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Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

«Περισσότερο από την προστασία 
αυτή καθ’ εαυτή, η επιστροφή στη 
φύση σηματοδοτεί την επανεξέτα-
ση του τρόπου της ζωής μας και 
την εναρμόνισή μας με τον μηχα-
νισμό της. Μέσα από τους νόμους 
της φύσης θα ανακαλύψουμε πάλι 
το ρυθμό και την ισορροπία και θα 
ανακτήσουμε την ικανότητα για μια 
συνεχή και δημιουργική ανάπτυξη».

 Άγγελος Γουλανδρής

Επειδή λοιπόν ο μόνος τρόπος για αφανίσουμε το κτήνος που βρί-
σκεται μέσα μας είναι ο πολιτισμός, προτείνουμε και φέτος στους 
νεότερους φίλους μας τα εργαστήρια «Οι Αλήθειες του Μικρού Πρί-
γκιπα» που μας συνδέουν με τις πραγματικές αξίες της ζωής. 

Για τους μεγάλους το Δίκτυο Διατήρησης Γηγενών Σπόρων-
Κληρονομιά Γεύσεων και Αρωμάτων, έχει ήδη ξεκινήσει τις συνα-
ντήσεις του και η σπορά δεν αργεί. 

Όμως το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε από την απώλεια δύο ση-
μαντικών προσώπων που σχετίζονται με το χώρο μας. Της Μαριάν-
νας Ντελαμότ που τόσα είχε προσφέρει στους Φίλους και στο Μου-
σείο και του καθηγητή της οικολογίας Νίκου Μάργαρη (σελ.4-5). 

Δείτε τις εκδηλώσεις μας, στη σελ. 8.
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Θεωρούμε ότι ο Μικρός Πρίγκιπας, 
αυτό το μικρό και ταπεινό βιβλίο, κατα-
φέρνει να μας εξασκεί στο να βλέπουμε 
μέσα μας. Οι έννοιές του μας δείχνουν 
διαδρομές για προσωπική ισορροπία και 
δημιουργία φιλικών δε-
σμών. Μ’ άλλα λόγια 
μας κάνουν καλύτε-
ρους ανθρώπους. Να 
γιατί σκεφτήκαμε να 
το εκμεταλλευθούμε 
στη δημιουργία ερ-
γαστηρίων για μεγάλα 
παιδιά  Ε’ Δημοτικού έως 
Γ΄ Γυμνασίου.

Στα μέσα Ιανουα-
ρίου του 2013 σε συ-
νεννόηση με γνωστούς 
μας εκπαιδευτικούς 
υλοποιήσαμε δωρεάν 
σειρά πιλοτικών εργα-

στηρίων σε 150 περίπου παιδιά.
Το πρόγραμμα διαρκούσε μία ώρα. 

Παρουσιάζαμε το βιβλίο και, με σύγχρο-
νη προβολή, λέγαμε λίγα λόγια για την 
ενδιαφέρουσα ζωή του συγγραφέα που 

άνοιγε αεροπορικά 
δρομολόγια. Στη συ-
νέχεια διαβάζουμε τα 

σημαντικότερα απο-
σπάσματα του βιβλίου 
έτσι ώστε να μη μένουν 

κενά στην ιστορία. 
Ακολουθούσε συζή-
τηση και απόψεις. 
Τέλος αφήναμε στο 

σχολείο φάκελο με βι-
ογραφικά στοιχεία του 

συγγραφέα, μέρος του κει-
μένου και προτάσεις για, 
επεξεργασία μέσα στην 

τάξη και πιθανή δημιουργία 

σύντομης δράσης που θα παρουσιαζόταν 
στο Μουσείο μας.

Υποχρέωση κάθε τμήματος που συμ-
μετείχε ήταν να έρθει να παρουσιάσει τη 
δουλειά ή το δρώμενο μέσα σε 7 λεπτά 
στο μουσείο μας.

Έτσι λοιπόν, την Παρασκευή 29/3/13 
στο κέντρο ΓΑΙΑ έγιναν οι παρουσιάσεις 
των πιο κάτω σχολείων που συμμετείχαν:
• 12ο Δημοτικό Νέας Σμύρνης, τάξη 

ΣΤ’1 δασκάλα: Μάρθα Τσιβγούλη και 
τάξη ΣΤ’2, δασκάλα Αργυρώ Σοφια-
νού. Συμμετείχε και η μουσικός Αγγε-
λική Ορφανουδάκη

• 1ο Δημοτικό Κηφισιάς, τάξη Ε’, δα-
σκάλα: Ουρανία Καλούτση και τάξη 
ΣΤ’, δασκάλα: Πηνελόπη Λαζαρίδη

• 2ο Δημοτικό Κηφισιάς, τάξη Ε’1, δα-
σκάλα: Ελισάβετ Πέτροβιτς, τάξη Ε’ 2, 
δασκάλα: Ασπασία Καλαφάτη και τάξη 
Στ’, δασκάλα: Ειρήνη Πανουργιά.
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«Οι Αλήθειες του Μικρού 
Πρίγκιπα» στη σχολική Τάξη 

