
�Ο Ι  ΦΙΛΟ Ι  ΤΟΥ Μ ΟΥ ΣΕΙ ΟΥ ΓΟΥΛ ΑΝ Δ Ρ Η •  Τε ύ χο ς  1 3 2  •  Απ ρ .  Μά ι ο ς .  Ι ο υ ν.  20 1 8

 Και τι δε ζήσαμε μέσα στα 
σαράντα χρόνια που κλεί-
νουμε φέτος. Επιφυλασ-
σόμεθα για ένα αφιέρω-
μα-αναδρομή σε επόμενο 
τεύχος. Προς το παρόν δείτε 
εδώ τα συμπεράσματα από 
τη συνάντηση για την προ-
οπτική του Σωματείου μας, 
το αποχαιρετιστήριο «ουζά-
κι» στις 5 Ιουνίου, ένα ενδι-
αφέρον άρθρο για τους Μύ-
λους, αποσπάσματα από το 
ημερολόγιο της εκδρομής 

μας στη Μεσ-
σηνία και κά-
ποια από αυτά 
που σχεδιά-
ζουμε μέχρι 
το τέλος του 
χρόνου. 
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Ήρθαν 34 μέλη κι ανάμεσά τους 
η νέα διευθύντρια του Μουσείου 
Μαρία Παπαϊωάννου, η Νικόλ Κυ-
ριακοπούλου (σύνδεσμος ανάμε-
σα στο Μουσείο και τους Φίλους) 
και η Ιωάννα Λεμονή (υπεύθυνη 
marketing του Μουσείου). Η συ-
νάντηση έγινε σε κλίμα πολύ φι-
λικό και καλοπροαίρετο. Οι ιδέες 
και οι απόψεις που ακούστηκαν 
ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ελπί-
ζουμε στην πλειοψηφία τους να 
καταφέρουμε να τις υλοποιήσου-
με. Για την προετοιμασία είχαμε 
στείλει ηλεκτρονικά και μοιρά-
σαμε και επιτόπου ένα ερωτη-
ματολόγιο από το οποίο λάβαμε 
συμπληρωμένα επιτόπου 16 και 
3 ηλεκτρονικά. Συνοψίζουμε πιο 
κάτω όσα ειπώθηκαν:

Για  να  
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΜΕ 
Νέα ΜΕΛΗ:
�. Να τυπώσουμε και να υπάρχει 

ένα φυλλάδιο για τους Φίλους 
και στις δυο εισόδους του 
Μουσείου και στο Πωλητήριο, 
να μπαίνει μέσα στη σακούλα 
κάθε αγοραστή

2. Να υπάρχει αξιόλογη έκπτωση 
για τα μέλη στο Πωλητήριο και 

στο εστιατόριο του Μουσείου
�. Να δημιουργηθεί μια κοινωνι-

κή δράση, ελκυστική για νέους 
(π.χ. μαθήματα σε προσφυγό-
πουλα) για προσέλκυση και 
εθελοντών

4. Να ανανεωθεί η Ιστοσελίδα και 
το Logo μας να γίνουν πιο μο-
ντέρνα 

5. Να πλησιάσουμε τα ξένα σχο-
λεία, ιδίως της περιοχής μας με 
επισκέψεις και δράσεις μέσα 
σ’ αυτά, και μετά να προσελ-
κύσουμε οικογένειες σε ημε-
ρήσιες δράσεις 

6. Να οργανωθούν βραδιές τζαζ 
ή/και ροκ μουσικής 

7. Να οργανώσουμε διαγωνισμούς 
π.χ. φωτογραφίας φύσης

8. Να γίνει ειδική εκδήλωση προ-
σέλκυσης μελών

Για να ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ στις 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ μας
9. Να φαίνονται πολύ περισσότε-

ρο οι εκδηλώσεις των Φίλων 
στο Site και το News Letter του 
Μουσείου 

�0. Οι ομιλητές να είναι διάσημοι 
ή/και από Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις

��. Να αυξηθούν οι μονοήμερες 
εκδρομές ή και μισής μέρας

�2.  Να υπάρχει πολύ πιο έντονη 
παρουσία των Φίλων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

