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Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Δεύτερη ζωή δεν έχει …

Φωτό: Γιώργος Δημητρίου

Αναρωτιέμαι μερικές φορές...

Είμαι εγώ που σκέφτομαι πως η ζωή
μου είναι μία;
Οι υπόλοιποι το ξεχνούν ή πιστεύουν
πως θα έχουν κι άλλες για να
κερδίσουν το χρόνο που σπαταλούν;
Ν’ αντικρίζεις τη ζωή με μούτρα; Να
περιμένεις την Παρασκευή που θα
φέρει το Σάββατο και την Κυριακή
για να ζήσεις; Κι ύστερα να
μη φτάνει ούτε κι αυτό,
να περιμένεις τις
διακοπές αλλά ούτε
κι αυτές να είναι
αρκετές. Να περιμένεις
μεγάλες στιγμές.
Να μην τις επιδιώκεις,
να τις περιμένεις. Κι
ύστερα να λες πως είσαι άτυχος
και πως η ζωή ήταν άδικη μαζί σου.
Να μη βλέπεις πως ακριβώς δίπλα σου
συμβαίνουν αληθινές δυστυχίες που η
ζωή κλήρωσε σε άλλους ανθρώπους.
Σ’ εκείνους που δεν το βάζουν κάτω
και αγωνίζονται. Και να μην μαθαίνεις
από το μάθημά τους. Να μη νιώθεις
καμία φορά ευλογημένος που μπορείς
να χαίρεσαι την καλή υγεία, δυο
φίλους, μια αγάπη, μια δουλειά,
μια δραστηριότητα που σε κάνει να
αισθάνεσαι ότι δημιουργείς, ότι έχει

λόγο η ύπαρξή σου.
Να κλαίγεσαι που δεν έχεις πολλά. Που
κι αν τα είχες, θα ήθελες περισσότερα.
Να πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα και
να μην ακούς. Να μαζεύεις λύπες και
απελπισίες, να ξυπνάς κάθε μέρα
ακόμη πιο βαρύς. Λες και ο χρόνος σου
είναι απεριόριστος.
Κάθε μέρα προσπαθώ να μπω
στη θέση σου. Κάθε μέρα
αποτυγχάνω.
Γιατί αγαπάω εκείνους
που αγαπούν τη ζωή. Και
που η λύπη τους είναι η
δύναμή τους.
Που κοιτάζουν με μάτια
άδολα και αθώα, ακόμα κι αν
πέρασε ο χρόνος αδυσώπητος
από πάνω τους. Που γνωρίζουν ότι δεν
τα ξέρουν όλα, γιατί δεν μαθαίνονται όλα.
Που στύβουν το λίγο και βγάζουν το
πολύ για τους εαυτούς τους και για
όσους αγαπούν.
Και δεν κουράζονται να αναζητούν την
ομορφιά στην κάθε μέρα, στα χαμόγελα
των ανθρώπων, στα χάδια των ζώων,
σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, σε μια
πολύχρωμη μπουγάδα.
από το internet

26-29/5/2017,

Ημερολόγιο της
της οικο-τουριστικής
οικο-τουριστικής μας
μας περιήγησης
περιήγησης στην
στην ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
Ημερολόγιο
από τη Νάσια Θεοφιλίδου
1η ΜΕΡΑ
Η μικρή μας ομάδα
συγκεντρώθηκε στο
αεροδρόμιο στις 6:30.
Μετά από μια μίνι
πτήση μισής ώρας προσγειωθήκαμε στα Χανιά. Συναντήσαμε την
ξεναγό μας κ. Σοφία
Μπαγορδάκη και αναχωρήσαμε αμέσως για
το Πάρκο Διάσωσης
Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης (φωτο. 2). Μοναδική διαχειρίστρια του πάρκου, η
Ιταλίδα βιολόγος κ. Κωστάντζα και
εργαζόμενοι δύο κηπουροί. Εκεί
είδαμε και μυρίσαμε τα αρωματικά φυτά του τόπου μας, λαδανιά,
θρούμπι, θυμάρι με προεξάρχον το
σπάνιο και ενδημικό δίκταμο, τον
κρητικό έρωντα, τόσο μοναδικό
και δύσκολο να τον βρεις, όσο και
τον αληθινό έρωτα!
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε
τους τάφους των Βενιζέλων σε
σημείο με πανοραμική θέα, το
οποίο φιλοξενεί στους κήπους
του τα «σύγχρονα» ερείπια του
αγάλματος που αναγέρθηκε προς
τιμήν της ελευθερίας τη δεκαετία
του 1970, αλλά πολύ σύντομα
γκρεμίστηκε από σεισμό, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η
πολύτιμη ελευθερία απαιτεί πολύ
στέρεες βάσεις!
Συνεχίσαμε για την αριστοκρατική συνοικία Χαλέπα, όπου
βρίσκεται το σπίτι του Βενιζέλου.
Η παρουσία του είναι έντονη σε
όλους τους χώρους, στο πολιτικό
του γραφείο, στη βιβλιοθήκη με
τους εκατοντάδες τόμους, αλλά
και στα προσωπικά του αντικεί-
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ντικό, από γεωπολιτική άποψη,
οχυρωματικό έργο. Το 1645, μετά
από σκληρή πολιορκία, τα Χανιά
έπεσαν στα χέρια των Τούρκων
που έμειναν εδώ σχεδόν δύο
αιώνες και πρόσθεσαν κι αυτοί το
δικό τους χρώμα στην πόλη.
2

