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Π
όσα μπορεί να πε-
ριμένει κανείς από
μια εκδρομή; Είναι

ο τόπος που μετράει; Ο
χρόνος, ο καιρός, οι άν-
θρωποι; 

Μέσα στο εκπαιδευτικό
έργο των Φίλων συγκατα-
λέγονται ασφαλώς και οι
τουλάχιστον 50 μεγάλες οι-
κοτουριστικές εκδρομές
που ξεκίνησαν το 1985,
χωρίς καμιά να επαναλη-
φθεί η ίδια. Πόλος έλξης
υπήρξαν η βιολογική, γεω-
λογικ, περιβαλλοντική ή και
αισθητική αξία μιας περιο-
χής. Τότε ξεφύτρωνε όλο
και εντονότερα η ανάγκη
διατήρησης των περιοχών,
πράγμα δύσκολο, επειδή οι
τοπικές κοινωνίες ονει-
ρεύονταν ένα αστικοποι-
ημένο τουριστικό μέλλον.
Βλέποντας λοιπόν κι εμείς
από κοντά τις περιοχές
αυτές γινόμαστε «πρεσβευ-
τές» της προστασίας τους.

Όμως η μεγαλύτερη αξία
των εκδρομών ήταν άλλη: Η
απόδειξη στους κατοίκους
των περιοχών, ότι υπάρ-
χουν «τουρίστες» που
αναζητούν και θαυμάζουν

Σχέσεις ανάμεσα 
σε ανθρώπους και περιβάλλον

Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

περιοχές με φυσικό κάλλος,
χωρίς αστικές ανέσεις και
είναι πρόθυμοι να πληρώ-
σουν γι’ αυτό. Ζωντανό πα-
ράδειγμα σήμερα οι ψαράδες
της λίμνης Κερκίνης. Από κυ-
νηγοί των πελεκάνων κάποτε,
σχεδόν «πελεκανοτρόφοι»
σήμερα. Για κάποιες απ’ αυτές
τις μεταστροφές έχουμε βοη-
θήσει κι εμείς. 

Με ελάχιστες εξαιρέσεις είχα
την ευθύνη του σχεδιασμού
και της συνοδείας των εκδρο-
μών αυτών. Παρατηρώ λοιπόν
ότι και οι μεταξύ μας ανθρώ-
πινες σχέσεις είναι αξιοζήλευ-
τες, πράγμα που οφείλεται
ασφαλώς στο πολιτιστικό επί-
πεδο των Φίλων, αλλά και
στους κύκλους γνωριμίας με
τους οποίους ξεκινάει κάθε
τετραήμερο. Έτσι η ομάδα
«αγκαλιάζει» τους νέους συμ-
μετέχοντες και «υπαγορεύει»
κάποιους κανόνες συμπερι-
φοράς σε όλους ώστε, εκτός
των άλλων, να απολαμβά-
νουμε και τις ανθρώπινες
σχέσεις.

Να γιατί λέμε πως βάλαμε τα
θεμέλια του «οικο-τουρι-
σμού» στην Ελλάδα.

Άννα Κ-Μ
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Α κριβώς έτσι είναι αυτό το νησί, που ξεχωρίζει από
τα γειτονικά του για τους πάνω από χίλιους περι-
στερώνες του, που κανένας δεν είναι όμοιος με