��. Να επαναλάβουμε κάποιες 
από τις παλιές πετυχημένες 
εκδρομές ή βραδιές λόγου και 
μουσικής σε συνεργασία με το 
Μουσείο 

�4. Να υπενθυμίζουμε συχνά στο 
mail τις εκδηλώσεις και κάθε 
μία χωριστά

�5. Να συνεργαστούμε με Π.Ο. 
όπως η Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας της Φύσης και η 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλο-
ντος και Πολιτισμού και ίσως 
επαναλάβουμε εδώ κάποιες 
από τις εκδηλώσεις τους 

�6. Εκτός συνάντησης και δυο μέ-
ρες αργότερα, αναφέρθηκε η 
ιδέα κατά τη διάρκεια των γι-
ορτών των Χριστουγέννων 
που οργανώνει το Μουσείο, 
να υπάρχουν και 1-2 πάγκοι με 
παιδικά κ.ά. βιβλία 2ο χέρι και 
κάποια χριστουγεννιάτικα είδη 
προς πώληση

Το Δ.Σ. έμεινε πολύ ικανοποιημέ-
νο από τη συνάντηση και το ζωη-
ρό και ειλικρινές ενδιαφέρον των 
μελών. Μέσα στην επόμενη περί-
οδο σε πρώτη φάση θα προσπα-
θήσει να υλοποιήσει τις προτά-
σεις 1, 2, 5 και 6 και 14.

Στις 5 Ιουνίου, συνέπεσε με την παγκόσμια ημέρα 
περιβάλλοντος, είχαμε το καθιερωμένο «ουζάκι» 
για να ευχαριστήσουμε τα μέλη-εθελοντές που βοή-
θησαν και φέτος στη λειτουργία και τις δράσεις των 
Φίλων. Το παρομοιάζουμε κάπως με τις γυμναστικές 
επιδείξεις, που κάναμε στο σχολείο.

Με το καλωσόρισμα, προσφέραμε μια κάρτα-εν-
θύμιο για τον κάθε εθελοντή χωριστά. Στη συνέχεια η 
Πρόεδρος Λουκία Τριβόλη έκανε μια σύντομη αναφο-
ρά στο έργο των Φίλων. Το ίδιο και η κυρία Φαλή Βογι-
ατζάκη που μας ευχήθηκε να τα εκατοστήσουμε!

Παίξαμε και δυο παιχνίδια: Τα «Τυχαία Ζευγα-
ρώματα» που δεν είχε μεγάλη απήχηση, είμαστε 
και ντροπαλοί, αλλά το 2ο : «Ένα καπέλο όλο Ιδέ-
ες» είχε μεγάλη επιτυχία. Τα 12 μέλη που δώσανε 
πετυχημένους τίτλους κέρδισαν από ένα καπέλο. 
Πρωταγωνίστρια εδώ η Ειρήνη Ζαχαροδήμου που 
έπαιξε το μοντέλο. Στη συνέχεια φάγαμε και ήπιαμε 
απ’ όλα εκτός από ουζάκι…

Λίγο πριν το Τέλος ακούσαμε από την Ελένη Σι-
αφάκα, σε πρώτη παγκόσμια ανάγνωση το ποίημα 
«40 χρόνια Φίλοι» που έγραψε για την περίσταση.

Τέλος την τούρτα που πρόσφερε η Ελένη, δεν 
την κόψαμε, επειδή ήδη ο καθένας είχε το κομμάτι 
του, σβήσαμε όμως τα 40 κεράκια. Η Τούρτα που 
κόψαμε ήρθε απρόσμενα, όπως και η δημιουργός 
της η Δώρα Λιάκου. 

Και του χρόνου…
Άννα Κ-Μ

5 Ιουνίου, 
μ’ ένα ουζάκι
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Σύνοψη – Συμπεράσματα
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γνωστοί ίσως επειδή βρίσκονται σε θέσεις περί-
οπτες και είναι εντυπωσιακοί.

