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40 χρόνια 
πέρασαν... 

  
  
  
   

Όταν το 1978 περνούσα την πύλη αυτού του Μουσείου, 
σκέφτηκα ότι εδώ θα ήθελα να δουλέψω και το όνειρο 

έγινε πραγματικότητα. Είχα βέβαια την πολυτέλεια στην 
αρχή να μπορώ να προσφέρω εθελοντική δουλειά. 
Τα χρόνια πέρασαν και η εθελοντική, μετατράπηκε 

σε έμμισθη δουλειά. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που 
δούλεψα και δουλεύω εξυπηρετώντας την ιδεολογία μου. 
Εδώ έκανα εξαιρετικές φιλίες και πολύτιμες συνεργασίες 

με τις οποίες «κινηθήκαμε στο χώρο της δημιουργίας». 
Άννα Κ-Μ Φ
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[40 χρόνια πέρασαν...]

Οι Αξιαγάπητοι Φίλοι μιας 
Μουσειακής Ζωής

Γεννήθηκα στο χωρίον Πατήσια. Ο πα-
τέρας μου δικηγόρος με έμαθε να ακρι-
βολογώ. Η μάνα μου άφθαστη νοικοκυ-
ρά, μ’ έμαθε πως το σημαντικότερο στη 
ζωή είναι η νοικοκυροσύνη στο σπιτικό 
αλλά και στο νου μας. Όταν είμαστε μι-
κρές, με την Αγλαΐα, την αδερφή μου, 
μας έλεγε: «αν δεν είσαστε καλά παιδιά 
θα σας στείλω κατασκήνωση»…

Πού να ήξερα τότε ότι μου έμελλε να 
κάνω αμέτρητες ελεύθερες κατασκηνώ-
σεις στη ζωή μου. Γνώρισα το Δημήτρη 
Μαργαριτούλη στα 17 μου. Τα παιδιά μας 
τη Λενιώ και τον Ιάσονα, σχεδόν τα με-
γαλώσαμε στο ύπαιθρο. Υπερβάλω … 
πάντως η διασκέδασή μας ήταν αυτή.

Έτσι, το 1978 στη Ζάκυνθο, ψάχνοντας 
ερημικό μέρος για να κατασκηνώσουμε, 
ανακαλύψαμε τις χελώνες. Εμένα βέβαια 
προτεραιότητά μου ήταν τα παιδιά. Ο Δη-
μήτρης όμως το βασάνισε πάρα πολύ το 
θέμα. Ανάμεσα στις άλλες προσπάθειές 
του για προστασία του βιοτόπου στη Ζά-
κυνθο, ήρθε και στην κ. Νίκη Γουλανδρή 
που είχε τότε πολλές επαφές με το νεο-
σύστατο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
τον πρώτο υπουργό Αντώνη Τρίτση. Εκεί-
νη έβγαλε από το συρτάρι της μια αίτηση 
και του ζήτησε να γραφτεί μέλος στους 
Φίλους του ΜΓΦΙ, που είχαν μόλις ιδρυ-
θεί, και να δώσει μια διάλεξη για τις χελώ-
νες στα μέλη των Φίλων.

Εγώ πάλι στις βόλτες μου με τα παι-
διά, έβλεπα το Μουσείο και έλεγα: «εδώ 
θέλω να δουλέψω». Όταν λοιπόν ήρθε 
στο σπίτι μας μια επιστολή από το Σω-
ματείο των Φίλων, που ζητούσε εθε-
λοντική εργασία για ξεναγήσεις μαθη-
τών, έσπευσα να δηλώσω συμμετοχή, κι 
όπως έμαθα αργότερα, ήμουνα η μόνη.

Εκτός από διάφορους καθηγητές, κυ-
ρίως ξένους, που συναναστρεφόμαστε 
για τις χελώνες, δάσκαλοί μου στο Μου-
σείο ήταν ο Σταύρος Ρίζος, η Νικολέτα 
Μπονσινιόρι, η Νταϊάνα Ντοπχάιντε και 
η Μαριάννα Ντελαμότ. Η Μαριάννα νο-
μίζω με επηρέασε περισσότερο με την 
σύνδεση πολιτισμού και φύσης (κοχύλια 
στις πόρπες των παραδοσιακών φορε-
σιών) και με την αναζήτηση για τη ση-
μασία της πληροφορίας. Ρωτούσε το 
«… και λοιπόν;». Μαθαίνουμε μια πλη-
ροφορία π.χ. για τη φωτοσύνθεση, χλω-
ροπλάστες, ήλιος, σάκχαρα, οξυγόνο … 
και λοιπόν; Πρέπει να πεις: «Η φωτοσύν-
θεση είναι η αναπνοή σου. Αν δεν υπήρ-
χε, δεν θα υπήρχες ούτε εσύ».

Συγκέντρωνα λοιπόν πληροφορίες 
από πανεπιστημιακά βοηθήματα, από 
την επικαιρότητα κ.ά. (σημειωτέον δεν 
είχαμε ακόμη internet) και έφτιαξα με-
γάλα ντοσιέ ανά θέμα και ανά αίθουσα, 
επειδή ο κ. Άγγελος μου είχε αναθέσει 
να εκπαιδεύω τους πρωτοεμφανιζόμε-
νους «ξεναγούς». Ο Ρίζος με κορόιδευε: 
«θα τους βάλεις να μάθουν όλα αυτά;». 
Τις διασκέδαζα πολύ τις ξεναγήσεις. Πό-
σα ανέκδοτα δεν είχα συγκεντρώσει…

Αφού λοιπόν είχα δοκιμαστεί ως «ξε-
ναγός» επιτυχώς, με πλησίασε ο Γιώρ-
γος Δραγώνας, αργότερα έμαθα ότι αυ-
τός ήταν ο εμπνευστής της δημιουργίας 
του Σωματείου των Φίλων, και μου πρό-
τεινε να αναλάβω το Σωματείο ως με-

ρικώς απασχολούμενη. Άλλο που δεν 
ήθελα! Όταν το ανέλαβα, το Σωματείο 
είχε μόνο ένα συρτάρι με το καταστατι-
κό, δυο βιβλία πρακτικών (Γ.Σ. και Δ.Σ.) κι 
ένα μπλοκ αποδείξεων. Πρόεδρος ήταν 
η κ. Φρόσω Πηλαβάκη. Συνομήλικη με 
την κ. Νίκη, αλλά εντελώς διαφορετικός 
τύπος. Ιστορική φυσιογνωμία με δράση 
στον Ερυθρό Σταυρό κατά τη διάρκεια 
του πολέμου και στο Σώμα Ελληνίδων 
Οδηγών. Σύζυγος του πρέσβη Αριστείδη 
Πηλαβάκη. Η κ. Πηλαβάκη κυκλοφορού-
σε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και 
ψώνιζε στη λαϊκή με το καροτσάκι της. 
«Έχω το γαϊδουράκι μου…» έλεγε.