Κέντρο ΓΑΙΑ 29/3/13. 
Παρουσίαση δρώμενων από 

τους μαθητές που συμμετείχαν 
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Τα εργαστήρια δημιουργήθηκαν και παρουσιάζονται 
από τους: Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη,  
Μπετίνα Βρανά,  Ειρήνη Ζαχαροδήμου 
και Μαριάνα Δημητρίου 

Για τη φετινή σχολική χρονιά τα εργαστήρια θα 
συνεχιστούν δωρεάν για τα 10 πρώτα σχολεία 

που θα το ζητήσουν στο 210-8083289 
και www.fi loi-gnhm.gr

Στο 2ο Δημοτικό Κηφισιάς Στο 1ο Δημοτικό Κηφισιάς  Στο 12ο Δημοτικό Νέας Σμύρνης
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Η αγαπημένη μας κα Μαριάννα έφυγε, γράφο-
ντας για την κα Μαριάννα σκέφτηκα πως θα 

μπορούσα μέσα σε λίγες γραμμές να συμπεριλά-
βω όλα όσα ζήσαμε από το 1974 που γνωριστή-
καμε. Ήταν μια ανοιξιάτικη Τετάρτη του Μαΐου 
που επισκέφτηκα το Μουσείο Γουλανδρή μετά 
από αφιέρωμα που είχα διαβάσει στο περιοδικό 
«Γυναίκα» για τη συλλογή των κογχυλιών του 
Μουσείου, με τη μελέτη των οποίων είχα ασχο-
ληθεί στο Πανεπιστήμιο. Εκεί, συνάντησα την κα 
Μαριάννα που με ενθουσιασμό με ξενάγησε και 
με οδήγησε στο εργαστήριο όπου εργαζόταν μαζί 
με τον Αλέκο Πεσιρίδη ...εκεί έμεινα και εργάστη-
κα και εγώ μέχρι σήμερα.

Στα χρόνια που περνούσαν ανακαλύπταμε τη 
μαγεία της επιστήμης και προσπαθούσαμε να 
τη μεταφέρουμε στους μικρούς μας επισκέπτες, 
μέσα από τις ξεναγήσεις, τις εκθέσεις και τα εκ-

παιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούσα-
με. Συχνά στο εργαστήριο πρώτα θαυμάζαμε στο 
στερεοσκόπιο το κογχύλι που μελετούσαμε και 
δεν σταματούσαμε μέχρι να βρούμε το όνομά του, 
ανατρέχοντας στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
καταγράφοντας έτσι τον πλούτο των κοχυλιών 
που υπάρχει στην Ελλάδα. Από τη συνεργασία 
μας διατηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις από την 
εποχή που προετοιμάζαμε την έκδοση «Κογχύλια 
από τις Ελληνικές Θάλασσες».

Την κα Μαριάννα την απασχολούσαν έντονα 
τα προβλήματα της σύγχρονης Ευρώπης, ενώ συ-
νεχώς ανέτρεχε στα έργα των φιλοσόφων του αρ-
χαίου κόσμου, στην πνευματική αναγέννηση του 
Διαφωτισμού και δεν έχανε την ευκαιρία να μας 
μεταδίδει τον ελεύθερο τρόπο σκέψης. 

Μας άφησε μια ανεκτίμητη συλλογή κοχυλιών 
και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, που δημιούρ-
γησε με την ομάδα των συνεργατών της. Η κατα-
σκευαστική τελειότητα του κοχυλιού, η λαμπρό-
τητα της επιφάνειάς του, οι ανάγλυφες πτυχώσεις, 
η σύνθεση των σχημάτων και χρωμάτων την 
γοήτευαν, την ενέπνεαν και την καθοδηγούσαν 
στην αναζήτηση της ομορφιάς του φυσικού κό-
σμου. Ήταν εκείνη, που η αγάπη της για το αρχαίο 
Λαύριο και τα πλούσια ορυκτά του, αποτέλεσαν 
την αρχή για τη δημιουργία της ορυκτολογικής 
συλλογής του Μουσείου. Συχνά οι επισκέψεις μας 
στο Λαύριο αποτελούσαν γιορτή, όταν αποκτού-
σαμε κάποιο νέο, γεμάτο ομορφιά και φως κρύ-
σταλλο. Η αγαπημένη μας κα Μαριάννα έφυγε. 
Μας άφησε να θυμόμαστε την ευγένεια του χαρα-
κτήρα της, το γλυκό χαμόγελο, τον ενθουσιασμό 
για την επιστήμη, την διεπιστημονικότητα που 
την διέκρινε, το ενδιαφέρον και την πίστη για την 
πρόοδο, το ελεύθερο πνεύμα, αλλά και την αισιο-
δοξία για τον νέο, γενναίο κόσμο που ανατέλλει…
Oh! Fier monde nouveau,. όπως η ίδια σημειώνει 
στην ποιητική της συλλογή. 

