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Παίρνοντας αφορμή Παίρνοντας αφορμή 
από τη σειρά διαλέξεων από τη σειρά διαλέξεων 
που οργάνωσε που οργάνωσε 
φέτος το Μουσείο φέτος το Μουσείο 
με το γενικό τίτλο με το γενικό τίτλο 
«Θάλαττα-Θάλαττα» κι «Θάλαττα-Θάλαττα» κι 
επειδή  μπήκαμε στο επειδή  μπήκαμε στο 
καλοκαίρι, αφιερώνουμε καλοκαίρι, αφιερώνουμε 
το τεύχος αυτό σε το τεύχος αυτό σε 
θέματα θαλασσινά θέματα θαλασσινά 
που «τσούζουν» που «τσούζουν» 
κυριολεκτικά και κυριολεκτικά και 
μεταφορικά και θα μας μεταφορικά και θα μας 
απασχολήσουν τους απασχολήσουν τους 
επόμενους μήνες.επόμενους μήνες.
Εκτός όμως από Εκτός όμως από 
κάποιους θαλάσσιους κάποιους θαλάσσιους 
οργανισμούς έχουμε οργανισμούς έχουμε 
και στεριανούς που και στεριανούς που 
«τσούζουν». Αλλά αν «τσούζουν». Αλλά αν 
θέλουμε να γευόμαστε θέλουμε να γευόμαστε 
τα ωραία φρούτα, θα τα ωραία φρούτα, θα 
πρέπει να ανεχθούμε πρέπει να ανεχθούμε 
μύγες, σφήκες και μύγες, σφήκες και 
μέλισσες. Όλα έχουν μέλισσες. Όλα έχουν 
ένα τίμημα.ένα τίμημα.

Άννα Κ-ΜΆννα Κ-Μ

Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής ΙστορίαςΤριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Θέματα που... Θέματα που... 
«τσούζουν» «τσούζουν» 
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Φαρμακόγλωσσος, αθυρόστο-
μος, συχνά και δυσνόητος ήταν 
ο ποιητής Δέκιμος Ιούνιος Γιου-
βενάλης, που έζησε την αργυρή, 
όπως ονομάστηκε, εποχή της λα-
τινικής λογοτεχνίας, στο  γύρισμα 
από τον πρώτο στον δεύτερο αιώ-
να μετά τον Χριστό. Τις δεκαπέντε 
του Σάτιρες, γεμάτες υπαινιγμούς 
σε σύγχρονά του πρόσωπα, 
γεγονότα και καταστάσεις, κατά 
κανόνα δεν τις μελετούν παρά οι 
λατινιστές· όμως, ας μη μας εμπο-
δίσει αυτό να  προσέξουμε μια 
μαρτυρία του με φανερό, οικολο-
γικό θα το λέγαμε, ενδιαφέρον.

Στη ρωμαϊκή κοινωνία, θυ-
μίζουμε, αποτελούσε βαθιά 

ριζωμένο θεσμό το πελατειακό 
σύστημα. Είχαν δηλαδή γύρω 
τους τα σημαντικά πρόσωπα, οι 
πάτρωνες (patrones), ένα πλήθος 
οπαδούς, πελάτες (clientes), πα-
ρακατιανούς και αδύναμους πο-
λίτες, που τους συνόδευαν, τους 
κολάκευαν, τους βαγιοκλάδιζαν, 
μόνο και μόνο για να έχουν ως 
ανταπόδοση την εύνοια και την 
κάθε λογής μικρή ή μεγάλη υπο-
στήριξή τους – παράδειγμα: μια 
πρόσκληση σε γιορτινό τραπέζι !

