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Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Δεν υπάρχει χώρος πολιτισμού με 
σοβαρότητα και διάρκεια που να 
μη στηρίχτηκε σε σπουδαία πρό-
σωπα, ταλαντούχους και φωτισμέ-
νους συνεργάτες.

Άλλες φορές αυτοί έγιναν γνω-
στοί κι άλλες όχι. Το Μουσείο μας 
δεν ξέφυγε από αυτόν τον κανό-
να. Υπάρχουν και εδώ αφανείς 
ήρωες που έδωσαν μεγάλο μέρος 
της ζωής τους με έμπνευση και 
αφοσίωση στο Μουσείο. Ένας από 
αυτούς είναι η Mireille Μπέση. Της 
αφιερώνουμε λοιπόν το τεύχος 
αυτό, για να θυμούνται οι παλιοί 
και να μαθαίνουν οι καινούριοι, 
όπως λέμε. 

Δείτε ακόμη σ’ αυτό το τεύχος τα 
κατορθώματά μας στην υπέροχη 
Μήλο που έχει κερδίσει την πρώ-
τη θέση στις προτιμήσεις των 
επισκεπτών των νησιών μας. 

 
Άννα Κ-Μ
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— Πώς προέκυψε να ασχοληθείτε με τη 
ζωγραφική;

Ήρθε μόνο του αυτό το 
πράγμα. Από μικρή 

πιστεύω ότι είχα 
κάποια κλίση και 
όλο ζωγράφιζα 
στα τετράδιά 
μου, κρυφά από 
τη δασκάλα βέ-
βαια, γιατί δεν 

επιτρεπότανε. Η 
εποχή που σου μιλώ 

είναι το ‘44. Ήμασταν 

ακόμα στην κατοχή. Δηλαδή είδα το τέλος 
του πολέμου, είδαμε πολλά, πολλά… 

Ενώ γεννήθηκα στο Παρίσι, μεγάλω-
σα στην επαρχία, στη Νορμανδία. Εγώ 
ήμουνα το πιο ζωηρό παιδί της οικογέ-
νειας. Η μάνα μου είπε μια φορά στον 
πατέρα μου: «Ντανιέλ, δεν νομίζεις ότι 
φορτσάραμε τη δόση όταν παραγγείλα-
με τη Mireille;» (γέλια). 

Είχα μόνο έναν αδερφό και στη γειτο-
νιά υπήρχαν μόνο αγόρια… σκαρφάλω-
να στα δέντρα… δηλαδή δεν έπαιζα με 
τις κούκλες: δυστυχώς δεν είχα λόγω 
πολέμου. Όχι, λάθος, είχα μία με ένα 
πρόσωπο από χαρτόνι. Την κουβαλού-

σα παντού. Η κόρη μου αργότερα μου 
αγόραζε κούκλες. Ναι, αυτά είναι μικρές 
παρενθέσεις. 

Στα 12 μου χρόνια, πήγα εσωτερική σε 
σχολείο. Αυτό επηρέασε το χαρακτήρα 
μου. Μου έμαθε να ζω και να προσαρμό-
ζομαι σε πολλές καταστάσεις. Να υπα-
κούω, που δεν ήταν εύκολο όταν ήμουνα 
ελεύθερο πουλί, να σκύβω το κεφάλι, που 
δεν το έσκυβα εύκολα όταν δεν έφταιγα. 
Είχαμε και μαθήματα σχεδίου, εκεί βέβαια 
ήμουν πάντοτε και η πρώτη. 

Όταν τελείωσα το Γυμνάσιο, οι γονείς 
μου ήρθαν να δουν τη Διευθύντρια. 
Τους είπε «Καλύτερα η Mireille να μην 
κάνει τόσο πολύ σχέδιο και να ασχο-
ληθεί περισσότερο με Χημεία, Φυσική 
και Μαθηματικά». Τι κλάμα έχω ρίξει γι’ 
αυτό... Αν και ήμουν καλή στη Γεωμετρία 
επειδή υπάρχει σχέδιο. Αλλά δεν ήμουν 
καθόλου καλή στα μαθηματικά. Τα μισού-
σα και συνεχίζω να τα μισώ! (γέλια). 

