
Προσπαθώ να 
χωρέσω στη σκιά 
μιας πεταλούδας, 
για να πω δυο 
λόγια σχετικά με 
αυτά που μας 
συμβαίνουν. Η γη 
θα εξακολουθήσει 
το ταξίδι της 
μέσα στο χρόνο, 
με ή χωρίς την 
ύπαρξή μας. Η 
άνοιξη είναι εδώ. 
Η όρεξη για 
δημιουργία είναι 
εδώ, ανάμεσά μας. 
Αισιοδοξούμε και 
δημιουργούμε. Για 
τους εαυτούς μας 
και για το σύνολο. 
Άλλος νοιάζεται για 
τους ανεμπόδιστους δρόμους 
του νερού κι άλλος για τη 
διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας. 
Σημασία έχει να βάζουμε ένα 
στόχο έξω από τον εαυτό μας. 
Κάπου εδώ θα συναντηθούμε...

Άννα Κ-Μ

Έτος ιδρύσεως 1978
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Στα τέλη του 19ου αιώνα, 700 
χείμαρροι ποτάμια και ρυάκια δι-
έσχιζαν το λεκανοπέδιο. Η οδός 
Σταδίου ήταν ποτάμι και μπαζώ-
θηκε μαζί με τον αρχαίο Ιλισό, 
τον Ηριδανό κ. ά. 
Το 1852 διαβάζουμε την είδηση: 
«Η καταιγίδα ήταν τόσο έντο-
νη, που φούσκωσε το ποτάμι. Η 
γέφυρα παρασύρθηκε, με απο-
τέλεσμα η Αθήνα να κοπεί στα 
δύο». Ποιο ήταν το ποτάμι που 
φούσκωσε; Η σημερινή οδός 
Σταδίου…Μάλιστα, στο ύψος 
του Αρσακείου υπήρχε και μία 
γέφυρα και η νεροποντή την πα-
ρέσυρε με αποτέλεσμα να κοπεί η 
Αθήνα στα δύο.
Τα ποτάμια εξακολουθούν να 
ρέουν κάτω από τους δρόμους 
της Αθήνας. Γεωτρήσεις του 
ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών) 
απέδειξαν ότι οι περισσότεροι 
δρόμοι της Αθήνας κρύβουν ένα 
μπαζωμένο ρέμα ή ένα υπόγειο 
ποτάμι. Ο Ιλισός, ο Ηριδανός, 
ο Κυκλόβορος, το Λυκόρεμα, 
ο Βουρλοπόταμος, ο Βοϊδοπνί-
χτης, ο Αλασσώνας είναι μερικά 
από αυτά.
Σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ, 
τα ανοιχτά ρέματα το 1945, είχαν 
μήκος 1.280 χιλιόμετρα και σήμε-
ρα, μόλις, 434 χιλιόμετρα. Όπως 
προκύπτει από μελέτη του ΙΓΜΕ, 

πριν από μερικά χρόνια, το 80% 
των νερών της βροχής το απορ-
ροφούσε το έδαφος και μόλις το 
20% έπεφτε στη θάλασσα, σήμε-
ρα το ποσοστό αυτό έχει αλλάξει 
δραματικά.
Στις αρχές του 20ού αιώνα ολό-
κληρη η περιοχή μεταξύ Ιλισού 
και Υμηττού είχε κηρυχθεί ανα-
δασωτέα και είχε φυτευτεί. Στη 
δεκαετία του ’50 ολοκληρώθηκε 
η κάλυψη της κοίτης του ποτα-
μού και τη θέση του ποταμού 
πήραν οι οδοί Μιχαλακοπού-
λου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 
και Καλλιρρόης.  Το έργο είχε 
ξεκινήσει το 1939 και το θεμελί-
ωσε ο Μεταξάς με τη χαρακτη-
ριστική φράση : «Θάπτομεν τον 
Ιλισόν». 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
οι δομημένες επιφάνειες στην 
Αθήνα κάλυπταν το 25% του 
λεκανοπεδίου ενώ μετά 1975, 
κάλυπταν το 75%.
Μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττι-
κής έχουν μπαζωθεί και τσιμεντο-
ποιηθεί περίπου 550 χιλιόμετρα 
ρέματα και χείμαρροι. 
Ο Ιλισός, ήταν το μεγαλύτερο 
ποτάμι της Αθήνας. Ξεκινούσε 
από τον Υμηττό και κατέληγε 
στο Φάληρο. Σήμερα, κυλάει 
κάτω από τις οδούς  Μιχαλακο-
πούλου,  Βασ. Σοφίας (Παναθη-
ναϊκό Στάδιο), Καλλιρρόης, για 
να καταλήξει μέσω της Καλλιθέ-
ας στη θάλασσα.
Από το ιερό αυτό ποτάμι για τους 