Πολυτελέστατα τα ρωμαϊκά 
γεύματα, αφάνταστος ο πλούτος 
και η ποικιλία των εδεσμάτων, 
ανείπωτη χλιδή στα έπιπλα και 
τα σκεύη, αβρό και ευγενικό το 

Οι Ρωμαίοι και τα ψάρια:
Γιουβενάλης*, Σάτιρα 5, 94-106
Του Φάνη Ι. Κακριδή
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υπηρετικό προσωπικό – όχι για 
όλους ! Χώρια οι αφέντες καλο-
κάθονταν, και χώρια οι ταπεινοί. 
Αυτήν ακριβως την ανισότητα 
προβάλλει και καυτηριάζει ο 
Γιουβενάλης στην πέμπτη του 
Σάτιρα, όπου διαβάζουμε:

Για τον αφέντη έρχεται  της 
Κορσικής μπαρμπούνι,

ή μήπως Ταυρομενικό; Με την 
αχορταγιά μας
η θάλασσά μας στέρεψε· τα 
κοντινά νερά μας
τα δίχτυα τα σαρώνουνε 
εντατικά, σε βάθος, 
για χάρη της ψαραγοράς. Του 
Τυρρηνού πελάγους
να μεγαλώσουνε δε στέργουμε 
τα ψάρια. Η επαρχία
γεμίζει την κουζίνα μας!... 

Σερβίρουν στον Βιρόνιο  
καλοθρεμμένη σμέρνα, 

στης Σικελίας τα νερά τα 
τρίσβαθα πιασμένη. 
Βλέπεις, όταν κοπάσει ο άνεμος, 
ο Νότος, και καθίσει
για να στεγνώσει τα φτερά μες 
στη σπηλιά του Αιόλου,
καταμεσίς στη Χάρυβδη 
τολμούν και πέφτουν δίχτυα! 

Όσο για σας τους χαμαδούς, 
σας περιμένει χέλι

ξαδέρφι με τις δράκαινες, τα 
μακρυνούρια φίδια, 
ή κάποιο ψάρι της σειράς, 
πιτσιλωτό απ’τον πάγο,
ντόπιο από τις όχθες μας, στον 
Τίβερη θρεμμένο,
παχύ απ΄ τον υπόνομο με ορμή 
που κατεβαίνει,
και μαθημένο ως την κρυφή 
χαβούζα να τρυπώνει.

Πέρα από την κοινωνική ανισό-
τητα, που είναι, αλίμονο, διαχρο-
νική πληγή, αναγνωρίζουμε στο 
απόσπασμα προβλήματα δικά 

μας, όχι λίγα : Την αχορταγιά της 
αγοράς πρώτα, που οδηγεί τους 
ψαράδες να λεηλατούν τους βυ-
θούς και να εξοντώνουν το γόνο,  
την εξαφάνιση των παράκτιων 
ψαριών, που μας υποχρεώνει να 
εισάγουμε αλιεύματα από μακριά, 
τέλος και τη ρύπανση των νερών 
από τα αστικά απόβλητα.

Μεγάλη και πολυάνθρωπη 
πολιτεία η Ρώμη, μολυσμένος ο 
Τίβερης · και τα ψάρια του  – τι-
βερίνους τους ονομάζει ο Γαλη-
νός –  ήταν γνωστά για την κακή 
τους ποιότητα. Αντίθετα, δίκαια 
φημίζονταν για τη νοστιμιά τους 
τα μπαρμπούνια και οι σμέρνες. 
Αν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει 
και μας δημιουργεί απορία, είναι 
πως το χιλιοπαινεμένο χέλι, που 
είναι σίγουρα πιο νόστιμο από 
τη σμέρνα, ο Γιουβενάλης φαί-

νεται να το  θεωρούσε κατώτερη 
τροφή. Όμως γούστα είναι αυτά· 
και μη θέλουμε να τα καταλαβαί-
νουμε όλα! 