Δεν είχανε ιδέα την εποχή εκείνη για 
τα επαγγέλματα που υπήρχαν γύρω από 
τη ζωγραφική. Η διευθύντρια είπε ότι 
κοντά στο Παρίσι, στο Creil, υπήρχε ένα 
μεγάλο σχολείο που σου μάθαιναν ό,τι 
έχει σχέση με τη ραπτική. Μπορούσες 

[Mireille Μπέση]

να βγεις και καθηγήτρια για να διδά-
σκεις σε τεχνικά κολλέγια. Και πάω εκεί. 
Ήταν οικοτροφείο πάλι, αλλά τεράστιο. 
Δηλαδή θυμάμαι ότι ήμασταν περίπου 
200 κοπέλες εσωτερικές. Εκεί για πρώτη 
φορά είδα κοπέλες από την Αφρική και 
με εντυπωσίασαν. Γράφτηκα κατευθεί-
αν στο τρίτο έτος. Άλλωστε κάτι ήξερα, 
επειδή η μαμά μου με έβαζε να κάνω 
στριφώματα σε πετσέτες από παλιά σε-
ντόνια, που κι αυτά τα φτιάχναμε μόνοι 
μας. Δεν πετούσαμε τίποτα, «μάθημα» 
της κατοχής.

Εκεί υπήρχε μια καθηγήτρια ζωγραφι-
κής η οποία μου είπε «Τι δουλειά έχεις 
εσύ εδώ; Θέλεις να σε προετοιμάσω 
να δώσεις εξετάσεις για το Παρίσι σε 
σχολή εφαρμοσμένων τεχνών κ.τ.λ.;» 
Το γράφω στους γονείς μου και λένε 
«Ναι». Η κυρία αυτή μου έδωσε ιδιαί-
τερα μαθήματα για να δώσω εξετάσεις 
για τη σχολή αυτή και μπήκα πρώτη. Έτσι 
πήγα στο Παρίσι όταν ήμουνα 18.

Έμεινα σε μια κυρία γνωστή της οικο-
γένειάς μας, στη Montmartre. Η σχολή 
ήτανε στο Pigalle. Σε αυτή τη διαδρομή 

από τη Monmartre στο Pigalle πήγαινα 
ποδαρόδρομο. Οπότε περνούσα από τα 
μέρη όπου σύχναζαν οι σπουδαίοι καλ-
λιτέχνες της εποχής. Συνέχιζα μέχρι 
την place Pigalle όπου ήταν τα καμπα-
ρέ. Από την εποχή εκείνη μπορώ να πω 
ότι κρατάω μερικές από τις καλύτερες 
μνήμες των φοιτητικών μου χρόνων. Και 
στη σχολή εφαρμοσμένων τεχνών μπή-
κα στο τρίτο έτος επειδή και σ’ αυτή η 
φοίτηση ξεκινούσε από 12 χρονών. 

Και, όχι μόνο μπήκα πρώτη και σ’ 
αυτή τη σχολή, αλλά βγήκα και πρώτη 
και δεν το λέω έτσι, για να καμαρώσω, 
αλλά για να πω ότι πραγματικά ήμουν 
πολύ καλή. Παράλληλα τα δύο τελευ-
ταία χρόνια γράφτηκα και στη σχολή 
καλών τεχνών. Με αυτά τα διπλώματα 
μπορούσα να δώσω εξετάσεις στο 3ο 

έτος του Professorat, είναι σαν να λέμε 
διδακτορικό. Πάω και το δίνω «δοκιμα-
στικά» επειδή νόμιζα ότι δεν πρόκειται 
να πετύχω. Το διασκέδασα πολύ! Και 
πάλι όταν πήγα να δω τα αποτελέσματα, 
ξεκινάω να κοιτάζω τη λίστα από κάτω… 
ανεβαίνω – ανεβαίνω… και το πρώτο 
όνομα ήμουνα εγώ! 

