
 
 

Η Νίκη και ο Άγγελος Γουλανδρής δεν 
έφυγαν. Τα εκατομμύρια παιδιά που 
πέρασαν και θα περάσουν την πόρτα 
του Μουσείου με ορθάνοιχτα μάτια 
κοιτάζουν τον κόσμο των φυτών και των 
ζώων που η Νίκη και ο Άγγελος τους 
προσφέρουν.

Είναι οι αόρατοι πια οικοδεσπότες που 
έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα.

«Να μη σταματήσουμε να 
ονειρευόμεθα. Το όνειρο είναι η 
κινητήριος δύναμη για τη δημιουργία» 
μας είχε πει σε μια συνάντησή μας.

Ας μην ξεχνάμε τα λόγια της: «Εδώ 
στο Μουσείο και έξω στη Φύση είναι 
ολόκληρη η ζωή μου»
«Η κατανάλωση δεν είναι πρόοδος»
«Η Φύση να γίνει και πάλι η παιδαγωγός 
του Έλληνα»
«Μυρίζω ακόμα τη φρεσκάδα και το 
άρωμα που ζούσα όταν ζωγράφιζα».

Βασιλική Μερτζάνη
Εθελόντρια και Πρόεδρος  

των Φίλων του ΜΓΦΙ 
από το 2012 έως το 2017

www.filoi-gnhm.gr
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Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
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Η χαρισματική προσωπικότητα 
που τιμούμε και αποχαιρετούμε 
με μεγάλη θλίψη σήμερα, η Νίκη 

Γουλανδρή, είναι παγκόσμια γνωστή για 
τους αγώνες της στην προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος. Το οικολογικό 
της μήνυμα ήταν στενά δεμένο με πο-
λιτισμικές αξίες. Έλεγε: «οι πολιτισμοί 
αντιπροσωπεύουν τις λύσεις που έδω-
σε ο άνθρωπος στα προβλήματα επιβίω-
σης σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα».

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδα-
σε πολιτικές και οικονομικές επιστήμες 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πανεπι-
στήμιο της Φρανκφούρτης πραγματο-
ποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην 
πολιτειολογία και τη φιλοσοφία. 

Οι έντονες φυσιογνωστικές και καλ-
λιτεχνικές της ανησυχίες την ώθησαν 
και σε ειδικές σπουδές Προστασίας του 
Περιβάλλοντος, Βοτανικής και Βοτανι-
κής Ζωγραφικής στο Εδιμβούργο. 

Ο θαυμαστός διάκοσμος της ελλη-
νικής γης, και η σύστασή της, όπως 
σωζόταν, αλώβητη από τις σημερινές 
καταστροφές, πριν από λίγες ακόμη δε-

καετίες, ήταν ο χώρος που διαμόρφω-
σε και στερέωσε την πνευματική της 
εξάρτηση από τη Φύση.

Με τον οραματιστή και ρέκτη σύζυ-
γό της Άγγελο Γουλανδρή συνέλαβαν 
σε ανύποπτο χρόνο, όταν ακόμη δεν 
υπήρχε συνείδηση των κινδύνων, το 
μήνυμα της απειλούμενης φύσης και 
μαζί αποφάσισαν να επενδύσουν στην 
δημιουργία ενός θεσμού άγνωστου 
στην Ελλάδα, που μόνοι οι δυο τους 
ένιωθαν τότε την απουσία του και ανα-
γνώριζαν την κρισιμότητά του. 

 
 
 

 

 
Το 1964, ίδρυσαν το ΜΓΦΙ, το πρώτο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Ελλά-
δα και το μόνο ιδιωτικό μουσείο φυσι-
κής ιστορίας στον κόσμο ! Στα 40 και 
παραπάνω χρόνια της λειτουργίας του, 
το Μουσείο έχει υποδεχθεί περισσότε-
ρα από 4.000.000 επισκέπτες, κυρίως 
νέους και παιδιά, μυώντας τους στην 
ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος 
και στην ισόρροπη συνύπαρξή του με 
τον άνθρωπο. 

Η Νίκη Γουλανδρή είχε συλλάβει τη 
θεμελιακή σημασία της παιδείας στην 
οικοδόμηση περιβαλλοντικής συνεί-
δησης στους πολίτες, κυρίως στους 
νέους. Το Μουσείο έθεσε τα θεμέλια 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
στη χώρα μας.

Πίστευε ότι μόνο με συνειδητή αλλα-
γή νοοτροπίας και συλλογική προσπά-
θεια είναι δυνατό ν’ αντιμετωπιστούν η 
κατασπατάληση των φυσικών πόρων, η 
ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδά-
των, η καταστροφή του δασικού πλού-
του, η διάβρωση του εδάφους, η εξαφά-
νιση ειδών του φυτικού και του ζωικού 

βασιλείου και η κλιματική αλλαγή, τις 
επιδράσεις τη οποίας έχουμε ήδη αρ-
χίσει να βιώνουμε. Και ήξερε καλά ότι 
η αλλαγή του τρόπου σκέψης των πο-
λιτών δεν είναι δυνατή παρά μόνο με 
συστηματική εκπαίδευση στις αξίες και 
αρχές που θεμελιώνουν αγάπη και φρο-
ντίδα στο περιβάλλον, στην παράδοση 
και στον πολιτισμό, από την προσχολι-
κή ηλικία έως την ωριμότητα. 

Το 1974 θεώρησε χρέος τη συμμετο-
χή της στην κυβέρνηση Εθνικής Ενό-
τητος, με πρωθυπουργό τον Κωνστα-
ντίνο Καραμανλή. Ορίστηκε Υπουργός 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, με βασική απο-
στολή την ανακούφιση των προσφύγων 
της Κύπρου. Συνδέθηκε με το Κυπριακό 
δράμα, και γνώρισε την απελπισία του 
ανθρώπου που εξορίζεται από την πα-
τρίδα του. 