*Ο Δέκιμος Ιούνιος Γουβενάλης 
(Decimus Iunius Iuvenalis ή Ιου-
βενάλιος, 55-135 μ.Χ.) ήταν από 
τους σπουδαιότερους Ρωμαίους 
σατιρικούς ποιητές. Σ’ αυτόν 
οφείλονται οι φράσεις, άρτον 
και θεάματα, και «Ποιος φυλά 
τους φύλακες;» (Quis custodiet 
ipsos custodes?) που απηύθυνε 
στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο. Μαζί με 
τον Πετρώνιο, τον Τάκιτο και τον 
Λουκιανό, έζησε στην αργυρή 
εποχή (argentea Latinitas) της 
λογοτεχνικής παράδοσης της 
Ρώμης. 
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Προσωπικά ποτέ δεν μου άρεσαν τα 
ψάρια. Εννοώ ως τροφή. Θυμώνω όταν 
μασάω τη μπουκιά μου και τρυπιέται η 
γλώσσα μου. Προτιμώ το ψάρι φέτα που 
μοιάζει με μπριζόλα. Οι φίλοι μου λένε 
ότι το μόνο ψάρι που μου αρέσει, είναι το 
ψαρονέφρι. Ο περισσότερος κόσμος όμως 
τρελαίνεται για ψάρι, αν και συνήθως 
αδιαφορεί για το μέλλον της ύπαρξής 
του. Παραθέτουμε πιο κάτω στοιχεία που 

ελπίζουμε να υιοθετηθούν από συνειδητο-
ποιημένους ψαροφάγους.

Πριν από καμιά 35αριά χρόνια, θυμάμαι 
ότι μια φέτα ξιφία δεν χωρούσε σ’ ένα 
πιάτο φαγητού. Δηλαδή η περιφέρεια του 
σώματος του ζώου ήταν πολύ μεγαλύτερη 
από την περιφέρεια ενός μεγάλου πιάτου. 
Πόσο συχνά το βλέπουμε αυτό σήμερα; 
Αντίθετα βλέπουμε κατανάλωση μέχρι και 
του γόνου των ψαριών.

Σύμφωνα λοιπόν με επιστημονι-
κές μελέτες, στην Ελλάδα ο μπα-
καλιάρος και η γαρίδα χαρακτη-
ρίζονται υπεραλιευμένα και μαζί 
τους πολλά άλλα είδη, όπως η 
κουτσομούρα, το χταπόδι, η γά-
μπαρη, και η καραβίδα. Επιπλέον 
οι πληθυσμοί των ψαριών κιν-
δυνεύουν περισσότερο από την 
αλιεία του γόνου, δηλαδή των 
μικρών ψαριών που δεν έχουν 
προλάβει να αναπαραχθούν. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
προς Ψαροφάγους με Συνείδηση

● Τα τελευταία 2-3 χρόνια 
βλέπουμε πολλές τσούχτρες. Το 
φαινόμενο είναι παροδικό; 

Η εμφάνιση μεγάλων πλη-
θυσμών από τσούχτρες στις 
ελληνικές παραλίες είναι συνη-
θισμένη. Τσούχτρες είχαν κάνει 
την εμφάνισή τους στην παρα-
λία του Παλαιού Φαλήρου στις 
αρχές της δεκαετίας του ’60 και 
του ’70. Σύμφωνα με τις παρατη-
ρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ, μετά το 1982 
εμφανίζονται μεγάλοι πληθυσμοί 
από τσούχτρες στην Ελλάδα με 
μια περιοδικότητα 10-12 ετών. Στις 
θάλασσές μας οι τσούχτρες παραμέ-
νουν για 2-3 χρόνια, κάτι το οποίο 
δεν συμβαίνει σε όλες τις θάλασσες 
της Μεσογείου…. Το βέβαιο είναι 
ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με 
τις τσούχτρες - δεν καταστρέφουμε 
τον πληθυσμό ενός είδους στη Γη, 
επειδή μας ενοχλεί στο κολύμπι. 

