαμά και τέσσερις 25άρηδες συνεργάστηκαν ξανά σε δύο διαδικτυακές δράσεις για παιδιά και μεγάλους από 5 έως 95 ετών. Για ένα
Σαββατοκύριακο συναντηθήκαμε επί
της οθόνης με τους μικρούς μας φίλους
από τις 7:00 έως τις 8:30 μ.μ. και εντρυφήσαμε λίγο περισσότερο στην πιο πολύχρωμη εποχή του χρόνου, την Άνοιξη
αλλά και σε όλη την εορταστική περίοδο
του Πάσχα.

κελαηδίσματα γνωρίζουν τα πουλιά
και άραγε ποιό είναι το πιο μελωδικό;
Τι είναι η κίτρινη σκόνη που βλέπουμε
γύρω μας; Άνθη, καρποί, μπουμπούκια:
τι τα ενώνει; Ποιός είναι ο κύκλος της
πασχαλίτσας και τι σχέση έχει με την
πασχαλιά; Ορχιδέα: λουλούδι ή έντομο; Υπάρχουν «όμορφα» και «άσχημα» ζώα; Αναπαραγωγή και στα φυτά
και στα ζώα.
Η 2η συνάντηση, υλοποιήθηκε στις
25/4 και είχε ως θέμα «Τι συμβαίνει πάνω
στη Γη και στους ανθρώπους την Άνοιξη
και το Πάσχα;». Ερωτήματα όπως: Πώς
σχετίζεται η Καθαρή Δευτέρα με τις
Απόκριες, τη νηστεία και το χαρταετό;
Πώς υπολογίζεται η ημερομηνία του
Πάσχα; Υπάρχουν κάλαντα για το Πάσχα;
Τι είναι τα χελιδονίσματα; Τι σημαίνει η
λέξη «Πάσχα» και από που προέρχεται;
Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά; Τι συμβαίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα; Ποιό φαγητό
έχει την τιμητική του το Πάσχα; Ποιά η

Η 1η συνάντηση, υλοποιήθηκε στις
24/4 και είχε ως θέμα «Τι
συμβαίνει έξω και πάνω στη
Γιώργος
Γη μας την Άνοιξη και το
Πάσχα;». Ερωτήματα όπως: Τι
σημαίνουν οι λέξεις ισημερία
και ηλιοστάσιο; Τι αναρωτιούνται οι επιστήμονες; Η γη μας
γυρίζει και είναι σφαιρική, τι
σημαίνει αυτό; Πώς λειτουργεί η φύση την Άνοιξη; Πόσα

Γιώργος

Νέες εκδόσεις
σημασία της
Ανάστασης άλλοτε και τώρα; Ποια
είναι τα έθιμα του Μεγάλου Σαββάτου;
Οι αφηγήσεις συνοδεύονταν από
παράλληλη προβολή εικόνων και από
ένα αίνιγμα που προϋπέθετε την παρατηρητικότητα των παιδιών. Όπως
βλέπετε και στις εικόνες, το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με τις ευφάνταστες
δημιουργίες των μικρών μας φίλων
(χειροτεχνίες και μαγειρική). Το εργαστήριο πλαισίωσαν όμορφες μελωδίες
με τη συνοδεία μιας κιθάρας και τις φωνούλες των παιδιών.
Συμμετείχαν συνολικά 14 άτομα. Το
πρόγραμμα σχεδίασαν και υλοποίησαν οι: Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη,
Κωνσταντίνα Σαββαΐδη, Λενιώ Μαργα
ριτούλη, Δημήτρης Καρατζάς, Γιώρ
γος Μενεγάκης και Γιάννης Μπρου
κλόγιαννης.
Μέσα από αυτά τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια, μάθαμε, πως τίποτα δε μπορεί να
μπει εμπόδιο μπροστά στην δημιουργικότητα και την ανάγκη
για επικοινωνία. Ευχαριστούμε
όλους όσους έλαβαν μέρος και
ευχόμαστε να ακολουθήσουν
πολλά ακόμα εργαστήρια, αλλά αυτή τη φορά με φυσική παρουσία στον υπέροχο χώρο του
Μουσείου μας.
Κωνσταντίνα Σαββαΐδη

