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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ: 
ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΙΓΚΟΥ-ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ

Ευρυδίκη Αντζουλατου-Ρετςιλα

Σε επιμνημόσυνο κείμενο για τον Γεώργιο Σπυριδάκη δημοσι
ευμένο στην Κρητική Εστία του έτους 1976, ή συγγραφεΰς του, Έπι- 
μελήτρια τότε τής Έδρας Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, άνατρέχοντας στην δεκαετή συνερ
γασία που είχε με τον σεβαστό κα'ι άγαπημένο - όπως σημειώνει - 
Διδάσκαλό της κα'ι εκφράζοντας την βαθειά ευγνωμοσύνη της προς 
εκείνον που ή ϊδια είχε γνωρίσει κα'ι βιώσει ως Καθηγητή-Προϊστάμενό 
της, άλλα κα'ι ώς άνθρωπο, εξαιρεί, με το ήθος που χαρακτήριζε 
πάντα τήν δική της γραφή, τα στοιχεία που εκείνη θεωρούσε ότι τον 
διέκριναν: ένθουσιασμδ γιά το έργο πού έπρεπε νά επιτελεσθή, άοκνη 
εργατικότητα, άφοσίωση στον εκπαιδευτικό κα'ι ακαδημαϊκό στόχο, 
έντιμότητα, συνεργατικότητα, δικαιοσύνη, αυτοσυγκράτηση κα'ι πει
θαρχία, άπλότητα, επιείκεια, ευαισθησία, αφιλοκέρδεια1.

Τα προτερήματα αυτά, μαζί κα'ι με άλλα πολλά χαρίσματα κα'ι με 
κορυφαίο άνάμεσά τους τήν γενναιόδωρη προσφορά άγάπης ώς μιά 
εμπράγματη υλοποίηση της άποστολικής ρήσης2, σφράγισαν κα'ι τήν 
δική της προσωπικότητα .

Με αφετηρία τήν σκέψη ότι ή μορφή τού έργου ένός δημιουργικά 
δρώντος υποκειμένου συνιστά κα'ι τήν φυσιογνωμία τής άλήθει- 
άς του, τά χυμώδες κα'ι πολυσχιδές έργο τής Μαρίας Μηλίγκου-

1. Μ. ΜΗΛΙΓΚΟΥ-ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ “Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης. Ό Καθηγητής- 
Προϊστάμενος, Ό Άνθρωπος», Κρητικη Εστία 207 ( 1976), σ. 246.

2. Προς Κορινθ. Α', ιγ '4-8 .
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Μαρκαντώνη επιδέχεται πολλαπλές «άναγνώσεις», που τροφοδο
τούν με πλούσιο υλικό όχι μόνον την επιστήμη τής Λαογραφίας, 
άλλα κα'ι τους νέους τομείς των πολιτισμικών σπουδών, τής διαπολι- 
τισμικής έπικοινωνίας, τής διάσωσης, διαχείρισης καϊ ανάδειξης τών 
πολιτισμικών άγαθών, τών γυναικείων σπουδών, τής κουλτούρας 
του σώματος.

Άλλωστε, ή πολλαπλότητα τών ρόλων που επωμίσθηκε κα'ι διεκ- 
περαίωσε με υποδειγματική άριστεία άπεκάλυψαν το στέρεο ψυχικό 
κα'ι πνευματικό υπόβαθρο μιας προικισμένης άνθρώπινης ύπαρξης, 
που ήξερε νά προσφέρη σέ άπτδ σχήμα την λυτρωτική άπεικόνιση 
τής φράσης : «ως χαρίεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή».

Καταγράφοντας στο προαναφερθέν κείμενό της τήν πορεία τής 
δημιουργίας τοΰ Σπουδαστηρίου τής 'Έδρας Λαογραφίας, κατά το 
χρονικό διάστημα άπδ το έτος 1965 έως το 1972, όμιλε! γιά μετάβα
ση άπό τήν ουτοπία - όπως ήταν ή δική της άρχική αίσθηση γιά το 
όλον έγχείρημα-στήν πραγμάτωση τοΰ στόχου3.