Η τελευταία εξέταση στη σχολή καλών 
τεχνών ήτανε να παρουσιαστείς μπρο-
στά σε μια επιτροπή. Μου δείχνουνε 
τα σχέδιά μου και μου λένε «Πείτε μας 
δεσποινίς, πως βλέπετε αυτά που έχετε 
κάνει; Πείτε μας τη γνώμη σας.» Τα κοιτά-
ζω και λέω: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλή 
δουλειά». Και λέει ένας από τους κριτές: 
«Συμφωνούμε, δεσποινίς». 

Πω-πω.. πώς τόλμησα να το πω! 
Γι’ αυτό σου λέω... το «Πότε αποφά-

[Συνέντευξη]
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[Συνέντευξη]

σισα» δεν μου ταιριάζει η λέξη… ήρ-
θαν έτσι τα πράγματα και έφτασα εκεί 
κι εκεί κι εκεί. 
 
— Σε ποια ηλικία πρωτοήρθατε στην 
Ελλάδα;

Ά! Λοιπόν ήμουνα διορισμένη πια στη 
Limoges, ως καθηγήτρια, αλλά δούλε-
ψα δυο χρόνια μόνο, γιατί ήρθα στην 
Ελλάδα το 1958. Αυτή είναι άλλη ιστο-
ρία. Όπως μου λένε καμία φορά «είχες 
δύο ζωές, μία ζωή στη Γαλλία και μια ζωή 
στην Ελλάδα». 

— Με ποια αφορμή ήρθατε στην Ελλάδα 
τότε;

Είχα μία ξαδέρφη που γνώριζε έναν 
Έλληνα και τέλος πάντων παντρευ-
ότανε και με κάλεσε στο γάμο. Λέει ο 
πατέρας μου «Θα σου πληρώσω εγώ το 
εισιτήριο». Όταν κάνεις σπουδές καλλι-
τεχνικές, η Ελλάδα, δεν είναι ανάγκη να 
το πούμε, είναι η σημαντικότερη χώρα 
για να σου δώσει ερεθίσματα. Εμείς στη 
σχολή καλών τεχνών ζωγραφίζαμε τα 
αγάλματα… είχαμε επαφή με όλον αυ-
τόν τον θαυμαστό κόσμο. Ήτανε κάπως 
σαν όνειρο. Έτσι λοιπόν ήρθα για το 

γάμο της ξαδέρφης μου το Πάσχα του 
1958 και ο κουμπάρος… έπαθε co�p �eco�p �e 
fo��re κι εγώ το ίδιο! Όμως δεν ήτανε κι εγώ το ίδιο! Όμως δεν ήτανε 
μόνο που ερωτεύτηκα έναν άνθρωπο. 
Ερωτεύτηκα την Ελλάδα και το λέω έτσι 
με πολλή συγκίνηση. 

Τον ήλιο δεν τον ήξερα τόσο… τα χρώ-
ματα… τις μυρωδιές… Φαντάζεσαι στην 
οδό Πανεπιστημίου να μοσχοβολάνε οι 
νεραντζιές ανθισμένες; Αυτές τις μυ-
ρωδιές εγώ δεν τις ήξερα… το γιασεμί 
δεν το ήξερα. Άσε και τα χρώματα, το 
μπλε του ουρανού... Σκέψου ότι τότε 
δεν υπήρχε τουρισμός, δεν υπήρχαν 
ούτε αυτοκίνητα, ούτε νέφος.

Εγώ ήμουνα μια ψηλή ξανθιά, άσπρη 
(που ήτανε τότε στη μόδα). «Ά! Έχει 
γαλακτερό δέρμα!» λέγανε. Αυτό τότε 
ήταν κανόνας ομορφιάς. Και έκανα που 
λέτε μπαμ! Δηλαδή γυρίζανε οι άνθρω-
ποι να με δουν. Αυτό το πράγμα δεν το 
είχα γνωρίσει στη Γαλλία. Μπορεί να 
ήμουνα μια ωραία κοπελίτσα αλλά δεν 
ήμουν κάτι το ιδιαίτερο… Εδώ ξαφνικά, 
γίνομαι το «clο�»! 

Όλα αυτά με κάνανε να ζω ένα όνειρο, 
δηλαδή κάτι το απίθανο. Ήμουνα τότε 23 
χρονών και πραγματικά μου άρεσε πολύ. 
Αυτό είναι η ιστορία της ζωής μου. 