Φίλιππος και
Διομήδης

Κώστας και
Φωτεινή

10

Φίλιππος και Διομήδης
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Η χλωρίδα της Αμοργού
• Μια νέα εικονογραφημένη έκδοση του Μουσείου
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με τίτλο «Η ΧΛΩΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» κυκλοφόρησε και περιμένει να σας
ξεναγήσει στον συναρπαστικό βοτανικό κόσμο του
νησιού!
• Πρόκειται για το έργο των Burkhard Biel και Kit Tan,
σε μετάφραση Δημήτρη Περδετζόγλου.
• Το μικρό αυτό νησί των Κυκλάδων, με την ιδιαίτερη
γεωμορφολογία, συγκεντρώνει έναν μοναδικό πλούτο χλωρίδας (1092 διαφορετικά είδη ανώτερων φυτών), που απεικονίζεται και περιγράφεται με τον πλέον
εμπεριστατωμένο τρόπο, στη νέα αυτή
έκδοση του ΜΓΦΙ.
• Ταυτόχρονα μέσα από την εξέταση των
απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση
και την προστασία αυτών των περιοχών,
το βιβλίο προβάλλει έντονα την ανάγκη
διατήρησης της μοναδικής χλωρίδας του
νησιού, αλλά και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που πρέπει να έχουμε όλοι εμείς
απέναντί της!
• Τιμή πώλησης: 45€
• Ο αριθμός των αντιτύπων είναι περιορισμένος.

Οδηγός πεδίου για
τα φίδια της Ελλάδας
Πρόκειται για τον πρώτο οδηγό αναγνώρισης των φιδιών της Ελλάδας. Αποτελεί έκδοση της ΑΜΚΕ «ΠΕΛΑΡΓΟΣ» και κυκλοφορεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Σκοπό έχει να μπορεί ο αναγνώστης να αναγνωρίσει και
τα 23 είδη φιδιών που απαντώνται στη χώρα μας. Ακόμη, να λυθούν οι παρεξηγήσεις και να εξαλειφθούν οι
προκαταλήψεις που αφορούν στα φίδια. Συγγραφέας
είναι η Δρ. Μαρία Δημάκη υπεύθυνη του εργαστηρίου
Χερσαίας Ζωολογίας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Φωτογραφίες από τις
χειροτεχνίες των παιδιών!
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για τη νέα περίοδο 2021-2022
περισσότερα σύντομα...
Δείτε το site μας:
www.filoi-gnhm.gr

• Με αφορμή τη έκθεση των σπονδυλωτών της Ελλάδας από
το Μουσείο, σχεδιάζουμε ομιλίες-συζητήσεις για μικρούς
και μεγάλους αφιερωμένες σε Οργανώσεις και πρόσωπα
που έδρασαν και δρουν για την προστασία της άγριας πανίδας στην Ελλάδα
• Η ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη όπως και το ελαφρύ
γεύμα στο ΚΠΙΣΝ που είχαν ακυρωθεί, τώρα θα πραγματοποιηθούν
• Το ίδιο και οι πολιτιστικοί και μουσικοί περίπατοι στον
Κεραμικό και στην Ελευσίνα με τη φροντίδα της Melo
drakma και του Γιάννη Λυμτσιούλη

• Και βέβαια το ΠΑΖΑΡΙ μας με πολλή αποθηκευμένη όρεξη από όλους τους εθελοντές
• Αν υπάρξει ενδιαφέρον θα οργανώσουμε και πάλι σεμινάρια εξοικείωσης με την πλατφόρμα Zoom επειδή θέλουμε
η «συντροφιά των Ζουμερών» να μεγαλώσει
• Η έκδοση του περιοδικού ανά τρίμηνο θα συνεχιστεί
• Ο δανεισμός των 5 Μουσειοβαλιτσών και άλλες πρωτότυπες δράσεις για παιδιά θα συνεχιστούν επίσης

• Εκδρομή στη Σικελία 23-30/10 και άλλα μέσα και έξω από
την Ελλάδα με τη συνεργασία των άξιων συνεργατών μας.
Εξασφάλιση θέσης για τη Σικελία με προκαταβολή 350
ευρώ έως 15 Αυγούστου. Σε περίπτωση ακύρωσης από
τους οργανωτές, θα επιστραφούν τα χρήματα.

Να ενημερώνεστε συχνά από το site μας,
να συμμετέχετε και να μας λέτε τη γνώμη σας

• Ξενάγηση στον υγρότοπο του Σχινιά-Μαραθώνα, στο
«Νήμα» πρώην βιοτεχνία Μέντη κ.ά.
• Διήμερο στην Καρδαμύλη και την Καλαμάτα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Για την έντυπη μορφή του τεύχους αναζητείται χορηγός
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Λεβίδου 13, 145 62 Κηφισιά
ΤΗΛ./ΦΑΞ: 210 8083289, 210 8015870
E-MAIL: info@filoi-gnhm.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Έτος ίδρυσης 1978

Μ. Βρανά, Ε. Ζαχαροδήμου, Β. Κούσουλα,
Ε. Ρουπακιώτη, Κ. Σαββαΐδη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Αγγελική Βαρελλά
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: defrost design
ISSN 2623-4734
WEBSITE: www.filoi-gnhm.gr
Φίλοι Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
friends_gnhm

Σικελία

