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Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε τις 
οικο-τουριστικές μας εκδρομές το 
1986, είμαστε η πρώτη «τουριστική» 
ομάδα που είχε ως κύριο 
ενδιαφέρον το φυσικό περιβάλλον 
και τις λειτουργίες του. Οι Φίλοι 
του Μ.Γ.Φ.Ι. ήταν οι πρώτοι που 
επισκέφθηκαν το Δέλτα του 
Έβρου, τις Πρέσπες, το Παρθένο 

Δάσος της Ροδόπης, το Ηφαίστειο 
της Σαντορίνης, τα Γλαρονήσια 
της Μήλου κ.ο.κ. Γι’ αυτό λέμε 
ότι θέσαμε τα θεμέλια του οικο-
τουρισμού στην Ελλάδα.
Θυμάμαι τον Ben Hallmann 
που με είχε παρακαλέσει να 
μιλήσω σ΄ένα χασάπη στην 
Αλεξανδρούπολη, για να 

απελευθερώσει ένα Μαυρόγυπα 
που κρατούσε αιχμάλωτο στην 
πίσω αυλή του χασάπικου. Οι 
ντόπιοι κάτοικοι των βιοτόπων 
τότε, θεωρούσαν κατάρα την 
ανακήρυξη της περιοχής τους 
ως προστατευτέας. Εμείς ως  
«πειραματόζωα» καλούμαστε να 
δείξουμε ότι η περιοχή τους μπορεί 
να κερδίσει χρήματα δείχνοντας την 
περιβαλλοντική της ιδιαιτερότητα. 
Γι αυτό είναι πολύ αισιόδοξο 
σήμερα να βλέπουμε ότι στην 
Κερκίνη, για παράδειγμα, υπάρχουν 
τοπικές επιχειρήσεις που ζουν από 
τον οικο-τουρισμό. Ψαράδες που 
δείχνουν στους τουρίστες τους 
πελεκάνους ως συμμάχους, αντί να 
τους θεωρούν ανταγωνιστές, όπως 
παλαιότερα.
Κι αν έχει κάτι σημαντικό για 
να περηφανεύεται η Ελλάδα, 
εκτός από την Ιστορία της, είναι η 
Φυσική Ιστορία της. Άλλωστε αυτή 
η ιστορία είναι που έχει διάρκεια 
και θα προσελκύει πάντα το κοινό, 
φτάνει να μην το πληγώνει αλλά 
να το εμπνέει.

Άννα Κ-Μ

Από το Καλοκαίρι …

Σκύρος: Αυλή εργαστηρίου ξυλογλυπτικής του κ. Αυγοκλούρη



παραλίες αλλά πάνω στα βράχια 
της θάλασσας. Όσοι λοιπόν 
αγαπάτε τις βουτιές από τα βράχια 
ή την κολύμβηση με μάσκα σε 
βραχώδεις ακτές σίγουρα θα τα 
έχετε δει. Είναι αυτά τα μικρά 
φυτά, συνήθως καφετί χρώματος, 
που πολλές φορές μοιάζουν με 
θάμνους. Το μέγεθός τους είναι 
μικρό στην Ελλάδα, συνήθως 
δεν ξεπερνά τα 20 -30 εκατοστά. 
Τα φύκη διαθέτουν μία τεράστια 
ποικιλία χρωμάτων -εκτός από 
καφετί, υπάρχουν επίσης φύκη 
πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, άσπρα 
κλπ. Οι μορφές τους επίσης 
ποικίλλουν πολύ. Υπάρχουν είδη 
που μοιάζουν με ταινίες ή μικρά 
φύλλα, με βεντάλιες ή ομπρέλες, 
ενώ άλλα θυμίζουν ζελέ. Στην 
Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 
περίπου 600 είδη φυκών. 
Το σημαντικό όμως με τα φύκη 
είναι ότι χρησιμοποιούνται από 
τους επιστήμονες ως βιοδείκτες 
για τον έλεγχο της ποιότητας της 
θάλασσας. Η χρήση αυτή των 
φυκών βασίζεται στο γεγονός 
ότι υπάρχουν κάποια είδη τα 
οποία συναντώνται μόνο σε 
καθαρά νερά, ενώ σε ρυπασμένες 
θάλασσες εξαφανίζονται. 
Αντίθετα, υπάρχουν κάποια άλλα 
είδη φυκών που προτιμούν τα 
ρυπασμένα νερά. Σε γενικές 
γραμμές, τα καφετί και σχετικά 
μεγάλα φύκη αναπτύσσονται 
σε καθαρές θάλασσες, όπως τα 
είδη Cystoseira που μοιάζουν με 
μικρούς θάμνους ή δεντράκια και 
έχουν σκληρή υφή. Στην Ελλάδα 
τα είδη αυτά είναι πολύ κοινά 
σε μικρά βάθη (0-1 μέτρο) σε 
καθαρές θάλασσες και, αν τα δείτε 
πάνω στα βράχια της ακτής, θα 
ξέρετε με σιγουριά ότι κολυμπάτε 
σε καθαρά νερά. Από την άλλη 
πλευρά, τα φύκη που προτιμούν 
ρυπασμένα νερά είναι συνήθως 
πράσινα, μοιάζουν με ταινίες ή 
φύλλα, και έχουν μία μαλακή υφή 
που κάποιες φορές θυμίζει ζελέ. 
Στην ομάδα αυτή πολύ γνωστό 
είναι το είδος Ulva, το οποίο 
λέγεται και μαρούλι της θάλασσας 
εξαιτίας της ομοιότητας του με 