έναν άλλον. Έτσι μας είπε ο Κάρολος Μέρλιν, πολύτιμος
οδηγός και σύντροφος του ταξιδιού μας, που γνωρίζει το
νησί σαν την παλάμη του. Και μαζί του σκαρφαλώσαμε στις
πλαγιές και κατρακυλήσαμε στους κάμπους. Περάσαμε
από ερειπωμένους ανεμόμυλους και χαλάσματα σπιτιών
με δαντελένιους τηνιακούς φεγγίτες. Σταθήκαμε σε κορυ-
φές και αφήσαμε το βλέμμα μας να γίνει γαλάζιο μαζί με
την ψυχή μας.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Παρασκευή 6 Ιουνίου, 6:25 π.μ.: Με την αυγούλα είμα-
στε όλοι έξω από το Μουσείο και δρόμο για τη Ραφήνα και
το Superferry II. Στην Τήνο μας περίμενε ένα σύγχρονο λι-
μάνι αρκετά μακριά από το σημείο, που κάποτε έβγαινε ο
κόσμος και έπαιρνε τον ανήφορο για την Μεγαλόχαρη κου-
βαλώντας τον καημό μαζί με την πίστη του. Επισκεφθή-
καμε την εκκλησία, που αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα
από το 1823, κατάφορτη με τα χιλιάδες τάματα και τα εκα-
τοντάδες κεριά, που λαμπύριζαν στο μισοσκόταδο και στα-
θήκαμε με πολύ ενδιαφέρον στα κατάλοιπα της ιταλικής
τορπίλης, που χτύπησε το καταδρομικό Έλλη τον δεκα-
πενταύγουστο του 1940, κακό προάγγελο του Β΄ παγκο-
σμίου πολέμου. Στην Πινακοθήκη μάς περίμεναν πίνακες
Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, δωρεά του Αθανάσιου
Παπαδόπουλου, ενώ στο Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών
που ιδρύθηκε το 1930 με πρωτοβουλία του «Πανελληνίου
Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας», είδαμε ζωγραφικά έργα
των Ν. Γύζη, Ν. & Ν. Λύτρα, και γλυπτά των Χαλεπά, Βι-
τάλη, Σώχου κ.ά.

Απογευματάκι φθάσαμε στα Κιόνια στο ξενοδοχείο Tinos
Beach και κατά τα ειωθότα ολίγοι γενναίοι βούτηξαν στη θά-
λασσα και άλλοι ασχολήθηκαν με το γνωστό project «μαυ-
ρίζω πάραυτα». Κύκλος γνωριμίας και βράδυ ελεύθερο.

Σάββατο 7 Ιουνίου, 9.00: Ξεκινήσαμε για τα Υστέρνια
και από εκεί άρχισε η πρώτη πορεία μας προς τον Πύργο
ακολουθώντας τον Κάρολο στο παλαιό μονοπάτι. Βλέπαμε
από ψηλά το θαύμα του Αιγαίου εκεί που η πέτρα βυθίζεται
στην αγκαλιά της θάλασσας σε έναν ατελεύτητο προαιώνιο
έρωτα και όλα λειώνουν στο «ανελέητο φως». Η μαγεία της
Τήνου έγκειται στην πολύτιμη κλίμακά της, που την διατή-

ρησε χωρίς να θυσιάσει τον αιγαιοπελαγίτικο αρχέγονο χα-
ρακτήρα της στο νεοπλουτισμό των γειτόνων της. Μικρά
λευκά σπίτια στους μεσαιωνικούς και τους σύγχρονους οι-
κισμούς και σωστό κόσμημα κατάσπαρτο παντού οι «κα-
τοικίες», δηλαδή, ταπεινά πέτρινα αγροτόσπιτα, το καθένα
με το αλωνάκι του και την πυραμιδόσχημη πορτούλα του.
Αν κάποιος μας έλεγε ότι εκεί ζούσαν αγρότες από την Μυ-
κηναϊκή εποχή ως τις μέρες μας θα τον πιστεύαμε… Μα-
γευτικός ο Πύργος, γενέθλιος τόπος του Γιαννούλη
Χαλεπά, που η Κοιμωμένη του στάθηκε ο πολύτιμος κρίκος
που τον συνέδεσε με την αρχαιοελληνική γλυπτική παρά-
δοση. Και για να μη λέμε μόνο για τους παλαιούς τεχνίτες,
στον Πύργο καταγοητευθήκαμε και από το λαμπρό περι-
σπούδαστο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, που δημιουργή-
θηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Στο
προαύλιο ο Πέτρος Μαρμαρινός μάς έδειξε από πρώτο
χέρι τα εργαλεία και τον τρόπο σκαλίσμαος του μαρμάρου.
Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου περιλαμβάνει μεγάλο
αριθμό έργων εκκλησιαστικών και κοσμικών σε μάρμαρο
(υπέρθυρα, κρήνες, προσκυνητάρια κ.ά.), παρέχοντας
στον επισκέπτη πλήρη ιστορική ενημέρωση με τα πιο σύγ-
χρονα μέσα και γνώση των τεχνικών επεξεργασίας του
μαρμάρου. Θερμότατες οι ευχαριστίες μας στον διευθυντή
του, κ. Γιάννη Μιχαήλ, που με ενθουσιασμό μας ξενάγησε.
Απολαύσαμε και ένα ωραιότατο μεσημεριανό στον Πά-
νορμο και εμβριθώς κάναμε γευσιγνωσία των τηνιακών αγ-
κινάρων, που έγιναν το must της εκδρομής μαζί με τα
μοναδικά αμυγδαλωτά. Αρκετοί γενναίοι ξανα-περπάτησαν