Οι Φίλοι από το 1992 ασχολήθηκαν πολλές φορές με τα ποτάμια και τα ρέματα της 
Αττικής, άλλοτε με εκπαιδευτικά προγράμματα κι άλλοτε με δημοσιεύματα στο δελτίο 

τους. Αρκετά από τα κείμενα που ακολουθούν έχουν ξαναδημοσιευτεί. Επίσης στον  
ιστότοπο «Μαίανδρος» στις  29/11/14 βρήκαμε ενδιαφέρον και πάντα επίκαιρο κείμενο 

για την ιστορία των ρεμάτων και ενσωματώνουμε εδώ αποσπάσματα.

Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια;
ή μήπως ... Τα ποτάμια έγιναν δρόμοι;

AUG. LOFFLER (1822-1866) (ζωγράφος) & A.FESCA (χαράκτης).
Πηγή: Η Αθήνα μέσα στο χρόνο
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αρχαίους, το μόνο που απομέ-
νει σήμερα είναι η στεγνή και 
χορταριασμένη κοίτη του, δίπλα 
στην οποία είναι χτισμένη η Αγία 
Φωτεινή του Ιλισού.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
του Μετρό στην πλατεία Συντάγ-
ματος, ανακαλύφθηκε η αρχαία 
κοίτη του Ηριδανού, παραπό-
ταμου του Ιλισού που ξεκινούσε 

από το Λυκαβηττό, κατέβαινε το 
Κολονάκι, τις οδούς Μητροπόλε-
ως και Ερμού, την Αρχαία Αγορά 
και τον Κεραμεικό. Την κοίτη του 
Ηριδανού συνάντησε το Μετρό 
και στο Μοναστηράκι. Ακόμα 
και σήμερα, ο υπόγειος ποταμός 
κατεβάζει 20-30 κυβικά νερού 
την ώρα, ενώ τις πολύ βροχερές 
μέρες το νερό υπερδιπλασιάζε-

ται και πλημμυρίζει την Ποικίλη 
Στοά και την Αρχαία Αγορά.
Από το Λυκαβηττό ξεκινούσε και 
ο Βοϊδοπνίχτης. Ένα παρακλάδι 
του περνούσε από τις οδούς Δη-
μοκρίτου και Ακαδημίας προς το 
Αρσάκειο. Από τα Τουρκοβούνια 
ξεκινούσε ο Κυκλόβορος, ένας 
από τους μεγαλύτερους χειμάρ-
ρους της Αθήνας, που έφθανε 
στο Πεδίον του Άρεως και μέσω 
της οδού Μάρνη κατέληγε στην 
πλατεία Βάθη.
Το Παγκράτι και το Βύρωνα δι-
έσχιζαν τα ρέματα Αλασσώνας 
και «Πήδημα της Γριάς» αντί-
στοιχα. Στο Φάληρο χύνονταν 
επίσης ο Βουρλοπόταμος (ή 
Ξηροτάγαρος) και το ρέμα της 
Πικροδάφνης.
Το ρέμα του Ποδονίφτη κυλά-
ει στους δήμους Χαλανδρίου, 
Ψυχικού, Φιλοθέης, Ν. Ιωνίας, 
Κηφισιάς, καταλήγοντας στον 
Κηφισό.