Αυτά όμως στην παραδοσιακή ζωή. Με τα χρό-
νια οι μύλοι εξελίχθηκαν για κίνηση εργοστασίων 
(κλωστήρια, υφαντήρια, κτλ) που και αυτά στην 
αρχή χρησιμοποίησαν την υδροκίνηση. Αργότερα 
το πετρέλαιο και ο ηλεκτρισμός αντικατέστησαν 
την υδροκίνηση. Τέτοια εργοστάσια έχουμε στη 
Νάουσα, στην Έδεσα και αλλού στην πατρίδα μας. 

Εκτός από τα σιτηρά, ο μηχανισμός του μύλου 
χρησιμοποιήθηκε και για κάθε είδους κονιορτοποί-
ηση, από ορυκτά και πετρώματα μέχρι και μαρμά-

Λίγα λόγια 
για μύλους
του Γιώργου Σπέη

 
 

 

 
 

Πρώτα σκεφτείτε τι φαντάζεστε όταν ακούτε «μύ-
λος» και μετά ας εξετάσουμε τι είναι πραγματικά 
μύλος. 

Κατ’ αρχήν είναι κτήρια που έχουν μηχανισμούς 
αλλά όχι μόνο για να αλέθουν σιτηρά. Υπάρχουν 
πολλοί τύποι μύλων που εξυπηρετούν διαφορετι-
κές ανάγκες. Μύλοι που χρησιμοποιούν για κινητή-
ρια δύναμη την μυϊκή δύναμη του ανθρώπου ή των 
ζώων ή τη δύναμη της ροής του νερού (υδροκίνηση) 
ή τη δύναμη του αέρα. 

Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, η υδρο-
κίνηση ήταν η πιο διαδεδομένη μορφή ενέργειας 
για τους μύλους. Στην Ελλάδα, ο νερόμυλος ήταν 
προτιμότερος από τον ανεμόμυλο, επειδή η φτε-
ρωτή του ανεμόμυλου συχνά ανέπτυσσε μεγάλη 
ταχύτητα, άρα έδινε περισσότερες στροφές στις 
μυλόπετρες, άρα και υψηλή θερμοκρασία που 
έκαιγε το αλεύρι. Ακόμα και σε «άνυδρα» νησιά 
προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν και να δι-
ευθετήσουν το λιγοστό νερό χρησιμοποιώντας 
πολύπλοκα συστήματα με δεξαμενές, φράγματα 
και αυλάκια για χρήση στους νερόμυλους. Αν και 
στην Ελλάδα υπήρχαν περίπου 30.000 νερόμυλοι 
και μόλις 2.000 ανεμόμυλοι, οι δεύτεροι είναι πιο 

Μύλος-
αντλία 

νερού στη 
Γλυφάδα.

Χαρακτικό με την ανεμαντλία από τον κήπο της 
Ωβέρνης, από το βιβλίο του Bernard Eugène Antoine 

Rottiers, Description des monuments de Rhodes, 1828.

Η «φάμπρικα» του Εμπειρίκου στις Στενιές της Άνδρου. 
Η μεγαλύτερη φτερωτή νερόμυλου στο Αιγαίο.
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Ο Γιώργος Σπέης είναι μέλος 45μελούς 
Ελληνικής Ομάδας της TIMS που ανήκει 
στην διεθνή οργάνωση TIMS (The 
International Molinological Society) με 
510 μέλη και παραρτήματα σε 35 χώρες
www.hellenicmills.gr, www.molinology.org

ρινα μέλη κτηρίων ή αγαλμάτων για να παραχθούν 
οικοδομικά υλικά, ασβέστης κ.ά. (Τέτοιος μύλος 
υπήρχε τουλάχιστον στην Αθηναϊκή αγορά, που κα-
ταγράφηκε όταν έγιναν οι ανασκαφές. Φανταστείτε 
τι μπορεί να καταστράφηκε από τα αριστουργήματα 
τέχνης που υπήρχαν εκεί). Μύλοι είναι και τα λιοτρί-
βια επειδή πολτοποιούν με την περιστροφή μεγάλης 

κυλινδρικής πέτρας τον καρπό της ελιάς. Όλοι οι πιο 
πάνω είναι μύλοι με μηχανισμό περιστροφής.  