6-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
από τη Στέλλα Χρυσοχόου

Έτσι και βρεθείς καταμεσής στο Αιγαίο, θες δε θες, εκείνον σκέφτεσαι. Εκείνον και το Άξιον Εστί, γιατί από τότε που το
έγραψε κατάφερε να πει όσα τόσα χρόνια είχαμε όλοι στις ψυχές μας και δεν μπορούσαμε να τα εκφράσουμε.

Αντικρίζοντας την Τήνο και τις ξερολιθιές της, πολύτιμα στεφάνια, που τη ζώνουν από παντού, τα λόγια του ήρθαν
αυτόματα στο νου μου: 

Οι λιθιές και τα κύματα χέρι με χέρι,
μια πατούσα που σύναξε σοφία στην άμμο
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μετά το φαγητό, από το Κτικάδο έως τα Κιόνια, αλλά μάλλον το ψιλο-
μετάνιωσαν…

Κυριακή 8 Ιουνίου: Δεύτερη ημέρα πεζοπορίας στην καρδιά του
νησιού ξεκινώντας από τον Ταραμπάδο με τους δαντελένιους περι-
στερώνες, που με νόμο της Βενετικής διοίκησης (1211-1715) εξασφά-
λιζαν στον πληθυσμό με τα πιτσουνάκια τους τις απαραίτητες
πρωτεΐνες και το ιδανικό λίπασμα των χωραφιών. Από τον Ταραμ-
πάδο επισκεφθήκαμε τον Κάμπο με το Μουσείο του Κώστα Τσόκλη,
που πολύ σοφά επέλεξε την Τήνο ως τόπο παραμονής του. Υπέρο-
χος καφές και μοσχοβολιστό κέικ φτιαγμένο από τα χεράκια της κυρίας Τσόκλη μάς περίμεναν. Εντυπωσιακό το Μουσείο
παρουσιάζει εύγλωττα τις εικαστικές αναζητήσεις του καλλιτέχνη, χτισμένο σε ιδανικό τοπίο όπου κυριαρχούν οι κορυ-
φογραμμές του, σχεδόν αλπικού, Εξώμβουργου. Από εκεί ξεκινήσαμε το περπάτημά μας προς τα Λουτρά παρέα με την
Μάγια Τσόκλη, που φόρεσε τις γαλότσες της, θυμίζοντάς μας ότι το αρχαίο όνομα της Τήνου ήταν… Οφιούσα.  Ακόμα
ένα υπέροχο μονοπάτι με άγριες βελανιδιές, που μας έριχναν την ευεργετική σκιά τους, μας έφερε κατευθείαν στη Ιερά
Μονή των Ουρσουλίνων, όπου επισκεφθήκαμε το μικρό μουσείο γεμάτο αναμνήσεις από την καθημερινή ζωή της Τήνου
κατά τους προηγούμενους αιώνες. Επόμενος σταθμός μας το μεσαιωνικό καθολικό χωριό Βωλάξ, σύγχρονο κέντρο κα-
λαθοπλεκτικής. Γύρω του κυριαρχεί ένας εξωπραγματικός χώρος, όπου πέτρινοι γρανιτένιοι σχηματισμοί καθηλώνουν
τον περιπατητή, αφήνοντάς τον έκπληκτο με την ποικιλία του τηνιακού τοπίου. Τελευταίος … πνευματικός σταθμός της
εκδρομής μας ήταν στον Τριπόταμο και στο εργαστήριο των τοπικών αμυγδαλωτών, που τα τιμήσαμε δεόντως. 