... αν είχε μιλιά η Πεντέλη κι όλη η Αττική – 
κι έχει, αλλά δεν την ακούμε – θα ‘λεγε: 
Δείλαιοι και αμαθείς και βάρβαροι, τι κάνετε, τι αφανίζετε; Δεν ξέρετε 
ότι είμαι η μητέρα και η τροφός, το λίκνο, η κοιτίδα, η μήτρα της πε-
ρασμένης δόξας και της μελλούμενης; Μάταια θαυμάζετε τα μνημεία 
που έστησαν κάποτε τα παιδιά μου. 
Δεν ξέρετε πως είναι σαρξ εκ της σαρκός μου, και πως όταν η Μορφή 
μου αφανισθεί, η δικιά τους θα χάσει το νόημά της; Τι εκάνατε την 
Ελευσίνα; Τι εκάνατε τον Ιλισό και τον Κηφισό, τα δυο αγιάσματά μου; 
Εβάλατε μέσα τους υπονόμους σας, ερίξατε τα νερά των εργοστασίων 
σας. Δεν βλέπω πια βωμούς των θεών επάνω εις τα όρη μου και τους 
λόφους, πάρεξ τα γραφεία και τις μηχανές των Εταιρειών σας. Εκείνοι 
ήταν σημάδι λατρείας, σε σας δεν απόμεινε παρ’ η κατώτερη μορφή 
της σχέσης με τη Φύση: η εκμετάλλευση...

Δημήτρης Πικιώνης

ΓΑΙΑΣ  ΑΤΙΜΩΣΙΣ

Αθήνα, 1937, κάλυψη Ιλισού. Ο Διοικητής 
Πρωτευούσης (επί δικτατορίας Μεταξά) 
Κων. Κοτζιάς  επισκέπτεται τα έργα της 

κάλυψης Ιλισού  

Ο Ηριδανός στον Κεραμεικό, 
7/5/2006, ξενάγηση των Φίλων. 
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«Η αξία του δάσους είναι τέτοια, 
που εάν δεν υπήρχε, ο άνθρωπος 
θα έπρεπε να το εφεύρει. Ενώ 
όμως υπάρχει, ο άνθρωπος το 
καταστρέφει».
« Όταν φυτεύεις ένα ξενικό είδος, 
σε περιμένουν τρία στάδια: Το 
πρώτο είναι το στάδιο του ενθουσι-
ασμού (είσαι πολύ χαρούμενος που 
έπιασε και είναι σπάνιο). Το δεύτερο 
είναι το στάδιο της απογοήτευσης 
(όταν το βλέπεις καχεκτικό και 
απροσάρμοστο). Το τρίτο είναι το 
στάδιο του πανικού (εκεί τρέχεις να 
το ξεκάνεις γιατί μπορεί να έχει κα-
ταπνίξει όλα τα γύρω φυτά και δεν 
ξέρεις πώς να το ξεφορτωθείς)».
Τα πιο πάνω λόγια (εκτός από 
τα εντός παρενθέσεως) είναι του 
καθηγητή Σπύρου Ντάφη που 
έφυγε πρόσφατα από κοντά μας.
Ο Σπύρος Ντάφης ήταν σπου-
δαίος άνθρωπος όχι μόνο για το 
επιστημονικό έργο και την προ-
σφορά του στην ελληνική φύση, 
αλλά και για το ήθος του. Με τη 
σεμνότητα και τη μεγαλοψυχία 
του έχει αποτελέσει πρότυπο 
ανθρώπου.
Γεννήθηκε στην Καστανιά Τρι-
κάλων το 1927. Σπούδασε στο 
ΑΠΘ και στο Ομοσπονδιακό 
Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, από 
όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ 
τεχνικών επιστημών. Υπήρξε 
καθηγητής της έδρας της Δασο-
κομίας και Ορεινής Υδρονομικής 
ΑΠΘ, με πλούσιο ερευνητικό, 
εκπαιδευτικό και συγγραφικό 
έργο. Διετέλεσε Κοσμήτορας της 
Σχολής Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος, Πρόεδρος 
του Τμήματος Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος, Πρό-
εδρος του Ταμείου Διοικήσεως 