— Και λένε ότι όλα είναι θέμα σωστής 
χρονικής στιγμής. Κάπως 
έτσι ήρθατε και στο 
Μουσείο; 

Ά ναι! Γιατί βέβαια πα-
ντρεύτηκα, μετά ήρθανε 
τα παιδιά... Εντωμεταξύ, 
πρέπει να το πω κι αυτό, 
ανήκω στην γενιά που οι 
γυναίκες δεν «επιτρε-
πόταν» να δουλεύουνε. 
Γιατί θα έδειχνε ότι ο σύ-
ζυγος δεν ήταν ικανός να 
τη συντηρήσει. Εγώ όμως 
είχα τα διπλώματά μου 
και ήθελα να δουλέψω. 
Και μπορούσα. Κανείς 

δεν με βοηθούσε όμως. Δεν ήξερα και 
καθόλου Ελληνικά. 

Μέχρι που το ’74 παρουσιάστηκα στο 
Μουσείο. Πώς; Μια επίσκεψη έκανα. 
Είχανε έρθει οι γονείς μου από τη Γαλλία 
και μου λένε « Έχει ένα πολύ ωραίο 
Μουσείο στην Κηφισιά». Μόλις είχε ανοί-
ξει. Και πήγαμε με το σύζυγό μου.

 Στην έξοδο συναντήσαμε τη Μαρι-
άννα �e la Motte (την αδερφή της Νί-�e la Motte (την αδερφή της Νί-(την αδερφή της Νί-
κης Γουλανδρή που είχε παντρευτεί 
Γάλλο). Μας άκουσε να μιλάμε Γαλλικά, 
μας ρώτησε εάν μας άρεσε το Μουσείο. 
Εγώ είχα ενθουσιαστεί με τα λίγα σχέδια 
που είχε στο Βοτανικό τμήμα και είπα ότι 
αυτό είναι μέσα στο στοιχείο μου και θα 
μου άρεσε εάν μπορούσα να συνεργα-
στώ. Μου είπε «Μα βεβαίως! Φέρτε μας 
ένα ντοσιέ και να δείτε την αδερφή μου 
που είναι πιο ειδική». Πήγα μετά από λί-
γες μέρες, είδα τη Νίκη Γουλανδρή, της 
παρουσίασα κάτι σχέδια που είχα φέρει 
από τη Γαλλία, της αρέσανε κι έτσι μπή-
κα στο Μουσείο. 

— Και από τότε, μέχρι και σήμερα..

Αλλά, για τους πιο πάνω λόγους, δεν 
άνηκα στους υπαλλήλους του Μουσείου. 
Δηλαδή έπρεπε να μοιράσω τη ζωή μου 
σε σπίτι, παιδιά κ.τ.λ. Ωστόσο δούλευα 

για το εργοστάσιο, την επιχείρηση που 
είχε ο άντρας μου. Εξαγωγές, Τράπεζες 
και τα σχετικά, αλλά παράλληλα και το 
Μουσείο…

— Αρχικά τι σας τράβηξε στο Μουσείο 
και στην πορεία τι ήταν αυτό που σας 
κράτησε;

Στην αρχή έπρεπε να ζωγραφίζω με μι-
κροσκόπιο στο βοτανικό τμήμα. Έβαλα 
πέταλα από ένα μικρό λουλούδι, το 
έβλεπα με το μικροσκόπιο και με ένα 
σύστημα με καθρεφτάκια είχα ένα χαρτί 
και ζωγράφιζα ό,τι έβλεπα. Μου άρεσε 
γιατί ήταν κάτι καινούριο. 

Ωστόσο από μικρή, είχα μια κλίση για 
τη φύση. Ζούσα μέσα στη Φύση. Και 
επομένως ήδη είχα τις ρίζες μου εκεί 
μέσα. 