● Πού οφείλεται η περιοδική 
αύξηση του πληθυσμού τους;

Να διευκρινίσουμε ότι «τσού-
χτρες» αποκαλούμε ορισμένα είδη 
μέδουσας, το τσίμπημα των οποίων 
είναι οδυνηρό για τους ανθρώπους. 
Υπάρχουν πολλές μέδουσες που δεν 
είναι τσούχτρες, όπως το «γυαλί». 
Η πιο κοινή τσούχτρα στις ελ-

ληνικές θάλασσες είναι η Pelagia 
noctiluca, που ζει στην ανοιχτή 
θάλασσα και η αύξηση του πλη-
θυσμού της αποδεδειγμένα δεν 
έχει σχέση με τη ρύπανση των 
θαλασσών. Αντιθέτως, οι περιοδικές 
πληθυσμιακές εξάρσεις αυτής της 
τσούχτρας στη Μεσόγειο μάλλον 
συνδέονται με τις διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας της θάλασσας, αλλά 

και με άλλους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες που επηρεάζονται 
από τις κλιματικές αλλαγές (π.χ. 
περίοδοι ξηρασίας ή έντονων 
βροχοπτώσεων τους ανοιξιάτι-

κους μήνες). 
● Κάποιες τσούχτρες είναι επικίν-

δυνες για τους λουόμενους; 
Για τα αλλεργικά άτομα, η επαφή 

με τις τσούχτρες μπορεί να προ-
καλέσει σοβαρά προβλήματα. Για 
τους υπόλοιπους, το τσίμπημά 
τους είναι από δυσάρεστο έως 
επώδυνο, γεγονός που οφείλεται 
στο υγρό που απελευθερώνεται 
αντανακλαστικά από το σώμα της 
τσούχτρας όποτε έρχεται σε επαφή 
με κάποιον άλλον οργανισμό. Το 
υγρό αυτό σκοπό έχει είτε να προ-
στατεύσει την τσούχτρα από τους 

Τσούχτρες: Ερωτήσεις κι Απαντήσεις
Ό,τι μοιάζει με τσούχτρα δεν τσιμπάει απαραίτητα!

Η δημοαιογράφος Νίκη Ψάλτη ρώτησε για τις τσούχτρες τη δρ. Ιωάννα Σιώκου-
Φράγκου, κύρια ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ-
ΚΕΘΕ) που μελετά το ζωοπλαγκτόν, μέρος του οποίου είναι και οι τσούχτρες. 
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εχθρούς της είτε να παραλύσει τη 
λεία της (πλαγκτόν και άλλους 
μικρούς οργανισμούς). 
● Φέτος, σε ποιες παραλίες θα 

εμφανιστούν τσούχτρες; 
Στο ΕΛΚΕΘΕ δεν έχουν γίνει ακό-

μη αναφορές για τσούχτρες, είτε από 
δημόσιους φορείς είτε από ιδιώτες. 
Οι τσούχτρες ζουν στην ανοιχτή 
θάλασσα, αλλά μεταφέρονται στις 
παραλίες με τα ρεύματα επιφανείας, 
τα οποία εξαρτώνται από τους ανέ-
μους. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε 
να προβλέψουμε από τώρα σε ποιες 
παραλίες θα εμφανιστούν. 
● Γιατί, όμως, συναντήσαμε 

τσούχτρες από το Μάιο;
Είναι αδύνατον, τόσο για εμάς 

όσο και για τους επιστήμονες 
άλλων χωρών, να ξέρουμε αν οι 
τσούχτρες θα είναι περισσότερες ή 
λιγότερες αυτό το καλοκαίρι, όπως 
δεν ξέρουμε αν φέτος θα έρθουν 
περισσότερα χελιδόνια ή πελεκά-
νοι! Τις τσούχτρες εμείς τις συνα-
ντάμε το καλοκαίρι, αλλά μπορεί 
να υπάρχουν στη θάλασσα από το 
Μάρτιο έως το Νοέμβριο, όπως 
στην Τυνησία… 

● Ποιοι είναι οι φυσικοί εχθροί 
της τσούχτρας; 