Δρ Εύη Βαρδαλά- Θεοδώρου

Γλυκιά, ντελικάτη, κομψή, φιλόξενη και μο-
ντέρνα, η Μαριάννα Ντελαμότ υπήρξε ο σύν-

δεσμος ανάμεσα στο Μουσείο και τους Φίλους, 
από το ξεκίνημά τους και για 25 τουλάχιστον χρό-
νια. Εκτός όμως από αυτό υπήρξε και η πρώτη δα-

σκάλα μου όταν ξεκίνησα να ξεναγώ μαθητές στο 
Μουσείο το 1980. Θυμάμαι πολλά λόγια της για 
την αξία της φωτοσύνθεσης, την έμπνευση των 
καλλιτεχνών από τα κογχύλια κ.ά. Κυρίως όμως 
θυμάμαι την εμμονή της στην ουσία της πληρο-
φορίας. Το βαθύτερο νόημα. Το γιατί γίνεται αυτό 
που γίνεται. Τότε μοιραζόμουνα το γραφείο με το 
σύζυγό της Jean Delamotte που τον θυμάμαι να 
δυσανασχετεί με τα συχνά πυκνά τηλεφωνήματα 
της Μαριάννας που επέμενε να δώσει αξία σε κά-
ποιο θέμα. Τελικά όπως «ο Βράχος με το Κύμα» 
η Μαριάννα πετύχαινε αυτό που ήθελε. Πιστεύω 
πως η συμμετοχή της στη δημιουργία και την εξέ-
λιξη του Μουσείου ήταν πολύ μεγαλύτερη από 
αυτή που διακρίνει ένας τρίτος.

Η Μαριάννα πρότεινε πολλές από τις πρώτες 
οικο-τουριστικές εκδρομές των Φίλων και συχνά 
συμμετείχε. «Μα πώς θα πηγαίνουμε έτσι στα 
μουγκά; έλεγε, να μην έχουμε κάποιον ξεναγό συ-
νέχεια να μας λέει τι βλέπουμε;» Θυμάμαι και και 
το «ναυάγιό» μας όταν προσκρούσαμε σε ξέρα 
κάνοντας τον περίπλου της Μήλου. Φοβισμένη 
με μεγάλη ευκινησία χώθηκε κάτω από τον πά-
γκο του καϊκιού. Στη συνέχεια όμως πόσο ωραία 
κολυμπούσε 

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. των Φίλων είχαμε 
πάντα πρώτης ποιότητας εδέσματα, πολύτιμα σερ-
βιρισμένα με τη δική της φροντίδα. Σε επίσημες 
δεξιώσεις είχε τον τελευταίο λόγο. Έβλεπε από 
μακριά την αίθουσα κι έλεγε: «Μα δεν διορθώ-
νουν το τραπεζομάντιλο που είναι στραβό;». 

Έχω την αίσθηση ότι η Μαριάννα υπερασπι-
ζόταν τη δράση και τις απόψεις των Φίλων προς 
κάθε κατεύθυνση. Συχνά υπήρξε και χορηγός πο-
λιτιστικών μας  δρώμενων.

Αυτό που είναι ο καθένας μας εμπεριέχει και 
μέρος της προσωπικότητας ανθρώπων που μας 
επηρέασαν. Μέσα σε όλους, όσοι τη συναναστρα-
φήκαμε, υπάρχει κι ένα κομμάτι της Μαριάννας 
Ντελαμότ. Προσωπικά της χρωστάω την αγάπη 
για την αναζήτηση του υψηλού στόχου. 

Τέλος, ας μη λυπόμαστε για κάτι ωραίο που τέ-
λειωσε, ας χαιρόμαστε που κάποτε υπήρξε!

Άννα  Κ-Μ
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Μαριάννα Delamotte η τρυφερή

Στις 10 Ιουλίου απεβίωσε η Μαριάννα Ντελαμότ, αδελφή της κ. Νίκης Γουλανδρή, αντιπρόε-
δρος του Μουσείου μας και ποιήτρια. Σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία. Παντρεύτηκε τον 
Γάλλο δημοσιογράφο Jean Delamotte με τον οποίο έζησαν στη Ρώμη και ταξίδεψαν στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Όταν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα η Μαριάννα ανέλαβε, το 1972, την οργάνωση και 
τη συλλογή υλικού του υδροβιολογικού τμήματος του Μουσείου μας που κατέληξε στην έκδοση 
«Κογχύλια από τις Ελληνικές Θάλασσες». Εξέδωσε δύο ποιητικές συλλογές «Παλίντροπος Αρμο-
νίη», το 2002 και «Γενναίος κόσμος Νέος», το 2008. To 2009 τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη του 
Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών από τον Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας.