Υπάρχουν όμως και μύλοι όπου η περιστροφική 
κίνηση μετατρέπεται σε άλλες μορφές κίνησης, 
όπως η κρούση. Εδώ πλέον ο άξονας της φτερωτής 
έχει έκκεντρα, ξύλα κάθετα προς τον άξονα, που 
ανεβοκατεβάζουν βραχίονες. 

Τέτοιοι μύλοι είναι οι μπαρουτόμυλοι, που υπάρ-
χουν στη Δημητσάνα και αλλού. 

Άγνωστοι ή ξεχασμένοι είναι σήμερα οι ρυζόμυ-
λοι (με «υ» όχι «ι») που ξεφλούδιζαν το ρύζι, και 
υπήρχαν στο Μεσολόγγι και στις Σέρρες. 

Ακόμα πιο ξεχασμένοι είναι οι ταμπακόμυλοι. 
Εδώ γίνεται μπέρδεμα ανάμεσα σε δύο είδη μύ-
λων. Αυτούς που ήταν στα ταμπάκικα της Χίου 
που άλεθαν βελανίδια και άλλες δεψικές ύλες 
χρήσιμες στη βυρσοδεψία και αυτούς που έκαναν 
τα φύλλα καπνού σκόνη ταμπάκου για να εισπνέ-
εται από τη μύτη! 

Στους μύλους ανήκουν επίσης οι νεροτριβές 

όπου πλένονταν βαριά ρούχα, φλοκάτες, κουβέρ-
τες κ.ά. και τα μαντάνια για να σφίγγουν οι ίνες στα 
υφαντά που είναι πάλι νερόμυλοι. Στον άξονά τους 
έχουν ξύλινα σφυριά και χτυπούν τα υφαντά. Αυτά 
υπήρχαν σε όλη την ορεινή Ελλάδα αλλά και στην 
Κρήτη, όπου τα ονόμαζαν ρασοφάμπρικες. 

Η θέση «Πριόνια» στους πρόποδες του Ολύμπου 
πήρε το όνομά της από τα νεροπρίονα που υπήρχαν 
εκεί για να κόβουν μεγάλους κορμούς. Τα νεροπρί-
ονα είναι η πιο σύνθετη μορφή μύλου με περιστρο-

φική αλλά και γραμμική κίνηση. Πολλές αντλίες νε-
ρού, όπως οι γνωστοί μύλοι στο Λασίθι στηρίζονται 
επίσης στην αρχή του μύλου. Το ίδιο και οι πολύ 
περίεργοι «ανεμόμυλοι» στη Ρόδο και στην Κω. Επί-
σης  τα μάγγανα στα μαγγανοπήγαδα που κάποτε 
ήταν σχοινένια με πήλινους κουβάδες. 

Μ΄ αυτά τα λίγα ελπίζουμε να σκιαγραφήθηκε μια 
εικόνα για το μηχανισμό του μύλου στον τόπο μας. 

Υπάρχει πληθώρα από ιστορίες, παραδόσεις, 
παραμύθια, αινίγματα και όχι μόνο σχετικά με τους 
μύλους και το περιβάλλον τους, άλλοτε θετικά κι 
άλλοτε αρνητικά για τους μυλωνάδες. Σε κάποιες 
παλιές εκκλησίες, στο νάρθηκα, βασικός αμαρτω-
λός παρουσιάζεται ο μυλωνάς με μια μυλόπετρα 
κρεμασμένη στο λαιμό. Ειδικά ο νερόμυλος, μέσα 
στη ρεματιά με όλο το ζωικό και φυτικό βασίλειο 

που τον περιβάλλει γίνεται πηγή έμπνευσης για 
ποιητές, ζωγράφους κ.ά. 

Όμως ο Μύλος δεν ήταν μόνο για να αλέθει. Ήταν 
ένα από τα κεντρικότερα σημεία συνάντησης της 
τοπικής κοινωνίας. 