μενα, όλα αυθεντικά,
όπως η χρυσή πένα και
η πένα Cartier με τις
οποίες υπέγραψε τη
συνθήκη των Σεβρών
και της Λωζάνης
αντίστοιχα. Ακόμα και
κρεμάστρα με χαραγμένο το όνομά του. Αλλά η καρδιά κάπως σφίγγεται όταν αντικρίζουμε τα ματωμένα ρούχα από
την πρώτη απόπειρα δολοφονίας
του, τη διάτρητη από σφαίρες
λιμουζίνα, από τη δεύτερη απόπειρα και τέλος τις πέτρες από το
ανάθεμα που έριξαν οι Έλληνες,
όταν από μεγάλο ηγέτη τον κατηγορήσαμε για συνωμότη.
Μ’ αυτές τις σκέψεις αναχωρούμε για την παλιά πόλη των Χανίων
με την ακαταπόνητη ξεναγό μας.
Μπαίνουμε από την εντυπωσιακή
Δημοτική Αγορά σε σχήμα σταυρού που ολοκληρώθηκε το 1913
με βάση τα σχέδια της κλειστής
αγοράς της Μασσαλίας. Στάση
για καφέ και από την ξεναγό μας
ακούμε την ιστορία της παλιάς
πόλης που περιβάλλεται από τα
ενετικά τείχη. Την τελική τους
μορφή την πήραν το 1550, όταν
η Βενετία έστειλε έναν από τους
καλύτερους αρχιτέκτονες της
εποχής για να επιβλέψει το σημα-
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Περιδιαβαίνουμε στα στενά της
παλιάς πόλης με συνοικίες που
έχουν ακόμα παλιά ονόματα, πριν
καταλήξουμε σε ταβέρνες και μεζεδοπωλεία για να απολαύσουμε
τοπική κουζίνα και βέβαια άφθονη τσικουδιά.
Τελευταία στάση στη μοναδική λίμνη της Κρήτης, τη λίμνη
Κουρνά (φωτο. 1), που θαυμάζουμε από ψηλά. Η κουραστική αλλά
υπέροχη πρώτη μέρα μας τελειώνει στη βεράντα του ξενοδοχείου
μας με τον κύκλο όπου ο καθένας
παρουσίασε τον διπλανό του.
2η ΜΕΡΑ
«Αν δεις το χάρτη της Κρήτης,
μοιάζει με ξαπλωμένο άνθρωπο.
Το κεφάλι του είναι στα Χανιά,
τα πόδια του στο Ηράκλειο,
η καρδιά του όμως είναι στην
Ελεύθερνα», έχει πει ο καθηγητής
κ. Νίκος Σταμπολίδης. Μετά από
την πρωινή καταρρακτώδη βροχή, ξεκινήσαμε για το Μουσείο