Φυσικοί εχθροί της τσούχτρας 
είναι οι θαλάσσιες χελώνες και 
ορισμένα ψάρια. Ωστόσο, δεν 
μπορούμε να βασιστούμε σε αυτούς 
για τον έλεγχο του πληθυσμού της 
τσούχτρας καθώς, όπως σας ανέφε-
ρα, η περιοδικότητα εμφάνισης των 
πυκνών πληθυσμών της εξαρτάται 
κυρίως από φυσικούς παράγοντες, 
όπως είναι η αυξημένη θερμοκρασία 
της θάλασσας κατά την περίοδο 
ανάπτυξης των νεαρών. 
● Πόσα και ποια είδη τσούχτρας 

συναντάμε πλέον στις θάλασ-
σές μας και πόσα από αυτά είναι 
«εισαγόμενα» από άλλες θάλασσες 
εκτός της Μεσογείου; 

Oι μέδουσες που συναντάμε πιο 
συχνά στις ελληνικές θάλασσες 
είναι η Aurelia aurita (γνωστή ως 
«γυαλί»), η Cotylorhiza tuberculata 
(καφεκίτρινου χρώματος με σχήμα 
που θυμίζει τηγανητό αυγό), 
η Rhizostoma pulmo (μεγάλη 
γαλάζια μέδουσα) και η Pelagia 
noctiluca, η μόνη μέδουσα που 
είναι και τσούχτρα. Πέρυσι εμφανί-

στηκε στο Νότιο Ιόνιο η μέδουσα 
Rhopilema nomadica (μοιάζει με 
ασπρογαλαζωπό μπαλόνι, διαμέ-
τρου 20-60 εκ.), η οποία έχει εισέλ-
θει στη Μεσόγειο από την Ερυθρά 
Θάλασσα και το τσίμπημά της 
είναι οδυνηρό για τον άνθρωπο. 
● Τελικά, η Μεσόγειος γίνεται  

τροπική θάλασσα; 
Το σωστότερο είναι να πούμε ότι 

η Μεσόγειος τείνει να γίνει κυρίως 
υποτροπική, ενώ πριν ήταν κυρίως 
θερμή-εύκρατη. Επειδή η πολυ-
πλοκότητα των οικοσυστημάτων 
της Μεσογείου είναι μεγάλη, είμαι 
επιφυλακτική με τις προγνώσεις 
αλλαγών. Το μόνο σίγουρο εί-
ναι ότι πρέπει να αλλάξουμε τη 
συμπεριφορά μας προς τις θάλασ-
σες, ακόμη και με απλές ενέργειες, 
όπως το να μη ρίχνουμε σκουπίδια 
στη θάλασσα, τα οποία δυστυχώς 
τα βρίσκουμε ακόμη και στις πιο 
βαθιές λεκάνες της Μεσογείου. 

ΠΗΓΗ: http://www.vita.gr/ygeia/
article/6889/10-erwthseis-gia-tis-
tsoyxtres/

Η Greenpeace ζητάει να δημι-
ουργηθούν θαλάσσια καταφύγια 
(για τον Κορινθιακό Κόλπο, και 
τις Βόρειες Κυκλάδες έχουν κατα-
τεθεί προτάσεις), και να εφαρμο-
στεί η νομοθεσία ώστε να σταμα-
τήσει η αλιεία του γόνου. 

Η λίστα «Ψάρια και θαλασ-
σινά στο κόκκινο» αφορά την 
ευρύτερη περιοχή της Μεσο-
γείου και όχι μόνο. Τα είδη που 

περιλαμβάνει είναι ο τόνος, ο 
ξιφίας, η γλώσσα, το κοκκινό-
ψαρο, ο σολομός, οι γαρίδες, ο 
μπακαλιάρος και ο γλαυκός ή 
γαλέος (γαλάζιος καρχαρίας). 
Η Greenpeace προτείνει τη 
δημιουργία ενός δικτύου θα-
λάσσιων καταφυγίων, όπου θα 
ανακάμψουν οι πληθυσμοί των 
ψαριών. Παράλληλα, εκτός των 
καταφυγίων, η εκμετάλλευση 

των αλιευτικών πόρων πρέπει να 
γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζε-
ται ο θαλάσσιος πλούτος.