και Διαχειρίσεως Πανεπιστημια-
κών Δασών, Γενικός Γραμματέας 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 

και Πρόεδρος του «Group S06-
091UFRO” των Καθηγητών της 
Δασοκομίας κ.ά.
Ο Σπύρος Ντάφης διαμόρφωσε 
το σύγχρονο τρόπο άσκησης της 
δασοπονίας στην Ελλάδα, καθο-
δήγησε επιστημονικά την ίδρυση 
του Δικτύου Natura 2000 και 

συνέβαλε στην αποκατάσταση 
πολλών σημαντικών δασών. Τε-
λευταίο έργο του, η προσαρμογή 
της διαχείρισης των ελληνικών 
δασών στην κλιματική αλλαγή.
Το 1987 υπήρξε συμμέτοχος στην 
εκστρατεία εναντίον του Νομο-
σχεδίου «Περί Βοσκοτόπων». 
Του νομοσχεδίου που «έκλεινε 
το μάτι» στους καραδοκούντες 
καταπατητές.
Ο Σπύρος Ντάφης υπήρξε σύμ-
βουλος του Μουσείου μας, 
επιστημονικός σύμβουλος και 
Πρόεδρος του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου του ΕΚΒΥ από το 
1991. Στους Φίλους είχε προ-
τείνει σπάνιες οικο-τουριστικές 

εκδρομές και τους είχε ξεναγήσει 
ο ίδιος σε δύο από αυτές, ενώ 
κείμενά του έχουν φιλοξενηθεί 
στο δελτίο μας «Οι Φίλοι του 
Μουσείου».
Το πέρασμά του απ΄ αυτό τον 
πλανήτη υπήρξε πολύτιμο. Τυχε-
ροί όσοι τον γνωρίσαμε.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ 
ΣΠΥΡΟ ΝΤΑΦΗ
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« Όταν κεντάω, ξεκουράζομαι, φεύγουν οι έγνοιες, προσηλώνομαι, 
είναι σα να λύνω σταυρόλεξο. Από την άλλη νιώθω πως βοηθάω στη 
διάδοση της λαϊκής παράδοσης, ιδιαίτερα του κεντήματος, έτσι όπως 
διατηρήθηκαν τα έργα των Ελλήνων τραγικών ποιητών, επειδή τα 

αντέγραφαν οι καλόγεροι στα μοναστήρια»  

Η τέχνη του εργόχειρου συγκατα-
λέγεται ανάμεσα στις σπουδαιό-
τερες δημιουργίες του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού και παρουσι-
άζει ιδιαίτερο καλλιτεχνικό και 
λαογραφικό ενδιαφέρον.
Για να μελετήσουμε καλύτε-
ρα τα ελληνικά κεντήματα, τα 
χωρίζουμε σε μεγάλες ενότητες. 
Κάθε ενότητα δημιουργείται 
από ομάδα ανθρώπων που ζουν 
στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και 
έχουν την ίδια ιστορία, τα ίδια 
ήθη και έθιμα.
Τέτοιες ενότητες κεντημάτων 
είναι της Θράκης, της Μακεδο-
νίας της Ηπείρου, της Αττικής, 
των Κυκλάδων και των Δωδεκα-