της Ελεύθερνας, με την ξεναγό
μας κ. Πετρούλα Βαρθαλίτου,
που είχε δουλέψει ως φοιτήτρια
και στις ανασκαφές. Είναι το
πρώτο Μουσείο αρχαιολογικού
χώρου της Κρήτης. Μπαίνουμε
στο υπερσύγχρονο κτήριο και
θαυμάζουμε την περίτεχνη διακόσμηση, ακούμε για τους Κουρίτες
πολεμιστές-προστάτες του Δία.
Η ξεναγός μας μας ταξιδεύει με
τη γλαφυρή της αφήγηση που
διανθίζει με ιστορίες από τη
μυθολογία. Θαυμάζουμε υπέροχα
κοσμήματα, όπως η χρυσή μινιατούρα μέλισσα/άνθος, ακούμε
την ιστορία τεσσάρων γυναικείων σκελετών ηλικίας από 13 έως
72 ετών που μάλλον ήταν ιέρειες
και πέθαναν ή αυτοκτόνησαν.
Πήραν μαζί τα μυστικά τους
όπως και ο σκελετός του αιχμαλώτου που εκτελέστηκε και αποκεφαλίστηκε μπροστά στην πυρά
του αντιπάλου του πολεμιστή.
Το πιο συγκινητικό όμως έκθεμα
είναι από τη νεκρόπολη της Ορθής
Πέτρας, είναι η Κόρη της Ελεύθερνας, που συγγενεύει με το αριστουργηματικό άγαλμα που μέχρι
τώρα είναι γνωστό ως «η κυρία της
Οσέρ» και βρίσκεται στο Λούβρο.
Η ξενάγηση τελειώνει με μια
μικρή ταινία που μας ταξιδεύει
στα χρόνια του Ομήρου. Κι ενώ
ακούμε τον Sean Connery να
απαγγέλει στ’ αγγλικά την Ιθάκη
του Καβάφη, από την ομηρική
Οδύσσεια φτάνουμε στην Οδύσσεια του Διαστήματος του Stanley
Kubrick, επειδή, όπως μας δίδαξε
ο Όμηρος, ο άνθρωπος πάντα
θα ταξιδεύει, πάντα θα αναζητά
νέους κόσμους, πάντα θα διψά για
καινούργιες εμπειρίες.
Μ’ αυτές τις εικόνες η ομάδα ξεκίνησε να επισκεφθεί τον
αρχαιολογικό χώρο με τα στέγαστρα (φωτο. 3, 4).