Απίστευτα εργατική, υπήρξε «καλή 
Υπουργός», όπως την αποκάλεσε ο τό-
τε Πρωθυπουργός, που της πρότεινε 
να αναμειχθεί ενεργά στην πολιτική.

Η Νίκη όμως αρνήθηκε και του εξήγη-
σε ότι η αποστολή της είναι να αφυπνίσει 
την περιβαλλοντική συνείδηση της χώ-
ρας, να ενθαρρύνει τους πολίτες ν’ αντι-
σταθούν στην υποβάθμιση και να προ-
στατέψουν τον φυσικό πλούτο της. 

Παράλληλα ασχολήθηκε με την βοτα-
νική ζωγραφική, απεικονίζοντας γύρω 
στα 800 ελληνικά φυτά. Αγαπημένο της 
λουλούδι η Παιώνια, για την οποία εκτός 
από την ομώνυμη έκδοση, το Μουσείο 
δημιούργησε την περιοδεύουσα έκθε-
ση «Παιώνιες της Ελλάδος – Μύθος, 
Επιστήμη, Τέχνη» που περιόδευσε σε 
πόλεις της Αμερικής και της Ευρώπης, 
στην Νότιο Αφρική και την Ιαπωνία.

Γυναίκα της Ευρώπης, εκλεγμένη το 
1991 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
Αντεπιστέλλον Μέλος της Γαλλικής Ακα-
δημίας των Ηθικών και Πολιτικών Επι-

στημών από το 1990, Μέλος της Βρετα-
νικής Linnean Society και της Academia 
Europaea, με συμμετοχή σε διεθνείς 
Επιτροπές για τον Πολιτισμό και την Αει-
φόρο Ανάπτυξη, Μέλος της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στην συνδιάσκεψη για 
το περιβάλλον του Ρίο το 1993 και του 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002. 

Η προσωπικότητα και η δράση της 
αναγνωρίστηκαν πολλαπλά από τον 
πνευματικό και επιστημονικό κόσμο 
της χώρας μας. Έχει τιμηθεί με το Αρ-
γυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών 
και έχει αναγορευθεί Επίτιμος Διδά-
κτωρ του Πανεπιστημίου της Uppsala, 
των Τμημάτων Δασοπονίας, Γεωπονίας 
και Βιολογίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αγαπημένη μας Νίκη, εκ μέρους 
όλων των συνεργατών και φίλων του 
Μουσείου, χαιρετώ την ολοκλήρωση 
της ανθρώπινης αποστολής σου. 

Σου εκφράζω το θαυμασμό μας, την 
αγάπη και την πίστη μας στις αρχές που 
με τόση αφοσίωση και επιτυχία υπηρέ-
τησες και σου δηλώνω ότι είμαστε απο-
φασισμένοι να συνεχίσουμε, στο μέτρο 
των δυνατοτήτων μας, να αγωνιζόμα-
στε για την προστασία της φύσης, την 
προστασία της ζωής. Ιδιαίτερα για την 
προστασία της Ελληνικής Φύσης και 
για ένα κώδικα περιβαλλοντικής ηθι-
κής, όπως εσύ και ο Άγγελος μας διδά-
ξατε με το παράδειγμά σας. 

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μας 
Πρόεδρε!

Φαλή Βογιατζάκη

Η Φαλή Βογιατζάκη υπήρξε Γενική Γραμ-
ματέας και σήμερα είναι η Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Μουσείου Γουλανδρή Φυ-
σικής Ιστορίας 

Παιώνιες, το αγαπημένο λουλούδι  
της Νίκης Γουλανδρή, στον κήπο  

του Μουσείου, φυτεμένες από  
την Έλλη Σταματιάδου

ΤΕΛΕΥ ΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛ ΑΝΔΡΗ
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Από το Δ.Σ. των Φίλων
 
Έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος, η ψυχή του Μουσείου 
μας, η κ. Νίκη, η δική μας κ. Νίκη. Ένας άνθρωπος με 
έμφυτη ευγένεια και ήθος, πρωτοπόρος στην ευαισθη-
τοποίηση για το περιβάλλον, ένας άνθρωπος με έγνοια 
για το συνάνθρωπο. Εμείς που τη ζήσαμε από κοντά, 
θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το όραμά της. Θα 
μας λείψει.

Η Πρόεδρος των Φίλων 
Λουκία Τριβόλη

Δεν ευτύχησα να γνωρίσω προσωπικά την κ. Νίκη. Πριν 
πολλά χρόνια την είδα σε μία συνέντευξή της στο κρατι-
κό κανάλι. Με μαγνήτισε η προσωπικότητά της. Απέπνεε 
αρχοντιά, μια έμφυτη ευγένεια, προσήνεια και απλότητα. 
Και τότε κατάλαβα ότι οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρω-
ποι είναι απλοί. Γιατί δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Το 
έργο τους μιλάει από μόνο του. Έκτοτε, όποτε περνούσα 
από την οδό Λεβίδου, κοιτούσα το υπέροχο κτίριο και 
σκεφτόμουν ότι κάποια μέρα, με κάποιο τρόπο θα έρθω 
εδώ. 

Πριν έξι χρόνια χτύπησα την πόρτα του Μουσείου που 
ίδρυσε. Χαίρομαι που έγινα κομμάτι αυτού του μικρόκο-
σμου. Είναι τιμή μου που υπηρετώ το όραμα αυτής της 
σπουδαίας γυναίκας.

Η Γενική Γραμματέας των Φίλων
Μπετίνα Βρανά

(στην αριστερή 
σελίδα - επάνω): 
23/10/2014, 6η Βραδιά 
Λόγου και Μουσικής 
“Μάνος Χατζιδάκις: 
ο Στοχαστής και 
ο Μουσικός”. 
Ηλίας Πίτσικας, 
Άννα Κρεμέζη-
Μαργαριτούλη, 
Φαλή Βογιατζάκη, 
Ανδρέας Καρακότας, 
Νίκη Γουλανδρή, 
Γιώργος Χρονάς, 
Φιόρη-Αναστασία 
Μεταλληνού, Σάκης 
Κοντονικόλας

(κάτω): 2006, 
εκδήλωση για τα 10 
χρόνια χωρίς τον 
Άγγελο Γουλανδρή. 
Φαλή Βογιατζάκη, Νίκη 
Γουλανδρή. 