Το τελευταίο βράδυ μας συνοδεύτηκε με γλέντι νησιώτικο με βιολί και λαούτο, που πολύ το χαρήκαμε χορεύοντας, και
καμαρώνοντας ταυτοχρόνως τα νέα ντόπια παιδιά να πετούν κυριολεκτικά χορεύοντας μπάλο.  

Δευτέρα 9 Ιουνίου: Το πρωί κάποιοι κολύμπησαν κι άλλοι επισκέφθηκαν το εργοστάσιο της τοπικής ζυθοποιίας
«Νήσος». Η επιστροφή μας σφραγίστηκε από το ελληνικό όνειρο σε όλο του το μεγαλείο: μοτοσικλέτες, γιαγιάδες με
παστέλια Σύρου και λουκούμια, παιδιά, σκυλιά, ορμήσανε ταυτοχρόνως στην μπουκαπόρτα και όποιος πρόλαβε τον
Κύριον είδε. Ακολούθησε η μητέρα των μαχών για την κατάληψη μιας πολύτιμης καρέκλας. Τελικώς, χωρέσαμε όλοι και
βογκώντας και στενάζοντας σε ρυθμούς χελώνας το Superferry II μας έφερε στη Ραφήνα. Και δώστου φιλιά και ευχές
για καλό καλοκαίρι και χιλιάδες ευχαριστώ στην Αννούλα για την άψογη οργάνωση. 

Τον Οκτώβριο θα περάσουμε ακόμα καλύτερα.
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Τα υπέροχα νησιωτικά μας συμπλέγματα, οι απέραντες
δαντελωτές  ακτές, τα ασυνήθιστης ομορφιάς τοπία μας με
τις μοναδικές κλιματολογικές συνθήκες, το έδαφος με τη
μεγάλη ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας καθώς φυ-
σικά και ο πολιτισμός μας, οφείλονται κατά κύριο λόγο,
στην πολύπλοκη γεωλογική ιστορία του γεωγραφικού
χώρου που καταλαμβάνει η πατρίδα μας.

Ο ελληνικός χώρος ανήκει γεωλογικά στη Νέα Ευρώπη,
επειδή σχηματίστηκε με την τελευταία ορογένεση, την Αλ-
πική ορογένεση. Κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού-Καινο-
ζωικού αι. (από 250-55εκατ. χρόνια) ήταν τμήμα μιας
μεγάλης λεκάνης στον πυθμένα της θάλασσας που ονο-
μαζόταν Τηθύς. Τα ιζήματα που συγκεντρώθηκαν στη λε-
κάνη αυτή, δημιούργησαν, με την Αλπική ορογένεση μέσα
από πολύπλοκες γεωλογικές διαδικασίες, την χώρα μας.

Στη γεωλογική βιβλιογραφία έχει καθιερωθεί,  η γεωλο-
γική εξέλιξη της Ελλάδας να διαιρείται   σε επιμέρους γεω-
τεκτονικές ζώνες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένα  γεωλογικά
χαρακτηριστικά. Μία από τις ζώνες αυτές είναι και η Αττικο-
Κυκλαδική ζώνη.

Οι Κυκλάδες ή «Αιγαιοπελαγίτικη Πολυνησία», όπως

πολύ εύστοχα  έχουν αποκληθεί, είναι τμήμα  της  Αττικο-
Κυκλαδικής ζώνης. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της ζώνης
αυτής καλύπτεται από θάλασσα, η επιφάνειά της καταλαμ-
βάνει τη νότια Εύβοια, σημαντικό τμήμα της Αττικής, όλες
τις Κυκλάδες και καταλήγει μεταξύ Σάμου και  Ικαρίας  στη
Δυτική  Τουρκία.