3

Ένα μικρό μέρος της όμως παρέμεινε στο προαύλιο του Μουσείου, έναν ωραίο βοτανικό κήπο
με αρωματικά φυτά της Κρήτης,
όπου ο κ. Σταμπολίδης έδωσε
μικρή δεξίωση για να ευχαριστήσει τους μεγάλους χορηγούς του
Μουσείου της Ελεύθερνας.
Όλη η ομάδα συναντήθηκε και
γευματίσαμε κάτω από τις μουριές της ταβέρνας του χωριού.
Επιστρέφοντας στο πούλμαν ο
Κώστας Παγώνης επεσήμανε ότι
δεν ήταν δυνατόν να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο και να μην
έχουμε δεί την ιστορική μονή
Αρκαδίου (φωτο. 5). Πόσο δίκιο
είχε! Αντικρίζοντας από μακριά
τη φρουριακή μορφή της μονής
που δημιουργήθηκε την τελευταία
περίοδο της ενετοκρατίας, μένεις
άναυδος! Κάναμε λοιπόν μια σύντομη στάση και θαυμάσαμε τον
κεντρικό δίκλιτο ναό, που ιδρύθηκε από τον μοναχό Αρκάδιο στις
αρχές του 13ου αιώνα και έγινε
σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας την περίοδο της κρητικής
επανάστασης με το ολοκαύτωμα
στις 9 Νοεμβρίου του 1866.
Μπαίνουμε στο Ρέθυμνο, από την
ανατολική πύλη. Η Πετρούλα, η
εξαιρετική ξεναγός μας, μας εντυ-
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πωσίασε με τις γνώσεις και τον
άψογο λόγο της. Όλη την ήμέρα
μας μιλούσε και δεν έκανε ούτε
ένα «σαρδάμ». Στη βόλτα μας στην
παλαιά πόλη βλέπουμε αρχοντικά
με σαχνισιά στην πρόσοψη, το
τζαμί Νερατζέ (σήμερα ωδείο) με
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τον αναστηλωμένο μιναρέ του
και γνωρίζουμε τον κυρ Γιώργη
Χατζηπαράσχο που φτιάχνει ακόμη
χειροποίητο φύλλο κανταΐφι.
Αποχαιρετούμε τη φίλη μας πλέον
Πετρούλα στην κρήνη Rimondi.
Μετά από λίγη ξεκούραση, η
μέρα μας τελειώνει με μια σύντομη παρουσίαση από τον Γερμανό
εθελοντή του ΑΡΧΕΛΩΝ Paul
Gramel σχετικά με τη χελώνα
Καρέττα στην Κρήτη.
3η ΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό κατευθυνόμαστε στο Παλαιοντολογικό Μουσείο που στεγάζεται στο Τέμενος
Μασταμπά. Εκεί ο γεωλόγος κ.
Βασίλης Σιμιτζής μάς παραθέτει
λίγα στοιχεία για το τέμενος και το
ρόλο του κατά την τουρκοκρατία,
ως μια όαση έξω από την πόλη
όπου μπορούσαν να ξεκουραστούν
και να βρουν ένα πιάτο φαΐ οι περαστικοί και όσοι είχαν ανάγκη.
Μέσα στο Μουσείο μαθαίνουμε
για τα απολιθωμένα θηλαστικά
της Κρήτης. Πιο εντυπωσιακά
ήταν το ροπαλοφόρο ελάφι, ο ιπποπόταμος και οι ελέφαντες που,
όταν ανακαλύφθηκαν τα κρανία
τους, θεωρήθηκε ότι ανήκαν σε
ανθρώπους γίγαντες!
Εδώ συναντάμε τον οδηγό μας
Κωστή Μανωλεθάκη (φωτο. 7)
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και με το πούλμαν κατευθυνόμαστε στο Φαράγγι των Μύλων.
Ο καιρός μέχρι τώρα μας έχει
φερθεί πολύ ευγενικά, παρόλα τα
απειλητικά σύννεφα που σκεπάζουν τον ουρανό. Πριν από την
πεζοπορία, ο μοναδικός γκουρμέ
οδηγός μας, έχει φέρει ένα σωρό
καλούδια για κολατσιό: χορτόπιτες, τυρόπιτες και γλυκιές
μυζηθρόπιτες. Κατά τη διάρκεια
της ομαλής πορείας μας μέσα
σε πλούσια βλάστηση (φωτο. 8),
συναντάμε πολλούς νερόμυλους,
ξύλινα γεφύρια, σπηλιές κ.ά.
(φωτο. 6). Και πάλι ο γκουρμέ
ξεναγός μας βγάζει από το δισάκι
του μυζήθρα, γραβιέρα και μέλι
Κρήτης και μας τρελαίνει …
(φωτο. 7) Μετά την πορεία στάση
για καφέ ή τσικουδιά (εννοείται!)
και με το πούλμαν κάνουμε μια
ακόμη στάση στο χωριό Χρομοναστήρι όπου αναζητούμε το
σπίτι της κ. Φαλής Βογιατζάκη,
ιδρύτριας και Προέδρου του
Ιστορικού και Λαογραφικού
Μουσείου Ρεθύμνου, όπου βγάζουμε αναμνηστική φωτογραφία.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
μας για ξεκούραση.
Το απόγευμα κατευθυνόμαστε με
τα πόδια στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται
σ΄ ένα υπέροχο βενετσιάνικο κτή-
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ριο με εσωτερική αυλή και κήπο
γεμάτο λουλούδια. Είναι μαγευτικό! Με το που μπαίνεις σ΄ αυτή
την εσωτερική αυλή κλείνεις πίσω
σου όλη την τουριστική βουή της
πόλης και μεταφέρεσαι σ΄ ένα
περιβάλλον ηρεμίας και γαλήνης!
Η κ. Αναστασία Πλατυράχου μάς
κάνει μια πριβέ ξενάγηση στους
υπέροχους χώρους του Μουσείου
με τα παραδοσιακά υφαντά, τις
πατανίες με τα ζωντανά κόκκινα
χρώματα, τις δαντέλες κι έναν
ιδιαίτερο χώρο όπου παρουσιάζονται πολλά από τα παραδοσιακά
επαγγέλματα που πια έχουν χαθεί.
Μετά το τέλος της ξενάγησης
μεταφερόμαστε πάλι στον κήπο
όπου η κ. Βογιατζάκη μάς έχει ετοιμάσει δεξίωση με όλα τα καλούδια
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της Κρήτης:
Ντολμαδάκια υπέροχα,
τυρόπιτες,
χορτόπιτες και βέβαια άφθονη
τσικουδιά! Είμαστε ευγνώμονες.
4η ΗΜΕΡΑ
Ξυπνάμε με καταιγίδα. Από τη
νύχτα βρέχει, αργά χτες έριξε δυο
κεραυνούς, έπεσε το ρεύμα στην
πόλη, χάλασε το ασανσέρ του
ξενοδοχείου μας και … πέθανε ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τίποτα απ’ αυτά όμως δεν μας πτοεί.
Με τα πράγματά μας επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν και αναχωρούμε για Ηράκλειο. Ο καιρός
θυμίζει περισσότερο βόρεια Ευ-