Είναι ένας κόσμος μαγικός που υποβάλλει ακό-
μα και τον σημερινό επισκέπτη και τον οδηγεί στον 
κόσμο του ονείρου.

Νερόμυλος στη Νάξο

Νεροτριβή από το  Μουσείο Υδροκίνησης του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς  

στη Δημητσάνα

Χανιά: Ελαιοτριβείο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης
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ότερο, ψηλά απέναντι από την 
Πύλο και το νεότερο, το Νιόκα-
στρο που βρίσκεται πάνω στη 
θάλασσα, μέσα στα πεύκα. Το 
Νιόκαστρο, κτίστηκε από τους 
Οθωμανούς και διαδοχικά πέ-
ρασε στους Ενετούς, στους Ρώ-
σους, μετά  την επανάσταση του 
1821 στους Έλληνες, μετά στους 
Τούρκους, μετά στους συμμά-
χους Γάλλους, οπότε το 1834 
ονομάζεται Πύλος.

Χρησιμοποιήθηκε ως φυλα-
κή την εποχή του Όθωνα και 
στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ήταν 
φρουραρχείο των Ιταλών και των 
Γερμανών. Στην αυλή του θαυ-
μάσαμε τη μεγαλύτερη λεμονιά 
που είχαμε δει. Μετά πήγαμε στο 
Μουσείο Πασά που διαμορφώθη-
κε σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιο-
τήτων, από το 2010 και φιλοξενεί 
την έκθεση: “Βυθισμένα ταξίδια 
–Ανθρώπινες εξερευνήσεις”. Σε 
video-ταινία είδαμε τον πλούτο 
των εναλίων αρχαιοτήτων της 
χώρας μας. Στην κεντρική αί-
θουσα που έχει διαμορφωθεί 
ως αρχαίο ξύλινο σκαρί, κάτω 
από γυάλινο δάπεδο, φαινόταν 
ο χάρτης της Πελοποννήσου 
όπου εντοπίσαμε τα 7 ναυάγια 
από Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κύ-
θηρα και Μεθώνη. Οι Στρατώνες 
του κάστρου έχουν ανακαινισθεί 
και τώρα στεγάζουν το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο της Πύλου, με 
πολλά ευρήματα από το ανάκτο-
ρο του Νέστορα. Θαυμάσαμε τη 

μικρή πήλινη πινακίδα της Γραμ-
μικής γραφής Β’.

Συνεχίζουμε για το Ανάκτο-
ρο του Νέστορα στο λόφο του 
Επάνω Εγκλιανού, 4 χλμ. από τη 
Χώρα. Μέσα σ’ ελιές και πικρο-
δάφνες, αντικρίζουμε τα ερείπια 
του παλατιού στεγασμένα από 
εντυπωσιακό θόλο. Χτισμένο 
τον 13ο αι.π.Χ. είναι το καλύτερα 
διατηρημένο Μυκηναϊκό ανάκτο-

ρο. Καταστράφηκε από φωτιά 
στις αρχές του 12ου αι. Πρώτος 
έκανε ανασκαφές εδώ ο Ερρίκος 
Σλήμαν και ολοκλήρωσε ο Αμερι-
κανός Carl Blegen. Τμήματα από 
τοιχογραφίες και πληθώρα πήλι-
νων πινακίδων της γραμμικής Β’ 
η οποία αποκρυπτογραφήθηκε 
μόλις το 1952 από τον Ventris και 
τον Τσάντγουικ. Πιο πέρα είδαμε 
ένα μεγάλο συλημένο θολωτό 

Παρασκευή. Η παρέα μας ξε-
κίνησε για Πύλο- Μεθώνη και 
αλλού ως ανοιξιάτικη, τελικά 
όμως αποδείχτηκε καλοκαιρινή 
με μπάνιο και 30 βαθμούς θερ-
μοκρασία. Η πρώτη στάση έγινε 
στο Αρτεμίσιο και στη συνέχεια 
με γέλια και κεράσματα φτάσα-
με στην Πύλο μεσημέρι, μ’ ένα 
υπέροχο θαλασσινό αεράκι. Στο 
ξενοδοχείο μάς καλωσόρισαν με 
χυμούς, μεζέδες και ουζάκι! Τα 
δωμάτια, όλα με καταπληκτική 
θέα στον κόλπο του Ναυαρίνου. 
Όλη η παρέα μαζί γευματίσαμε 
στην παραλία. 