Επίσης ήταν σωστή κοινωνική εγκυ-
κλοπαίδεια. Ήξερε τα παραλειπόμενα 
της καλής κοινωνίας, μέχρι τα φλερτ 
του Βασιλέως Παύλου ήξερε, προ Φρει-
δερίκης. Πού να θυμηθώ εγώ τόσα ονό-
ματα που μου αράδιαζε; Ενδιαφέρου-
σες ιστορίες πάντως. Ταμίας στο Δ.Σ. 
ήταν ο Ανδρέας Σακελλαρίου, εξαιρετι-
κά τυπικός και αυστηρός άνθρωπος.

Σιγά-σιγά άλλαζαν τα μέλη του Δ.Σ. 
και η επικοινωνία γινόταν πιο ζεστή και 
ισότιμη. Ο Νίκος Σημαντήρης, λογιστής,  
έβαλε τάξη στο Ταμείο, και μού έμαθε 
πολλά. Τον διαδέχθηκε ο Αλέκος Αλε-
ξίου, τον «τσίμπησα» ως γονιό του παι-
δικού τμήματος, κι αργότερα η Λίνα Νι-
κοπούλου. Γενικά κανείς δεν ήθελε να 
γίνει ταμίας. Άχαρος ρόλος αλλά απα-
ραίτητος. Ο Δρόσος Αγγελόπουλος, δια-
δέχθηκε την κ. Πηλαβάκη. Ήξερε πολ-
λά για τις λειτουργίες του Μουσείου, ως 
νομικός του σύμβουλος, νοιαζόταν και 
νοιάζεται για το Σωματείο. 

Το Δρόσο διαδέχτηκε η Βασιλική 
Μερτζάνη. Ντόμπρος, καλλιεργημένος  
και τσεκουράτος άνθρωπος, από τον 
Παρνασσό που ξέρει να συνεργάζεται. 
Με την είσοδο της Βασιλικής, το Δ.Σ. 
έγινε μια δεμένη παρέα. Με τη Λουκία 
Τριβόλη, σημερινή Πρόεδρο, που εκπέ-
μπει πολιτισμό και νοιάξιμο για τον κα-
θένα, την Ιόλη Πάκη αποτελεσματική 
και γενναιόδωρη, τον Τάκη Τερζόπου-
λο και πάλι «τσίμπημα» μέσω των παι-
διών του, γρήγορο, άσσο στα ηλεκτρο-
νικά, ό,τι πρέπει για το Ταμείο. Ωστόσο 
χωρίς την Εύα Ροδινού, τη βοηθό του, 
δεν θα τα κατάφερνε. Καλοπροαίρετος 
ελεγκτής των ταμειακών, αλλά και σύμ-
βουλος, ο Νίκος Μαλλούχος.

Εμείς οι εργαζόμενοι στο Μουσείο, 
είχαμε επαφή κυρίως με τον κ. Άγγελο. 

Κάθε μέρα συναντιόμαστε στο κυλικείο 
για διάλειμμα. Εκεί μαθαίναμε ο ένας τα 
του άλλου και ο κ. Άγγελος για όλους 
μας. Πολύ χρήσιμο αυτό το οικογενει-
ακό δέσιμο των εργαζομένων, κάτι  που 
τώρα λείπει. Για την κ. Νίκη μαθαίναμε 
μέσω της Βάσως Κούσουλα. Υπομονε-
τικός και γλυκομίλητος άνθρωπος η Βά-
σω, ξέρει πολλά και λέει λίγα. 

Όταν ήρθα στο Μουσείο υπήρχε η 
αίθουσα των σπονδυλωτών, χωρίς εκ-
θέματα ακόμα. Μόνο στο κέντρο της 
υπήρχε μία πέτρα από τη  σελήνη, 
ωραία φωτισμένη και με μεγαλειώδη 
μουσική επένδυση. Ο κόσμος ερχόταν 
σωρηδόν να την δει. Τότε στήθηκε η κα-
μηλοπάρδαλη, τώρα σήμα κατατεθέν 
του Μουσείου.

Η πρώτη εθελόντρια που ήρθε στο 
γραφείο των Φίλων ήταν η Μαρία Μακρι-
δάκη, φίλη και γειτόνισσά μου που είχε 
πρόσφατα χάσει τον άντρα της. Εξαιρε-
τικά θετικός και συνεπής τύπος. Μετά 
η Μιράντα Αγγελοπούλου, την αποκα-
λούσα «στρατηγό» επειδή ήταν πολύ 
αυστηρή. Κι ένα εξαιρετικό δίδυμο που 
ανέλαβε το αρχείο και την επικοινωνία 
με τα μέλη, ήταν η Αθηνά Μπίκου και η 
Ειρήνη Μπελλώνια. Η Αθηνά γρήγορη, 
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2013: Λιούτη Αμελίδου, Τασία Μυστριώτη, 
Έλλη Λαιμού (παρά λίγο και η) Μαίρη Χαρ-

δαλιά, με τις παντόφλες-έπαθλο για την 
ορθοστασία στο “Μικρό Μοναστηράκι”

2011: Δέσποινα Γκίνη, Κωνσταντίνα Τζώρ-
τζη, Λουκία Τροβόλη, Βασιλική Μερτζάνη, 

Γεωργία Γύφτουλα, Ελένη Σιαφάκα  
στο τελευταίο “Ουζάκι” της βεράντας  

του γραφείου μας

2010: Βασιλική Μερτζάνη, Εύα Ρέντζου,  
σε ένα από τα εργαστήρια  

“Ζωγραφίζοντας τη Φύση”

1990: Μαίρη Αλευρά, Μαρίνα Μακρίδου, 
Νίκος Σημαντήρης, Άννα Μαργαριτούλη, 
στο παλαιό κυλικείο του Μουσείου



όχι πολύ λεπτομερής, η Ειρήνη ακριβώς 
το αντίθετο. Σιγά-σιγά και σχολαστικά. 
Άρα το δίδυμο πολύ αποτελεσματικό.
Είχαμε μια πρωτοποριακή γραφομηχα-
νή IBM με δύο μπαλάκια που άλλαζαν. 
Ένα για τα ελληνικά και ένα για τα λα-
τινικά στοιχεία. Επίσης γύριζε πίσω και 
μπορούσες να διορθώσεις επιτόπου. Ο 
πρώτος μας κομπιούτερ ήταν δωρεά της 
Μιράντας Σκλαβενίτη.