Με τον Άγγελο Γουλανδρή το 1997

Στη Μήλο 
το 1986
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Γνώρισα το Ν.Μ. το 1979 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσα σ΄ 
ένα μικρό στενόμακρο γραφείο. Είχε καλέσει τον συμπατριώτη του ( και 
άντρα μου) Δημήτρη Μαργαριτούλη, να μιλήσει στους φοιτητές του για 
τις χελώνες που είχαμε πρόσφατα ανακαλύψει. Για να τον παρουσιάσει 
διηγήθηκε μια εκδρομή που είχαν κάνει μαζί όταν ήταν παιδιά.  

Ακροατές της πρώτης εκείνης ομιλίας του Δημήτρη, φωτισμένοι 
φοιτητές του βιολογικού, δημιούργησαν τον πρώτο πυρήνα εθελοντών 
και ιδρυτικών μελών του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας 
Χελώνας, μετά ΑΡΧΕΛΩΝ, και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Όπως πολύ 
εύστοχα ακούστηκε από τον καθηγητή Γιάννη Παντή στον επικήδειο που 
εκφώνησε, ο Νίκος Μάργαρης δε φοβήθηκε ποτέ να συνεργάζεται με 
έξυπνους ανθρώπους. Το ίδιο παρότρυνε και στους συνεργάτες του: «Να 
μη φοβόσαστε να συνεργάζεστε με τους έξυπνους. Ακόμη κι αν κάνετε 
εσείς λάθος, εκείνοι θα το διορθώσουν».

Τον είδα από πιο κοντά στη διάρκεια των πρώτων οικολογικών συ-
ναντήσεων στη Ζάκυνθο, γύρω στο 1980, μαζί με την γυναίκα του την 
Ελένη, και τις κόρες του Ζωή και Βασιλική που επεδίωκαν να βρίσκο-
νται κοντά στον μπαμπά τους, σα να μη τον χόρταιναν. Εκεί εκτίμησα 
την αμεσότητα της επικοινωνίας που τον διέκρινε, την παντελή έλλειψη 
υπεροψίας έναντι των μη ακαδημαϊκών και το χιούμορ του στις ιδιωτικές 
κουβέντες αλλά και στις διαλέξεις.  Μεγάλο μέρος της ευαισθητοποίη-
σης της κοινής γνώμης για τα οικολογικά θέματα είναι δικό του έργο. 
Το ότι «Δάσος δεν είναι μόνο ότι σου σκεπάζει το κεφάλι», η παραδοχή 
σήμερα ότι τα ελληνικά δάση δεν κινδυνεύουν από τις φωτιές αλλά από 
την υπερβόσκηση, που την ακολουθεί η αστικοποίηση είναι δικό του 
έργο. Αργότερα όταν πολλοί οικολόγοι έφταναν, κατά τη γνώμη του, σε 

υπερβολές, ο Ν. Μ. εναντιωνόταν, πράγμα που ξεσήκωνε κάποιου είδους 
ενδο-οικολογικό πόλεμο. Θα έλεγα μάλιστα ότι επεδίωκε να ξεσηκώνει 
αντιρρήσεις, σα να τον βοηθούσε αυτό να λειτουργεί καλύτερα. Έχει μεί-
νει η φράση του «Εκείνο που φοβάμαι είναι οι προστάτες». 

Ο Ν. Μ. έζησε τη ζωή με τόλμη, εργατικότητα και αποτελεσματικό-
τητα. 

Το κυριότερο είναι ότι άφησε ως κληρονομιά μια μεγάλη γενιά άξιων 
πνευματικών απογόνων. Μήπως αυτή δεν είναι «η μετά θάνατον ζωή»;

Άννα Κ.- Μ.
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Νίκος Μάργαρης ο αντισυμβατικός
Στις 26 Αυγούστου απεβίωσε ο καθηγητής Νίκος Σ. Μάργαρης. 

Γγεννήθηκε στο Βόλο το 1943. Σπούδασε στο Παν/μιο Αθηνών 
όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή. Δίδαξε στο Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης όπου εξελέγη Καθηγητής Α’ και Διευθυντής του Το-
μέα Οικολογίας, στα 35 του χρόνια, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπου υπήρξε ο εμπνευστής, ιδρυτής 
και για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος. 
Υπήρξε πρωτοπόρος της Μεσογειακής Οικολογίας Φυτών και πο-
λυγραφότατος σε άρθρα για το ευρύ κοινό. Τα τελευταία 14 χρόνια 
ήταν διευθυντής του ελληνικού National Geographic. Οι πρωτοπο-
ριακές του δράσεις και εκδόσεις απέσπασαν διεθνή βραβεία.