(σε αυτή τη σελίδα-
αριστερά): Jean και 
Μαριάννα De la Motte, 
Νίκη και Άγγελος 
Γουλανδρής. Δεκαετία 
του ‘80

(δεξιά): Νίκη 
Γουλανδρή, Φαλή 
Βογιατζάκη, Άγγελος 
Γουλανδρής. Δεκαετία 
του ‘80

[στη Νίκη Γουλανδρή][Τελευταίο αντίο]

Τι πιο ταιριαστό γι’ αυτήν την ώρα, από το  

Ν ΕΟ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ  Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α  ΤΩ Ν  Φ Ι Λ Ω Ν :

Σίγουρα γνωρίζεις το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 
Γνωρίζεις όμως τι βρίσκεται πίσω απ’ τις βιτρίνες του;

 

Τι κρύβεται στα εργαστήρια ενός μουσείου φυσικής ιστορίας; 

Υπάρχουν εκθέματα που δεν βρίσκονται στις βιτρίνες; 

Ποιοι είναι οι ερευνητές που τα μελετούσαν και τα μελετούν; 

Με τι ασχολείται ένας ερευνητής χερσαίας ζωολογίας; 

Πώς ταξινομούνται τα φυτά σε μια “φυτοθήκη”; 

Πώς οι γεωλόγοι βγάζουν συμπεράσματα για τη μορφή της γης 

πριν από εκατομμύρια χρόνια; Γιατί ένα μουσείο έχει βιβλιοθήκη; 

Ένας ολόκληρος κόσμος πίσω απ’ τις βιτρίνες: 

τα εργαστήρια του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 

για πρώτη φορά αποκαλύπτουν τα “μυστικά” τους στα παιδιά. 

Γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη, το Βοτανικό, το Γεωλογικό-Υδροβιολογικό, 

το εργαστήριο Χερσαίας Ζωολογίας και τους ερευνητές.

Ένα τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 8-12 χρονών. 

 
(περιορισμένος αριθμός συμμετοχών)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΩΡΕΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ  

ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ  

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΣ
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Γράφει η Βάσω Κούσουλα (*)
 

Γνώριζα την κ. Νίκη από όταν ήμουν μαθή-
τρια. Πρότυπο γυναίκας για μένα με την 
ευγένεια , την αρχοντιά, τις γνώσεις της 
και τη στάση ζωής της. Απ’ όταν τελείω-
σα το σχολείο και μέχρι σήμερα ήμουν 
δίπλα της. Ακούραστη, με πρωτοπόρο 
σκέψη και αγάπη γι’ αυτό το έργο που δη-
μιούργησαν με τον Άγγελο Γουλανδρή. 
Υπήρξε μία διεθνούς φήμης βοτανική 
ζωγράφος. Η βοτανική ζωγραφική ήταν 
μία απασχόληση που την ευχαριστούσε 
πολύ, και της αφιέρωνε αρκετό χρόνο. 

Τα φυτά που ζωγράφιζε ήταν πάντα 
φρέσκα, όπως συλλέγονταν από τη φύ-
ση καθώς θεωρούσε ότι ζωγραφίζοντάς 
τα, έπρεπε να αποδώσει την φυσική κί-
νηση του φυτού. Αυτό ήταν και το μυ-
στικό για μία όχι μόνο επιτυχημένη και 
σωστή ως προς το χρώμα, σχήμα κλπ. 
απεικόνιση του είδους, αλλά και εικα-
στικά ωραία.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν της 
ζήτησαν από τον Οίκο HERMES να σχε-
διάσει γυναικεία μαντίλια με τα φυτά της 
με πόσο ενθουσιασμό άρχισε να σχεδι-
άζει και να δοκιμάζει συνθέσεις με τα 

λουλούδια.
Κανονικά έπρεπε σε ένα 

τετράγωνο μαντίλι να είναι 
τοποθετημένα τα λουλού-
δια με τέτοιο τρόπο, ούτως 

ώστε φορεμένο στο λαιμό ή στο κεφά-
λι, να διακρίνονται οι συνθέσεις. 

Μη έχοντας τις σημερινές δυνατό-
τητες των υπολογιστών για αναπαρα-
γωγή ή αντιγραφή για την επανάληψη 
ενός μοτίβου, απλώναμε σε ένα μεγά-
λο τραπέζι ρολό χαρτί μεγαλύτερο από 
ένα τετ. μέτρο και προσπαθούσαμε να 
το στερεώσουμε στις τέσσερις γωνίες 
για να είναι ίσιο και να διευκολύνει τη 
σχεδίαση. Σχεδόν ξαπλώναμε πάνω 
στο τραπέζι για να μπορέσουμε ν’ αντι-
γράψουμε μία σχεδιασμένη γωνία για 
να την επαναλάβουμε στις άλλες τρεις 
γωνίες του μαντηλιού. Και αυτό ήταν 
στην αρχή με το μολύβι.

Ακολουθούσε το χρώμα… και αν δεν 
την ικανοποιούσε η απόδοση, έπρεπε να 
ξαναγίνουν όλα από την αρχή.

Όταν ολοκληρωνόταν το χρώμα, το 
στερεώναμε στον τοίχο για να το δού-
με από κάποια απόσταση και να κάνει 
η δημιουργός όποιες παρατηρήσεις ή 
διορθώσεις έκρινε απαραίτητες. 

Το αποτέλεσμα ήταν τόσο επιτυχη-
μένο και ωραίο, που τα μαντήλια έγιναν 
ανάρπαστα. Σήμερα θεωρούνται συλ-
λεκτικά.