Ανάμεσα στις πολλές γυναίκες εθε-
λόντριες υπήρχαν και δυο άντρες. Πρώ-
τα ο παιδαγωγός Ηλίας Πίτσικας. Από 
το 1985 που ερχόταν στο Μουσείο με 
τα παιδιά του νηπιαγωγείου της Εμπο-
ρικής Τράπεζας, όπου εργαζόταν, είχα 
αντιληφθεί ότι πρόκειται για σπάνια 
προσωπικότητα. Από τότε μέχρι τώρα 
ο Ηλίας αναλαμβάνει την επικοινωνία 

μας με μεγάλες ομάδες μαθητών σε εκ-
παιδευτικά προγράμματα, αλλά και τη 
σκηνοθεσία σε βραδιές λόγου και μου-
σικής, τα θεατρικά δρώμενα στο Παζάρι 
και πολλά άλλα. 

Ο Κώστας Πινάτσης, γεωπόνος και 
ορειβάτης, ήξερε τα βουνά σαν την πα-
λάμη του. Πώς αλλιώς να πηγαίναμε τό-

σες εκδρομές στα βουνά; Μέχρι και νυ-
χτερινή πεζοπορία κάναμε με τα παιδιά 
στην Πάρνηθα. Σπάνιος και ευγενής άν-
θρωπος μ’ ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Κύρι-
ος με τα όλα του.

Η γνωστή λογοτέχνης Αγγελική Βα-
ρελλά, ήρεμη και γλυκιά, διορθώνει τα 
κείμενα που δημοσιεύουμε στο περιο-
δικό μας ή αλλού κι έτσι έχουμε πολύ 
καλές κριτικές για την στρωτή, αλάν-
θαστη γλώσσα. «Πού να δεις, Άννα, τι 
έπαθα προχθές σ’ ένα σχολείο, αντί να 
γράψω έπος, έγραψα πέος». «Προχθές 
ήμουνα σ’ ένα σχολείο στη Λάρισα και 
μιλούσα στα παιδιά για την κατοχή και 
για την πείνα. Σηκώνει το χέρι του ένας 
πιτσιρίκος και μου λέει: Κι εσείς, κυρία 
Βαρελλά, πώς αποβιώσατε;»

Η Μαριάνα Δημητρίου, ένα  από τα 
«παιδιά» του Ηλία, ερχότανε στο γρα-
φείο τακτικά επί τρία χρόνια τουλάχιστον, 
πότε ως εθελόντρια και πότε ως εργαζό-
μενη στο πλαίσιο κοινοτικού, προγράμ-
ματος που παρακολουθούσε η ίδια. Ο 
εξοπλισμός γραφείου, η ιστοσελίδα μας 
κ.ά. έγιναν χάρη στη Μαριάνα. Γνωρίζει 
άριστα τα ηλεκτρονικά μέσα και δίδαξε 
και σ’ εμένα πολλά. Την επομένη του Πα-
ζαριού, 8:00 π.μ. η Μαριάνα πρωτοστα-
τούσε στο μάζεμα των περισσευμάτων 
και την τακτοποίηση της αποθήκης.

 Όταν το 1998 ξεκινήσαμε τα πα-
ζάρια ως έκθεση οικολογικού βιβλίου, 
ιδέα της Μαρίνας Μακρίδου, δεν φα-
νταζόμαστε ότι θα διαρκούσαν πάνω 
από 20 χρόνια. Η Λουκία και άλλοι, πα-
ρόντες σε όλα. Η οργάνωση (συνεννοή-
σεις με τους εκδοτικούς οίκους, πάγκοι, 
τέντες, στελέχη) τα πρώτα χρόνια γινό-
ταν από τη Σοφία Μαυροπούλου που 
ερχόταν στο γραφείο δυο φορές τη 
βδομάδα μερικούς μήνες πριν από το 
παζάρι. Και συνεχίσαμε σ’ αυτό το μοτί-
βο με τη Λουκία να πρωτοστατεί.

Αλλαγή στο περιεχόμενο και την 
ημερομηνία του Παζαριού κάναμε  με-
τά από 7 χρόνια. Τότε έκαναν την εμφά-
νισή τους στο γραφείο η Βασιλική Μερ-

τζάνη και η Ελένη Σιαφάκα. Ο τίτλος «Τα 
γήινα, τ’ Ανθρώπινα, τα Νόστιμα» είναι 
προϊόν της τριαδικής μας σκέψης. Τότε 
αλλάξαμε και την ημερομηνία, τη φέρα-
με αργότερα για να μη συμπίπτει με τις 
εξετάσεις (ιδέα του Ηλία) και να πλησιά-
σει το Πάσχα. Τότε βάλαμε και είδη από 
φυσικές ύλες, επιλεγμένα τρόφιμα, λα-
μπάδες και καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Η Ελένη Σιαφάκα με πλούσια προ-
σωπική ιστορία σε διάφορους επιχει-
ρηματικούς και εθελοντικούς χώρους, 
ήρθε στο γραφείο μέσω της Βασιλικής. 
Παλιές φίλες και οι δυο με ιδιαίτερη ευ-
αισθησία στη συγγραφή κειμένων και 
στις εκδηλώσεις τιμής για διάφορους 
συνεργάτες. Όταν διαφωνούσαν σε κά-
ποιο κείμενο, έπρεπε να επιστρατεύσω 
όλη μου τη διπλωματία για να μην κακο-
καρδίσω καμιά.

Από την πρώτη χρονιά με «…τα Νόστι-
μα» η Γεωργία Γύφτουλα έκανε δυναμική 
είσοδο με εξαιρετικές μαρμελάδες που 
φτιάχνει και γίνονται μέχρι σήμερα ανάρ-
παστες. Ενέπνευσε και ένα από τα πολλά 
ποιήματα της Ελένης Σιαφάκα.

Κεντρικός πάγκος και μεγαλύτερο 
έσοδο μέχρι το 2015 στα Παζάρια ήταν 
τα βιβλία. Πολύ σημαντική ήταν η ιδέα 
της Ιόλης, για το «Μικρό Μοναστηρά-
κι». Δίνοντας από την αρχή η ίδια σημα-
ντικά κομμάτια, κι αργότερα όλοι μας, 
φτάσαμε «το Μικρό Μοναστηράκι» να 
συναγωνίζεται σε έσοδα τον πάγκο των 
βιβλίων με πολλά διασκεδαστικά «πα-
ραλειπόμενα».  Η προεργασία (καθαρι-
σμός, ταξινόμηση, κοστολόγηση κ.τ.τ.) 
και για τους δυο αυτούς πάγκους, γί-
νεται σε συνθήκες πολύ σκληρές και 
ανθυγιεινές, στο 4ο υπόγειο. Πρωτο-
στατούν εδώ η Μαίρη Χαρδαλιά, η Έλλη 
Λαιμού, η Τασία Μυστριώτη, η Λιούτη 
Αμελίδου που έχουν το μοναστηράκι 
στο νου τους όλο το χρόνο.