Το δειλινό ξεκινήσαμε για τη 

Μεθώνη. Θαυμάσαμε τα φημι-
σμένα σιδερένια φουρούσια των 
μπαλκονιών και ξαφνικά μπροστά 
μας ξεπρόβαλλε το επιβλητικό 
κάστρο της Μεθώνης, ένα από 
τα πιο σημαντικά οχυρωματικά 
έργα στην Ελλάδα. Περάσαμε 
την Πέτρινη γέφυρα που οδηγεί 
στην τεράστια πύλη του φρουρί-
ου και βρεθήκαμε σε μια καστρο-
πολιτεία 93 στρεμμάτων που έχει 
ζήσει δυο ενετοκρατίες και δυο 
τουρκοκρατίες.

Εδώ σώζονται βενετσιάνικα 
εμβλήματα, ερείπια τουρκικού 
λουτρού (χαμάμ), ένας κίονας 
από γρανίτη, μάλλον η βάση για 

το φτερωτό λιοντάρι της 
Βενετιάς. Στο οχυρωμένο 
νησάκι Μπούρτζι, οδηγηθή-
καμε πάνω από πλακόστρωτη 
μικρή γέφυρα.

Φεύγοντας ένιωθες μια γαλή-
νη, ακούγοντας τη θάλασσα και 
το ζουζούνισμα των μελισσών 
που τρυγούσαν τα άνθη από τα 
τεράστια φυτά κάππαρης που 
κρέμονταν από τα τείχη. Ξεδι-
ψάσαμε στην παραλία, κυνηγώ-
ντας το ηλιοβασίλεμα και με το 
πουλμανάκι μας φτάσαμε στην 
τουριστική Φοινικούντα όπου 
δειπνήσαμε με το τραπέζι μας 
πάνω στην άμμο.

Σάββατο πρωί, όλοι στην ώρα 
μας, μετά το ενισχυμένο πρωινό, 
συναντήσαμε τον συμπαθέστα-
το κ. Σταύρο Πετρόπουλο για να 
μας ξεναγήσει στα δυο κάστρα 
της Πύλου που δεσπόζουν πάνω 
από τον κόλπο του Ναυαρίνου. 
Το Παλαιόκαστρο είναι το παλι-
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Ο Ι Κ Ο Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η

Μεσσηνία 1-3 Ιουνίου
Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της Λουκίας Τριβόλη

Παραλία Βοϊδοκοιλιάς

Με τον οικο-ξεναγό μας Νίκο 
Λυμπερόπουλο στο παρατηρητήριο 
πουλιών στη λιμνοθάλασσα Γιάλοβα

Στο κάστρο της Μεθώνης 



Ο Ι  ΦΙΛΟ Ι  ΤΟΥ Μ ΟΥ ΣΕΙ ΟΥ ΓΟΥΛ ΑΝ Δ Ρ Η •  Τε ύ χο ς  1 3 2  •  Απ ρ .  Μά ι ο ς .  Ι ο υ ν.  20 1 8�0 ��Ο Ι  ΦΙΛΟ Ι  ΤΟΥ Μ ΟΥ ΣΕΙ ΟΥ ΓΟΥΛ ΑΝ Δ Ρ Η •  Τε ύ χο ς  1 3 2  •  Απ ρ .  Μά ι ο ς .  Ι ο υ ν.  20 1 8

τάφο. Η μέρα μας, η τόσο γεμά-
τη, τελειώνει με την επίσκεψη 
στο μικρό Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Χώρας.