(*)  Η Β.Κ. υπήρξε η ιδιαιτέρα Γραμματέας 
της Νίκης Γουλανδρή από το 1971 

Γράφει η Ματίνα Θεοδώρου (*)

Ήμουν 20 χρονών όταν την πρωτοείδα 
στο τυπογραφείο όπου τυπωνόταν το 
βιβλίο «Φυτά του Ολύμπου». Αμέσως 
ένιωσα ότι είχα μπροστά μου μια ξεχω-
ριστή προσωπικότητα.

Λίγο αργότερα έγινα γραμματέας της. 
Ως εργοδότης, ήταν πάντα δίπλα μας και 
όλοι εμείς, το προσωπικό, ήμασταν αφο-
σιωμένοι σ’ εκείνη. Μας κέρδιζε με τη 
δίκαιη συμπεριφορά της, το ενδιαφέρον 
και το σεβασμό που έδειχνε για τον κα-
θένα ξεχωριστά. Πάντα φρόντιζε να βελ-
τιώσει τη ζωή των ανθρώπων που είχαν 
ανάγκη, ειδικά στα θέματα υγείας. Μια 
επιστολή της έφθανε να ανοίξει πόρτες 
και να εισακουσθούν τα αιτήματά μας.

Η κ. Νίκη με τον κ. Άγγελο, είχαν ένα 
μαγικό τρόπο να μας εμπνέουν και να 
μας ενώνουν, να νιώθουμε οικογένεια. 
Οι παλιοί, θυμόμαστε με νοσταλγία τις 
ωραίες στιγμές που περνούσαμε στα 
διαλείμματα, καθισμένοι μαζί τους, να 
συζητούμε τα οικογενειακά μας, που τα 
ήξεραν όλα, διανθισμένα με το χιούμορ 
του κ. Άγγελου!

Η κ. Νίκη, ήταν μια πραγματική κυ-
ρία με έμφυτη ευγένεια αριστοκρατι-
κή λάμψη και απλότητα. Γοήτευε όλους 
τους συνομιλητές της από τα παιδιά και 

τους καθημερινούς ανθρώπους μέ-
χρι τους ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, 
κροίσους και ηγέτες χωρών! Βαγγέλης 
Παπαθανασίου, Ωνάσης και Τζάκυ, Μι-
τεράν, Κάρολος της Αγγλίας και Ίντιρα 
Γκάντι, είναι μερικά από τα ονόματα που 
απολάμβαναν να συζητούν μαζί της.

Μας έκανε περήφανους όπως και όλη 
την Ελλάδα, όταν εξελέγη το 1991, ανά-
μεσα σε τόσο σπουδαίες γυναίκες, ως 
γυναίκα της Ευρώπης.

Ήταν πρωτοπόρος στη σκέψη και 
στην πράξη. Σκεφθείτε την κατάστα-
ση στην Ελλάδα της δεκαετίας του ‘60, 
και με τι είχε να παλέψει, όταν από τότε 
δίδασκε πόσο σημαντική είναι η εκπαί-
δευση των νέων, ώστε να κατανοήσουν 
ότι το μέλλον και η ποιότητα ζωής του 
ανθρώπου είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
τη Φύση και την προστασία της.

Ξέρετε, τα πρώτα χρόνια λειτουργί-
ας του Μουσείου, ξεναγούσε η ίδια τις 
σχολικές ομάδες, δείχνοντας έτσι με 

τον τρόπο της, την αγάπη που είχε για 
τα παιδιά. 

Μερικές δεκαετίες πριν, η έλευση του 
πρώτου υπολογιστή σε ένα γραφείο 
ήταν μεγάλη στιγμή. H Βάσω κι εγώ 
κοιτάζαμε με περιέργεια το μηχάνημα 
που μόλις είχε φτάσει. Τότε μπήκε η 
κ. Νίκη, κάθισε στο πληκτρολόγιο και 
άρχισε να δακτυλογραφεί: «Αγαπημέ-
νες μου συνεργάτιδες, χωρίς εσάς δεν 
θα μπορούσα να ζήσω!». Φαντάζεστε 
πόσο ωραίες εκπλήξεις μπορούσε να 
προσφέρει; 

Εργατική και άνθρωπος του καθήκο-
ντος, με χρόνια σκληρής δουλειάς αφι-
ερώθηκε στο όραμά της και διέθεσε 
όλη της την περιουσία στο Μουσείο.

Νιώθω τυχερή που έζησα και δούλε-
ψα κοντά σ’ αυτή την τόσο μαγνητική, 
μπορώ να πω, προσωπικότητα. Έδινε 
καθημερινά, μαθήματα αφοσίωσης 
στο κοινό καλό και την ανιδιοτελή 
προσφορά. 

1925
Γεννήθηκε στην 
Αθήνα.

1964
Με τον σύζυγό 
της Άγγελο, 
ίδρυσαν το 
Μουσείο 
Γουλανδρή 
Φυσικής 
Ιστορίας.

1974-1975 
Υφυπουργός 
Κοινωνικών 
Υπηρεσιών στην 
κυβέρνηση 
Καραμανλή με ιδιαί-
τερη αποστολή 
την μέριμνα 
των 200.000 
προσφύγων της 
Κύπρου.

1975-1981 
Αντιπρόεδρος 
της Ελληνικής 
Ραδιοφωνίας και 
Τηλεόρασης.

1989-1991 
Αντιπρόεδρος 
του Ελληνικού 
Οργανισμού 
Τουρισμού.

1980- 2002 
Πρόεδρος του 
Σωματείου 
“Σώστε τα 
Παιδιά”.

1991 
Εξελέγη 
γυναίκα 
της Ευρώπης 
από την 
Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα.

1992- 1995 
Μέλος του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου του 
Κέντρου Ερευνών 
Διεθνούς 
Ανάπτυξης (IDCR) 
του Καναδά.

1992 
Μέλος της 
Ελληνικής 
Αντιπροσωπίας 
στην 
Συνδιάσκεψη 
του Ρίο.

1993- 96 
Μέλος της 
12μελούς 
Διεθνούς 
Επιτροπής για τον 
Πολιτισμό και την 
Ανάπτυξη, υπό 
την Προεδρία του 
κ. Perez de Cuellar.