το γνωστό μας μαρούλι. Τα φύκη 
αυτά αναπτύσσονται σε μεγάλες 
ποσότητες σε ρυπασμένα λιμάνια, 
μόλους, μαρίνες, κοντά σε 
αγωγούς λυμάτων, καλύπτοντας 
μαζικά την επιφάνεια βράχων 
σε πολύ μικρά βάθη – συνήθως 
στο σημείο, όπου σκάνε τα 
κύματα. Συνεπώς, αν πάτε σε μία 
παραλία και εντοπίσετε μεγάλες 
πράσινες μάζες από φύκη πάνω 
στα βράχια (συνήθως είναι 
ορατά χωρίς να χρειάζεται να 
μπείτε μέσα στο νερό) τότε να 
υποψιαστείτε ότι δεν βρίσκεστε 

και στην καθαρότερη παραλία 
του κόσμου! 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ-
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Τα τελευταία χρόνια, τόσο η 
Ποσειδωνία όσο και τα φύκη 
είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
κάποια από τα καταλληλότερα 
εργαλεία για την εκτίμηση 
της καθαρότητας των νερών 
της Μεσογείου (Οδηγία για τα 
Νερά, WFD 2000/60/EC). Εκτός 
όμως από τη χρήση τους ως 
βιοδείκτες, τόσο η Ποσειδωνία 

όσο και τα φύκη, παίζουν 
σημαντικότατο οικολογικό 
ρόλο. Όπως τα φυτά στην ξηρά 
παράγουν τεράστιες ποσότητες 
οξυγόνου και σχηματίζουν στην 
κυριολεξία δάση στο βυθό 
της θάλασσας. Η Ποσειδωνία 
σχηματίζει θαλάσσια λιβάδια σε 
αμμώδεις πυθμένες (οι ψαράδες 
τα ονομάζουν «φυκιάδες») 
και αποτελούν καταφύγιο για 
εκατοντάδες είδη ζώων (όπως 
ψάρια, αχινούς, χταπόδια, 
σπόγγους, ανεμώνες, θαλάσσιες 
χελώνες, κλπ). Ομοίως, τα φύκη 

των Κώστα Τσιάμη*,  
Σωτήρη Ορφανίδη*  
και Κατερίνας Αλιγιζάκη*,

Αν αναζητάτε καθαρές 
θάλασσες συμβουλευτείτε 
τα φύκη, αυτά ξέρουν! 
Το καλοκαίρι πέρασε! 
Και δεν ήταν λίγες οι 
φορές που ο αρχικός 
μας ενθουσιασμός 
εξανεμιζόταν όταν 
φτάναμε στην παραλία 
και βλέπαμε τη θάλασσα 
γεμάτη με αυτές τις καφε-
μαύρες «κορδέλες», που οι 
περισσότεροι ονομάζουν 
φύκια. Γύρω μας, 
απογοητευμένοι λουόμενοι 
φεύγοντας λένε 
χαρακτηριστικά «…η 
θάλασσα είναι βρόμικη, 
έχει φύκια…». Πόσο 
όμως ισχύει κάτι τέτοιο;

Η ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
Ας πάρουμε καλύτερα τα 
πράγματα από την αρχή. 
Αυτά που λέμε φύκια δεν 
ανήκουν στα φύκη (ενικός το 
«φύκος»), αλλά είναι ανώτερα 
φυτά και λέγονται Ποσειδώνα 
ή Ποσειδωνίες (Posidonia 
oceanica). Η  Ποσειδωνία 
συγγενεύει με τα φυτά της 
ξηράς, όπως το σιτάρι, το 
καλαμπόκι, ο φοίνικας, η 
τριανταφυλλιά κ.ά. 
Πριν από 60 περίπου 
εκατομμύρια χρόνια, η 
Ποσειδωνία ζούσε στην ξηρά, 
κοντά στις ακτές, και σιγά-σιγά 
κατάφερε να προσαρμοστεί στη 
θάλασσα. Σήμερα ζει εντελώς 
βυθισμένη στο θαλάσσιο νερό. 
Όπως και όλα τα ανώτερα φυτά 
της ξηράς, η Ποσειδωνία έχει 
ρίζες, βλαστούς, φύλλα, καθώς 
και άνθη και καρπούς. Έτσι με 

τις ρίζες της «αγκυροβολεί» 
στην άμμο του θαλάσσιου 
πυθμένα. Τα φύλλα της μπορεί 
να φτάσουν το ένα μέτρο μήκος 
και το χρώμα τους είναι ζωηρό 
πράσινο. Καθώς όμως τα φύλλα 
γερνάνε, γίνονται σκούρα 
καφέ, πέφτουν από το φυτό και 
αντικαθίστανται από καινούρια. 
Τα νεκρά φύλλα παρασύρονται 
από το κύμα και ξεβράζονται 

στην ξηρά. Είναι αυτές οι καφετί 
λουρίδες που συναντάμε συχνά 
στις παραλίες. 
Αν και η Ποσειδωνία προκαλεί 
σε πολλούς απέχθεια, 
τονίζουμε ότι η Ποσειδωνία 
αναπτύσσεται αποκλειστικά 
σε καθαρά νερά. Επομένως, 
όπου υπάρχει Ποσειδωνία 
η θάλασσα είναι καθαρή. 
Κολυμπήστε άφοβα!