1984 Διάλεξη - συζήτηση οργανωμένη από τους Φίλους:
 Νίκος Μάργαρης, Νικόλαος Κριμπάλης, Ανδρέας Σακελλαρίου, Ιωάννης Καλοπίσης
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ΝΙΣΥΡΟΣ: Ημερολόγιο ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Πέμπτη, 6/6. Αντί να πάμε στη δουλειά ξε-
κινήσαμε με εφηβική διάθεση για την εκδρομή 
στη Νίσυρο. Προσγειωθήκαμε στην Κω ώρα 
9,30 και με πούλμαν πήγαμε στην Καρδάμαι-
να, τουριστική κωμόπολη με όλες τις εικόνες-
κλισέ: ένθεν και ένθεν του δρόμου προς το λι-
μάνι υπήρχαν αμέτρητα μαγαζιά με απλωμένο 
εμπόρευμα (εποχιακά είδη, αξεσουάρ διακοπών 
κλπ) και μεταξύ αυτών μερικά «αγοράζουμε 
χρυσό»! Οι ταβέρνες είχαν αναρτήσει πίνακες 
με το μενού και στα... ρωσικά! Τις επόμενες μέ-
ρες διαπιστώσαμε ότι οι Ρώσοι (μεγάλες ομά-
δες όλων των ηλικιών) έχουν κάνει πραγματική 
επέλαση και εδώ.

Πήραμε το καραβάκι για Νίσυρο. Στη δι-
αδρομή περάσαμε ξυστά από το Γυαλί –ένα 
νησάκι που δημιουργήθηκε και αυτό από το 
ηφαίστειο όπου γίνεται εντατική εκμετάλλευση 
–εξόρυξη ελαφρόπετρας και περλίτη (το έχουν 
κυριολεκτικά ξεκοιλιάσει) και που στηρίζει 
εξαιρετικά την οικονομία της Νισύρου γιατί, 
όπως μάθαμε, πολλοί Νισύριοι απασχολούνται 
εκεί όλο το χρόνο με τρεις βάρδιες την ημέρα!

Σε μια ώρα αποβιβαστήκαμε στο Μανδράκι. 
Περπατήσαμε μέσα από τα στενά σοκάκια με 
τα κατάλευκα δίπατα σπίτια, κολλημένα το ένα 
στο άλλο, και τα περίτεχνα βοτσαλωτά πεζού-
λια και πλατείες. Κατευθυνθήκαμε στο αρχαιο-
λογικό Μουσείο, όπου θαυμάσαμε ωραιότατα 
αγγεία και άλλα εκθέματα κυρίως από ταφικά 
μνημεία. Τα περισσότερα ανακαλύφθηκαν τυ-
χαία κατά τις εκσκαφές του γηπέδου. Τακτο-
ποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο και ξαναβγήκαμε 
για φαγητό. Κάποιες προτίμησαν τις βουτιές 
στην πανέμορφη παραλία των Χοχλάκων με τα 

μαύρα στρογγυλά βότσαλα που, με τον ελαφρύ 
κυματισμό, δυσκόλευαν πολύ την είσοδο και 
κυρίως την έξοδο από τη θάλασσα.

Το απόγευμα, μέσα από τα υπέροχα σοκάκια, 
ανεβήκαμε στο κάστρο- μοναστήρι της Παναγί-
ας Σπηλιανής, που δεσπόζει πάνω από το Μαν-
δράκι, θαυμάσαμε τη θέα προς τον εξαιρετικά 
καλοδιατηρημένο παραδοσιακό οικισμό, αλλά 
και τον περιποιημένο περίβολο του μοναστη-
ριού (αυλή και σκάλες σκεπασμένες με φλοράλ 
σχέδια από λευκά και μαύρα βότσαλα –μοτίβα 
πολύ συνηθισμένα σε όλους τους οικισμούς του 
νησιού). Η εκκλησία με τη θαυματουργή εικό-
να  στεγάζεται σε φυσική σπηλιά. Επεκτάσεις 
και στηρίξεις έχουν γίνει και με μαρμάρινες κο-
λόνες από άλλα μνημεία. Ο ιερέας – ηγούμενος 
μας μίλησε για τα θαύματα, τους εορτασμούς, 
τα έθιμα του 15αύγουστου και τον πλούτο των 

δωρεών και των ταμάτων.
Μετά ακολουθώντας ένα καλοδιατηρημένο 

μονοπάτι ανάμεσα σε ωραία βλάστηση φτάσα-
με στο Παλαιόκαστρο (ακρόπολη της κλασικής 
εποχής 5ος-4ος αιώνας π.Χ.) με τον περιποι-
ημένο και καθαρό περίβολο με φροντισμένα 
αρωματικά φυτά.

Εντυπωσιακή είναι η γεωμετρική λιθοδομή 
με τους πελώριους ογκόλιθους που διατηρού-
νται σε άριστη κατάσταση διότι είναι πολύ 
σκληρά ηφαιστειακά πετρώματα. Χάρη στον 
προγραμματισμό του αρχηγού μας (άξιος ο 
νεαρός Γαβριήλ) βρεθήκαμε στην ακρόπολη 
την ώρα του δειλινού και είχαμε την τύχη να 
θαυμάσουμε το φαντασμαγορικό ηλιοβασίλε-
μα πάνω από την Κέφαλο της Κω. Περιττό να 
αναφέρω ότι οι φωτογραφικές μηχανές έβγα-
λαν φωτιές!
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από τη Διονυσία Χαϊκάλη