νήσων, της Κρήτης, της Κύπρου 
και της Μ. Ασίας.
Πολλές φορές τα «κεντίδια» 
όπως τα λένε, ακόμη και στην 
ίδια περιοχή, μπορεί να διαφέ-
ρουν στην τεχνική, στους χρω-
ματισμούς και στα διακοσμητικά 
θέματα, κρατούν όμως κοινά 
παραδοσιακά στοιχεία.
Το κέντημα από τα πανάρχαια 
χρόνια είναι κατεξοχήν γυναικεία 
ασχολία, και αποτέλεσε έργο για 
την εξυπηρέτηση καθημερινών 
αναγκών. Απεικονίζεται πάνω 
σε ύφασμα, ένα ευπαθές υλικό 
που αρχίζει να φθείρεται από τη 
στιγμή που δημιουργείται. Δη-
λαδή επηρεάζεται από το χρόνο, 

τις κλιματολογικές συνθήκες, τον 
τρόπο φύλαξης. Γι’ αυτό διεθνώς 
σώζονται πολύ λίγα κομμάτια, 
από τον 17ο αιώνα και μετά. Το 
παλαιότερο κομμάτι υφάσματος 
στην Ευρώπη έχει βρεθεί στο 
Λευκαντί Ευβοίας, είναι του 10ου 
π.Χ. αιώνα. Ήταν ταφικό εύρημα 
και υπάρχει στο Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο στην Αθήνα.
Ανάλογα με την αγροτική πα-
ραγωγή κάθε τόπου, συναντάμε 
και τους τύπους των υφασμάτων: 
πανί χερίσιο (δουλεμένο στο 
χέρι) τραγομαλλίσιο υφαντό, 
βαμβακερό υφαντό αργαλίσιο 
(πάντα άσπρο), λινό ή βαμβακε-
ρό, δίμιτο, μεταξωτό κ.ά.

«Το κέντημα είναι γλέντημα
Και η ρόκα είναι σεριάνι

Μα ο αργαλειός είναι σκλαβιά
Σκλαβιά πολύ μεγάλη»

Το Εργόχειρο 
κι εδώ ... το Κέντημα από τη Φωφώ Τσαγκαράκη

Δικέφαλος αετός ανάμεσα σε δύο φτερωτά 
λιοντάρια (Αστυπάλαια 18ος – 19ος  αι.).

Χιώτικο
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Οι κλωστές ήταν από μαλλί, γιού-
τα, βαμβάκι, λινάρι, μετάξι ακό-
μη και από μεταλλικά σύρματα 
χρυσά ή ασημένια. Οι κεντήστρες 
έβαφαν τα υφάσματα και τις κλω-
στές με χρώματα που εύρισκαν 
από φυτά, ζώα ή πετρώματα.
Οι βελονιές ήταν ανάλογες με το 
ύφασμα και τον τόπο προέλευ-
σης. Έτσι μπορούμε να διακρί-
νουμε τρεις ομάδες:
1. Οι μετρητές ή ξομπλιαστές, όπως 

η σταυροβελονιά πλαγιαστή, 
περαστή, ψαρογκάθι, ρίζα, γαζω-
τή. Δουλεύονται μετρώντας τις 
κλωστές του υφάσματος

2. Οι γραφτές, όπως η ασταχωτή, 
αναχωτή, τυλιχτό, καγκελω-
τή, ψαροκόκαλο. Γίνονται με 
ελεύθερα σχεδιασμένα θέματα 
πάνω στο ύφασμα

3. Οι χυτές ή ξεφιδιαστές που 
είναι γνωστές και ως φιλ-τιρέ. 
Λέγονται έτσι επειδή ξεφτού-
σαν το ύφασμα που θα κεντού-
σαν. Τέτοιες είναι η διχαλωτή, 
η δαντέλα, η κορσάνικη.