ΤΑ ΦΥΚΗ
Αφού λοιπόν η Ποσειδωνία δεν 
είναι φύκος τότε ποια είναι τα 
φύκη; Τα φύκη (που στη διεθνή 
βιβλιογραφία αναφέρονται ως 
algae, αλλά όλα τα σύνθετα 
ονόματα που τα αφορούν 
χρησιμοποιούν την ελληνική ρίζα 
phyco-όπως π.χ. Phycology για 
τη Φυκολογία), είναι εξελικτικά 
κατώτερα θαλάσσια φυτά που 
δεν έχουν ρίζες, βλαστούς, 
φύλλα, άνθη και καρπούς. Τα 
φύκη είναι και αυτά πολύ κοινά 
στις θαλάσσιες ακτές, όμως σε 
αντίθεση με την Ποσειδωνία, 
δεν θα τα βρείτε σε αμμουδερές 

2 «Οι φίλοι του μουσείου» - Τεύχος 105, Ιουλ. Αυγ. Σεπ. 2011 «Οι φίλοι του μουσείου» - Τεύχος 105, Ιουλ. Αυγ. Σεπ. 2011   3

Φύκια και Φύκη δείκτες καθαρότητας του νερού

Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας συνιστούν τόπο έλξης για τα ψάρια Βράχια της θάλασσας καλυμμένα με καφετί φύκη αποτελούν ένδειξη ότι η θάλασσα είναι πεντακάθαρη! 

Όταν τα πράσινα φύκη κατακλύζουν τα πάντα καλύτερα διαλέξτε άλλη 
παραλία για μπάνιο

Mικρό ψάρι αναζητά τροφή Το θαλάσσιο φυτό Ποσειδωνία (Posidonia oceanica). 
Με πράσινο χρώμα είναι τα φύλλα, με καφετί οι 
βλαστοί και οι ρίζες

Φύλλα Ποσειδωνίας εκβρασμένα στην αμμουδιά σε 
δημοφιλή παραλία της Αττικής 



συνιστούν υποθαλάσσιους 
«κήπους» – δάση σε βραχώδεις 
πυθμένες με παρόμοιο 
οικολογικό ρόλο, αφού και σ’ 
αυτά καταφεύγουν εκατοντάδες 
άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί. 
Επομένως, τόσο η Ποσειδωνία 
όσο και τα φύκη είναι αναγκαία 
για τη διατήρηση της ζωής 
στη θάλασσα, αλλά και στην 
ξηρά, αφού απελευθερώνουν 
οξυγόνο με τη φωτοσύνθεση 
και εμποδίζουν τη διάβρωση 
της ακτής. Ο ρόλος τους είναι 
αντίστοιχος με εκείνον των 
δασών της ξηράς. Ειδικά η 
Ποσειδωνία θεωρείται σήμερα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά 
και από την ελληνική νομοθεσία 
ως προστατευόμενο είδος και 
έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες 
χαρτογράφησής της στην Ελλάδα. 
Τα θαλάσσια φυτά έχουν επίσης 
ένα πλούσιο εφαρμοσμένο 
και εμπορικό ενδιαφέρον. Για 
παράδειγμα, τα εκβρασμένα 

φύλλα της Ποσειδωνίας 
χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή λιπάσματος 
(compost). Τα φύκη έχουν 
ακόμη περισσότερες 
εφαρμογές, μάλιστα κάποια 
είδη είναι εδώδιμα. Στην Κρήτη 
ένα φύκος καταναλώνεται 
ως «σαλάτα του γιαλού», 
ενώ από τα φύκη φτιάχνεται 
και το γιαπωνέζικο σούσι. 
Επίσης ευρέως είναι γνωστή 
η εφαρμογή των φυκών 
στην κοσμετολογία (π.χ. spa, 
καλλυντικές κρέμες). 
Επιπλέον, από τα φύκη 
απομονώνονται συστατικά 
για τρόφιμα όπως οι σούπες, 
οι κρέμες, τα ζελέ, τα παγωτά, 
και άλλα προϊόντα που 
βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ. 
Σημαντική είναι επίσης η 
συνεισφορά τους στην ιατρική, 
στη φαρμακοβιομηχανία, στη 
μοριακή βιολογία, στη βιομηχανία 
χρωμάτων, στους βιολογικούς 

καθαρισμούς και αλλού.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι 
στην κατηγορία των φυκών 
ανήκουν και οργανισμοί 
που δεν είναι ορατοί με 
γυμνό μάτι, τα λεγόμενα 
μικροφύκη που αποτελούν 
μέρος του πλαγκτού. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, 
αυτοί οι μικροσκοπικοί 
οργανισμοί δημιουργούν 
πληθυσμιακές εκρήξεις 
(άνθηση φυτοπλαγκτού), με 
αποτέλεσμα να δημιουργούν 
εμφανή συσσωματώματα 
στην επιφάνεια του νερού (π.χ. 
ερυθρά παλίρροια).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα θαλάσσια φυτά λοιπόν, αν 
και συνήθως υποτιμημένα, 
είναι πολύ σημαντικά, ειδικά 

για την Ελλάδα με τα 16.000 
χιλιόμετρα ακτογραμμής. 
Την επόμενη φορά λοιπόν που 
θα είστε στην παραλία, δείτε 
τα φύκη και τα θαλάσσια φυτά 
με άλλο μάτι. Η παρουσία 
ή η απουσία τους θα σας 
βοηθήσουν να καταλάβετε 
την οικολογική κατάσταση της 
θάλασσας που σας περιμένει 
ακόμα και το Φθινόπωρο.

(*)
 Οι συγγραφείς Κώστας Τσιάμης, Σωτήρης 
Ορφανίδης και Κατερίνα Αλιγιζάκη, είναι 
μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Φυκολογικής 
Εταιρίας (ΕΛ.Φ.Ε.) 
(www.phycology gr)
Φωτογραφίες: Κώστας Τσιάμης,  
Γιάννης Ίσσαρης (www.yissaris.com)/  
www.phycology gr

Από τα αναγνώσματα  
του Καλοκαιριού...