ρώπη παρά Κρήτη. Οι κακόμοιροι οι τουρίστες που βρέθηκαν
εδώ, δεν το πιστεύουν. Η όμορφη
γαλάζια θάλασσά μας έχει μετατραπεί σε κίτρινο βούρκο από τις
λάσπες που χύνονται από τους
χειμάρρους μέσα σ’ αυτήν.
Πλησιάζοντας στο Ηράκλειο
καθηλωνόμαστε στην κίνηση.
Μαθαίνουμε ότι οι κάτοικοι της
περιοχής (Αγ. Πελαγίας) διαμαρτύρονται για την επικινδυνότητα
του δρόμου κι έχουν κλείσει για
μια-δυο ώρες την κυκλοφορία.
Φτάνουμε στο Ηράκλειο με
καθυστέρηση κι αμέσως ξεκινάμε
την ξενάγησή μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο με την κυρία
Μαρινέλα Μαμαλάκη.
Τι να πει κανείς για τους θησαυρούς του Μουσείου αυτού.
Κι ολόκληρη μέρα μπορείς να
περάσεις εδώ θαυμάζοντας μόνο
τη μινωική συλλογή, τα υπέροχα
χρηστικά αντικείμενα και σκεύη,
από τη νεολιθική εποχή, τα πολύχρωμα πήλινα αγγεία, το γνωστό
χρυσό κόσμημα με τις μέλισσες,
το διάσημο δίσκο της Φαιστού,
την παράσταση των ταυροκαθαψίων, τις «θεές των όφεων» και
βέβαια τις μινωικές τοιχογραφίες
που βλέπουμε φευγαλέα. Υποσχόμαστε να ξανάρθουμε!
Συνεχίζουμε για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης (φωτο. 9) που στεγάζεται
στο ανακαινισμένο κτήριο της
παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας. Γνωρίζουμε τον Πρόεδρο του αδελφού
Σωματείου (Φίλοι Μουσείου Φ.Ι.
Κρήτης) κ. Γιώργο Αεράκη με τον
οποίο βγάζουμε αναμνηστικές
φωτογραφίες. Το Μουσείο παρουτσιάζει με πολύ σύγχρονο τρόπο
τα οικοσυστήματα της Κρήτης,
συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα
της Αφρικής , της ηπειρωτικής
Ελλάδας και της ευρύτερης περι-
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οχής της Μεσογείου. Μαθαίνουμε
ότι το Μουσείο το λειτουργεί το
Σωματείο των Φίλων και είναι από
τα πρώτα στις προτιμήσεις των
τουριστών. Τέλος παρακολουθούμε αλλά κυρίως νιώθουμε τις
δονήσεις του Εγκέλαδου σε ειδικό
χώρο όπου πραγματοποιούνται
προσομοιώσεις γνωστών ισχυρών
σεισμών της γης.
Μετά το φαγητό μας σε παρα-

λιακές ταβέρνες, αναχωρούμε με
το πούλμαν για το «Θαλασσόκοσμο» το ενυδρείο της Κρήτης
που είναι αφιερωμένο στη Μεσόγειο θάλασσασα. Εδώ μέσα σε
μεγάλες δεξαμενές βλέπουμε από
πολύ κοντά, και όχι στο πιάτο
μας, μεγάλους ερμαφρόδιτους
ροφούς, τσιπούρες, συναγρίδες,
σμέρνες, γλώσσες, αλλά και
τροπικά ψάρια (δηλαδή το Νέμο),
υπέροχες ανεμώνες, ιππόκαμπους
και μεγάλους ακίνδυνους σταχτοκαρχαρίες. Είναι όμως ώρα να
φύγουμε για το αεροδρόμιο.
Τα προλάβαμε όλα! Καλό καλοκαίρι και εις το επανειδείν !!!
Νάσια Θεοφιλίδου
Φωτογραφίες: Γίωργος Δημητρίου
9
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Ο ΚΑΘΕ ΛΑΓΑΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ
Του Νίκου Χαραλαμπίδη*
Δημοσιεύτηκε στο Protagon στις 10/7/17

Ν

ύχτα στον Λαγανά... Οι νεαροί δεν διατηρούν
και ιδιαίτερη επαφή με το περιβάλλον...