Το Μανδράκι από το Παλαιόκαστρο

Μανδράκι: Η πλατεία Ηλικιωμένη Σοκάκι στο Μανδράκι  Νικειά: Η βραβευμένη πλατεία
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Παρασκευή 7/6. Ξεκινήσαμε για Εμπορειό 
(παλιά πρωτεύουσα του νησιού). Στο δρόμο 
μία ασήμαντη, χειρόγραφη, μισοκρυμμένη 
πινακίδα  σηματοδοτεί μία μικρή σπηλιά από 
τα τοιχώματα της οποίας εκπέμπονται καυ-
τοί ατμοί (φυσική σάουνα!). Στο φρύδι του 
βουνού πάνω από την Καλδέρα, το Εμπορειό 
αποτελείται από ένα σοκάκι, με πέτρινα σπίτια 
στην άκρη του γκρεμού. Ήπιαμε δροσιστικές 
σουμάδες και καφέ στο μοναδικό καφενείο «Το 
μπαλκόνι του Εμπορειού» -όνομα και πράγμα- 
από όπου είχαμε ωραία θέαση της κοιλάδας του 
ηφαιστείου και της καλδέρας. Πληροφορηθή-
καμε και λεπτομέρειες για μια μάχη που διεξή-
χθη στο σημείο αυτό, το Φεβρουάριο του 1945, 
ανάμεσα σε Γερμανούς του στρατού κατοχής 
και Ιερολοχίτες.

Η επίσκεψή μας στο ηφαίστειο και η κάθο-
δός μας στον μεγαλύτερο κρατήρα της καλδέ-
ρας, τον «Στέφανο», είναι αξέχαστη εμπειρία, 
εντυπωσιακή και δυσώδης, κάπως σαν να 
πλησιάσαμε στην κόλαση: τοπίο σεληνιακό, 
έδαφος καυτό από θρυμματισμένη λευκή πέ-
τρα- λάβα και ρωγμές στο έδαφος από όπου 
αναβλύζει καυτός ατμός με έντονη μυρωδιά 
από θειάφι!

Στα Νικειά λειτουργεί  Ηφαιστειολογικό 
Μουσείο εξαιρετικά ενδιαφέρον και πολύ κα-
τανοητά δομημένο για τα ηφαίστεια γενικά και 
της Νισύρου ειδικότερα. Ο ευγενέστατος κ. 
Χάρης Διακομιχάλης, που μας το άνοιξε, μας 
πρόβαλε ταινία 20 λεπτών για τη δραστηριό-

τητα του ηφαιστείου, απάντησε στις απορίες 
μας και μας κέρασε σουμάδα. Ο οικισμός στα 
Νικειά, πιο ζωντανός και καλοδιατηρημένος, 
δεσπόζει σε άλλη κορφή του βουνού πάνω από 
την καλδέρα με την πλατεία του βραβευμένη 
και πολυφωτογραφημένη. Τέλος, καταλήξαμε 
στους Πάλους για κολύμπι και φαγητό.

Σάββατο 8/6. Η ομάδα χωρίστηκε στα δύο: 
Οι φανατικοί περιπατητές, αφού εφοδιάστηκαν 
με νερό, ελαφριά τροφή, καπέλα κλπ, με την 
καθοδήγηση του Γαβριήλ, ξεκίνησαν να κα-
ταλάβουν το ύψωμα του Προφήτη Ηλία, από 
όπου είχαν θέα 360ο στο ηφαίστειο και όλο το 
νησί. Ο καιρός τούς λυπήθηκε και ο ήλιος έμει-
νε κρυμμένος στα σύννεφα τις περισσότερες 
από τις πέντε ώρες που κράτησε η πορεία. Επέ-
στρεψαν κατάκοποι αλλά ευτυχισμένοι. Χάρη 
στην καλή οργάνωση και στο μελετημένο ρυθ-
μό της πορείας όλοι κατόρθωσαν να φτάσουν 
στην κορυφή χωρίς απρόοπτα και μόνο λόγια 
ενθουσιασμού είχαν να πουν μετά.

Η άλλη ομάδα πήραμε το καραβάκι και κά-
ναμε το γύρο του νησιού. Μας άρεσε πολύ. 
Παρατηρούσαμε τα αλλεπάλληλα στρώματα 
λάβας από τα οποία αποτελείται ολόκληρο το 
νησί. Είχαμε την τύχη να έχουμε μαζί μας τη 
Μαρία (γεωλόγο) που μας ταξίδευε με τις πε-
ριγραφές της σε προϊστορικές εποχές. Τα ¾ της 
περιμέτρου του νησιού είναι πολύ απότομοι 
γεωλογικοί σχηματισμοί σκληρών ηφαιστεια-
κών πετρωμάτων, που με την επίδραση της θά-
λασσας και του ανέμου σχηματίζουν απίθανες 

ανάγλυφες χρωματιστές μορφές να βυθίζονται 
κατακόρυφα στη θάλασσα. Αν ναυαγήσει κα-
νείς κοντά στο νησί δεν θα βρει ούτε μια μικρή 
επίπεδη επιφάνεια να σκαρφαλώσει να σωθεί. 
Η ανατολική πλευρά είναι ομαλή με λιγοστές 
παραλίες. Διάσημη είναι η «Παχιά Άμμος», 
φοβηθήκαμε όμως τον αέρα και δεν την πλησι-
άσαμε. Είχαμε κολυμπήσει πριν σε βαθιά κρυ-
στάλλινα νερά, στη δυτική απόκρημνη αλλά 
απάνεμη πλευρά του νησιού. Υπέροχα!