Εκείνοι που υπήρξαν πρωτοετείς φοιτητές στήν Φιλοσο
φική Σχολή Αθηνών το 1966, κρατούν στήν μνήμη τήν εΙκόνα τής 
λεπτόκορμης, χαριτωμένης νεαράς βοηθού, που μέ ευγενικό χαμόγε
λο τους υποδεχόταν στο στενό, ταπεινό γραφείο στον τελευταίο 
όροφο τοΰ κτηρίου τής όδοΰ Ίπποκράτους, συγκεντρώνοντας μέ 
άφάνταστη επιμέλεια κα'ι τάξη τις εργασίες τους4, άρχικδ πυρήνα 
αύτοΰ που άποτελε! σήμερα το εξαιρετικό, φιλόξενο Σπουδαστήριο 
Λαογραφίας, μέ τήν έξειδικευμένη κα'ι άπόλυτα ενημερωμένη βιβλι
οθήκη, τον πλοΰτο τών χιλιάδων χειρογράφων που καταγράφουν 
τον λαϊκό πολιτισμό, τήν μουσειακή συλλογή. Ένα χώρο που μέ τήν 
ευταξία του άποτελε! πνευματική όαση.

Αυτή ή πορεία άπά το άσημο κα'ι σχεδόν άνΰπαρκτο «εδώ» στο 
εντυπωσιακό «εκεί» τής πραγματικότητας συνιστά κα'ι τήν πεμ
πτουσία τής θεωρίας του σωστοΰ management , που σήμερα πλέον 
εφαρμόζεται όχι μόνον στον χώρο τής οικονομικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, άλλά κα'ι στο πεδίον τοΰ πολιτισμοΰ5.

3. Μ. ΜΗΛΙΓΚΟΥ-ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ δπ.π., σσ. 245, 246.
4. Ή συγγραφευς υπήρξε μία άπό αϋτους.
5. Ε. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ-ΡΕΤΣΙΛΑ «Παράμετροι διαχείρισης μουσείων κα'ι συλ

λογών στήν εποχή τής παγκοσμιοποίησης», Μουσεία 05.Έπιστημονικές συ
ναντήσεις, Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριο 2008, σελ. 23-29 (= 20 Χρόνια Τμήμα 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης κα'ι Διερμηνείας. Έπετειακος Τόμος, Αθήνα: Δίαν-
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Ή Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη άνταποκρίθηκε με ενθουσι
ασμό στην πρόκληση τοϋ όραματικοΰ «έκει» καϊ συνέβαλε αποφα
σιστικά στην υπέρβαση τής ουτοπίας. Σημειώνει : «Ή Έδρα... στις 14 
Απριλίου 1972 άποκτά καϊ de jure το Σπουδαστήριό της... Ό Καθη
γητής είναι υπερήφανος κι εγώ συγκινημένη.»6.

Ή οργανωτική αυτή διάσταση τής δράσης της, συνδυασμένη με 
ζήλο κα'ι επιστημονική άξιοσύνη, χρειάζεται νά έπισημαίνεται πάντα, 
γιατί ή μέριμνα γιά τήν διοικητική επάρκεια τής λειτουργίας του Σπου
δαστηρίου κα'ι γιά τον διαρκή έμπλουτισμδ των συλλογών του υπήρξε 
μόνιμη φροντίδα της7, ενώ ή άξια τής συμβολής της αυτής άναγνωρίσθη- 
κε κα'ι έπιβραβεΰθηκε με τον έπαινο που τής άπένειμε ή 'Ολομέλεια τής 
Ακαδημίας Αθηνών το 1987 σε πανηγυρική συνεδρία της.

Τδ άπλωμα τής ματιάς της πανοραμικά επάνω στο τοπίο τοϋ λαϊ
κού πολιτισμού έκφράσθηκε στις δημοσιεύσεις κα'ι στήν διδασκαλία 
της με ήθος, σεβασμό κα'ι άγάπη γιά τήν επιστήμη που διάλεξε νά ύπη- 
ρετήση. Αξίζει ν’ άναφερθοΰν μερικά άπδ τά πεδία που έξέτασε στις 
μελέτες της, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο κα'ι τδ ενδιαφέρον της 
γιά ιχνηλασία σε τομείς, ή έρευνα των οποίων άνοιγε μιά σημαντική 
προοπτική στήν ερμηνεία των εκφράσεων τοϋ λαϊκού πολιτισμού.