Η θέση των Κυκλάδων είναι τέτοια, ώστε δίνεται η εντύ-
πωση ότι σχηματίζουν δύο παράλληλες σειρές ως προ-
εκτάσεις η μία της Εύβοιας και η άλλη της Λαυρεωτικής.

Στην πρώτη σειρά ανήκουν τα νησιά Άνδρος, Τήνος, Μύ-
κονος, Νάξος.

Στη δεύτερη η Κέα (Τζια), Κύθνος, Σέριφος.
Η ομοιότητα των πετρωμάτων της Ν. Εύβοιας και της

Λαυρεωτικής με εκείνη των Κυκλάδων αποδεικνύουν την
κοινή γεωλογική τους προέλευση.

Στην Τήνο συναντούμε σε γενικές γραμμές τις εξής
ομάδες πετρωμάτων:

1) Την ενότητα των μεταμορφωμένων πετρωμάτων
2) Την ενότητα των μαγματικών πετρωμάτων
3) Την ενότητα των τεταρτογενών ιζημάτων
1) Μεταμορφωμένα πετρώματα
Στην πρώτη ενότητα, ανήκουν μεταμορφωμένα πετρώ-

ματα, κυρίως σχιστόλιθοι και μάρμαρα,  τα οποία καταλαμ-
βάνουν το μεγαλύτερο μέρος του νησιού δηλαδή το 79%
της συνολικής επιφάνειας. 

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα προέρχονται από την
αλλαγή πετρωμάτων που προϋπήρχαν (πυριγενή ή ιζημα-
τογενή). Η μεταμόρφωση συμβαίνει όταν τα πετρώματα
βρεθούν σε νέες, διαφορετικές συνθήκες, συνήθως υψηλές
πιέσεις και θερμοκρασίες. Με τη μεταμόρφωση προκαλεί-
ται αλλαγή στη διάταξη των ορυκτών συστατικών από τα

Η γεωλογία και τα πετρώματα
της Τήνου

της Μαρίνας Μακρίδου-Μαλλούχου

Τήνος
<
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οποία αποτελούνται τα πετρώματα και δημιουργείται ζω-
νώδης ή σχιστοφυής ιστός. Δηλαδή τα ορυκτά ανακρυ-
σταλλώνονται και διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους. Η
παράλληλη διάταξη των ορυκτών αυτών οδηγεί σε διαχω-
ρισμό των πετρωμάτων σε φύλλα ή λεπτές πλάκες (σχι-
στόλιθοι).

Στις Κυκλάδες η μεταμόρφωση πραγματοποιήθηκε
σε πολλές φάσεις όπου εναλλάχθηκαν διαφορετικές
πιέσεις και θερμοκρασίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
σχηματιστούν σχιστόλιθοι σε διάφορες μορφές και
μάρμαρα σε τρεις διαφορετικούς ορίζοντες. Έγιναν
επίσης πτυχώσεις και άνοδος βαθύτερων τμημάτων
του φλοιού και δημιουργία πολλών ρηγμάτων. Τα με-
ταμορφωμένα αυτά πετρώματα χωρίζονται σε δύο επι-
μέρους σειρές:

- Την κατώτερη σειρά ή σειρά των σχιστόλιθων-γνεύ-
σιων-μαρμάρων. Στη σειρά αυτή εναλλάσσονται διάφο-
ροι σχιστόλιθοι (όπως μαρμαρυγιακοί και γνευσιακοί
σχιστόλιθοι) με μάρμαρα (λευκά έως τευφρόλευκα) τα
οποία συναντούμε σε τρεις ορίζοντες. Από τους τρείς
μαρμαροφόρους ορίζοντες, εκείνος ο οποίος είναι κατάλ-
ληλος για την «μαρμαρική τέχνη» δηλ. τη γλυπτική και τη
μαρμαροτεχνία ,είναι ο μεσαίος ορίζοντας  της πόλης του
Πύργου, που άλλωστε υφίσταται εκμετάλλευση από τους
κλασσικούς χρόνους. 