1996 
Πρόεδρος 
του Μουσείου 
Γουλανδρή 
Φυσικής 
Ιστορίας

2003
Μέλος της 
Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας 
της Διάσκεψης 
του 
Johannesburg

1974: Η Νίκη Γουλανδρή 
ξεναγεί μαθητές στο 
Μουσείο 

(στην απέναντι σελίδα) 
1982: Ο Άγγελος και η Νίκη 
Γουλανδρή παραλαμβάνουν 
τον ρινόκερο, ένα από τα 
θηλαστικά της συλλογής που 
έφτασε από την Αφρική 

[στη Νίκη Γουλανδρή][Τελευταίο αντίο]
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Νιώθω μεγάλη στεναχώρια και θλίψη 
που έφυγε από την ζωή, αυτή η σπάνια 
γυναίκα, η δικιά μας κ. Νίκη. Θα ζει όμως 
πάντα μέσα στην καρδιά μας δίνοντάς 
μας τη δύναμη που χρειαζόμαστε για τη 
συνέχιση του έργου της.

*  Η Μ.Θ. υπήρξε γραμματέας της Νίκης 
Γουλανδρή επί 32 χρόνια και Γραμμα-
τέας του Δ.Σ. του Μ.Γ.Φ.Ι. τα τελευταία 
5 χρόνια

Γράφει η Δανάη Μιχοπούλου (*)

Έφτασε! Έφτασε! Με περηφάνια, συγκί-
νηση και δάκρυα στα μάτια υποδεχόμα-
σταν την «κυρία Νίκη» που μόλις είχε 
επιστρέψει βραβευμένη από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο ως ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ το 1991.

Οι διακρίσεις και οι τιμές για το έργο 
της, ήταν πάρα πολλές. Ήταν ένας άν-
θρωπος σπάνιος με ευαισθησίες – όπως 
και ο «κ. Άγγελος», που έδινε ευκαιρίες 
σ’ όλους τους συνεργάτες του Μουσεί-
ου για εξέλιξη. Θα αναφέρω κάτι ακραίο 
που με αφορά.

Θα πήγαινα στη Νέα Υόρκη καλοκαίρι, 
συνοδεύοντας την αδελφή μου που είχε 
δουλειά, μαζί με τα παιδιά μας. Όταν της 
το ανήγγειλα ρωτώντας την αν ήθελε 
κάτι από εκεί, μου λέει: Περίμενε, και 
παίρνει στο τηλέφωνο την Ζακλίν Ωνά-
ση, προκειμένου να της στείλει ένα δώ-
ρο μέσω εμού στο σπίτι της. Τα έχασα. Η 
γραμματέας της την πληροφόρησε ότι 
έλειπε και θα επέστρεφε σε δύο μήνες. 
Κράτησε όμως το όνομά μου σε περί-

πτωση ανάγκης για να με βοηθήσει…
Δεν σταματούσε να μαθαίνει. Έτσι 

όταν ξεκίνησαν τα σεμινάρια computers 
για το προσωπικό του Μουσείου, την εί-
δαμε ξαφνικά να κάθεται μαζί μας και 
φυσικά έμαθε πολύ καλά.

Είχε όμως και μια άλλη πλευρά καλά 
κρυμμένη. Σε μια αποκριάτικη γιορτή 
μασκέ, βλέπουμε να κυκλοφορεί ανά-
μεσά μας μία άγνωστη εκρηκτική γυναί-
κα. Φορούσε μόνο κολάν με περούκα, 
βέλο και πούπουλα. Ένας νεαρός συνά-
δελφος γονατίζει μπροστά της αναφω-
νώντας «γεια σου, κουκλάρα μου». Την 
άλλη μέρα μάθαμε ότι ήταν η κ. Νίκη και 
μάλιστα σε ώριμη ηλικία. Για του λόγου 
το αληθές υπάρχει και φωτογραφία. 
Μην ξεχάσω να αναφέρω ότι στις γιορ-
τές συμμετείχαμε όλοι, και φυσικά η Κι-
κίτσα του σπιτιού τους με τα υπέροχα 
κεφτεδάκια για τον κ. Άγγελο.

Την «κυρία Νίκη» θα την θυμόμαστε 
πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη για 
όσα μας πρόσφερε!

* Η Δ.Μ. υπήρξε υπεύθυνη της βιβλιοθήκης 
του Μουσείου από το 1973 ως το 2008

Γράφει η Κική Δήμα (*)

«Καλημέρα κ. Νίκη... » «Καλημέρα Κικί-
τσα...» ήταν οι λέξεις κλειδιά, δεκαετίες 
τώρα, από τότε που πέρασα για πρώτη 
φορά την πόρτα του Μουσείου μας στα 
νεανικά μου χρόνια.

Ειπώθηκαν πολλά στην τελετή για το 
τελευταίο της ταξίδι, για το πόσο σημα-
ντική προσωπικότητα υπήρξε στον τομέα 

της επιστήμης και σε όλες τις πτυχές της 
ζωής, με αποκορύφωμα τη διορατικότη-
τά της, μαζί με τον κ. Άγγελο, για τα ζη-
τήματα του περιβάλλοντος και το μεγάλο 
τους επίτευγμα, το Μουσείο μας.

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο για μέ-
να... που γίνεται λυγμός και δεν ξέρω να 
το εκφράσω με λόγια... Είναι το χάρισμά 
της να βρίσκει σε όλους μας τον καλύ-
τερό μας εαυτό, να μας ενθαρρύνει, να 
μας δίνει δύναμη και να απογειώνει τις 
προσπάθειές μας.

Ευχαριστώ, ευχαριστούμε κ. Νίκη, εί-
στε πάντα εδώ, γιατί είστε δικιά μας...