Αν δεν είμαι ψαράς λοιπόν αλλά 
απλός καταναλωτής, πριν από 
κάθε ενέργειά μου, ας αναλογίζο-
μαι πόσο αυτή επιβαρύνει τη γη.

Άννα Κ-Μ
Πηγή και περισσότερες πληροφορίες:

http://www.greenpeace.org/
greece/207945/207999
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Ξημέρωσε η Κυριακή 22/5 με 
συννεφιά, ψυχρούλα κι αεράκι. 
Επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν 
και 8:05 ξεκινήσαμε. Μαζί μας, 
πολύτιμοι ξεναγοί, οι επιστήμονες 
Αγάθη Μαρκάτη, δρ. φιλοσοφίας 
και Μιχάλης Μπαλάσκας, γεωλό-
γος. Φτάσαμε νωρίς στην Ισθμία 
(και όχι τα Ίσθμια που σημαίνει 
τους αγώνες). Η Ισθμία βρίσκεται 
ανατολικά του Ισθμού προς τον 
Σαρωνικό, σε νευραλγική θέση 
που της εξασφάλιζε μεγάλη ακμή.

Μυθολογικά την περιοχή 
προστάτευε ο Ποσειδώνας. Οι 
πανελλήνιοι αγώνες, τα Ίσθμια, 
τελούνταν προς τιμήν του. Το 
Μουσείο, πρόσφατα ανακαινι-
σμένο, είχε σημαντικά εκθέματα 
όπως το μαρμάρινο περιρραντή-
ριο του 7ου π.Χ αι. από τον ναό 
του Ποσειδώνα. Εντύπωση μας 
έκαναν τα υαλοθετήματα, πολυ-
τελή βιτρώ με εντυπωσιακά χρώ-
ματα και θέματα από τον Νείλο, 
που προορίζονταν για το Ιερό 
της Ίσιδας στις Κεγχρεές (λιμάνι 
της Κορίνθου στο Σαρωνικό).

Στον εξωτερικό χώρο ήταν  
εμφανής η διαδοχική επικράτηση 
διαφόρων πολιτισμών, από τη 
Νεολιθική μέχρι τη Βυζαντινή 
περίοδο. Περιδιαβήκαμε τα ερείπια 
του ναού του Ποσειδώνα και του 
Παλαίμονα. Είδαμε λείψανα από 
το αρχαίο θέατρο της Ισθμίας (400 
π.Χ.), αφού ξεθεμελιώθηκε για να 
χτιστεί το Ιουστινιάνειο τείχος (6ος 
αι. μ.Χ.). Στο στάδιο της Ισθμίας, 
φαίνονται ακόμη οι 16 βαλβίδες 
που εξασφάλιζαν το σύγχρονο 
ξεκίνημα των αθλητών. Εντυπω-
σιακά επίσης τα πολυτελή λουτρά 

ΙΙ Σ ΘΜ Ι ΑΣ ΘΜ Ι Α ΔΔ Ι Ω Ρ Υ ΓΑΙ Ω Ρ Υ ΓΑ  ΚΚ ΟΡ Ι ΝΘ ΟΥΟ Ρ Ι Ν Θ ΟΥ ΗΗ ΡΑ ΙΟΡΑ ΙΟ

Διώρυγα Κορίνθου και Ηραίο Περαχώρας 22/5/2016
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(2ος  αι. μ.Χ.) με 14 δωμάτια, και 
καλοδιατηρημένα ψηφιδωτά.