- Την ανώτερη σειρά ή σειρά των πρασινοσχιστόλιθων
με οφειόλιθους. Στην ενότητα αυτή κυριαρχούν οι πρασι-
νοσχιστόλιθοι οι οποίοι οφείλουν το πράσινο χρώμα τους
στο ορυκτό χλωρίτη και προέρχονται από μεταμόρφωση
βασικών πυριγενών πετρωμάτων. 

Επάνω στους σχιστόλιθους επικάθονται πετρώματα
όπως οι οφειτασβεστίτες (πράσινο τηνιακό μάρμαρο). Είναι
πρόσμιξη δύο πετρωμάτων, του σερπεντίνη  και του ασβε-
στόλιθου. Αυτή η μείξη των δύο πετρωμάτων αποκτά νέα
ονομασία και λέγεται οφειτασβεστίτης. Είναι ένα πολύ γερό
πέτρωμα, με χρώμα πράσινο που μέσα του φαίνονται φλέ-
βες λευκού ασβεστίτη. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστό ως
«οφίτης λίθος», εξαιτίας των ανώμαλων σχημάτων που του
δίνουν όψη φιδιού.

2) Ομάδα των μαγματικών πετρωμάτων
Πριν από 22 έως 14 εκατ, χρόνια, μέσα  σε ρήγματα των

πετρωμάτων των προηγούμενων ομάδων, εισχώρησαν και
τοποθετήθηκαν μαγματικά υλικά από το εσωτερικό της γης.
Η στερεοποίηση αυτού του μάγματος δημιούργησε τους
γρανίτες της Τήνου με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους
γρανίτες στο χωριό Βωλάξ. 

Όταν ο γρανίτης εμφανίστηκε στην επιφάνεια, επηρεά-
στηκε από τις κλιματικές μεταβολές. Οι ισχυροί άνεμοι, η
έντονη ηλιοφάνεια, η υψηλή υγρασία του αέρα ενισχύουν
την χημική και αιολική αποσάθρωση.

Ο γρανίτης αποσαθρώνεται αργά και δύσκολα επειδή
περιέχει χαλαζία (σκληρό ορυκτό), δίνοντας την τυπική φυ-
σιολογική σφαιρική μορφή, τους βόλακες.

Θεωρείται ότι οι σχηματισμοί αυτοί-οι βόλακες-αποτε-
λούν μνημείο διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος και
ιδιαίτερου κάλλους για δυο λόγους: α) τη μεγάλη έκταση
που καταλαμβάνουν και τον προχωρημένο βαθμό της απο-
σάθρωσης που δημιουργεί  ανθρωπόσχημα ή ζωόσχημα
σύνολα και β) τα υπόλοιπα φαινόμενα της αιολικής και χη-
μικής αποσάθρωσης, τα tafoni (μεγάλες κοιλότητες) και τις
alveoles (μικρές κοιλότητες) που σχηματίζονται στην επι-
φάνεια και γενικά στον όγκο τους.

3) Τεταρτογενείς αποθέσεις
Κατά την τελευταία γεωλογική περίοδο, (Τεταρτογενές, 2

εκατ. χρ. έως σήμερα) δημιουργήθηκαν  και δημιουργούν-
ται ιζήματα τα οποία είναι προϊόντα της διάβρωσης και
αποσάθρωσης όλων των προηγούμενων γεωλογικών σχη-
ματισμών. Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι προσχώσεις στις
πεδιάδες, στις παραθαλάσσιες περιοχές, οι λιμναίες απο-
θέσεις κτλ.