Κυριακή 9/6. Ουσιαστικά είχαμε ελεύθερο 
χρόνο. Άλλοι πήγαν στο λαογραφικό Μου-
σείο, άλλοι για μπάνιο, άλλοι περπάτησαν στο 
Μανδράκι. Αφήσαμε το πανέμορφο νησί παίρ-
νοντας το καραβάκι για την Κω στις 3 η ώρα. 
Επισκεφθήκαμε την Κέφαλο και την ακρόπολή 
της και κατευθυνθήκαμε στο αεροδρόμιο.

Θα έχω για καιρό στη μνήμη μου τα περί-
τεχνα καλλιτεχνικά λιθόστρωτα από λευκά και 
μαύρα βότσαλα, που σκεπάζουν με τέχνη και 
καλαισθησία όλες τις πλατείες, πολλά σοκάκια 
αλλά και αυλές, σκάλες, πεζούλια, μπαλκόνια 
σπιτιών. 

Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση η αυθεντι-
κότητα του νησιού, η καθαριότητα, η νοικοκυ-
ροσύνη που επικρατεί και κυρίως η διατήρηση 
της αρχιτεκτονικής και οικιστικής παράδοσης 
σε χτυπητή αντίθεση με την Καρδάμαινα και 
τον Κέφαλο της Κω, που μοιάζουν με τις άναρ-
χα αναπτυγμένες συνοικίες της Δυτικής ή της 
Ανατολικής Αττικής. Οι οικισμοί της Νισύρου 
είναι απλοί, καθαροί και όμορφοι σαν ακριβά 
κοσμήματα, η φύση της άγρια και επιβλητική,  
παραδόξως διαθέτει και αρκετό πράσινο. Οι 
κάτοικοί της φιλικοί, εξωστρεφείς και φιλό-
ξενοι. Να πίνεις τον καφέ σου ή τη σουμάδα 
σου στην «Πλατεία Ηλικιωμένης» κάτω από 
τους πελώριους φίκους ή να τρως νοστιμότατο 
γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού ντοματάκι ή 
λεμόνι ή να πίνεις το ουζάκι σου στα μαγαζιά 
της παραλίας είναι απόλαυση που θα θυμάσαι 
για καιρό!

Για την οργάνωση της εκδρομής 
ευχαριστούμε τον Γιώργη Βουγιουκαλάκη 

και για τις φωτογραφίες τους: 
Εύα Ροδινού-Ορλάνδου, Φώντα Μπίκο, 

Ελένη Ηλία και Καίτη Τσαγκαράκη
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Ατμίδα στο Μεγάλο Στέφανο Στο Μεγάλο Στέφανο Μικρότερος κρατήρας από το Εμποριό

Οι γενναίοι που ανέβηκαν στην Κορυφή του Προφήτη Ηλία 
(λείπει η φωτογράφος) με οδηγό το Γαβριήλ Λουκά
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• Σάββατο 28/09 ώρα 11:00 π.μ. Δίκτυο Δι-
ατήρησης Γηγενών Σπόρων (ΔΔΓΣ) – 
«Κληρονομιά Γεύσεων και Αρωμάτων» με 
τη συνεργασία καθηγητών και ερευνητών 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Συνάντη-
ση όσων συμμετέχουν στο Δίκτυο στο café 
Αμμωνίτες του Κέντρου ΓΑΙΑ. Η λειτουρ-
γία του Δικτύου θα συνεχιστεί με επιμέρους 
συναντήσεις και εργασία έως το Σεπτέμβριο 
του 2014.

• Τρίτη 1/10, ώρα 18:30-20:30. Συνάντηση στο 
Κέντρο ΓΑΙΑ café Αμμωνίτες. Ενημέρωση 
για το Πρόγραμμα της χρονιάς. Συνεχίζοντας 
το θέμα της Ιπποκρατικής Ιατρικής προσεγ-
γίζουμε και πάλι την ιατρική της αρχαιότητας 
με την ομιλία της ψυχαναλύτριας και αρχαι-
ολόγου, κ. Ελισσάβετ  Κούκη. Θέμα της η 
ιδιότυπη αυτοβιογραφία, με άξονα τις ασθέ-
νειες και την μέσω ονείρων θεραπεία τους, 
του Αίλιου Αριστείδη, επιφανούς ρήτορα των 
ελληνιστικών χρόνων. (Αίλιος Αριστείδης, 
Ιεροί Λόγοι. Σώμα και γλώσσα στα όνειρα 
ενός ρήτορα. Εισαγωγή, μετάφραση σχόλια 
Ελισσάβετ Κούκη, εκδόσεις ΣΜΙΛΗ 2012)