...Ξεχώρισα τις πιο κάτω συμβουλές του Δημήτρη Δάβαρη 
γραμμένες το 1885 προς νέους εμπόρους που έχει όμως 

εφαρμογή και στη ζωή μας σήμερα: 

«Πρόσεχε καλώς μετά τίνος πραγματεύεσαι, και τίνι ενεμπιστεύεις̇  
ότι Ανήρ Ανδρός διαφέρει. Όθεν μηδενί ενεπίστευε, αλλά δοκίμαζε 

αυτόν πρώτον. Δίχα βαρυτάτης ανάγκης μη ζητής ίνα δανεισθής 
παρ’ άλλων. […] Όσον περισσότερον επερείδεσαι τοις ποσίσου, 

τοσούτον  ολιγωτέραν φροντίδαν και περισσοτέρα τιμήν έχεις. Μη 
γίνου ταχέως δι’ άλλον εγγυητής̇  ότι εντεύθεν πολλοί μεγάλως 
ζημιούνται. Μηδέ ζήτει ούτως εύκολα, ίνα γίνηται άλλος δια σε 

εγγυητής̇  ότι χάρις χάριν απαιτεί πάντοτε […]. Ό,τι υποσχέθης άπαξ, 
εκπλήρωσον επιμελώς̇  ότι οι Πραγματευταί πάσχουσι μεγάλην 

ζημίαν μη φυλάττοντες τον λόγον αυτών […]. Εάν πραγματεύησαι 
δι’ άλλους, πραγματεύσου δι’ αυτούς, καθώς δια τον εαυτόν σου. 

Εντεύθεν θέλεις αποκτήσεις σεαυτώ και φίλους και τιμήν». 

Από: Κοιτίδες Ελληνισμού,  
τεύχος 7 Βιένη «Καθημερινή» Ιούλιος 2011
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ (επιλέξτε ανάλογα) 

Προς το Δ.Σ. του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας», Λεβίδου 13, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ 
Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου
«Οι Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας». 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παραλήπτη της αλληλογραφίας..................................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (οδός αριθμός)..........................................................................................(ταχ. κώδικας)....................(περιοχή)..................................................... ΗΛΙΚΙΑ (20-35), (35-50), (50-65), (65+). 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (πρωινές ώρες)..................................... FAX................................ E-mail .................................................................. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ..............................................................................

(υπογραφή)..................................... ημερομηνία.....................................

(για οικογένειες) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ και σχέση ως προς τον παραλήπτη της αλληλογραφίας:

α)....................................................................................................................................................................................... έτος γέννησης................................επάγγελμα ιδιότητα.................................................

β)....................................................................................................................................................................................... έτος γέννησης................................επάγγελμα ιδιότητα.................................................

γ)...................................................................................................................................................................................... έτος γέννησης................................επάγγελμα ιδιότητα..................................................

δ)...................................................................................................................................................................................... έτος γέννησης................................επάγγελμα ιδιότητα..................................................

Η υποψηφιότητά μας προτείνεται από τα δύο μέλη που υπογράφουν παρακάτω:

1) ΟΝΟΜ/ΜΟ.........................................................................................υπογραφή.......................... 2) ΟΝΟΜ/ΜΟ.........................................................................................υπογραφή..........................

Ανάμεσα στα προνόμια των μελών είναι: Η δωρεάν είσοδος σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους  
που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού (εκτός Μουσείου Ακρόπολης), η έκπτωση σε εκδηλώσεις των Φίλων, η αποστολή  
του περιοδικού, η ενημέρωση για τις εκδηλώσεις, η έκπτωση στα είδη του Μουσείου και το εστιατόριο «Αμμωνίτες» κ.ά.  
Οι συνδρομές που ξεκινούν από Σεπτέμβριο και μετά, ισχύουν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Άτομο  o  (50 x)
Οικογένεια o  (70 x)* 
Φορέας o  (130 x)

* Γονείς με ανήλικα παιδιάIσ τοσελίδα:  w w w.f i lo i - gnhm.gr
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Το φύκος μορφής βεντάλιας-χωνιού (Padina pavonica -επάνω) και το 
φύκος μορφής ομπρέλας (Acetabularia acetabulum -κάτω) είναι από 
τα πιο κοινά φύκη της Ελλάδας. Αν και γενικά προτιμούν καθαρά νερά 
μπορεί να βρεθούν και σε ελαφρώς ρυπασμένες περιοχές

Το μαρούλι της θάλασσας (Ulva) είναι ένα πράσινο φύκος που 
αναπτύσσεται σε μεγάλες μάζες σε ρυπασμένα νερά 

Τα καφετί φύκη Cystoseira είναι πολύ κοινά στις καθαρές ελληνικές ακτές
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ΣΚΥΡΟΣ 2011

Και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε...
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Το ελεύθερο βράδυ μας στην πλατεία της 
Χώρας ήταν γεμάτο ελληνικούς χορούς από 
την Κέρκυρα, την Κρήτη, την Μικρά Ασία 
και την Σκύρο. Μας γέμισε χαρά η σωστή 
διδασκαλία των χορών της ομάδας και το 
κέφι των χορευτών μικρών και μεγάλων. 