«Κάποιες απώλειες δεν συνηθίζονται 
ποτέ» 

Για τους ανθρώπους μας εκεί ψηλά

(*) Η Κ.Δ. είναι συντηρήτρια του Βοτανικού 
Τμήματος

Γράφει ο Γκάρο Ιστεμαρατζιάν (*)

Γνωρίζοντάς την από την ηλικία των 
πέντε μου και έχοντας καθημερινή 
συνεργασία μαζί της τα τελευταία 29 
χρόνια αποκόμισα πραγματικά τερά-
στιες εμπειρίες και ένα σπουδαίο μά-
θημα ζωής, γεμάτη σεβασμό και αξίες 
οι οποίες πραγματικά με οδηγούν και 
θα συνεχίσουν να με οδηγούν μέχρι το 
τέλος. Ήμασταν πάντα και όλοι οι ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ. Εγώ δεν θα μπορέσω 
να την αποχαιρετίσω, καθώς είναι μαζί 
μου όπου και να κοιτάξω, όπου και να 
βρεθώ, μέσα στο Μουσείο, αλλά και από 
έξω, λέω πάντα…. , ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΕΡΘΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ κ. ΝΙΚΗ! 

Θέλω να πιστεύω ότι τώρα είναι ακόμη 
καλύτερα δίπλα στον κ. Άγγελο και στην 
κ. Μαριάννα. 
 
(*)  Ο Γ.Ι. είναι συνεργάτης του Μουσείου

Γράφει ο Σταμάτης Σταματιάδης (*)

Μια σκηνή μού έχει μείνει από τη Ν. Γου-
λανδρή: Πήγαμε μαζί σ’ ένα χωριό της 
Λάρισας, τους Γόννους, για να προωθή-
σουμε ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Όλη 
η κοινότητα ήταν εκεί για να την υποδε-
χθεί, από τους γέροντες μέχρι τα μικρά 
παιδιά, με πραγματικό σεβασμό και αγά-
πη. Ίσως να της ταιριάζουν περισσότε-
ρο και τα λόγια που έγραψε ο φίλος της 
Βαγγέλης Παπαθανασίου στο στεφάνι 
του αποχαιρετισμού στην κηδεία της: 
« Ένας ανθός στον κήπο των σοφών».

(*) Ο Σ.Σ. είναι επικεφαλής στο Εργαστή-
ριο Εδαφικής Οικολογίας και Βιοτεχνο-
λογίας του Μουσείου 

Γράφει η Λένα Χατζηπέτρου (*)

Είχα την τύχη να γνωρίσω και να ζήσω 
από κοντά τον οραματιστή του σπου-
δαίου μας Μουσείου, Άγγελο Γουλανδρή 
και την εξαιρετική σύντροφό του Νίκη 
Κεφαλά-Γουλανδρή που πραγματοποίη-
σε, διηύθυνε και μεγάλωσε το σημερινό 
μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Φυσι-
κής Ιστορίας. Πολλά χρόνια στο Δ.Σ. των 
Φίλων έζησα από κοντά τον αγώνα και 
τις δυσκολίες μέχρι να γίνει αυτό που 
σήμερα όλοι καμαρώνουμε. 

Εύχομαι στην αγαπητή μου Φαλή Βο-
γιατζάκη και στο Διοικητικό Συμβούλιο
καλή δύναμη για να συνεχίσουν με επι-
τυχία το έργο που έχουν αναλάβει.
         
(*)  Η Λ.Χ. υπήρξε μέλος του Δ.Σ. των Φί-

λων του Μουσείου

Γράφει η Ιωάννα Καραχρήστου (*)

Συλλυπητήρια. Μεγάλη η απώλεια για 
μια μεγάλη κυρία. Θα την θυμάμαι με 
αγάπη και σεβασμό. Καλό ταξίδι, κυρία 
Γουλανδρή.

(*)  Η Ι.Κ. υπήρξε μέλος των Φίλων και μητέρα 
παιδιών της «Παρέας του Μουσείου»

Γράφει η Όλγα Δρετάκη (*)

Αγαπητοί Φίλοι, Βρίσκομαι εκτός Ελλάδας 
και λυπάμαι πολύ που είμαι μακριά από το 
Μουσείο τούτες τις στιγμές. Η σκέψη μου 
είναι κοντά σας και κοντά στο αγαπημένο 
μας Μουσείο που έχασε τη μητέρα του. 
Το έργο και η προσωπικότητα της κυρίας 
Νίκης, θα εμπνέει τις επόμενες γενιές, 
όπως ενέπνευσε και όσους είχαν την τύ-
χη να τη ζήσουν από κοντά. 

(*) Η Ο.Δ. είναι μέλος των Φίλων και εθε-
λόντρια

Γράφει ο Μιχάλης Αράπογλου (*)

Μόλις πληροφορήθηκα από το Διαδί-
κτυο το θάνατο της κυρίας Νίκης Γου-
λανδρή. Η μικρή και σύντομη συνεργα-
σία μου μαζί της ήταν αρκετή για να μου 
διδάξει ήθος, εργατικότητα, πίστη στις 
ιδέες σου και αγωνιστική, αλλά ευγενική 
προσπάθεια. Τα συλλυπητήριά μου...
 
(*)  Ο Μ.Α. είναι αρχιτέκτων-ανθρωπογεω-

γράφος, συνεργάστηκε με το Μουσείο 
στο Πρόγραμμα της Πίνδου κι έχει ορ-
γανώσει και ξεναγήσει τους Φίλους σε 
πολλές εκδρομές στην Ήπειρο

Γράφει η Άννα Κρεμέζη-
Μαργαριτούλη (*)

Όπως όλα τα σπουδαία έργα, έτσι και το 
Μουσείο μας φαίνεται να δημιουργή-
θηκε από μια δεμένη παρέα με κοινούς 
στόχους. Ο Άγγελος και η Νίκη Γουλαν-
δρή, η αδελφή της Νίκης η Μαριάννα 
και ο Ζαν Ντελαμότ και λίγο αργότερα 
η κ. Φαλή Βογιατζάκη. Ο καθένας τους 
είχε αναλάβει κάποιο τομέα και έτσι η 
δουλειά ήταν πολύ αποτελεσματική. 
Ηγετική φυσιογνωμία, όπως όλοι πα-
ραδέχονται, ήταν ο Άγγελος που είχε 
και τις ιδέες. Όμως η Νίκη είχε αναλάβει 
την επίσημη εκπροσώπηση του Μουσεί-
ου προς τα έξω, σε πανεπιστημιακούς, 

αρχηγούς κρατών, υπουργεία, ΜΜΕ κ.ά. 
Ειδικότερα, ο Άγγελος και η Νίκη ήταν 
συμπληρωματικοί.