’Εργασίες της, όπως ή μονογραφία γιά τον 'Άγιο Φίλιππο8, 
ή τά άρθρα γιά τον Άγιο Μηνά9 κα'ι τον Άγιο Διονύσιο10, έχουν 
συμβάλει στήν έρευνα τής λαϊκής πίστης κα'ι λατρείας11. Ώς πολύτι
μο επίσης συμπλήρωμα γιά τήν μελέτη αύτοΰ τοϋ χώρου έθεώρη- 
σε τά έκκλησιωνϋμια, κεφάλαιο τής λαογραφικής τοπωνυμίας, με

λος 2006, σσ. 297-304).
6. Μ.ΜΗΛΙΓΚΟΥ-ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ οπ.π., σ. 246.
7. Πρβλ. Μ.Δ.ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ «Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη (1940-2008)», Λαο

γραφία 41 (2009), σ. 855.
8. Μ.ΜΗΛΙΓΚΟΥ-ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ Άγιος Φίλιππος. Λαϊκή παράδοση καί λα

τρεία, Άθήναι 1978.
9. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Μαντικές, μαγικές και δεισιδαίμονες ενέργειες που άναφέρονται 

στον 'Άγιο Μηνά», Λαογραφία 33 ( 1982-1984), σσ. 257-267. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Πα
νηγύρια καί θυσίες κατά τήν εορτή τοϋ Αγίου Μηνά στήν περιοχή Βοιωτίας», 
Έπετηρ'ις Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 6 ( 1988), σσ. 467-477.

10. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Άγιος Διονύσιος. Λαϊκή παράδοση κα'ι λατρεία. (Ενδεικτικές λα- 
ογραφικές επισημάνσεις)», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Άγιοι κα'ι εκκλησι
αστικές προσωπικότητες στή Ζάκυνθο», τόμ. Β',Άθήναι 1999, σσ. 1-30.

11. Πρβλ. καί ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Αγροτική λατρεία κα'ι εύφορικά σύμβολα», Έρετρικο'ι 
Παλμοί 103 ( 2000), σσ. 7-8.
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το όποιο άσχολήθηκε σε ειδική μελέτη της12. Δημοσιεύματα της που 
εξετάζουν πρωτογενή διατροφικά είδη, όπως είναι τά φρούτα, οί 
καρποί, καϊ το σιτάρι13, τά γλυκά καϊ τά γλυκίσματα14, το άλάτι15, 
το άβγό16, προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία γιά τήν κατανόηση πα
ραδοσιακών συμπεριφορών κα'ι πρακτικών πού σχετίζονται με τήν 
ευζωία τών άνθρώπων.

Τά άρθρα της γιά τήν γυναίκα, οπού εξετάζεται ό κοινωνικός και 
οικονομικός ρόλος της στήν παραδοσιακή κοινωνία, εντάσσονται 
στο ευρύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον της γιά τις διφυλικές σχέσεις 
πού καταγράφονται σε αυτήν, καθώς επίσης γιά τήν δομή κα'ι λει
τουργία τής οικογένειας κα'ι γιά τον ρόλο τών μελών της17 18. Στο 
πλαίσιο αυτό, ή συζήτηση έπίσης γιά τήν θέση κα'ι τον ρόλο τού γε
ροντικού ζεύγους άποτελεϊ εύστοχη επισήμανση.

Γιά το καίριου ενδιαφέροντος, λόγω των σύγχρονων περιβαλλο
ντικών συζητήσεων, πεδίον τής λαϊκής οίκολογίας, ή ογκώδης μονο
γραφία της μέ τίτλο Δένδρα-φυτά-ανθτι στον λαϊκό πολιτισμό τών 
νεωτέρων Ελλήνων'8 άποτελεϊ, όπως εχει σημειώσει ό 'Ομότιμος Κα

12. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Λαογραφικά Τοπωνύμια Άγιου Ευστρατίου Λήμνου», Πρακτικά 
Α' Πανελληνίου Συνεδρίου (Λήμνος 27-29 Σεπτεμβρίου 1991), Αθήνα 1994, 
σελ.169-183.

13. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Παραδοσιακή διατροφή (Πρωτογενή διατροφικά είδη). Φροΰτα- 
καρπο'ι-σιτάρι. Μαγικοθρησκευτικες επισημάνσεις», Πρακτικά Β' Συμποσίου 
Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής, Άσπρόπυργος 1992, σελ. 339-389.

14. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Γλυκά-γλυκύσματα στον Ν. Τρικάλων. Δαογραφικες κα'ι έθνολο- 
γικες επισημάνσεις», Τρικαλινά 22 ( 1992), σελ. 185-238.

15. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, « Παραδοσιακά πρωτογενή διατροφικά είδη : άλάτι», Έρετρικοί 
Παλμοί 29 (1994), σελ. 3.

16. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Λαογραφικά τοΰ άβγοϋ κα'ι τής άβγοκουλούρας κα'ι κυρίως εις 
τον νομόν Αττικής (Ενδεικτικά! επισημάνσεις)», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζα
ντινών Σπουδών 50 ( 2000), σελ.81-142.

17. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Ή θέση της γυναίκας στήν παραδοσιακή οικογένεια τής Ηπείρου 
μέχρι τά 1940. Διφυλική προσέγγιση», Κοινωνικές Τομές 43 ( 1993), σελ. 108- 
112. Ή ΙΔΙΑ «Ή θέση τής γυναίκας ώς συζύγου κα'ι κόρης στήν ελληνική παρα
δοσιακή οικογένεια μέχρι το 1940. Αποκλίσεις και παρεκτροπές άπά τά νόμι
μα», στο Ι.Σ.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ -Α.Β.ΡΗΓΑ Οίκογένεια-μητρότητα-άναδοχή.Δι- 
επιστημονικη προσέγγιση, Αθήνα 1991, σελ. 277-308. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Ή θέση τοϋ 
ανδρα στήν παραδοσιακή κοινωνία τής Νάξου μέχρι το 1940. Ενδεικτικές έπι- 
σημάνσεις», Πρακτικά Α' Πανελληνίου Συνεδρίου «Ή Νάξος διά μέσου τών 
αιώνων» (Φιλώτι 3-6 Σεπτεμβρίου 1992), Αθήνα 1994, σελ.757-770.

18. Το έργο έκδόθηκε στήν Αθήνα το 2006.



388 Νεκρολογίες

θηγητής Λαογραφίας Μιχάλης Μερακλής, «την σημαντικότερη ως 
τώρα συμβολή στην συγκρότηση τοϋ άναγκαίου κλάδου μιας Ο’ικο- 
λογικής Λαογραφίας»19.

Παράλληλα, εργασίες της που εξετάζουν την παιδική άναπηρία 
στήν ελληνική παραδοσιακή κοινωνία20, με τις χρήσιμες έπισημάνσεις 
γιά τήν σχέση μεταξύ εσωτερικού άνθρώπινου τοπίου καί, τού γύρω 
άπό αυτό περιβάλλοντος, μπορούν νά ένταχθοΰν στήν σύγχρονη 
έρευνα πού άφορά στήν κουλτούρα του σώματος. 'Άλλωστε, άνα- 
φορές της στήν σημειολογία των μερών τού σώματος και στήν συμ
βολική δυναμική τους, θέμα πού εξετάζεται σε σύγχρονες σχετικές 
μελέτες τού κλάδου των πολιτισμικών σπουδών, καταγράφονται 
ήδη καί στήν μονογραφία της γιά τον Άγιο Φίλιππο21.

Τον πλούτο τών γνώσεών της γιά τά θέματα πού έπεξεργάσθηκε 
στά δημοσιεύματά της προσέφερε απλόχερα καί στο πλατύ κοινό, με 
διαλέξεις κα'ι συνεργασίες της στά μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Έξ Ισου γενναιόδωρη ήταν κα'ι ή έμπειρη καθοδήγηση κα'ι 
ενθάρρυνση πού παρείχε ώς άφοσιωμένος Δάσκαλος κα'ι Μέντο- 
ρας πολύτιμος σε όλους εκείνους πού ακολουθούσαν τον δρόμο τών 
σπουδών έξειδίκευσης ή μετεκπαίδευσης στήν Λαογραφία22.

19. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «TÒ παιδί μέ ειδικές άνάγκες οτήν έλληνική παραδοσιακή κοινω
νία μέχρι το 1940. Άπό τή σύλληψη κα'ι τον τοκετό έως το πρώτο έτος τής 
ζωής τοϋ βρέφους. Λαογραφικές έπισημάνσεις» στο Τιμητικός Τόμος Όμοτίμου 
Καθηγητή Διονυσίου Ί. Άραβαντινοϋ, Αθήνα 1999, σελ. 459-471.( = στο Α.-Β. 
ΡΗΓΑ <έπιμ.> Άντικαιάδας. Αναπαραστάσεις καί ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 
γιάτά άτομα με είδικες άνάγκες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2005, σελ. 31-51).

20. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Το παιδί μέ είδικες άνάγκες στήν έλληνική παραδοσιακή κοινωνία 
μέχρι το 1940. Από τή σύλληψη κα'ι τον τοκετό έως το πρώτο έτος τής ζωής τοϋ 
βρέφους. Λαογραφικές επισημάνσεις» στο Τιμητικός Τόμος Όμοτίμου Καθη
γητή Διονυσίου Ί. Άραβαντινοϋ, Αθήνα 1999, σελ. 459-471. (= στο Α.-Β. ΡΗΓΑ 
<έπιμ.> Άντικαιάδας. Αναπαραστάσεις και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για 
τα άτομα με είδικες άνάγκες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2005, σελ. 31-51).

21. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, Αγιος Φίλιππος, οπ.π., σελ. 128. Πρβλ. γιά το θέμα αυτό τήν μονο
γραφία Ε.ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ-ΡΕΤΣΙΛΑ, Σώμα καί Μνήμη, Αθήνα, Παπαζήσης 
2009.

22. Ή συγγραφεϋς τοϋ άρθρου είναι μία άπό αυτούς κα'ι κατά τήν περίοδο 
τών σπουδών της στήν Γαλλία άλληλογραφοϋσε μέ τήν Μαρία Μηλίγκου- 
Μαρκαντώνη, ή οποία σε έπιστολή πού τής άπέστειλε στις 26-11-1980 τής έγρα
φε : «...νά προσέχεις τον έαυτό σου. Νοερά σέ συντροφεύουμε όλοι... ΟΙ σκέψεις 
μας, οΐ ευχές μας κα'ι ή άγάπη μας σέ παρακολουθούν κα'ι σέ συμπαρίστανται. 
Προχώρα μέ κέφι κι ελπίδες...».
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Μία άλλη έξ ίσου σημαντική διάσταση τής δραστηριότητας τής 
Μαρίας Μηλίγκου-Μαρκαντώνη ήταν ή συλλεκτική. Εξοικειωμένη 
με τήν έννοια τής διάσωσης των υλικών πολιτισμικών τεκμηρίων 
μέσα καί, άπδ τήν ενεργό συμμετοχή της σε άρχαιολογικές άνα- 
σκαφές, έστιασε το ένδιαφέρον της στήν συλλογή αντικειμένων του 
νεοελληνικού ύλικοΰ βίου. Ή πλούσια καί άξιόλογη συλλογή της πε
ριλαμβάνει κεντήματα, υφαντά, φορεσιές, κεραμικά, εικόνες, άβγά 
άπδ πορσελάνη κα'ι δείγματα άργυροχοίας, τα όποια διακρίνον- 
ται σε κοσμήματα γυναικεία -γιά τήν διακόσμηση τής κεφαλής κα'ι 
του κορμού -, εξαρτήματα τής άνδρικής φορεσιάς, όπως όπλα κα'ι 
παλάσκες, φυλαχτά, τάματα, σπιτικά σκεύη κα'ι άντικείμενα εκκλη
σιαστικής χρήσης, όπως στέφανο γάμου κα'ι μυροδοχεία.

Στον κλάδο της μουσειολογίας, ή θεωρητική προσέγγιση τής έννοι
ας τού «συλλέγειν» έχει άναπτΰξει μία σειρά έρμηνειών γιά τήν ουσία 
της όπως: δήλωση ταυτότητας, προέκταση τού προσωπικού «έγώ» στο 
διηνεκές, έξασφάλιση υστεροφημίας, κοινωνική διάκριση, οικονομική 
κατοχύρωση, διασκέδαση, αισθητική απόλαυση, νοσταλγία γιά τά πα
ρελθόν κα'ι χαρά τού «ένθυμείσθαι», ικανοποίηση ταξινομικών δι
αθέσεων, ένώ βασικό στοιχείο στήν όλη διαδικασία άποβαίνει ή συναι
σθηματική σχέση τού συλλέκτη με τά συγκεντρωμένα άντικείμενα23.

Με αυτά τα δεδομένα, ή «ανάγνωση» κα'ι άποκωδικοποίηση μιας 
συλλογής, με μελέτη τών έπιλογών τού δημιουργού της, λειτουργεί 
ώς καταλύτης γιά τήν κατανόηση τής ιδιοπροσωπίας του.