Κυριακή 12/6/2011. Άλλη μια μέρα 
γεμάτη ενδιαφέροντα. Η κ. Χρυσάνθη 
Συγογιάννη υπεύθυνη του προγράμματος 
Life του Δήμου και συνεργάτρια της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε) 
και πολύτιμη συνδιοργανώτρια όλης της 
εκδρομής μας, είχε την καλοσύνη να μας 
συνοδεύσει σήμερα. Γεμάτη αγάπη για τον 
τόπο και ενθουσιασμό για τη δουλειά της, 
μας ξενάγησε στο όρος Κόχυλας (περιοχή 
Natura) και ειδικότερα στο οροπέδιο του 
Άρη. Εδώ υπάρχουν σπάνια ενδημικά φυτά, 
και ξέφωτα όπου ζουν ελεύθερες 6-7 μικρές 
αγέλες από σκυριανά αλογάκια με αρχηγό 
της καθεμιάς ένα … γαϊδουράκι ! Μια από 
αυτές, με πανέμορφα ζώα την είδαμε να 
ξεδιψάει σ’ έναν από τους νερόλακκους.
Στις απότομες πλαγιές του βουνού 
προς τα Νότια αντικρίσαμε μαγεμένοι 
τις απάτητες περιοχές όπου κάνουν 
φωλιές Μαυροπετρίτες (η μεγαλύτερη 
αποικία στο Αιγαίο), Αιγαιόγλαροι και 
Κορμοράνοι. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο 
Δήμος με πρωτοβουλία του κεραμίστα 
και οραματιστή για το μέλλον του νησιού, 
Γιάννη Κομπογιάννη κατέθεσε πρόταση και 
πήρε χρηματοδότηση (πρόγραμμα Life) για 
την οικολογική διαχείριση της περιοχής. 
Και είναι τιμή μας που είμαστε η πρώτη 
ομάδα που οικο-ξεναγήθηκε σ’ αυτή τη 
σπάνια περιοχή. Ευχόμαστε από καρδιάς 
να αποτραπεί ή να μειωθεί ο αριθμός των 
δεκάδων ανεμογεννητριών που σχεδιάζεται 
να εγκατασταθούν εκεί. 
Η τελευταία ηρωική εξόρμηση της ομάδας 
πραγματοποιήθηκε το ίδιο μεσημέρι 
στον Άγιο Μάμα, με αποτέλεσμα μετά 
από μιάμιση ώρα περπάτημα να μας 
φανούν φυσιολογικές οι διπλές μερίδες 
του παστίτσιου και του μουσακά που μας 

Πρώϊμης και Μέσης Χαλκής εποχής (2700-
2500 π.Χ.) του Παλαμαριού. Είδαμε τα 
ανασκαφικά του ευρήματα στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο και λίγο αργότερα περπατήσαμε 
επιτόπου στο χώρο στα ΒΑ παράλια 
του νησιού. Η έκπληξή μας ήταν μεγάλη 
αντικρίζοντας τα τείχη με τους προμαχώνες, 
που προστάτευαν τον οικισμό. Ποιοι ήταν 
άραγε αυτοί οι προϊστορικοί τεχνίτες που 
τόσες γνώσεις είχαν για την άμυνα; 
Κατά τη διαδρομή μας προς το Παλαμάρι 
σταθήκαμε στο Τραχύ. Μας έκανε 
εντύπωση η εθελοντική ομάδα, που με 
αυταπάρνηση συντηρεί και μελετάει την 
περίφημη σκυριανή μικρόσωμη φυλή 
αλόγων υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Εταιρείας. 
Το μεσημεριανό μας φαγητό στον 
καταπράσινο γεμάτο πεύκα Άγιο Πέτρο 
ήταν απόλαυση πραγματική με σκυριανό 
μοσχομυριστό κατσίκι και τυριά. Χρόνια 
είχαμε να γευθούμε τέτοια ποιότητα.

γλιτώσει τον Τρωικό πόλεμο και τον βέβαιο 
θάνατό του— φτάσαμε στη Λιναριά. 
Το πρώτο μας σταμάτημα στο καλοστημένο 
εργαστήριο παραδοσιακών σκυριανών 
επίπλων του κ. Λευτέρη Αυγοκλούρη μάς 
εισήγαγε στον σκυριανό τρόπο ζωής και 
στα μικροσκοπικά σπίτια, που για αιώνες 
κυριαρχούν στο νησί.
Λίγο αργότερα το ανακαινισμένο Ξενία /
Υδρούσα πάνω στο κύμα μας περίμενε να 
μας φιλοξενήσει. Οι γενναίοι της παρέας 
βούτηξαν στη θάλασσα με κραυγές χαράς 
ή ξεπαγιάσματος. Δεν είμαι σίγουρη τι 
από τα δύο ακριβώς, αλλά ανανεωμένοι 
όλοι δώσαμε το παρόν στην καθιερωμένη 
βραδινή συγκέντρωση γνωριμίας της 
Άννας απαριθμώντας τα ενδιαφέροντά μας 
και τα εγγόνια μας. Η ειδοποιός διαφορά 
από τη δεκαετία του 1980 είναι ότι τότε 
απαριθμούσαμε τα ...παιδιά μας.

Σάββατο 11/6/2011. Κοιμηθήκαμε όλοι 
σαν πουλάκια με το κύμα να μας νανουρίζει 
και πανέτοιμοι αρχίσαμε την πρωινή μας 
εξόρμηση στη Χώρα, που δεσπόζει στο 
κέντρο του νησιού κτισμένη γύρω από το 
κάστρο. Μια μπουκιά τα σκυριανά σπίτια σε 

σχήμα κύβου, στον τύπο του “μονόσπιτου” 
του Αιγαίου, στριμωγμένα το ένα δίπλα 
στο άλλο, από 30-60 τ.μ. το καθένα, 
ζητούσαν προστασία από τις πειρατικές 
επιθέσεις κρυμμένα πίσω από τον υψηλό 
βράχο. Λαμπρό παράδειγμά τους το 
σκυριανό σπίτι, που αφιέρωσε η αδελφή 
του αρχαιολόγου, Γιάννη Παπαδημητρίου, 
όπου στεγάζεται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Αυθεντικές φορεσιές, και έπιπλα, 
χαρακτηριστικά ολομέταξα κεντήματα. 
Όπως μας εξήγησαν τα σπίτια —παρ' 
όλο που ήταν μικροσκοπικά— ήταν 
καταστόλιστα με όλα αυτά, αφού δεν 
υπήρχε άλλος τρόπος να δείχνουν οι 
Σκυριανοί μεταξύ τους την οικονομική τους 
ευμάρεια.
Η μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη της 
εκδρομής μας υπήρξε ο οικισμός της 