Σε ότι αφορά τα συναισθηματικά έχω 
καλυφθεί από τους προηγούμενους. 
Εδώ θα πω ένα στιγμιότυπο επειδή όταν 
πεθαίνει κάποιος προσπαθώ να θυμηθώ 
κάτι αστείο από τη ζωή του. 

Να λοιπόν κάτι που με έκανε να γε-
λάσω αλλά και που δείχνει το νοιάξιμο 
για την εικόνα του Μουσείου και των 
εκδηλώσεών του προς τα έξω.

Ήταν η εποχή που οργανώναμε διαλέ-
ξεις στην αίθουσα του γεωλογικού, δεν 
υπήρχε ακόμη το ΓΑΙΑ, βάζαμε τους ομι-
λητές στο γεωλογικό τμήμα στα σκαλο-
πάτια πριν από την έξοδο και τις 80 πρά-
σινες καρέκλες (προσφορά των Φίλων) 
για το κοινό. Το κυλικείο-μπαρ ήταν τότε 
εκεί που σήμερα είναι το “museum café” 
και μπάρμαν ο κ. Μάνος Ιστεμαρατζιάν. 

Διάφοροι άνθρωποι, πλησίαζαν το 
Μουσείο για να δώσουν διαλέξεις, άλλοι 
αποδεδειγμένης αξίας κι άλλοι αμφίβο-
λης. Εκείνη την ημέρα ήταν ένας από τους 
δεύτερους. Δεν ήθελε να του αρνηθεί η κ. 
Νίκη, επειδή ο ομιλητής ίσως είχε και κάτι 
άλλο να προσφέρει στο Μουσείο. Αλλά 
δεν θέλησε να δοθεί και μεγάλη δημοσι-
ότητα μήπως ρεζιλευτούμε, ούτε και να 
έχουμε άδειες καρέκλες. Οπότε κάλεσε 
διάφορους γνωστούς της μη ειδικούς κι 
ανάμεσά τους σχεδόν όλους τους εργα-
ζόμενους του Μουσείου. 

Τη θυμάμαι λοιπόν λίγο πριν από τη 
διάλεξη, πάνω στα σκαλοπάτια να σταυ-
ρώνει τις παλάμες της να κοιτάζει προς 
το κοινό, να μειδιά και να μονολογεί:

«Μέχρι και ο κύριος Μάνος έχει έρ-
θει να παρακολουθήσει». 

(*) Η Α. Κ-Μ εργάστηκε ως εθελόντρια και 
ως συντονίστρια των δράσεων των 
Φίλων του ΜΓΦΙ επί 40 χρόνια και συ-
νεχίζει

2006, εκδήλωση για τα 10 χρόνια 
χωρίς τον Άγγελο Γουλανδρή. Ελπίδα 
Παντελάκη, Μιρέιγ Μπέση, Δανάη 
Μιχοπούλου, Σταύρος Ρίζος, Νίκη 
Γουλανδρή

(στην απέναντι σελίδα) 1999, η Βάσω 
Κούσουλα και η Νίκη Γουλανδρή στην 
Αίγυπτο

2015, Νίκη Γουλανδρή και Άννα 
Κρεμέζη-Μαργαριτούλη

[στη Νίκη Γουλανδρή][Τελευταίο αντίο]
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Η Νίκη Γουλανδρή, ιδρύτρια μαζί με 
τον σύζυγό της Άγγελο Γουλανδρή, 
του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας, υπήρξε μια πολύπλευρη 
και χαρισματική προσωπικότητα, που 
σφράγισε την πολιτιστική ζωή της Ελ-
λάδος για πάνω από πενήντα χρόνια. 
Υπήρξε σπουδαία βοτανική ζωγράφος, 
αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες ρε-
αλιστικές απεικονίσεις φυτών της Ελ-
ληνικής χλωρίδας, πολλά από τα οποία 
σήμερα απειλούνται με αφανισμό. Στη 
βοτανική ζωγραφική της  συνέβαλε 
σημαντικά ο σπουδαίος ερασιτέχνης 
βοτανολόγος Κωνσταντίνος Γουλιμής, 
στον οποίο εκείνη αναφερόταν πάντα 
με πολύ θερμά λόγια.

 Το κείμενο που ακολουθεί είναι 
απόσπασμα από δικό της άρθρο, στην 
Επετηρίδα του Μουσείου Γουλανδρή 
(τεύχος 6, 1983).

...Το Δεκέμβριο του 1953  επισκέφτη
κα μια έκθεση με βοτανική ζωγραφική 
στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο. 
Για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό και 
μεταξύ αυτών μια νεαρή σπουδάστρια 
Πολιτικών Επιστημών, εγώ, είδαμε ελ
ληνικά φυτά ζωγραφισμένα σύμφωνα 
με τους κανόνες της παραδοσιακής βο
τανικής ζωγραφικής. Ζωγράφος ήταν η 
Christine Bauer, σύζυγος του Εμπορικού 
Ακολούθου της Πρεσβείας της Νότιας 
Αφρικής στην Αθήνα. Συλλέκτης των 
φυτών ήταν ο Κωνσταντίνος Γουλιμής.  
Αυτό το γεγονός άλλαξε τη ζωή μου 
ολοκληρωτικά.