Κάπου στο μακρινό Τέξας μία μάνα έχει χάσει
τον κόσμο κάτω από τα πόδια της. Ένας 22χρονος
Αμερικανός τουρίστας έπεσε νεκρός ύστερα από
ξυλοδαρμό από ομάδα 15 ατόμων, στον Λαγανά
Ζακύνθου. Είναι ο γιός της.
Το τελευταίο που θα μπορούσε να φανταστεί η
μάνα στο Τέξας είναι το άψυχο κορμί του παιδιού
της στη μέση ενός δρόμου, χιλιάδες μίλια μακριά,
και μια παρέα/συμμορία να εξακολουθεί να το
χτυπάει. Ούτε στον χειρότερο εχθρό σου. Άλλωστε,
όπως αποκαλύφθηκε, η ίδια μάνα έχασε κι άλλο
παιδί με τον ίδιο τρόπο. Μετά από φασαρία σε
μπαρ… Οι φονιάδες της διπλανής «πόρτας».
Δεν γίνεται όμως όλα αυτά να μας φαντάζουν
εξωπραγματικά. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε να
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κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στη μνήμη
του νεκρού, οφείλουμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να σπάσουμε το απόστημα.
Οι «Λαγανάδες» είναι απλώς κέντρα κοινωνικά και
πολιτικά αποδεκτής ανομίας. Πόλεις φαντάσματα,
νεκρές και ανύπαρκτες τον χειμώνα και πολύβουο μελίσσι 3-4 μήνες τον χρόνο, με έναν πολύχρωμο νεανικό
πληθυσμό. Οι πιο πολλοί Λαγανάδες έχουν χωρίσει
από κάθε έννοια χωροταξίας και πολεοδομίας. Ένας κεντρικός δρόμος με φώτα, δυνατή μουσική και κράχτες.
Βασικοί κανονισμοί για θόρυβο, χωροταξία κ.ο.κ. δεν
έχουν θέση εκεί. Πιτσιρίκια απ’ όλο τον κόσμο έρχονται
να πιούν όλο τον Βόσπορο, να καπνίσουν ό,τι βρουν
και να καταπιούν ό,τι τους σερβίρουν με την υπόσχεση
ότι θα τους στείλει αδιάβαστους. Με εμάς, τους καλούς
νοικοκυραίους, να κάνουμε τα στραβά μάτια μπροστά
σε αυτά τα αίσχη. Γιατί ξέρουμε. Αλλά είναι βλέπεις και
τα λεφτά, και το δάνειο για την επέκταση στην παράγκα που έγινε κλαμπ, και οι σπουδές για το παιδί, και
το δάνειο για να φτιάξουμε μερικά ακόμα rooms to let.
Λίγοι μήνες είναι… θα περάσουν.
Την ίδια στιγμή, ο Λαγανάς είναι ένα ευλογημένο και
μοναδικό μέρος: η πιο σημαντική παραλία ωοτοκίας
της θαλάσσιας χελώνας σε όλη την Μεσόγειο. Με
υπέροχες παραλίες και πεντακάθαρα νερά. Αντί για
το δρόμο της αρπαχτής, τα λαμπιόνια, τα ντεσιμπέλ
και τους μπράβους, η τοπική κοινωνία θα μπορούσε
ξεκάθαρα να επιλέξει να ακολουθήσει το δρόμο της
ουσιαστικής και σε βάθος χρόνου αξιοποίησης αυτής
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πίσω από το δάχτυλό μας. Η μάνα του πιτσιρικά που
βρέθηκε νεκρός ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό στον
Λαγανά δεν θα ξαναδεί τον γιό της ζωντανό. Ας
είναι η τελευταία που θα ζήσει τέτοιο δράμα.
ΥΓ. για τον Λαγανά έχω ισχυρή άποψη. Πέρασα
εκεί πολλά χρόνια της νιότης μου για να μελετήσω
τη θαλάσσια χελώνα και – κυρίως – για να βοηθήσω
να βρεθεί τρόπος να συνυπάρξει το απειλούμενο
ζώο με το ανερχόμενο τουριστικό κύμα (δεκαετία
’80). Μέτρησα κάθε σπιθαμή παραλίας, συναντήθηκα με ντόπιους, δημάρχους, ξενοδόχους, ψαράδες,
ταβερνιάρηδες. Κάποιες από τις συναντήσεις ήταν
επώδυνες (έφαγα ξύλο), κάποιες άλλες εξαιρετικά
δημιουργικές. Έκανα φιλίες και γνωρίστηκα με ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή μου. Ώσπου καταφέραμε και βρήκαμε ένα κοινό τόπο που κατέληξε
σε ένα πακέτο κοινών προτάσεων για τη δημιουργία
θαλάσσιου πάρκου. Σήμερα, το Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο Ζακύνθου αποτελεί πραγματικότητα. Αλλά
αποτελεί εν πολλοίς και μια χαμένη ευκαιρία για τη
στροφή στον ποιοτικό τουρισμό μακράς πνοής, για
τη στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