Τα ελληνικά κεντήματα κατατάσ-
σονται σε δύο μεγάλες κατηγο-
ρίες: της οικιακής τέχνης και της 
εργαστηριακής βιοτεχνίας που 
ήταν τότε αναπτυγμένη και έφτια-
χνε κυρίως ιερατικά άμφια και 
φορεσιές ανδρικές ή γυναικείες.
Τα περισσότερα διακοσμητικά 
θέματα ήταν παρμένα από τη 
φύση και τον κύκλο της ζωής 
του ανθρώπου. Έτσι βλέπουμε τη 
γλάστρα ή την κρήνη ανάμεσα σε 
δυο παγόνια (σύμβολο αθανασί-
ας), το δικέφαλο αετό, το γαρύ-
φαλλο, τις λαλίδες (τουλίπες), 
το ρόδο, διάφορα θηρία, πουλιά, 
ερπετά, γαλέρες, τρεχαντήρια, 
μπρίκια και άλλα καράβια, σκη-
νές από γάμο, χορό ή θάνατο.
Σήμερα οι σωστές αντιγραφές, 
έστω και με διαφορετικά υλικά,  
είναι πολύτιμες ιδιαίτερα όταν 
κατορθώνουν να συγκρατήσουν 
στοιχεία από την παραδοσιακή 
κεντητική τέχνη. Πανελλαδικά 
βρίσκουμε στα μουσεία παρα-
δοσιακά κεντήματα απίστευτης 

ομορφιάς. Στα μουσεία Μπενάκη, 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Δώ-
ρας Στράτου, υπάρχουν συλλογές 
από ανθρώπους που αγάπησαν 
και πίστεψαν στο παραδοσιακό 
κέντημα, το συγκέντρωσαν και 
το μελέτησαν για να μας ξυπνούν 
συναισθήματα και μνήμες. Αλλά 
και στο εξωτερικό στο μουσείο 
Victoria & Albert στο Λονδίνο 
υπάρχουν τρία κεντήματα του 
1733, 1757 και 1762 και στο 
Μητροπολιτικό Μουσείο της Ν. 
Υόρκης  υπάρχουν άλλα δύο του 
1697 και 1726.
Η ενασχόληση με το κέντημα μας 
δίνει μια πολύτιμη, δημιουργική 
διέξοδο. Το παραδοσιακό κέντη-
μα χρειάζεται μια ζεστή αγκαλιά 
για να αναγεννηθεί.
Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στη δασκάλα μου κ. 
Δήμητρα Παπουτσοπούλου που με 
την καλοσύνη της και την αμέρι-
στη υπομονή της με ώθησε ν’ αγα-
πήσω το παραδοσιακό κέντημα.

Βεργίνα Ερζεγοβίνη (μανίκια) 17ος – 18ος αι..

Φωφώ Τσαγκαράκη
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Κρητικός ποδόγυρος 18ος αι.
Αραχωβίτικος ποδόγυρος 

από νυφικό πουκάμισο. 
Λειβαδιά Βοιωτίας 

18ος – 19ος αι.

Ηπειρώτικες 
τουλίπες σχέδιο 
τάπητος 19ος αι.

Χρυσοκέντητο 
μεταξωτό νυφιάτικο μαντήλι, 
(μπόλια) 18ος αι. Χίος.

Φιλ-τιρέ (διπλοπρόσωπη) 
Μικρασιάτικο βυζαντινό πετραχήλι. 
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Τρίτη 3/3  ώρα 6:30, Κέντρο • 
ΓΑΙΑ, αίθουσα Λεβέντη. Γ.Σ. 
Ομιλία του γεωπόνου Ιωάννη 
Σπαντιδάκη με θέμα: «ΦΥΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τα 
φυτά στα γραμματόσημα του 
κόσμου».
Σαββατο 7/3 Εκδρομή στην • 
Ερέτρια. Ξενάγηση από την 
Άρτεμη Σκουμπουρδή. Γεύμα 
και επιστροφή το απόγευμα.
Τετάρτη 18/3, 19:00, το • 
ΜΟΥΣΕΙΟ οργανώνει ομιλία 
του Ομότιμου Καθηγητή 
Κλασσικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
Φάνη Κακριδή με θέμα 
«Αριστοτελική Λογική» (*)
Παρασκευή 20/3, 10:00 • 
π.μ., Αίθουσα Λεβέντη, 
παρουσίαση των εργασιών 
των μαθητών, 10-12 ετών, από 
τα σχολεία που συμμετείχαν 
στα εργαστήρια «Οι Αλήθειες 
του Μικρού Πρίγκιπα». 
Σα-Κυ 28-29/3 Αίθριο του • 