Συνεχίζουμε και επιβιβαζόμα-
στε στο πλοίο “Αργώ” για τη 
διάπλευση της διώρυγας. Στα 
αρχαία χρόνια εδώ υπήρχε η 
Δίολκος, λιθόστρωτη οδός, πάνω 
στην οποία μεταφέρονταν τα 
πλοία από δούλους και με κά-
ποιο δέλεαρ για ορισμένους, τη 
δωρεάν επίσκεψη σε εταίρες της 
Κορίνθου. Η ιδέα της διάνοιξης 
υπήρχε από την εποχή του Περί-
ανδρου (602 π.Χ.).  Ο πρώτος που 
προσπάθησε να την υλοποιήσει 
ήταν ο Νέρων το 66 π.Χ.  Το 1880 
επί βασιλέως Γεωργίου του Α΄ 
επιχειρήθηκε και πάλι πάνω στα 
σχέδια του Νέρωνα. Τέλος η διά-
νοιξη ολοκληρώθηκε το 1893 επί 
Χαριλάου Τρικούπη και ήταν ένα 
τεράστιο έργο για την εποχή του. 
Έχει μήκος 6.343 μ. και τα πλοία 
γλιτώνουν 185 ναυτικά μίλια. 
Βλέποντας την τομή του εδάφους 
ενημερωνόμαστε για τη διαδοχή 
των πετρωμάτων και τη μεγάλη 
σεισμικότητα της περιοχής.

Στο πούλμαν πάλι, και αφού 

περάσαμε το Λουτράκι (αρχαίες 
Θέρμες), κατευθυνόμαστε προς 
το Ηραίον Περαχώρας. Ανεβαί-
νοντας τα Γεράνεια όρη με θέα 
στον Κορινθιακό. Δίπλα μας η 
λίμνη Βουλιαγμένης που δημι-
ουργήθηκε από καθίζηση του 
εδάφους. Σήμερα επικοινωνεί 
με τον Κορινθιακό με μια μικρή 
διώρυγα πλάτους 6 μ. Τα νερά 
της, πιο αλμυρά από της θάλασ-
σας, ανανεώνονται κάθε 6 ώρες, 
χάρη στην παλίρροια. Η περιοχή 
κατοικείται από το 3.000 π.Χ.

Περνάμε από την Περαχώρα, 
χτισμένη στη θέση της αρχαί-
ας Περαίας. Εδώ οι ανασκαφές 
έφεραν στο φως πολλά ευρήματα, 
με σημαντικότερο το Ηραίον. 
Βρίσκεται στο βραχώδες ακρω-
τήρι που σχηματίζει ένα κλειστό 
κολπίσκο με διάφανα νερά. Εκεί, 
πάνω στο κύμα, βρίσκεται ένα 
από τα ιερά της Ήρας.

Ένα εντυπωσιακό τοπίο με υπέ-
ροχη θέα στον Κορινθιακό και τις 
σεισμογενείς Αλκυονίδες νήσους. 
Στο ιερό υπάρχουν ίχνη οικοδο-
μημάτων διαφόρων εποχών. Ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το υδρολογικό σύστημα του 300 
π.Χ., η αψιδωτή δεξαμενή και ο 
χώρος εστίασης των επισκεπτών 
του ναού. Ο μύθος λέει πως εδώ 
η Μήδεια, η γυναίκα που έβαλε 
τον έρωτα πάνω από τη μητρότη-
τα, έθαψε τα παιδιά της.

Για φαγητό ήρθαμε στη λίμνη 
Βουλιαγμένης. Επιλέξαμε  ένα 
γραφικό ταβερνάκι, άσπρο με 
κρεμασμένα τα χταπόδια στον 
ήλιο και με το απίστευτο όνομα 
«LIDO»! Πάντως φάγαμε πολύ 
νόστιμα καλαμαράκια.

Τέλειωσε λοιπόν η εκδρομή 
μας και νομίζω πως όλοι μείναμε 
ευχαριστημένοι από το γεμάτο 
πρόγραμμα και τις εξαιρετικές 
ξεναγήσεις. «Γευτήκαμε» μια 
ακόμη γωνιά της Ελλάδας τόσο 
γοητευτική και τόσο κοντά στην 
Αθήνα. Ευελπιστούμε και σε 
άλλα πολλά…