της μοναδικότητας. Άλλωστε, λίγα μόνο χιλιόμετρα
πιο πέρα υπάρχουν τουριστικές επιχειρήσεις που
σέβονται και προσπαθούν να αναδείξουν τις ομορφιές του νησιού (χορωδίες και αρέκιες, ορχήστρες και
θεατρικές ομάδες, Κάλβο και Ούγκο Φώσκολο).
Ας σταματήσουμε λοιπόν να πέφτουμε από τα
σύννεφα. Όσο θα υπάρχουν πιτσιρίκια που βιάζονται να γίνουν τύφλα και μετράνε τον ανδρισμό
μέσα από τσαμπουκάδες των παραισθήσεων, όσο η
τοπική κοινωνία κάνει τα στραβά μάτια προσβλέποντας μόνο στα οικονομικά οφέλη και παραβλέποντας την αποδόμηση βασικών αξιών του κοινωνικού ιστού, θα έχουμε καινούργια Φαληράκια και
Χερσονήσους και Λαγανάδες.
Τη δημιουργία και τη γιγάντωση των «Λαγανάδων» την ανεχθήκαμε και την εκθρέψαμε πολλοί
και για πολλά χρόνια: τοπική κοινωνία, αρχές,
τοπική αυτοδιοίκηση κ.ο.κ. Η αλλαγή δεν μπορεί
παρά να προέλθει από όλους αυτούς αλλά και από
τους σοβαρούς επιχειρηματίες που τα μάζεψαν και
φύγανε από αυτές τις περιοχές. Επιμένω στο «από
όλους» αντί του «περισσότερη αστυνόμευση». Η
αστυνομία σπάνια πηγαίνει κόντρα στην τοπική
κοινωνία (ακόμη και όταν θα έπρεπε).
Όσο το πραγματικό κόστος του εύκολου χρήματος
αποκρύπτεται, τόσο θα συνεχίζουμε να κρυβόμαστε

*O Nίκος Χαραλαμπίδης είναι επικεφαλής
του ελληνικού γραφείου της Greenpeace

ΕΚΔΟΣΗ - ΟΔΗΓΟΣ
Λίγες μέρες μετά την
εεπιστροφή μας από
ττην Κρήτη εκδόθηκε
ττο βιβλίο-οδηγός
ττου Ιστορικού και
Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης
από τις εκδόσεις
α
««Μίλητος». Στον
πρόλογο από τον
π
Άγγελο ΔεληβορΆ
ριά, ανάμεσα στα
ρ
άλλα διαβάζουά
με: «Δεν είναι
μ
η πρώτη φορά
που υπογραμπ
μίζω τι οφείλει στον
ευεργετισμό το ελληνικό κράτος. Τις
ενσυνείδητες δηλαδή προσπάθειες της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας να συμμετέχει ενεργά στη στερέωση

των θεμελίων του τόπου αλλά
και στις
προσδοκίες των
μελλοντικών
του
προοπτικών.
…Την ανάκληση των συλλογισμών μου τη
χρωστώ στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης. Σε έναν σπουδαίο πνευματικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1974 από τη Φαλή Βογιατζάκη
και τον Χριστόφορο Σταυρουλάκη, ο ποίος λειτουργεί
υποδειγματικά εισάγοντας μυητικά τους Έλληνες και
ξένους επισκέπτες στη γοητεία του κρητικού έπους…»
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Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2017 για τους μεγάλους
Καθώς περνά ο χρόνος οι εκδηλώσεις εμπλουτίζονται.
• Σάββατο 16/9, Κέντρο ΓΑΙΑ
ώρα 9:30 – 15:00, «Τα Ορυκτά
και ο Άνθρωπος» το ΜΟΥΣΕΙΟ οργανώνει ημερίδα για
εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων με ευκαιρία την έκθεση με τον πιο πάνω τίτλο.
Πληροφορίες 210-8015870
εσωτερικό 581 και 527
• Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ώρα
18:30 η πρώτη συνάντηση της
περιόδου στο café Αμμωνίτες,
Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100,
Κηφισιά. Σήμερα θέλουμε να
μιλήσουμε και ν’ ακουστούμε
όλοι. Μια εμπειρία από το τρίμηνο που πέρασε (περιβαλλοντική, πολιτιστική ή άλλη) που
θέλουμε να μοιραστούμε, αλλά
και ιδέες για τη νέα περίοδο.
Ακόμη θα γίνει ενημέρωση για
το πρόγραμμα της χρονιάς.
• Παρασκευή 20 έως Κυριακή
22 Οκτωβρίου, ΕΚΔΡΟΜΗ
στη γνωστή/άγνωστη Βόρεια
Εύβοια για να χαρούμε τα
φθινοπωρινά χρώματα και να
περπατήσουμε στα ωραία δάση
του Τελέθριου όρους. Μετάβαση από Αρκίτσα-Αιδηψό
και επιστροφή από Χαλκίδα.
Θα επισκεφθούμε τα Γιάλτρα,