περίμεναν στις «Μουριές».
Το ομαδικό δείπνο της τελευταίας βραδιάς 
οργανώθηκε από την Άννα στην ταβέρνα 
του Στέφανου με ελληνική μουσική από 
δύο συμπαθέστατους νέους μουσικούς, που 
αποδείχθηκαν άψογοι στην κιθάρα και το 
μπουζούκι. Αρχικά τραγουδήσαμε μαζί τους 
Χατζηδάκι και Θεοδωράκη και αργότερα 
νησιώτικους ρυθμούς με βιολί, που πολλοί 
από μας χόρεψαν με ενθουσιασμό.

Δευτέρα 13/6/2011. Η τελευταία μέρα 
μας είχε κάποια μελαγχολία. Ίσως επειδή 
μια ακόμα υπέροχη εκδρομή πλησίαζε στο 
τέλος της, ίσως γιατί η βραδινή βροχούλα 
και η συννεφιά μάς συνόδευε καθώς 
ανεβήκαμε για τελευταία φορά στη Χώρα 
για να επισκεφθούμε το Μουσείο Φαλτάιτς 
με τα πολυποίκιλα εκθέματά του. Ανάμεσά 
τους είδαμε και πάλι τα χαρακτηριστικά 
σκυριανά έπιπλα, κεντήματα, κεραμικά και 
μπακιρένια αντικείμενα. 
Ολοζώντανες θα μείνουν στη μνήμη 
μας οι εικόνες από τις παραλίες των 
Ασπών, της Καλαμίτσας, του Πεύκου, των 
Τριών Μπουκών, η γαλήνη της ακτής 
των Μαγαζιών, και η δήλωση ενός νέου 
σκυριανού ζευγαριού με το μωρό τους, 
που μας διαβεβαίωσαν ότι γύρισαν πίσω 
στον τόπο τους γιατί η ζωή εδώ είναι πολύ 
καλύτερη από τη ζωή της Αθήνας.
Στη Λιναριά κάναμε κυριολεκτικά κατάληψη 
στους καναπέδες του “Αχιλλέα”, που μας 
περίμενε να μας επιστρέψει στην Κύμη. Στο 
πούλμαν από Ερέτρια μέχρι Κηφισιά κάναμε 
μικρή «ανακεφαλαίωση» της εκδρομής. 
Δώσαμε και Βραβείο «Συμμετοχικότητας 
και Κοινωνικής Συμπεριφοράς» που 
μοιράστηκε παμψηφεί ανάμεσα στη Νέλλη 
Μάρτιν και το Νίκο Σαπουντζή. 
Φιλιά και καλοκαιρινές ευχές μάς χώρισαν 
το απόγευμα έξω από το Μουσείο μαζί με 
τις θερμότατες ευχαριστίες μας στην Άννα 
για την άψογη οργάνωση και τον μεγάλο 
κόπο της, που ουδέποτε μας αποκάλυψε...

Στέλλα Χρυσοχόου

Έτσι  ακριβώς ήταν από τις 10 έως τις 
13 Ιουνίου 2011 για όλους εμάς, που 
βρεθήκαμε καταμεσής στο γαλάζιο 
του Αιγαίου. Η ίδια παλαιά παρέα 
των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας, που ταξιδεύει 
στον τόπο μας, “εκτός πεπατημένης”, 
από το 1980. Ορισμένοι δείχνει να 
μεγάλωσαν και δεν πολυέρχονται, 
αλλά νέο αίμα κεφάτο γεμάτο 
ενδιαφέροντα και περιέργειες 
προστέθηκε σιγά-σιγά. Κοινός 
παρονομαστής πάντα το κέφι, η καλή 
διάθεση και η αγάπη για τη φύση.

Η ίδια η Σκύρος ήταν η μεγάλη έκπληξη! 
Πανέμορφη, αμόλευτη, χωρίς τουριστικά 
μεγαθήρια, με ευγενείς κατοίκους, που μας 
εύχονταν από καρδιάς να περάσουμε ωραία 
στον τόπο τους. Η κλίμακα γύρω μας ήταν 
ανθρώπινη, οι παραλίες πεντακάθαρες, 
η Χώρα κατάλευκη, τα πευκοδάση 
κυριαρχούσαν στο Βορρά, ο πέτρινος 
Κόχυλας δέσποζε στον Νότο. Όπου και αν 
στεκόσουν, η ματιά χανόταν στο απέραντο 
γαλάζιο του Αιγαίου, που καταμεσής 
του βρίσκεται η Σκύρος ακουμπισμένη 
στοργικά από θεϊκά χέρια.