Τέλος, εκτός από τη φύση, ο άνθρωπος με την κατα-
σκευή των πολυάριθμων αναβαθμίδων (πεζούλες) που
έχουν ως σκοπό  να συγκρατούν τα εδάφη και τα προϊόντα
της αποσάθρωσης, διαμόρφωσε με χαρακτηριστικό τρόπο
το ανάγλυφο της Τήνου αλλά και όλων των Κυκλάδων.

Βιβλιογραφία:
- Ν. Μαστρακά, «Ο γρανίτης της Τήνου…» Διδακ. 
Διατριβή, Πάτρα, 2006.

- Λαμανδρέα Α.Σ «Η επίδραση του ρηγματογόνου 
τεκτονισμού...» Πτυχ. εργασία, Χαροκόπειο,2014.

- Κουκλανιώτου Ευ.-Νεραντζάκης Α. «Ταξινόμηση 
των ρηγματογενών ζωνών στη νήσο Τήνο», Πτυχ. 
Εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2011.

- Νικολόπουλος Α. «Τα γλυπτά της φύσης στην 
Τήνο», 2007.

- Tinosecret.gr/volax.html.
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Οι άνθρωποι που γίνονται εθελον-
τές σε διάφορες δραστηριότητες και
το κάνουν καθαρά για αλτρουιστι-
κούς λόγους, προκειμένου να βοηθή-
σουν τους συνανθρώπους τους,
ζουν περισσότερο από όσους δεν
κάνουν εθελοντισμό, σύμφωνα με μια
νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Όσοι γίνονται μεν εθελοντές, αλλά τα
κίνητρά τους είναι πιο εγωκεντρικά,
δηλαδή το κάνουν για να νιώσουν
καλύτερα κυρίως οι ίδιοι, δεν έχουν
καμία ωφέλεια από άποψη προσδό-
κιμου ζωής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Οι ερευνητές, που δημοσίευσαν τη
σχετική μελέτη στο περιοδικό ψυχικής
υγείας «Health Psychology» του Αμε-
ρικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου,
μελέτησαν ένα τυχαίο δείγμα περίπου
10.300 ανδρών και γυναικών. Οι επι-
στήμονες κατέταξαν τα άτομα ανά-

λογα με το πόσο είχαν προσφερθεί
για εθελοντές κατά την τελευταία δε-
καετία και, έπειτα, συσχέτισαν τη διά-
θεση και τα κίνητρα για εθελοντισμό
με τη σωματική υγεία των ανθρώπων
και με τον χρόνο του θανάτου τους.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν υπάρξει
για περισσότερο χρονικό διάστημα
εθελοντές και μάλιστα με καθαρά αλ-
τρουιστικά κίνητρα, εμφάνισαν συνο-
λικά ως ομάδα μικρότερο ποσοστό
θνησιμότητας σε σχέση με όσους δεν
είχαν υιοθετήσει τον εθελοντισμό στη
ζωή τους. Το 4,3% των 2.384 μη εθε-
λοντών είχαν πεθάνει μετά από μια
τετραετία έναντι μόλις 1,6% των αλ-
τρουιστών εθελοντών. Όμως όσοι
είχαν δηλώσει ότι είχαν δραστηριο-
ποιηθεί μεν εθελοντικά, αλλά παραδέ-
χτηκαν ότι το έκαναν κυρίως για την
προσωπική τους ευχαρίστηση και όχι

για να βοηθήσουν άλλους, αυτοί εμ-
φάνισαν ίδιο σχεδόν ποσοστό θνη-
σιμότητας (4%) με τους μη εθελοντές. 
Οι «εγωκεντρικοί» εθελοντές είχαν δη-
λώσει ότι κάνουν εθελοντισμό επειδή
«τους βοηθάει να δραπετεύσουν από
τα δικά τους προβλήματα» ή επειδή
«τους κάνει να νιώθουν καλύτερα για
τον ίδιο τους τον εαυτό». Αντίθετα, οι
αλτρουιστές δήλωσαν πρωτίστως ότι
γίνονται εθελοντές «επειδή είναι ση-
μαντικό να βοηθάμε τους άλλους».
Προηγούμενες έρευνες εξάλλου έχουν
δείξει ότι οι αλτρουιστές εθελοντές,
ιδίως οι άνδρες, έχουν και άλλα «τυ-
χερά», όπως ότι ανεβαίνουν στα μάτια
των γυναικών και αυξάνει η ελκυστικό-
τητά τους.