Και πάλι μετά την 2ηεπταετία, έχουμε 
2η αλλαγή (κάτι συμβαίνει με το 7, όπως 
στα διαζύγια) εμφανίστηκε η Εύα Ροδι-
νού. Αρχιτέκτων η ίδια, μπήκε στο Δ.Σ. 
και ασχολήθηκε πολύ με την αισθητική 
του χώρου. Ο Πάγκος των βιβλίων με 
τις άφθονες χαρτόκουτες, εκδιώχθηκε 
στο βάθος της αίθουσας και στο κέντρο 
μπήκε το κυλικείο μεγάλο και πλούσιο.  

Η «μάσα» αφήνει κέρδος. Η Φρόσω Σο-
φιανοπούλου εδώ, άφθαστη μαγείρισ-
σα, σερβιτόρα και όχι μόνο, κι από μετα-
κομίσεις ξέρει.

Σημαντικό στέλεχος στον πάγκο 
των βιβλίων τα τελευταία χρόνια είναι 
η Ντόρα Κατσικάκη, την κερδίσαμε από 
το Μουσείο Μπενάκη, μας αγκάλιασε 
και την αγκαλιάσαμε από την πρώτη 
στιγμή. Παρούσες εδώ και οι: Χέλγκα 
Κανελλάκη, Νιόβη Ρούσσου, Αθηνά Λή-
τσου, Λενιώ Μαργαριτούλη κ.ά.

Τα τελευταία χρόνια στον πάγκο 
με τα φυτά εργάζεται η Ελένη Κολλι-
ού που μαζί με τη μητέρα της Ειρήνη, 
είναι πάντα πρόθυμες να προσφέρουν 
εδέσματα στις συναντήσεις μας. Η Ελέ-
νη είναι και μόνιμη εθελόντρια σε εργα-
στήρια χειροτεχνίας για παιδιά, όπως 
και η Ελένη Ρόζου.

Η Νίκη Μιχαλοπούλου είναι μέσα σ’ 
όλα. Αρκετές από τις αναρίθμητες φίλες 
της, έχει γράψει ως μέλη στους Φίλους. 
Όμως ο πιο προσεχτικός και αφοσιωμέ-
νος αναγνώστης του περιοδικού μας, εί-
ναι η Βάσω Κωφίδη. Περιμένω τα σχόλιά 
της και τη συμμετοχή της με τον Κώστα, 
στις εκδρομές για τις οποίες έχει γράψει 
τα περισσότερα ημερολόγια. 

Η Τζένη Ευαγγελινού, μας έχει ξε-
ναγήσει σε αρχαιολογικούς χώρους της 
Αττικής κι έχει λάβει μέρος στις περισ-
σότερες βραδιές λόγου και μουσικής. 

Νομίζω όμως ότι η παλαιότερη εθε-
λόντρια, πριν από μένα, είναι η Μαίρη 
Αλευρά. Υπήρξε και Γενική Γραμματέας 
του Δ.Σ. Είναι ο καλοπροαίρετος συνε-
πής άνθρωπος που ξέρει ως πού μπο-
ρεί να υποσχεθεί. Η Τζώνη Τριανταφυλ-
λίδη και η Ιωάννα Γερουλάνου είναι το 
δίδυμο των λαχνών για το Παζάρι και 
των ωραίων μπισκότων για τον καφέ 
μας τις Τρίτες.

Τα πρώτα χρόνια το ευχαριστήριο ου-
ζάκι μετά από το Παζάρι γινόταν μεση-
μέρι στην ωραιότατη βεράντα που είχε 
το τότε γραφείο μας. Εξ ου και το όνο-
μα «ουζάκι». Από εκείνες τις φωτογρα-
φίες βλέπουμε τη διάρκεια των προσώ-
πων στον εθελοντισμό. Αλλά τα χρόνια 
πέρασαν, και παρέλειψα να σας πω ότι 
η έξοδος στη βεράντα γινόταν από το 
παράθυρο. Σήμερα το πήδημα του πα-
ραθύρου για εμάς θα καταλήξει  μάλλον 
σε salto mortale. Έτσι τα «ουζάκια» με-
τακόμισαν πια στους Αμμωνίτες. 

Εθελόντρια στο γραφείο που άφησε 
τη δικά της «πινελιά» ήταν η Δέσποινα 
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Η κ. Φρόσω Πηλαβάκη, Πρόεδρος  
των Φίλων επί 25 χρόνια 

2005: Χριστίνα Φράγκου, Μάνια 
Αναστασάκη, Γεωργία Γύφτουλα, Μαρίνα 
Μακρίδου, Σοφία Μαυροπούλου. “Ουζάκι” 
στη βεράντα του τότε γραφείου μας. 

[40 χρόνια πέρασαν...][Οι Αξιαγάπητοι Φίλοι]

2009: Αριστερά η Μαριάνα Δημητρίου, 
δεξιά  η Σφίγγα της Αιγύπτου
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Γκίνη, πριν μέλος του «Παιδικού Τμή-
ματος». Η μητέρα της Ξένη, όπως και η 
Κατερίνα Λάμπρου, με όλη της την οι-
κογένεια, κράτησαν για πολλά χρόνια 
το Κυλικείο του παζαριού. Πολύτιμες οι 
προσφορές σε βιολογικό λάδι της Χρι-
στίνας Φράγκου.

Μια άλλη ομάδα εθελοντών, είναι 
αυτή των εκδρομών. Η Μελίτα Ρωσσώ-
νη πιστή, πρώτη στα ορειβατικά μονο-
πάτια και αλάνθαστος καταμετρητής 
των εκδρομέων κάθε φορά που μπαί-
νουμε στο πούλμαν. Ο Αντρέας Κα-

ρέλλος και η Νάσια Θεοφιλίδου, είναι 
πολύτιμοι σύμβουλοι σε ότι αφορά με-
ζεδοπωλεία, μπαράκια, αλλά και ιστο-
ρικές και καλλιτεχνικές πληροφορίες 
για τον κάθε τόπο. Στα μονοπάτια ο 
Αντρέας μένει τελευταίος να προσέ-
χει μη χαθεί κανείς και η Νάσια με τα-
λέντο στην ανάγνωση μάς μορφώνει 
πολιτιστικά.