Αγ. Γεώργιο, τον Αγιόκαμπο,
τους Ωραιούς την Ιστιαία, το
μικρό και μεγάλο Λιβάδι, τους
καταρράκτες του Δρυμώνα, τις
Ροβιές, τη Λίμνη, το Μαντούδι κ.ά. Διαμονή στην Αιδηψό.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 160 €, μη
μέλη 190 €, μονόκλινο + 30 €.

Για τα Παιδιά
Φέτος θα συνεχιστεί ο δανεισμός
των πέντε Μουσειοσκευών (βλέπε στην ιστοσελίδα μας: φορητά
πακέτα). Επίσης σχεδιάζουμε
ακόμη δύο δράσεις εκτός των χώρων του Μουσείου για μαθητές
Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού:

• Τρίτη 7 Νοεμβρίου, 18:30,
μηνιαία συνάντηση στο café
Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ,
Όθωνος 100, Κηφισιά. «Με
τι μετριέται η Ζωή» αυτό
είναι το θέμα της ομιλίας της
ομότιμης καθηγήτριας του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Μερόπης Σπυροπούλου

• Για την υγεία του εδάφους στην
περιοχή του Ασωπού ποταμού

• Σάββατο 2 Δεκεμβρίου ΕΚΔΡΟΜΗ στην Πάτρα. Ξενάγηση στο νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο και στη Βούντενη
με τους μυκηναϊκούς τάφους.
Γεύμα (έξοδα ατομικά) και
επιστροφή το βράδυ. ΚΟΣΤΟΣ μέλη 35, μη μέλη 40 €.

Μόλις έχουμε νεότερα θα σταλεί
ειδοποίηση.

• Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, 18:30, μηνιαία συνάντηση στο café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος
100, Κηφισιά. Ομιλία-συζήτηση
με τον κ. Σταύρο Μπένο, ιδρυτή
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

• Για τη Μετανάστευση σε
περιοχή με πρώτο συνθετικό τη λέξη «Νέα» π.χ. Νέα
Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Νέα
Χαλκηδόνα κ.ο.κ. που έχουν
δημιουργηθεί από πρόσφυγες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το μειωμένο κόστος συμμετοχής στις
εκδηλώσεις είναι η τακτοποίηση
της συνδρομής που παραμένει 50 € για άτομα και 70 € για
ζευγάρια και οικογένειες. Οι
συνδρομές που ξεκινούν από
Σεπτέμβριο, περιλαμβάνουν και
όλο το επόμενο έτος.
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ θέσης με την
καταβολή του αντιτίμου κάθε
εκδήλωσης.

ΧΟΡΗΓΟΣ έντυπης μορφής των 4 τευχών του 2017, μέλος που παραμένει ανώνυμο.

Ταχ. Γραφειο
ΚΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Αρ. Αδείας
271

Κωδικός 014860

Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Λεβιδου 13, 145 62 Κηφισιά y Τηλ./fax: 210 8083289, 210 8015870
e-mail: amarg@gnhm.gr y Εκδότης: Άννα Κρεμέζη - Μαργαριτούλη
Διόρθωση κειμένων: Αγγελική Βαρελλά
Σχεδιασμός: Ιάσων Μ. y Εκτύπωση: Δ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή τεύχους για τα μη μελη των ΦΙΛΩΝ, 1€

8

«Οι Φίλοι του Μουσείου» - Τεύχος 129, Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 2017

Ιστοσελιδα: www.filoi-gnhm.gr