Ή συλλογή τής Μαρίας Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, ανάμεσα στ'ις 
πολλές έξαιρετικά ένδιαφέρουσες παραμέτρους πού αποκαλύπτει, 
προβάλλει, με τήν συγκρότηση κα'ι παρουσίασή της, τήν έπιστήμο- 
να, τήν διδάσκουσα, τήν σύζυγο κα'ι μητέρα.

Ή άρμονική ένσωμάτωσή της στήν καθημερινότητα τού συστήμα
τος τής υπόλοιπης οικοσκευής στήν οικογενειακή έστία άποκαθιστά 
τήν οικειότητα πού παρείχε στο παρελθόν ή χρηστικότητα τών άντι- 
κειμένων πού τήν συγκροτούν κα'ι παραπέμπει σε ανάλογες λύσεις 
πού είχε εφαρμόσει ô Freud άπλώνοντας κα'ι έκεΐνος με παρόμοιο 
τρόπο τήν πλούσια συλλογή του στο σπίτι του, αρχικά στήν Βιέννη 
κα'ι μετά στο Λονδίνο24.

23. Βλ. σχετ. SUSAN Μ. PEARCE, Μουσεία, άντικείμενα καί συλλογές, Θεσσα
λονίκη, Βάνιας 2002, σελ. 105 κ.έξ.

24. SUSAN Μ. PEARCE, δπ.π., σελ. 111-113.



390 Νεκρολογίες

Ή συλλογή τής Μαρίας Μηλίγκου-Μαρκαντώνη με την έκθετική 
αυτή πρακτική της άπετέλεσε άποτελεσματικδ εργαλείο επιτόπι
ας διδασκαλίας του νεοελληνικού υλικού λαϊκού πολιτισμού, ενώ 
οί επιλογές πού καθώρισαν την συγκρότησή της άποκαλύπτουν την 
επιστήμονα πού είχε άπόλυτη γνώση τού πεδίου αυτού. Παράλλη
λα, στην πλούσια ομάδα τών εικόνων πού περιλαμβάνει, προβάλλει 
ή ευαίσθητη κα'ι πολύφροντις σύζυγος κα'ι μητέρα: εικόνες, πού 
έκτος άπδ μία μεγάλη ποικιλία ιερών προσώπων, παριστάνουν 
έπίσης σε πολλές παραλλαγές τον 'Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, 
τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη, τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον 
Άγιο Δημήτριο, την Αγία Άθηνά την Όσιομάρτυρα, ενώ ένα μικρού 
μεγέθους είκονοστάσιο μέ τις εικόνες 24 άγιων φέρει στην όπισθία 
όψη του το χειρόγραφο ευχετήριο σημείωμα τής μητέρας Μαίρης 
προς την μικρή κόρη της Άριστέα.

Σέ κείμενό του τού έτους 1973 ό Ήλίας Βενέζης, μέ αφορμή την 
φροντίδα γιά την πολιτισμική κληρονομιά, έγραφε: «Υπάρχουν 
πάντα οί άνθρωποι πού πονούν, οί άνθρωποι πού μπορούν, οί 
άνθρωποι πού άφοσιώνονται»25. Οί έννοιες πού σημειώνονται εδώ 
έχουν άποτυπωθή στά έργα τών χεριών, τής σκέψης κα'ι τής καρ
διάς τής Μαρίας Μηλίγκου-Μαρκαντώνη. Ό διευρυμένος τρόπος 
σκέψης της26, πού ήξερε νά ύπερβαίνη τά ατομικά όριά του κα'ι νά 
λειτουργή λαμβάνοντας ύπ’ οψιν την παρουσία τών άλλων κα'ι την 
οπτική τους, εκφράζοντας το πνεύμα φιλαλληλίας πού την διέκρινε, 
καθώς κα'ι την γενναιοδωρία, την άξιοπρέπεια καϊ την άρχοντιά πού 
την χαρακτήριζαν, είναι αυτά πού συνθέτουν την ευφρόσυνη κα'ι 
αισιόδοξη αύρα πού προκαλει ή μνήμη της.

25. Έφημ. Άκρόπολις 13-5-1973.
26. Για την έννοια αυτή πρβλ. N. COULDRY, Inside Culture, London: SAGE, σελ. 
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