Οι οικο-τουριστικές εκδρομές μας 
έχουν αφήσει εποχή. Όπως είχε πει και 
η κ. Νίκη «βάλαμε τα θεμέλια του οικο-
τουρισμού στην Ελλάδα». Αξιοποιώντας 
τους ειδικούς συνεργάτες του Μουσεί-
ου πετυχαίναμε επισκέψεις σε σπάνιους 
τόπους και ανεπανάληπτες ξεναγήσεις. 
Πολλοί παραμένουν φίλοι μας και τους 
αξιοποιούμε κι άλλες φορές (δείτε ονό-
ματα στον Πίνακα των εκδρομών).

Γιατί όμως τα κάνουμε όλα αυτά; 
όπως θα ρωτούσε και η κ. Μαριάννα. 

Για να φτιάξουμε 5 μουσειοβαλίτσες. 
Να δανείζονται δωρεάν και να μεταφέ-
ρουν η κάθε μια το μήνυμά της στα σχο-
λεία όλης της χώρας. Πολύτιμες εδώ οι 
συνεργασίες με τη Μαρίνα Μακρίδου, 
φυσιογνώστρια και τη Γεωργία Φέρμε-
λη, γεωλόγο. Εκπαιδευτικοί και οι δυο 
έφερναν τις εκπαιδευτικές πληροφο-
ρίες κι εγώ προσπαθούσα να μην είναι 
«δασκαλίστικες». 

Πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν λάβει 
μέρος και έβαλαν ιδέες, ιδεολογία και 
προσωπική εργασία σε πρωτότυπες και 
«ψαγμένες» εκπαιδευτικές δράσεις που 
προσφέρουμε δωρεάν σε σχολεία. Οι 
δυο τελευταίες δράσεις ήταν «Οι Αλή-
θειες του Μικρού Πρίγκιπα» και «Η Με-
τανάστευση των Οργανισμών». 

Δυο φρέσκες, σε σχέση με τους 
προηγούμενους, εθελόντριες είναι η 
Μπετίνα Βρανά, χαμηλών τόνων, με 
υποκριτικές ικανότητες και αλάνθαστο 
γραπτό λόγο, και η Ειρήνη Ζαχαροδή-
μου, ορεξάτη, έτοιμη για ανάληψη ευ-
θυνών και γνώστης των διαλόγων των 
μαυρόασπρων ελληνικών ταινιών. Με 
τη Μπετίνα και την Ειρήνη ζήσαμε τις 
σημαντικές εμπειρίες από «Τις αλήθει-
ες του Μικρού Πρίγκιπα» πηγαίνοντας 
επί 3 χρόνια σε σχολεία της Αττικής. 

Τα επόμενα χρόνια στην ομάδα προ-
στέθηκε η Χαρά Ζαχαράκου και το πρό-
γραμμα που παρουσιάζαμε ήταν «Η Με-
τανάστευση των Οργανισμών». Πολλά 
κερδίσαμε εμείς αλλά και τα παιδιά που 
συμμετείχαν, θέλω να πιστεύω.

Τη Χαρά την ήξερα, μετά όμως από 
τη συνεργασία μας στη μετανάστευση 
μού αποκαλύφθηκαν τόσα χαρίσματα 
σ’ αυτό το κορίτσι, που θα ήταν μεγά-
λο κρίμα αν δεν εύρισκαν χώρο να ξε-
διπλωθούν και οι Φίλοι να ωφεληθούν. 
Να λοιπόν που μετά από 40 χρόνια, 
μπορούμε να είμαστε ήσυχοι για τη συ-
νέχεια του Σωματείου στην ίδια ή και σε 
ακόμη μεγαλύτερη τροχιά.

Οι εκπαιδευτικές μας δράσεις στο 
πλαίσιο του έργου του Μουσείου, είναι 
αυτές που δίνουν λόγο ύπαρξης στο 
Σωματείο μας. Διαφορετικά γιατί να 
υπάρχουμε αν δεν παράγουμε πολιτι-
σμό; Αν δεν προσπαθούμε για να φτιά-
ξουμε καλύτερους ανθρώπους;

Άννα Κ-Μ
 
Υ.Γ. Ζητώ συγγνώμη από πολλούς που 
δεν αναφέρω εδώ. Επιφυλάσσομαι...

ΟΙΚΟ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ με Διανυκτέρευση 

Παρίσι

1 9 8 3 - 2 0 1 8

α/α Ημερομηνίες Τόπος Ξεναγοί-Οδηγοί Οργανωτής- 
Αρχηγός

Το ημερολόγιο  
έγραψε

Τεύ-
χος

1 26-29/5/’83 Έβρος Ben Hallmann Άννα Κ-Μ Δεν γράφτηκε

2 25-27/5/’84 Χαλκιδική- 
Σπήλαιο  
Πετραλώνων- 
Θεσσαλονίκη- 
Δίον-Βεργίνα

καθηγητής  
Ιωάννης Μελέντης,  
καθηγητής  
Ιωάννης Παντερμαλής,  
Σταύρος Ρίζος

Άννα Κ-Μ Άννα Κ-Μ 2

3 24-27/5/’85 Σαντορίνη Γεωλόγος Σταύρος Ρίζος,  
καθηγητής  
Χρήστος Ντούμας

Άννα Κ-Μ Δάνης Παυλίδης 6

4 28-31/5/’86 Μήλος Χάρης Γύρας,  
Ευθύμιος Κουφετζής,  
της τότε «Βαρυτίνης»
Μανώλης Βονδικάκης 
(ΔΕΗ)

Άννα Κ-Μ Δάνης Παυλίδης 9

5 27-30/6/’86 Καρά Ντερέ,  
Ροδόπη

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, Κ. Σμύρης

Νίκη  
Γουλανδρή

Αγγελική Βαρελλά 9

6 22-25/5/’87 Σάμος Γιώργος Θεοδώρου Άννα Κ-Μ Δεν γράφτηκε

7 7-8/5/’88 Εύβοια Κ. Χριστόπουλος,  
Κώστας Πινάτσης

Άννα Κ-Μ Δάνης Παυλίδης 12
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Μάιος 2018:  Ειρήνη Ζαχαροδήμου,  
Μαρία Παπαϊωάννου, Λουκία Τριβόλη, 
Νικόλ Κυριακοπούλου, Μπετίνα Βρανά, 
Βάσω Κωφίδη, Φαλή Βογιατζάκη,  
Εύα Ροδινού, Άννα Μαργαριτούλη μετά 
από κοινό Συμβούλιο Μουσείου και Φίλων

[40 χρόνια πέρασαν...][Οι Αξιαγάπητοι Φίλοι]

�0�� Ιθάκη
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α/α Ημερομηνίες Τόπος Ξεναγοί-Οδηγοί Οργανωτής- 
Αρχηγός