Αφού αποχαιρετήσαμε τον 
ξεναγό μας, σταματήσαμε στη 
Γιάλοβα για μπάνιο και φαγητό 
στην παραλία. Λίγη ξεκούραση, 
μετά στο ξενοδοχείο και … ξανά 
προς τη δόξα τραβάμε. Δεν μας 
σταματάει τίποτα! Απογευματινή 
βαρκάδα στη Σφακτηρία και τα 
μνημεία της για τους πεσόντες 
στη μάχη του Ναυαρίνου. Ωραίο 
θαλασσινό αεράκι, φωτογραφίες 
πολλές, να και το μικρό νησά-
κι που μοιάζει με χελώνα και το 
λένε  χελωνησάκι!

Ήρθε και το βραδάκι, κάναμε 
βόλτα στην παραλία, φάγαμε 
παγωτά, γλυκά του κουταλιού 
και... «αμφίψωμο» με τυρί (δη-
λαδή τοστ) στο παλιό καφενείο 
της Πύλου. Με πολλά γέλια, 
ελαφρώς ξεθεωμένοι, πέσαμε 
για ύπνο.

Κυριακή πρωί, αποχαιρετά-
με την ωραία Πύλο, τους ευγε-

νέστατους ξενοδόχους και με 

τις αποσκευές μας ξεκινάμε, με 

τον τοπικό οικο-ξεναγό κ. Νίκο 

Λυμπερόπουλο. Πρώτα σταμα-

τάμε στη Βοϊδοκοιλιά και κατε-

βαίνουμε όλοι να δούμε και να 

περπατήσουμε λίγο στους αμ-

μόλοφους με τ’ ανθισμένα θυ-

μάρια, τους χαμηλούς κέδρους 

και τα καταπράσινα νερά. Δυ-

στυχώς δεν προλαβαίνουμε για 
μπάνιο, λίγοι γυρίζουν για καφέ 
και οι περισσότεροι συνεχίζου-
με για να περπατήσουμε στον 
υγρότοπο της λιμνοθάλασσας 
Γιάλοβα, που μαζί με την κοντι-
νή Σφακτηρία, έχει κηρυχθεί 
Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέ-
ροντος και ανήκει στο δίκτυο 
Natura 2000. Στο παρελθόν, ο 
υγρότοπος κινδύνεψε να απο-
ξηρανθεί όταν εκτράπηκαν οι 
εισροές γλυκών νερών. Αυτό σε 
συνδυασμό με την κατασκευή 
ενός καναλιού που θα έστελνε 
τα νερά του υγροτόπου στη θά-
λασσα, αλλά και ενός δρόμου 
που θα διέκοπτε την επαφή της 
λιμνοθάλασσας με το έλος, θα 
μείωναν πολύ τη βιοποικιλότη-
τα και την έκταση του υγροτό-
που. Όμως το σχέδιο απέτυχε 

και ευτυχώς το Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα LIFE-Φύση επανέφερε 
το γλυκό νερό δημιουργώντας 
οικοτουριστικές υποδομές. 
Περπατήσαμε ανάμεσα στη λι-
μνοθάλασσα και το κανάλι μέ-
χρι που φτάσαμε στο παρατη-
ρητήριο των πουλιών.

Φωτογραφήσαμε αρκετούς κα-
λαμοκανάδες, είδαμε ένα πολύ με-
γάλο ψάρι να τινάζεται ασημένιο 
στο φως, τριγύρω μας φρύγανα, 
αλμυροί βάλτοι και μικρές συστά-
δες από καλαμιές. Το φθινόπωρο 
και την άνοιξη μεταναστεύουν 
εδώ 275 είδη πουλιών. Μάθαμε ότι 
η περιοχή της Πύλου είναι το μο-
ναδικό μέρος στην Ευρώπη όπου 
ζει ο Αφρικανικός Χαμαιλέων.

Με τα μάτια μας γεμάτα ομορ-
φιά, συναντάμε την υπόλοιπη 
παρέα και συμφωνούμε αντί για 
Αγ. Φλώρο και πέστροφες να 
γυρίσουμε μέσω ... Καλαμάτας! 
Ενθουσιασμός στην παρέα, αρ-

κετοί δεν έχουν δεί την Καλα-
μάτα μετά το σεισμό του 1986 
που ανασυγκροτήθηκε τόσο 
γρήγορα και σωστά. Φτάνου-
με στην όμορφη Καλαμάτα και 
σταματάμε στην παλιά πόλη να 
δούμε το ξακουστό βυζαντινό 
εκκλησάκι των Αγ. Αποστόλων, 
το βρίσκουμε κλειστό, αλλά 
από πίσω ανοιχτό είναι το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο της. Χωνό-
μαστε μέσα γρήγορα. Είναι μι-
κρό με έξυπνες μουσειολογικές 
προσεγγίσεις.