• Κυριακή 13/10, ώρα 8:00 π.μ. Αναχώρηση 
από το Μουσείο. Ημερήσια ΕΚΔΡΟΜΗ  
στους Δελφούς. Ξενάγηση στον Αρχαιολο-
γικό Χώρο και το Μουσείο (βιοκλιματικό 
κτήριο) από τον ιστορικό τέχνης κ. Παντελή 
Τσάβαλο. Γεύμα στους Δελφούς (έξοδα ατο-
μικά). Επιστροφή το απόγευμα. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 35 € 
• 25-28/10 (Πα-Δε) ΕΚΔΡΟΜΗ στην περιοχή 

του Γράμμου με τη συνεργασία της Περι-
βαλλοντικής Οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ και 
του Δρ. Γιώργου Μερτζάνη. Με κέντρο την 
Καστοριά θα κάνουμε ακτινωτές εξορμήσεις 
προς το Νεστόριο στους πρόποδες του βου-
νού, θα περπατήσουμε στα μονοπάτια της 
αρκούδας, στα όρια του δάσους της οξιάς, με 
θέα την αλπική ζώνη του Γράμμου και τον 
ποταμό Αλιάκμονα. Επίσης θα ξεναγηθούμε 
στο προϊστορικό παραλίμνιο χωριό της Κα-
στοριάς, στο απολιθωμένο δάσος του Νόστι-

μου κ. ά. Αναχώρηση από το Μουσείο 25/10 
ώρα 8:00 π.μ. και επιστροφή 28/10 αργά το 
απόγευμα. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ περίπου 225 € 
(περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινα 
με πρωινό, όλες τις μετακινήσεις με πούλμαν, 
τις ξεναγήσεις, ταξιδιωτική Ασφάλιση, έντυ-
πα). Επιβάρυνση μονόκλινου 50 €. Λεπτομέ-
ρειες σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

• Τρίτη 5/11 ώρα 18:30-20:30. Συνάντηση 
στο Κέντρο ΓΑΙΑ, café Αμμωνίτες. Ομιλία 
του μέλους μας Δρ. Στέλλας Χρυσοχόου 
με θέμα: Η αναβίωση της Γεωγραφίας του 
Πτολεμαίου στο Βυζάντιο (13ος -15ος αι.). 
Διάρκεια 45΄.

• Κυριακή 10/11, ώρα 12:00. Συνάντηση στην 
οικία Κατακουζινού, Λεωφόρος Αμαλίας 
4 (μετρό στάση Σύνταγμα). Ξενάγηση από 
τη μουσειολόγο κ. Σοφία Πελοποννησίου-
Βασιλάκου. Η εκδήλωση προσφέρεται ΔΩ-
ΡΕΑΝ. Προαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο 
του Μουσείου Μπενάκη.

• Τρίτη 3/12 ώρα 18:30-20:30. Συνάντηση στο 
Κέντρο ΓΑΙΑ, café Αμμωνίτες. Ομιλία του 

Αρχαιολόγου - Ιστορικού τέχνης Δρ. Δημή-
τρη Κουρκουμέλη  με θέμα «Το ναυάγιο 
ΜΕΝΤΩΡ στα Κύθηρα. Νέα ευρήματα, νέα 
ερωτηματικά». Για τρίτη χρονιά φέτος συ-
νεχίστηκε η υποβρύχια έρευνα στο ναυάγιο 
ΜΕΝΤΩΡ, που σχετίζεται με την αρπαγή και 
την περιπέτεια των γλυπτών της Ακρόπολης. 
Οι έρευνες διεξάγονται υπό τη διεύθυνση του 
ομιλητή. Τα ευρήματα προσφέρουν νέα στοι-
χεία και δημιουργούν νέα ερωτήματα για τη 
διαβίωση στο πλοίο, αλλά και για την περιπέ-
τεια των γλυπτών.

• Θέατρο – (αφού ανακοινωθεί το πρόγραμμα) 
μετάβαση στο θέατρο REX και ομαδική παρα-
κολούθηση της παράστασης «Γκόλφω» από το 
Εθνικό Θέατρο. Μετάβαση με το μετρό στάση 
Πανεπιστήμιο. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ θα οριστεί 
αργότερα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:  Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013

Η συνδρομή στους Φίλους για το 
2014 παραμένει 50 € για τα άτομα και 
70 € για ζευγάρια και οικογένειες

Για τους μικρούς και νεαρούς φίλους μας θα υλοποιούμε τα Εργαστήρια «Οι Αλήθειες του Μικρού Πρίγκιπα» για τα 10 πρώτα σχολεία που θα ενδιαφερθούν (βλ. σελ 2).


