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Νεκρολογίες

ΜΝΗΜΗ ΜΑΙΡΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ

Το Δ.Σ. Της Ε.Ε.Φ.

Ήταν πικρός ό φετινός Απρίλης για το Παν
επιστήμιο Αθηνών, άλλα καί για όλη την Πανεπι
στημιακή Κοινότητα καί ιδιαίτερα για την Εται
ρεία Ελλήνων Φιλολόγων. Πικρός γιατί έφυ- 
γε άπό κοντά μας μια ξεχωριστή ανθρώπινη πα
ρουσία, μια εκλεκτή επιστήμων, μια αγαπημένη 
φίλη, ή Μαίρη Μηλίγκου-Μαρκαντώνη. Ή άπο- 
δημία της ήλθε να διακόψη μια δημιουργική πο
ρεία τήν όποια χαρακτήριζε ή έμφυτη ευγένεια, ή 

πραότητα, ή άπέραντη καλοσύνη, ή άνιδιοτέλεια κα'ι ή χωρ'ις όρους 
κα'ι όρια άφοσίωση κα'ι αγάπη στο Πανεπιστήμιο.

Ή Μαίρη, όπως όλοι τήν άποκαλοΰσαμε, ήταν μιά άστείρευτη 
πηγή καλοσύνης κα'ι άδολου ενδιαφέροντος γιά όλους κα'ι κυρίως γιά 
τους φοιτητές της. Ή Μαίρη Μαρκαντώνη γεννήθηκε στο τότε Βελ
γικό Κογκό, ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στο Αρσάκειο 
κα'ι σπούδασε στήν Φιλοσοφική Σχολή, τής οποίας άναγορεΰθη- 
κε διδάκτωρ με βαθμό άριστα. Το 1966 διορίζεται βοηθός στήν τότε 
έδρα τής Λαογραφίας, γιά νά έξελιχθή διαδοχικά κα'ι νά φθάση στήν 
βαθμίδα τής άναπληρώτριας καθηγήτριας στον Τομέα τής Βυζαν
τινής Φιλολογίας κα'ι Λαογραφίας.

Τό επιστημονικό της έργο, όπως έχει άποτυπωθή στά βιβλία της, 
σε άρθρα κα'ι σε άλλες μικρότερες εργασίες, χαρακτηρίζεται από
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άρτια μέθοδο, διεισδυτικότητα, συνθετική ικανότητα, πρωτοτυπία 
κα'ι βιβλιογραφική πληρότητα.

Παροιμιώδης ήταν ή έργατικότητα τής Μαίρης Μαρκαντώνη. 
Οί παλαιότεροι τήν ενθυμούνται ν’ άφιερώνη άμέτρητες ώρες στήν 
οργάνωση κα'ι λειτουργία του Σπουδαστηρίου κα'ι των συλλογών 
λαογραφικής ύλης. Πίταν πράγματι καθοριστική ή συμβολή της στήν 
δημιουργία τής δεξαμενής του πρωτογενούς λαογραφικοϋ υλικού 
πού άποτελεΐ πολύτιμη παρακαταθήκη για τήν μελέτη τού λαϊκού 
μας πολιτισμού, στο παρόν καϊ στο μέλλον.

Αξίζει, τέλος, νά ύπογραμμισθή ή γενναιότητα, ή υπομονή, ή ψυ
χική άντοχή κα'ι το σθένος καθώς καϊ ή πίστη τής Μαίρης κατά τήν 
μακρά, βασανιστική δοκιμασία της. Στήν κηδεία της στο A'Νεκροτα
φείο με πάνδημη συμμετοχή καϊ σε άτμόσφαιρα καθολικού πένθους 
καϊ οδύνης τήν άποχαιρέτησαν άνάμεσα σε άλλους οί ομότιμοι κα- 
θηγηταϊ Λαογραφίας κ.κ. Στέφ. ’Ήμελλος καϊ Μιχ. Μερακλής, ή Πρό
εδρος τού Τμήματος Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
κα Γεωργ. Ξανθάκη-Καραμάνου, ή καθηγήτρια κα ’Άννα Γουήλ- 
Μπαδιεριτάκη, ή διευθύντρια τού Κέντρου Λαογραφίας τής Ακα
δημίας κα Αικ. Καμηλάκη κα'ι ό κ. Παναγ. Κοντός έκ μέρους τών 
Πρυτανικών Αρχών.

Ή Συντακτική Επιτροπή τού Πλάτωνος, διερμηνεύοντας τά συ
ναισθήματα όλων τών μελών τής Ε.Ε.Φ., άπευθύνει ειλικρινή συλ
λυπητήρια στον προσφιλέστατο σύζυγο τής Μαίρης όμότιμον καθη
γητήν Παιδαγωγικής κα'ι Πρόεδρο τού “Φ.Σ. Παρνασσός” κ. Γιάννη 
Μαρκαντώνη, τά παιδιά της Δημήτρη, Άθηνά, Αριστέα, τήν μητέρα 
της Άριστέα, τά άδέλφια της Σπΰρο, Νίκο, καθηγητές τής ’Ιατρικής, 
κα'ι Ευανθία Μηλίγκου, έπίκ. καθηγήτρια τής Φιλοσοφικής, πού συ
νεχίζουν τήν άκαδημαϊκή πορεία τους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
με υψηλή έπίδοση, με άνθρωπιά, άξιοπρέπεια καϊ ήθος. Όσα προ- 
ηγήθηκαν αποτελούν ελάχιστο φόρο τιμής στήν μνήμη τής Μαίρης 
Μαρκαντώνη πού θά μείνει άξέχαστη στϊς καρδιές κα'ι τις σκέψεις 
μας, πάνω άπ’ όλα γιά τά ήθος καϊ τήν ανθρωπιά της.