Το ημερολόγιο  
έγραψε

Τεύ-
χος

20 Απρίλιος ‘95 Ραπούνι,  
Λούσιος,  
Στεμνίτσα,  
Δημητσάνα

Μέλος του Ε.Ο.Σ.  
Σπάρτης

Άννα Κ-Μ Δεν γράφτηκε

21 19-21/4/’96 Λίμνη  
Κερκίνη

Κώστας Βαβαλέκας,  
Παναγιώτης Χατζηγιαννίδης, 
Τριαντάφυλλος Γιαντζίδης, 
Θεόδωρος Ναζηρίδη

Παύλος  
Κοσμίδης

Παύλος Κοσμίδης 44

22 1-4/5/’97 Σαντορίνη Γιώργος Βουγιουκαλάκης Άννα Κ-Μ Άννα Κ-Μ 48

23 25-28/10/’97 Κάτω Όλυμπος- 
Δέλτα Πηνειού

Ben Hallmann Άννα Κ-Μ Άννα Κ-Μ 50

24 30/4-3/5/’98 Μήλος- 
Κίμωλος- 
Γλαρονήσια

Γιάννης Ιωαννίδης Άννα Κ-Μ Μαίρη Αλευρά 52

25 24-28/10/’98 Καστοριά- 
Πρέσπες- 
Νυμφαίο

Λάζαρος Παμπέρης,  
Λάζαρος Γεωργιάδης

Άννα Κ-Μ Βάσω Κωφίδη 54

26 24-25/4/’99 Ύδρα Ηλίας Πίτσικας,  
Ματούλα Ζαμάνη  
«Μεσ’ στου Αιγαίου τα 
νερά» 
(με 15 παιδιά-μέλη)

Άννα Κ-Μ
Μαρίνα  
Μακρίδου
Σοφία Λούζη

Παιδί που  
συμμετείχε  
στην εκδρομή

56

27 28-31/5/’99 Έβρος- 
Σαμοθράκη

καθηγητής  
Δημήτρης Μάτσας

Άννα Κ-Μ Σοφία Σαρδέλη 57

28 4-8/5/’00 Κρήτη Στέλλα Δημητριάδου Μαρίνα Μακρίδου 60

29 1-4/6/’01 Σάμος καθηγητής  
Γιώργος Θεοδώρου,  
Αλέξανδρος Σταυρίδης,  
Κώστας Καλαντζής

Άννα Κ-Μ Δεν γράφτηκε

30 3-5/11/’01 Λίμνη Πλαστήρα Θεόφιλος Μπρουζιώτης Άννα Κ-Μ Βάσω Κωφίδη 63

31 26-28/10/’02 Βόλος-Πήλιο ΚΠΕ Μακρινίτσας 
Σοφία Παπαδοπούλου

Άννα Κ-Μ Μαρίνα Μακρίδου-
Μαλλούχου

71

32 13-16/6/’03 Βάλια Κάλντα Γιώργος Μερτζάνης Άννα Κ-Μ Βάσω Κωφίδη 73

33 28-31/5/’04 Λέσβος καθηγήτρια Δώρα Πετανίδου Άννα Κ-Μ Βάσω Κωφίδη 77

34 28-31/10/’04 Κυπαρισσία-Νέδα- 
Ολυμπία

Μαρία Λουκαρίδου Άννα Κ-Μ Μελίτα Ρωσώνη 78

35 17-20/6/’05 Μάνη Γιώργος και Λεωνίδας  
Κανελλόπουλος,  
ΕΟΣ Σπάρτης

Άννα Κ-Μ Μαργαρίτα  
Θεοτοκάτου- 
Βασιλική Μερτζάνη

81

36 27-30/10/’05 Παρανέστι- 
Φρακτός- 
Νέστος 

Ορέστης Μόσκος,  
Γιάννης Ισαάκ

Άννα Κ-Μ Νίκος Μαλλούχος 83

37 2-4/6/’06 Μύκονος Γιάννης Κοντός Άννα Κ-Μ Ελένη Σιαφάκα 85

38 3-5/11/’06 Ζήρεια-
Ορ. Κορινθία

Κώστας Πινάτσης Άννα Κ-Μ Άγγελος  
Παλαιολόγος

87

39 24-30/5/’07 Σικελία- 
Κάτω Ιταλία

Γιώργος Τσινούκας Άννα Κ-Μ Γ. Παπαναγιώτου,  
Ν. Θεοφιλίδου,  
Μπ. Σακελλαρίου,  
Ά. Παλαιολόγος

89

40 12-17/6/’08 Λήμνος-
Αη Στράτης

Σόφη Χαψή,  
Στέλλα Ποιμενίδου,  
Ηρώ Ντόντου,  
Ντίνα Δεσποτέλη

Άννα Κ-Μ Νόη Ανδρεάδη 93

41 25-28/10/’08  Τζουμέρκα,  
Αμβρακικός,  
Νικόπολη,  
Κασσιώπη

Πηνελόπη Μπάρκα,  
Γιώργος Ρήγιος,  
Δημήτρης Παππάς,  
Φωκίων Καψάλης

Μαριάνα  
Δημητρίου

Βάσω Κωφίδη 95

α/α Ημερομηνίες Τόπος Ξεναγοί-Οδηγοί Οργανωτής- 
Αρχηγός

Το ημερολόγιο  
έγραψε

Τεύ-
χος

8 14-21/6/’88 Κύπρος Δασολόγος  
Γιώργος Χατζηκυριάκος

Άννα Κ-Μ Άννα Κ-Μ 12

9 7-9/7/’89 Όλυμπος Κώστας Πινάτσης Μαρίνα  
Μακρίδου

Νίκος Μαλλούχος 17

10 25-27/5/’90 Δαδιά- Έβρος Ben Hallmann,  
Hans Yerοndrup

Άννα Κ-Μ Άννα Κ- Μ 20

11 9-10/11/’90 Εθνικός Δρυμός  
Πάρνηθας

Κώστας Πινάτσης  
(με παιδιά-μέλη των Φίλων 
και του Πελ. Λαογ. Ιδρ.)