Φαγητό στην όμορφη παραλία 
και … το παίρνουμε απόφαση: 
γυρίζουμε Αθήνα. Ο γυρισμός τα 
έχει όλα: Ξαφνική μπόρα, χαλάζι, 
κατακλυσμό και μετά ήλιο χρυσό 
και… φτάσαμε! 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
άξια αρχηγό μας την Μπετίνα 
Βρανά και σε όλους εσάς που με 
την παρέα και το κέφι σας κάνατε 
την εκδρομή μας αξέχαστη.

Λουκία Τριβόλη

φωτο: Εύα Ροδινού

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Το ανάκτορο του Νέστορα  
στην Πύλο

Φοινικούντας



Τρίτη 2/�0 στις 18:30, στο café Αμμωνίτες, Κέ-
ντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. Καλωσορίζουμε 
το Φθινόπωρο, ενημερωνόμαστε για το Πρόγραμ-
μα της χρονιάς και θυμόμαστε στιγμές από τα «40 
χρόνια των Φίλων» 

Κυριακή 7/�0 μικροί και μεγάλοι θα περπατή-
σουμε και θα ξεναγηθούμε στον Ε.Δ. Πάρνηθας ή 
στον Κιθαιρώνα 

Πέμπτη 25 έως Κυριακή 29/�0 ταξίδι στη 
Χώρα των Βάσκων. Οι πρώτες 35 θέσεις έχουν καλυ-
φθεί από Σεπτέμβριο ίσως υπάρξουν λίγες ακόμη. 

Τρίτη 6/�� στις 18:30, στο café Αμμωνίτες, Κέ-
ντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά, μηνιαία συνάντη-
ση, ομιλία της συγγραφέως Μαίρης Αγγελίδη 

Πέμπτη �5/�� προγραμματίζουμε την 8η βρα-
διά Λόγου και Μουσικής με τον συνθέτη και ερ-
μηνευτή Γιάννη Μαθέ 

Παρασκευή 2-�8/�� το ΜΟΥΣΕΙΟ οργανώνει 
το 2ο Ερπετολογικό Συμπόσιο και έκθεση ζωντα-

νών ερπετών και αμφίβιων 

Σάββατο 24/�� Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο «Οι Αμέτρητες Όψεις του Ωραίου» 
ξενάγηση στην έκθεση από την κ. Γεωργία 

Παπαδοπούλου. Συνάντηση επιτόπου. Η ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗ για μέλη και μη, θα οριστεί αργότερα 

Τρίτη 4/�2 στις 18:30, στο café Αμμωνίτες, Κέ-
ντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά, μηνιαία συνάντη-
ση και φιλοξενία Περιβαλλοντικής Οργάνωσης

Κυριακή �6/�2 επίσκεψη-ξενάγηση στη μονή 
Δαφνίου από την κ. Γεωργία Παπαδοπούλου. Συ-
νάντηση στο Μουσείο και μετάβαση με πούλμαν. 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για μέλη και μη, θα οριστεί αργότερα 

Γύρω στις 20/9 είναι πιθανή η οργάνωση μιας βρα-
διάς Jazz από το Μουσείο με τη συμμετοχή μας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τη μειωμένη τιμή στις εκ-
δηλώσεις είναι η τακτοποίηση της συνδρο-
μής που παραμένει: Για νέους κάτω των 35 
ετών, 25€. Για άτομα άνω των 35 ετών, 50€. 
Για ζευγάρια και οικογένειες 70€/έτος.

ΧΟΡΗΓΟΣ: έντυπης μορφής των 4 τευχών του 2018, μέλος που παραμένει ανώνυμο.
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