Ειρήνη Ζαχαροδήμου
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Ένας μαθητής σκέφτηκε να στήσει μια παγί-
δα στον δάσκαλό του. 
Έπιασε λοιπόν μια πετα-
λούδα και την έκρυψε 
στη χούφτα του. Όταν 
θα πήγαινε στο δά-
σκαλο θα τον ρώταγε 
τι είχε στο χέρι του. 
Κι αν ο δάσκαλος το 
έβρισκε, τότε θα τον 
ρωτούσε εάν η πεταλούδα 
ήταν ζωντανή ή νεκρή. 
Στην περίπτωση που απαντούσε ότι 
ήταν ζωντανή, θα έσφιγγε το χέρι του και θα 
τη σκότωνε. Σε περίπτωση που θα του έλεγε 
ότι ήταν νεκρή, θα άνοιγε το χέρι του και θα 
την άφηνε να πετάξει.

Όταν μπήκαν στο μάθημα, πλησίασε τον δά-
σκαλο, μπροστά σε όλη την τάξη, τέ-

ντωσε το χέρι του και ρώτησε:
Δάσκαλε, τι έχω στο χέρι 
μου;

- Την ψυχή σου έχεις 
παιδί μου, απάντησε 
ατάραχος ο δάσκαλος.
Ο μαθητής ξαφνιάστη-

κε και σκέφτηκε ότι ο 
δάσκαλος είχε δίκιο. Η πε-

ταλούδα ήταν μια ψυχή που θα 
μπορούσε να είναι και δική του.

-  Και είναι ζωντανή η ψυχή μου δάσκαλε ή όχι;
Ο δάσκαλος τον κοίταξε με καλοσύνη και 
του είπε χαμογελώντας:
- Από το χέρι σου εξαρτάται παιδί μου...

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ στη ΧΟΥΦΤΑ

●  Τρίτη 4 Οκτωβρίου, 18:30 η 
πρώτη συνάντηση της περιόδου 
στο café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, 
Όθωνος 100, Κηφισιά. Ενημέρωση 
για το πρόγραμμα της χρονιάς. 
Στη συνέχεια, ο καθηγητής κ. 
Ιωάννης Κοντογιαννάκος θα μας 
μιλήσει με θέμα «Το Μάθημα». 
Μελετώντας τον Θαλή, τον Ιππο-
κράτη και τον Αριστοτέλη (πα-
ρατήρηση-πείραμα-πρότυπον), 
ο καθηγητής θα μας δείξει μ΄ ένα 
αρθρωτό τετράγωνο, τι πρέπει να 
περιμένουμε από ένα  μάθημα

●  Κυριακή 9/10 πιθανή ημερήσια εκ-
δρομή στο «μπαλκόνι» του Φενεού, 
Γκούρα, λίμνη Δόξα και το Ιστορικό 
μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου
●  Πέμπτη 27 έως Κυριακή 
30/10/16. ΕΚΔΡΟΜΗ στα χωριά 
του Ασπροποτάμου. Διαμονή 
στην Καλαμπάκα. Τα φθινοπω-
ρινά χρώματα της Ηπείρου, τα 
γνήσια χωριά και η ξενάγηση από 
τον παλαιό φίλο του Σωματείου 
μας, τ. δασάρχη Καλαμπάκας κ. 
Ηλία Ζαλαβρά, εγγυώνται άλλη 
μια μοναδική εκδρομή

●  Τρίτη 1/11/16, 18:30, μηνιαία συ-
νάντηση και ομιλία στο café Αμμω-
νίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100
●  Κυριακή 27/11/16 Ημερήσια 
εκδρομή στο Γεωλογικό Πάρκο 
Φωκίδος
●  Τρίτη 6/12/16 μηνιαία συνάντη-
ση στο café Αμμωνίτες, Κέντρο 
ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. 
Πάνω στο γύρισμα του χρόνο, 
ομιλία της κ. Μερόπης Σπυροπού-
λου με θέμα «Ο Χρόνος» 
Για όλα τα πιο πάνω 
απαιτείται επιβεβαίωση

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ που σχεδιάζουμε για τη νέα περίοδο

ΧΟΡΗΓΟΣ έντυπης μορφής των 4 τευχών του 2016, καθηγητής Ιωάννης Κοντογιαννάκος.