Παρασκευή 10/6/2011. Η ομάδα ξεκίνησε 
πανέτοιμη κατά τις 9.00 π.μ. από το 
Μουσείο για να περάσει στην Ερέτρια μέσω 
Ωρωπού. Ήμασταν 37, να μην μας βασκάνω, 
με την Άννα Μαργαριτούλη πανάξια αρχηγό 
και ...μανούλα όπως πάντα, τον Ανδρέα 
Καρέλλο αλάθητο ταμία, την Άννα Σπάρτιν 
να μας μετράει, αλλά δεν χρειάστηκε, αφού 
μια θέση κενή έδινε τον ακριβή αριθμό 
αυτομάτως. Μικρή ξεχασμένη κωμόπολη 
η Κύμη με υπέροχα βράχια-γλυπτά στην 
παραλία της μας περίμενε για να μας στείλει 
απέναντι στη Σκύρο.
Μετά από δύο ώρες ταξίδι με τον “Αχιλλέα” 
—συμβολικό το όνομα βλέπετε, αφού 
στη Σκύρο τον έκρυψε η μάνα του η Θέτις 
κοντά στο βασιλιά Λυκομήδη, για να 

Άξιον Εστί       Οδ. Ελύτης

12/6   Πουριά

10/6   Όλη η ομάδα

Σκύρος: Χώρα 

11/6   Προς τα Μαγαζιά

Τελευταίο βράδυ στου Στέφανου

Παλαμάρι

11/6   Παλαμάρι

12/6   Τρείς εικόνες από το οροπέδιο του Άρη στο όρος Κόχυλας
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Χορηγός τεύχους: Μέλος μας που παραμένει ανώνυμο

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Οκτώβριος 2011 - Ιούνιος 2012
Αγαπητοί Φίλοι Καλό Φθινόπωρο,

Για τους μικρούς και τους μεγάλους Φίλους μας σκεφτήκαμε 
για φέτος τις δραστηριότητες που ακολουθούν. Για κάποιες 
έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός ενώ άλλες διαμορφώ-
νονται ακόμη., φροντίστε να ενημερώνεστε και πιστεύουμε 
ότι θα τις χαρείτε.

Καλή Αντάμωση !

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
•  Δευτέρα 3/10 ώρα 18:00-20:00 – Café Αμμωνίτες, Κέντρο 

ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. Ενημέρωση για το Πρόγραμ-
μα της νέας περιόδου. Εντυπώσεις από την εκδρομή στη 
Σκύρο κ.ά. καλοκαιρινές εξορμήσεις μελών. 

•  Κυριακή 23/10 Ξενάγηση στο Μουσείο τηλεπικοινωνιών 
του ΟΤΕ, οδός Πρωτέως 25, Κάτω Κηφισιά (κάτω από την 
οδό Τατοΐου). Συνάντηση επιτόπου στις 12.00 το μεσημέ-
ρι. Είσοδος ΔΩΡΕΑΝ. (*) 

•  ΕΚΔΡΟΜΗ: 27-30/10/11, 
Οικο-τουριστική εκδρομή 
στην Ήπειρο. Με βάση τα 
Γιάννινα θα επισκεφθούμε 
το φαράγγι του ποταμού 
Άραχθου, γεφύρι Πολτσάς, 
Ι.Μ. Τσούκας, περιοχή Ζή-
τσας-Θεογέφυρου στον ποταμό Καλαμά κ. ά. Επίσης θα 
ξεναγηθούμε στο Κάστρο και το δομημένο περιβάλλον 
των Ιωαννίνων, στο Νησί κ.ά. Διαμονή στο Hotel du 
Lac. Συνδιοργανωτής και ξεναγός μας ο αρχιτέκτων-
ανθρωπογεωγράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Ήπει-
ρος», Μιχάλης Αράπογλου. Αναχώρηση την Πέμπτη 
27/10 ώρα 13.:00 και επιστροφή Κυριακή 30/10 περίπου 
στις 21:00. ΚΟΣΤΟΣ για τα μέλη: περίπου 270 €. Κράτηση 
θέσης με καταβολή του ½ του αντιτίμου. Περισσότερες 
πληροφορίες θα δίνονται σε όσους εκδηλώσουν ενδια-
φέρον.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Για παιδιά από 8 ετών: 
Φτιάχνουμε Σκιάχτρα
Συνδέοντας την πα-
ραγωγικότητα της γης 
και χρησιμοποιώντας 
την καλλιτεχνική ευαισθησία, τη φαντασία, την επι-
δεξιότητα και  την ανακύκλωση, θα κατασκευάσουμε 
Σκιάχτρα. Θα μας καθοδηγήσει η ζωγράφος της ΑΣΚΤ  
Εύα Ρέντζου και η γεωπόνος-αρχιτέκτων τοπίου Εύα Παπα-
δημητρίου. Η Εύα και η Εύα θα δουλέψουν μαζί με τα παιδιά 
για να φτιάξουν Σκιάχτρα που θα λάβουν μέρος και σε … 
«Καλλιστεία». 
ΧΡΟΝΟΣ: Τα Σάββατα του Νοέμβρη 5, 12, 19 και 
26/11/11, ώρα 11:30 – 14:00.  
ΤΟΠΟΣ: Φυτώριο Χορομίδη, Δεκελείας 229, Αχαρναί. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στα τέσσερα εργαστήρια: μέλη 90 € 
(για δύο αδέρφια 150 €), μη μέλη 110 €. Κρατήσεις με 
καταβολή του αντιτίμου (*).

Στο τελευταίο εργαστήρι θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.  
Το πρόγραμμα των εργαστηρίων και άλλες πληροφορίες 
θα δίνονται σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Μικρός 
αριθμός ενηλίκων είναι δυνατόν να παρακολουθήσει τα 
εργαστήρια λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διδάσκοντες θα 
απευθύνονται στα παιδιά. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 15, μέγιστος 25 
άτομα.

Για μεγάλους
•  Δευτέρα 7/11 ώρα 18:00-20:00 – Café Αμμωνίτες, Κέντρο 

ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. Δυο λόγια για τον Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη από τις κ. Τζένη Ευαγγελινού, Βασιλική 
Μερτζάνη και τους συμμετέχοντες.