Κέντρου ΓΑΙΑ «Ανοιξιάτικο 
Σαββατοκύριακο» Πασχαλινό 
Παζάρι. Με τη συνεργασία της 
Ομάδας Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ 
και την ευγενική συμμετοχή 
της Φιλαρμονικής Ιθάκης
Τρίτη 7/4 6:30-8:30, café • 
Αμμωνίτες,  μηνιαία 
συνάντηση Φίλων-Εθελοντών. 
Η φιλόλογος Τένια Τζιμέα 
διαβάζει μονολόγους του 
Ιάκωβου Καμπανέλη. 
Τετάρτη 22/4, ώρα 19:00,  • 
ομιλία του Καθηγητή 
Γενετικής του ΑΠΘ κ. 
Ζαχαρία Σκούρα με θέμα 
«Βιολογικά» (*)
Τρίτη 5/5, 6:30-8:30, • 
cafe Αμμωνίτες, μηνιαία 
συνάντηση Φίλων-
Εθελοντών. Συζήτηση και 
ελεύθερη διακίνηση ιδεών.
Κυριακή 10/5  Περπάτημα • 
στο Μονοπάτι της 
Φασκομηλιάς, που ενώνει 
τη Βάρκιζα με τη Λίμνη της 

Βουλιαγμένης.
Τετάρτη 13/5 το ΜΟΥΣΕΙΟ • 
οργανώνει ομιλία του 
Ομότιμου Καθηγητή του 
ΕΜΠ Θεοδόση Τάσιου με 
θέμα  «Τα μετεωρολογικά και 
τα μικρά φυσικά»
Πα. 29/5 έως Δε.1/6  Οικο-• 
τουρικστική εκδρομή στη 
Νάξο (βλέπε πλαίσιο). 
Τρίτη 9/6 ώρα 7:30 μ.μ., café • 
Αμμωνίτες συνάντηση Φίλων-
Εθελοντών. Ευχαριστήριο 
«Ουζάκι» για όσους στήριξαν 
το έργο των Φίλων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προϋπόθεση για 
τη μειωμένη συμμετοχή είναι η 
τακτοποίηση της συνδρομής που 
για το 2015 παραμένει 50 € για 
άτομα και 70 € για ζευγάρια και 
οικογένειες. (*): Για τις ομιλίες-
μαθήματα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ  η 
είσοδος είναι ελεύθερη. 
Οι φοιτητές και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν  βεβαίωση 
συμμετοχής από το Μουσείο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Μαρτίου-Ιουνίου 2015 από τους Φίλους και το Μουσείο

Στην καθιερωμένη ανοιξιάτικη εκδρομή μας από 29/5  έως 1/6 θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο νησί των 
Κυκλάδων, τη Νάξο. Αυτή πλειοψήφησε μεταξύ των μελών. Θα γνωρίσουμε μοναδικά ορεινά χωριά, το 
Ζα και τα άλλα βουνά της όπου φωλιάζουν γύπες και βρίσκονται τα ορυχεία της σμύριδας, κάποτε πηγή 
ζωής για το νησί. Θα δούμε την Πορτάρα – σήμα κατατεθέν του νησιού – αλλά και τους κολοσσιαίους 
κούρους στις Μέλανες. Θα θαυμάσουμε μεσαιωνικούς πύργους που είναι διάσπαρτοι σε όλη τη Νάξο - 
σπουδαία απομεινάρια της ενετοκρατίας - εξαιρετικούς αρχαιολογικούς  χώρους  όπως το ιερό της θεάς 
Δήμητρας, αλλά και μικρούς υγροβιότοπους όπου η άγρια ζωή του νησιού δίνει τη δική της μάχη για 
επιβίωση δίπλα στις κοσμοπολίτικες αμμουδιές.

ΝΑΞΟΣ

Νάσια Θεοφιλίδου