Από το περιοδικό «Health Psychology»
του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου.

Οι εθελοντές ζουν περισσότερο

Ευχαριστήριο στους Εθελοντές

Τ
ην Τρίτη 3 Ιουνίου, αποχαιρετιστήκαμε
για το καλοκαίρι, όσοι δεν θα βλεπόμα-
στε στην Τήνο, και συγχρόνως ευχαρι-

στήσαμε για άλλη μια φορά τους εθελοντές
του Παζαριού μας αλλά και των υπόλοιπων
δράσεων που στηρίζουν την ύπαρξη των
Φίλων και τη λειτουργία του Μουσείου. 

Τιμώμενος πάγκος αυτή τη φορά το «Κυλι-
κείο» με πρωτεργάτρια την Κατερίνα Λάμπρου
και παλιό συνοδοιπόρο την Ξένη Κόλλια. Η
Ελένη Σιαφάκα φρόντισε και πρόσφερε το εν-
θύμιο της Κατερίνας για τη  «...δεκαπενταετή
παρουσία χωρίς απουσία». Η Ελένη επίσης
έγραψε και το χιουμοριστικό ποίημα-ραψωδία
για το κυλικείο και τους εθελοντές του, ενώ η
Βασιλική Μερτζάνη συνέλεξε και διάβασε κεί-
μενα για τη γαστρονομία. Έτσι «έδεσαν» και
οι ξύλινες κουτάλες που προσφέραμε αντί
σκήπτρου σε άλλα μέλη του πάγκου. 

Όλα τα εδέσματα ήταν προσφορές μελών.
Αξέχαστη θα μας μείνει η δικιά μας δρ. Μαρία
Δημάκη, υπεύθυνη του τμήματος χερσαίας
ζωολογίας, που με το σύζυγό της Νίκο Κα-
ραντινό και ένα ακόμη ζευγάρι από τον πολι-
τιστικό Σύλλογο κάτω Κηφισιάς, χόρεψαν
ταγκό και άλλους  χορούς με απίστευτη ευλυ-
γισία και ρυθμό. Μας ξεσήκωσαν λίγο κι εμάς,
αλλά ευτυχώς ήταν επιεικείς μαζί μας. 

Όσοι ακόμη το σκέφτεστε για να προσφέ-
ρετε εθελοντική εργασία του χρόνου, διαβάστε
το κείμενο που ακολουθεί.
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Στιγμιότυπα από την ευχαρι-
στήρια βραδιά στους εθελοντές
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
ΚΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αρ. Αδείας
271 Κωδικός 014860

Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Λεβίδου 13, 145 62 Κηφισιά
Τηλ./fax: 8083289, 8015870 • e-mail: amarg@gnhm.gr
Εκδότης: Άννα Κρεμέζη – Μαργαριτούλη • Διόρθωση κειμένων: Αγγελική Βαρελλά
Στοιχειοθεσία – Σελιδοποίηση – Εκτύπωση: Δ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τιμή τεύχους για τα μη μέλη των ΦΙΛΩΝ, 1 €
Ιστοσελίδα: www.filoi-gnhm.gr

Η νέα περίοδος θα μας βρει αρκετά οργανωμένους αφού ήδη έχουμε κάνει τις συνεννοήσεις μας με αξιόλογους συ-
νεργάτες για σειρές ομιλιών, βιβλιο-παρουσιάσεις, βραδιά λόγου και μουσικής, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία
και τη φθινοπωρινή μας οικο-τουριστική εκδρομή με κέντρο τη Θεσσαλονίκη... 

Μείνετε κοντά μας και θα μαθαίνετε όλο και περισσότερα.  
Καλό Καλοκαίρι