•  Πέμπτη 11/11 Πιθανή Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Νομι-
σματοκοπείο. ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση επιτόπου.

•  Κυριακή 20/11 Ξενάγηση στη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Παρακολούθηση της 
εκδήλωσης «Ποίηση και Στίχος στο Ελληνικό Τρα-
γούδι» όπου έλληνες ποιητές, στιχουργοί και συνθέτες 
καταθέτουν τις απόψεις τους και συζητούν με το κοινό. 
Συνάντηση στο Μουσείο, μετάβαση και επιστροφή με 
πούλμαν. Λεπτομέριες θα δίνονται σε όσους εκδηλώ-
σουν ενδιαφέρον. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
•  Κυριακή 4/12, «Τα Προεόρτια» Χριστουγεννιάτικη εκ-

δήλωση 
•  Δευτέρα 5/12 Café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, 

Κηφισιά. 
•  Μέσα στο Δεκέμβριο πιθανή ξενάγηση και παρακολού-

θηση παράστασης στο ανακαινισμένο Εθνικό Θέατρο. 
Συνάντηση στο Μουσείο μετάβαση και επιστροφή με 
πούλμαν

Για τη νέα χρονιά 2012 αναφέρουμε κάποιες  
από τις εκδηλώσεις που ακόμη διαμορφώνονται  

και εμπλουτίζονται

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
•  Δευτέρα 9/1 (2η Δευτέρα λόγω εορτών) Café Αμμωνίτες, 

Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. Ο αρχιτέκτων και 
μέλος μας Θεόδωρος Φορνιέ, θα μας «ταξιδέψει» στο 
Νότιο Πόλο. 

•  Κυριακή 15/1, ώρα 12.00 – Ξενάγηση στο Μουσείο Λαλα-
ούνη και γεύμα στο εστιατόριο του μουσείου της Ακρό-
πολης. Συνάντηση επιτόπου. (*)

•  Κυριακή 22/1, ημερήσια εκδρομή στην Πάρνηθα, λίμνη 
και κορυφή Μπελέτσι, με οδηγό το μέλος μας Κώστα Πι-
νάτση. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Σεμινάριο Κηπουρικής από τη Γεωπόνο-Αρχιτέκτονα 
Τοπίου, Εύα Παπαδημητρίου.
ΧΡΟΝΟΣ: οι Πέμπτες του Φλεβάρη 2, 9, 16 και 23/2, 
ώρα 10:30–13:00. 

ΤΟΠΟΣ: Φυτώριο Χορομίδη, Δεκελείας 229, Αχαρναί. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις τέσσερις συναντήσεις : μέλη 90  €, μη 
μέλη 110 €. Κρατήσεις με καταβολή του αντιτίμου (*).
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 15, μέγιστος 25 άτομα. 
•  Δευτέρα 6/2, συνάντηση στο Café Αμμωνίτες, Κέντρο 

ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. 

ΜΑΡΤΙΟΣ
•  Δευτέρα 5/3, Café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, 

Κηφισιά. Συνάντηση και Γενική Συνέλευση των μελών-
Αρχαιρεσίες.

•  Κυριακή 18/3, Περίπατος-Ξενάγηση στην Πλάκα.
•  31/3-1/4 «Τα Γήινα, τ’ ανθρώπινα, τα νόστιμα»   

ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ και Πασχαλινό Παζάρι. Κέντρο.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
•  ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 31/3-1/4 (βλέπε πιο πάνω)
•  Δευτέρα 2/4/12 Café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 

100, Κηφισιά. 
•  Μέσα στον Απρίλιο πιθανή ξενάγηση στο Αστεροσκο-

πείο και την Πνύκα

ΜΑΙΟΣ
•  Δευτέρα 7/5, Café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, 

Κηφισιά. 
•  Κυριακή 13/5, Ημερήσια εκδρομή στην περιοχή της Με-

γαλόπολης, (Ιστορικό χωριό Ίσαρι, Βυζαντινό εκκλησάκι 
της Αγ. Θεοδώρας του 11ου αιώνα, μικρό περπάτημα 
στη ρεματιά. Γεύμα και επιστροφή το απόγευμα). 

ΙΟΥΝΙΟΣ
•  ΕΚΔΡΟΜΗ Παρασκευή 1 έως Δευτέρα 4/6, Οικο-

Τουριστική ΕΚΔΡΟΜΗ στη Χίο.
•  Δευτέρα 11/6 (2η Δευτέρα) Café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, 

Όθωνος 100, Κηφισιά.

Δώστε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ώστε 
να μαθαίνετε περισσότερα και συχνότερα, και να 

ειδοποιείστε άμεσα για πιθανές αλλαγές.

 (*) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 
1. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, εκτός από το Παζάρι 
και τις Δευτέρες, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (έστω και αν είναι δωρεάν), στα τηλέφωνα: 210 
8083289 και 210 8086405 
2. Οι συμμετοχές στις εκδηλώσεις ισχύουν με την κα-
ταβολή του αντιτίμου. Σε περίπτωση ακύρωσης είναι 
δυνατόν να επιστραφούν ή όχι μέρος ή το σύνολο των 
χρημάτων, αναλόγως του χρόνου ακύρωσης και της 
κάλυψης ή όχι της θέσης. 
3. Για τη δωρεάν είσοδο των Φίλων σε κρατικά Μου-
σεία και αρχαιολογικούς χώρους είναι απαραίτητη η 
ενημερωμένη ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
4. Προϋπόθεση για το μειωμένο κόστος συμμετο-
χής είναι η τακτοποίηση της συνδρομής που για 
το 2012 παραμένει 50 € για τα άτομα, 70 € για τις 
οικογένειες και 130 € για τους φορείς.