Ενθουσιασμένη από την ομορφιά του 
αντικειμένου και το στόχο ενός προγράμ
ματος που ήταν να εικονογραφήσουμε 
φυτά της Ελλάδος, αποφάσισα να αφιε
ρώσω τον εαυτό μου σε αυτό το καθή
κον. Άρχισα να ζωγραφίζω λουλούδια τα 
οποία συνέλλεγε ο Κωνσταντίνος Γουλι
μής, την άνοιξη του 1954. Αυτό ήταν κατά 
τη διάρκεια της εποχής των μεγάλων εξε
ρευνήσεών του, που είχαν δύο στόχους: 
να εμπλουτίσει τις συλλογές του επισκε
πτόμενος και εξερευνώντας μερικές από 
τις λιγότερο μελετημένες περιοχές της 
Βόρειας Ελλάδας και να αποκτήσει μερι
κά από τα καλύτερα είδη της ελληνικής 
χλωρίδας, τα οποία ποτέ προηγουμένως 
δεν είχαν εικονογραφηθεί…

* Η Μαρία Παπαϊωάννου, είναι Διευθύντρια 

του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-

ρίας, Γεωπόνος ΑΠΘ, Αρχιτέκτων Μηχα-

νικός – Πολεοδόμος Msc, PhD, ΕΜΠ.

 
   

Γράφει η Μαρία Παπαϊωάννου*

 
 

 
 

 

(1) 1958, η έπαυλις Ρετσίνα, πριν να 
στεγάσει το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας

(2) Η Νίκη Γουλανδρή τη δεκαετία του ‘50

(3) Ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή

[στη Νίκη Γουλανδρή][Τελευταίο αντίο]
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Απρίλιος-Ιούνιος 2019
Κάποιες διαμορφώνονται ακόμη και όλες εμπλουτίζονται

Προϋπόθεση για τη δωρεάν είσοδο στο Μουσείο, την 
έκπτωση στο πωλητήριο και το Museum Cafe, καθώς 
και για το μειωμένο κόστος στις εκδηλώσεις μας, είναι η 
τακτοποίηση της συνδρομής που παραμένει για τα άτο-
μα κάτω των 35 ετών, 25 €, για άτομα άνω των 35 ετών, 
50 € και για ζευγάρια και οικογένειες 70 €/έτος.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τρίτη �/� στις 1�:�0, η καθηγήτρια κ. Λιάνα Σακελλίου 
θα μας μιλήσει για τη μεγαλύτερη Αμερικανίδα ποιήτρια Emily 
Dickinson. Θέμα: «Ζώντας πλαγίως», στο café Αμμωνίτες, 
Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. 

Τετάρτη 10/� «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Μάθε και Δράσε» 
Θέμα: «Κλιματική αλλαγή: Η Προστασία της Φύσης, μέρος 
της λύσης». Ομιλήτρια: Μαρία Δαμανάκη, Global Managing 
Director for the Oceans, του Οργανισμού “The Nature 
Conservancy”.

22Ο ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ

 Σαββατοκύριακο 1�-1�/�, 10:�0–1�:�0
στο Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. 

 
Γιορτινή ατμόσφαιρα, μουσική, πρωτότυπα, χρήσιμα,  

οικονομικά δώρα, σπιτικές λιχουδιές, παλαιά και 
νέα βιβλία, βινύλιο, φυτά, «Πλαστικουργείο»: είδη από 
ανακυκλωμένο πλαστικό, το «Mικρό Mοναστηράκι».  

Δεκτές και πιστωτικές κάρτες. 
Εγγραφή νέων μελών με μειωμένη τιμή.  

Μόνο την Κυριακή 1�/� η Ομάδα Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ θα 
παρουσιάσει στα παιδιά το βιβλίο «Γκάρη» της Τασούλας 

Επτακοίλη (εκδόσεις Πατάκη), ώρα 12:00 και 13:00. 

Είσοδος Ελεύθερη, για τα παιδικά δρώμενα συμμετοχή 5€. 

Τα έσοδα θα ενισχύσουν το εκπαιδευτικό έργο  
του Μουσείου και των Φίλων. 

Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη,Τετάρτη ��, ��, ��/�  
«Το Μουσείο πίσω απ’ τις Βιτρίνες» (βλέπε σελ. 5)

ΜΑΪΟΣ

Σάββατο �/� Επίσκεψη-ξενάγηση στον βοτανικό Κήπο 
Ιουλίας και Αλέξανδρου Διομήδους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 18€, μη μέλη 23€. Γεύμα (έξοδα ατομικά) 
και επιστροφή το απόγευμα.

Τρίτη �/� στις 1�:�0, μηνιαία συνάντηση και ομιλία του 
ερευνητή Δρ. Κωστή Παπαναγιώτου σχετικά με τη δημιουρ-
γία ανθρώπινων οργάνων στο εργαστήριο. Θέμα: Βλαστοκύτ-
ταρα πηγή ζωής. Café Αμμωνίτες Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100. 

ΙΟΥΝΙΟΣ

Τρίτη �/� στις 1�:�0 στη βεράντα του café Αμμωνίτες θα 
πιούμε το καθιερωμένο «ουζάκι» για να ευχαριστήσουμε τους 
Φίλους-Εθελοντές που συμμετείχαν και φέτος στις δράσεις 
μας και να αποχαιρετιστούμε πριν από το καλοκαίρι

Παρασκευή �/� έως Δευτέρα 10/�, ΕΚΔΡΟΜΗ στη 
Μήλο και στην Κίμωλο. Αποτέλεσμα ηφαιστειακής δραστη-
ριότητας, η Μήλος είναι προικισμένη με πλήθος από φυσικές 
ομορφιές και μοναδικά αξιοθέατα. Τα μαγευτικά ακρογιά-
λια της με τις λευκές αμμουδιές, τα σμιλεμένα βράχια, 
οι πανέμορφοι οικισμοί, οι αρχαιολογικοί χώροι και 
τα μουσεία κάνουν το νησί ξεχωριστό. Σήμα κατατε-
θέν, η Οχιά της Μήλου με το βιότοπό της. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 315€ (385€ σε μονόκλινο), 
μη μέλη: 365€, (435€ σε μονόκλινο) Εξασφαλίστε συμμετοχή.