Άννα Κ-Μ Κώστας Πινάτσης 22

12 7-10/6/’91 Πίνδος- 
Ασπροπόταμος

καθηγητής Σπύρος Ντάφης,  
Χάρης Ζάγκας (ΑΠΘ),  
Ηλίας Ζαλαβράς  
(Δασάρχης)

Άννα Κ-Μ Αγγελική Βαρελλά 25

13 10-12/4/’92 Αμβρακικός  
Κόλπος

Δρ. Φίλιος Ακριώτης Άννα Κ-Μ Δεν γράφτηκε

14 12-15/6/’92 Λέσβος καθηγητής 
Νικόλαος Συμεωνίδης

Άννα Κ-Μ Δεν γράφτηκε

15 Φθινόπωρο ‘92 Κοτύχι- 
Δάσος  
Στροφυλιάς

καθηγήτρια
Εύα Οικονομίδου

Αθηνά  
Μπίκου

Δεν γράφτηκε

16 23-27/6/’92 Παρίσι Musée de l’ Île-de-France  
«Ο ΚΗΦΙΣΟΣ χθές-σήμερα-
αύριο» (με 14 παιδιά-μέλη)

Μαρίνα  
Μακρίδου

Μαρίνα Μακρίδου, 
Χρήστος Τσιαδής

29

17 7-10/6/’93 Πρέσπες Μυρσίνη Μαλακού και  
Γιώργος Κατσαδοράκης

Άννα Κ-Μ Δεν γράφτηκε

18 8-10/4/’94 Βόλος-Σπερχειός- 
Λίμνη Κάρλα

Ben Hallmann,  
Ανθή Ευσταθίου

Άννα Κ-Μ Δεν γράφτηκε

19 27-30/10/’94 Σύμπλεγμα  
Ασπροποτάμου

καθηγητής Σπύρος Ντάφης,  
Χάρης Ζιάγκας

Άννα Κ-Μ Άννα Κ-Μ 38

[40 χρόνια πέρασαν...][ΟΙΚΟ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ]

�0��. Νεκροταφείο 
Βογομίλων

�00�. Ακρωτήριο 
Ταίναρο

�0��. Σκύρος

�0��. Τήνος

�00�. Κάιρο, Αλεξάνδρεια

�00�. Σικελία

�0��. Ναός 
Επικουρίου 
Απόλλωνος 

�0��. Χίος

�0��. Λίμνη Κερκίνη  
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α/α Ημερομηνίες Τόπος Ξεναγοί-Οδηγοί Οργανωτής- 
Αρχηγός

Το ημερολόγιο  
έγραψε

Τεύ-
χος

42 20-27/3/’09 Κάιρο- 
Αλεξάνδρεια

Ηλίας Πίτσικας, Μαριάνα  
Δημητρίου

Καίτη Τσαγκαράκη, 
Βούλα Βραχάτη

96

43 16-18/10/’09 Βελβεντός  
Κοζάνης  
(Μπουχάρια),

Γιώργος  
Μαστογιαννόπουλος, 
Βασιλική Στεφάνου

Μαριάνα  
Δημητρίου

Βάσω Κωφίδη 98

44 21-24/5/’10 Ίμβρος- 
Κομοτηνή

Νίκος Δολδούρης,  
Αθανασία Τσόκα

Λίνα  
Νικοπούλου

Βάσω Κωφίδη 100

45 28-31/10/’10 Παρανέστι- 
Φρακτός- 
Νέστος- 
Κερκίνη

Ορέστης Μπόσκος, 
Κώστας Πινάτσης

Άννα Κ-Μ Εύα Ροδινού- 
Λουκία Τριβόλη

102

46 10-13/6/’1 1 Σκύρος Χρυσάνθη Συγογιάννη Άννα Κ-Μ Στέλλα Χρυσοχόου 105

47 27-30/10/’1 1 Ήπειρος Μιχάλης Αράπογλου Άννα Κ-Μ Στέλλα Χρυσοχόου 106

48 1-4/6/’12 Χίος Γιώργος Χαλάτσης Άννα Κ-Μ Ελένη Ηλία 109

49 26-28/10/’12 Πιερία- 
Όλυμπος-
Δίον

Βαγγέλης Παρούσης,
Σωτήρης Γκανάτσιος,
Διονυσία Τσίρου

Άννα Κ-Μ Άννα Φωτεινού 111

50 23-25/3/’13 Αρχαία  
Μεσσήνη- 
Ορεινή  
Αρκαδία

Εύη Λαμπροπούλου Άννα Κ-Μ Σέλλα Χρυσοχόου 112

51 6-9/6/’13 Νίσυρος Γαβριήλ Λουκάς Άννα Κ-Μ Διονυσία Χαϊκαλη 113

52 23-28/10/’13 Γράμμος- 
Καστοριά

Γιώργος Μερτζάνης Άννα Κ-Μ Ελένη Σιαφάκα 114

53 6-9/6/’14 Τήνος Κάρολος Μέρλιν Άννα Κ-Μ Στέλλα Χρυσοχόου 116

54 25-28/10/’14 Θεσσαλονίκη- 
Πέλλα-Αξιός- 
Βεργίνα

Χρύσα Βελκούδη Άννα Κ-Μ Άννα Φωτεινού 118

55 29/5-1/6/’15 Νάξος Ειρήνη Καγκάνη,  
Ευδοξία Ψαρρά,  
Μανώλης Σαντοριναίος, 
Άννα Κ-Μ

Άννα Κ-Μ Στέλλα Χρυσοχόου 121

56 25-28/10/’15 Θεσπρωτία- 
Αλβανία

Μιχάλης Αράπογλου Άννα Κ-Μ Στέλλα Σταθάκη 122

57 10-13/6/’16 Ιθάκη Δημήτρης Σκυργιάννης, 
Δημήτρης Αρταβάνης

Άννα Κ-Μ Λένα Λέστου 125

58 27-30/10/’16, Ασπροπόταμος Ηλίας Ζαλαβράς Άννα Κ-Μ Άννα Κ-Μ

59 26-29/5/’17 Κρήτη Σοφία Μπαγορδάκη,  
Πετρούλα Βαρθαλίτου,  
Βασίλης Σιμοτζής,  
Κωστής Μανωλεθάκης

Άννα Κ-Μ Νάσια Θεοφιλίδου 129

60 1-3/6/’18 Μεσσηνία Σταύρος Πετρόπουλος,  
Νίκος Λυμπερόπουλος

Μπετίνα 
Βρανά

Λουκία Τριβόλη 132

Διπλό το όφελος από τις εκδρομές αυτές
Η αξία αυτών των εξορμήσεων είναι κυρίως εκπαιδευτική τόσο για τα μέλη των Φίλων που γνώρι-
σαν και ξεναγήθηκαν σε σπάνιους βιοτόπους, όσο και για τους κατοίκους των προστατευόμενων 
περιοχών που βλέπουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στον τόπο τους ακριβώς επειδή δεν 
είναι «εξελιγμένος». 

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές η ομάδα ετοιμάζεται για ένα ταξίδι στη χώρα των Βάσκων.  
Ας δούμε τι θα φέρουν από εκεί.

Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας
Κάτω από τα πόδια μας συμβαίνουν πράγματα καταπληκτικά! 
Δεν θα τα παίρναμε είδηση εάν δεν υπήρχαν τα Ηφαίστεια 
και οι σεισμοί. Τα ηφαίστεια είναι τα πιο θεαματικά από τα 
γεωλογικά φαινόμενα και η πατρίδα μας βρίσκεται σε ζώνη 
έντονης ηφαιστειότητας. Όταν εξετάζουμε τα ηφαίστεια 
αντιλαμβανόμαστε το αληθινό μέγεθος του ανθρώπου σε 
σχέση με την ιστορία της γης.

Σάββατα �0/�0 και ��/�� , ώρα 11:30 π.μ. 
στην αίθουσα Λεβέντη Κέντρο ΓΑΙΑ 1ος όροφος, στο 
πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσεί-
ου οι Φίλοι θα παρουσιάσουμε 
σε γονείς και παιδιά πάνω από 
8 ετών τη Μουσειοβαλίτσα 
«Τα Ηφαίστεια της Ελλά-
δας». Προβολή εικόνων με 
αφήγηση, και συμμετοχικές 
δράσεις: το χημικό ηφαί-
στειο, ηφαίστεια και σεισμοί, 
ηφαιστειακά πετρώματα στο 
μικροσκόπιο κ.ά. 

Τα Ελληνικά Δάση
Σάββατα �/�� και �/��, ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα 
Λεβέντη Κέντρο ΓΑΙΑ 1ος όροφος. 

Με τη λέξη «Δάσος» τι εννοούμε; 
- Τα ζώα είναι μέρος του δάσους; 
- Ήξερες ότι υπάρχουν ζώα-αναδασωτές; 
- Ο Asterix χρησιμοποιεί το γκι για το μαγικό του φίλτρο. 

Έχουμε εμείς τέτοιο; 
- Γιατί άραγε στις ψυχρές περιοχές τα περισσότερα δέντρα 

είναι φυλλοβόλα;
- Έχουμε παρθένα δάση στην Ελλάδα;
- Ήξερες ότι ένα μέτριο δέντρο ισοδυναμεί με 5 κλιματιστι-

κά που δουλεύουν επί 20 ώρες/24ωρο;
- Λέμε «κοιτάει το δέντρο και χάνει το δάσος», για κάποιον 

που είναι στενόμυαλός. 
Αυτά και πολλά ακόμη θ’ ακούσουμε και θα επεξερ-

γαστούμε στα εργαστήρια για παιδιά από 8 ετών που 
οργανώνουν οι Φίλοι του ΜΓΦΙ στο πλαίσιο των εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου.

 

 

 
  

 

Δ ΡΑ Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α

40 Χρόνια Φίλοι 
της Ελένης Σιαφάκα

Απαγγέλθηκε 
από την ίδια στην  

ευχαριστήρια  συνάντηση για τους  Φίλους-εθελοντές  
στις  

5/6/2018
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�0��.  
Ασπροπόταμος, 

Μετέωρα

�00�. Αίτνα Σικελία

�0��. Ήπειρος

�00�. Βελβεντός 
Κοζάνης



Σάββατο ��/�0 Ιδανική εποχή για ν’ απολαύσουμε 
χρώματα και αρώματα στην φθινοπωρινή Πάρνηθα. Ελάτε με 
παιδιά και εγγόνια για ένα ήπιο περπάτημα γύρω στις 2 ώρες. 
Οδηγός μας στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 
Δρυμού Πάρνηθας. Αναχώρηση από το Μουσείο στις 9:00 
π.μ. και επιστροφή γύρω στις 16:30. Μετάβαση με το τελε-
φερίκ. Μεσημεριανό φαγητό στο καταφύγιο Μπάφι (έξοδα 
ατομικά). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 18, μη μέλη 23 €. 

Σάββατο �0/�0 «Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας» δράση 
για παιδιά (βλέπε σελ. 11).

Πέμπτη �� έως Κυριακή ��/�0 ταξίδι στη Χώ-
ρα των Βάσκων. Η εκδρομή έχει συμπληρωθεί.

Τρίτη �/�� στις 18:30, στο café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, 
Όθωνος 100, Κηφισιά, μηνιαία συνάντηση. Ομιλία και συζήτη-
ση με την κ. Μαρία Αγγελίδου με θέμα «Η Ιστορία δεν είναι 
μόνο Μάθημα». Η διακεκριμένη συγγραφέας και ιστορικός 
θα μας μιλήσει και θα συζητήσει μαζί μας για τη σχέση της 
ιστορίας και των αφηγητών. 

Πέμπτη ��/��, 8η βραδιά Λόγου και Μουσικής, στο 
αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ με τον συνθέτη και ερ-

μηνευτή Γιάννη Μαθέ. “ Ένα ηπειρώτικο μπλέκεται 
με μια bossanova, και ένα blues γίνεται λαϊ-

κό τραγούδι, μέσα από τις πρωτότυπες 
ενορχηστρώσεις του Γιάννη Μαθέ και 
της μπάντας”. Παρέα με τα καινούρια, 
θα ακούσουμε γνωστά και αγαπημένα 

ρεφραίν των Χατζιδάκι, Σαββόπουλου, 
Ξαρχάκου κ.ά. Η μουσική θα πλαισιωθεί 

από ένα πρωτότυπο Video Art. ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗ 12 €.

Σάββατο ��/��, ώρα 
11:30 π.μ. συνάντηση στοΕ-
θνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Θα ξεναγηθούμε στην Έκθε-
ση: «Οι Αμέτρητες Όψεις του 
Ωραίου» από την κ. Γεωργία 
Παπαδοπούλου. ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗ μέλη: 10€ μη μέλη 15€.

Παρασκευή ��/�� ώρα 
10:30 αναχώρηση από το Μου-
σείο με πούλμαν, μετάβαση στη 
μονή Δαφνίου με τα εξαιρετικά 
ψηφιδωτά και ξενάγηση, από 
την κ. Γεωργία Παπαδοπούλου. 
Γεύμα στην  Ελευσίνα (έξοδα ατομικά) επιστροφή γύρω στις 
16:00. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μέλη: 20 € μη μέλη 25 €. 

Σάββατο ��/�� «Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας» δράση 
για παιδιά (βλέπε σελ. 11).

Σάββατα �/�� και �/�� «Τα Ελληνικά Δάση» δρά-
σεις για παιδιά (βλέπε σελ. 11).

Τρίτη �/�� στις 18:30, στο café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, 
Όθωνος 100, Κηφισιά, μηνιαία συνάντηση και φιλοξενία της 
Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τη δωρεάν είσοδο στο Μουσείο 
την έκπτωση στο πωλητήριο και το Museum Café κα-
θώς και για τη μειωμένη τιμή στις εκδηλώσεις είναι 
η τακτοποίηση της συνδρομής 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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