Στο Μουσείο δούλεψα και με τον 
Κωνσταντίνο-Αλέξανδρο Ζαχαριάδη, 
διάσημο βοτανολόγο. Εκεί με βρήκε ο 
Πέτρος ο Ζαμπέλης, υπεύθυνος του 
Καλλιτεχνικού Τμήματος και μου λέει 
«Έλα απάνω!». Εννοούσε το 1ο πάτωμα 
του παλιού κτηρίου όπου βρισκόταν το 
τμήμα. Από κει ξεκίνησα σιγά-σιγά.

Στο Μουσείο τα βρήκα όλα. Πάντοτε 
μου άρεσε να σκαλίζω βιβλία. Να μα-
θαίνω μέσα από την επαφή με τους 
επιστήμονες. Αυτή η δουλειά ήτανε 
που μου άρεσε πιο πολύ. Εγώ δεν είμαι 
ζωγράφος να κάνω εκθέσεις με πίνακες. 
Δεν με ενδιαφέρει αυτή η πόρτα. Μου 
άρεσε να μαθαίνω κάτι παραπάνω. Άσε 
που το Μουσείο έχει και μια καλή βιβλιο-
θήκη! Την εποχή εκείνη το Μουσείο δεν 
ήταν ολοκληρωμένο. Επομένως είχαμε 
πάρα πολλή δουλειά για τις βιτρίνες. 
Αργότερα ήρθανε όλα τα πουλιά, τα θη-
λαστικά… θα βρείτε πολλά σχέδια δικά 
μου μέσα στις βιτρίνες. 

Είχαμε και εκθέσεις, τη μεγάλη έκθεση 
για τα Δάση της Ελλάδας στο Ζάππειο. 
Ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα! Με τον 
Πέτρο το Ζαμπέλη ταιριάζαμε πολύ! 
Είχε μοντέρνες ιδέες, ήμασταν κάπως 
ίδιο πνεύμα. Ναι είχε ταλέντο, ωραίες 
ιδέες κι εγώ ήξερα να τις συνεχίσω… Επί 
παραδείγματι με τα μικρά αυτοκίνητα 
που ταξιδεύουν, ήταν ιδέα του Πέτρου. 
Μου έλεγε «Τι θα έλεγες να κάνουμε πα-
λιά αυτοκίνητα με ζώα; Κάτι θα σκεφτείς 
εσύ!» Κάναμε μια σειρά από ωραία προ-
σπέκτους. Αυτές ήταν όλες ιδέες του 
Πέτρου. Εγώ έκανα όλα τα εξώφυλλα. 

[Mireille Μπέση]
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[Συνέντευξη]

Με βοήθησε να προσαρμοστώ καλά 
μέσα στο Μουσείο. Μου έδωσε αυτό 
που δεν ήξερα.
 
— Και πώς προσεγγίζετε ένα θέμα που 
καλείστε να αποτυπώσετε;

Όταν μου δίνουνε ένα θέμα, λέω «Εγώ 
τώρα θα αρχίσω να εγκυμονώ!» (γέλια) 
Είναι ένας κόσμος ιδιαίτερος που σιγά 
σιγά τον γνωρίζω καλά. Στο Μουσείο, 
πάντοτε, ό,τι κάνεις πρέπει να είναι επι-
στημονικά σωστό. Έστω και το παιδικό 
σχέδιο. Έβλεπα προχθές ένα πολύ ωραίο 
βιβλίο με ωραίες μέλισσες που πετού-
σαν και είχανε μόνο 4 πόδια. Ήτανε 
χαριτωμένες. Εμείς δεν μπορούμε να 
το κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε, για πα-
ράδειγμα, χαριτωμένα κουνούπια, αλλά 
θα έχουν έξι πόδια. Αυτό τώρα μαθαίνω 
στην Ελένη Δραγούμη που ελπίζω να 
συνεχίσει το έργο μου: ότι μπορείς να 
προσθέσεις τη δική σου προσωπικότη-
τα και το στυλ σου, αλλά ό,τι ζωγραφί-
σεις, θα πρέπει να είναι επιστημονικά 
σωστό. 
 

— Και από πού αντλείτε την έμπνευσή 
σας;

Από παντού. Η φύση με έχει βοηθήσει 
πάρα πολύ στη ζωή μου. Είμαι πολύ κο-
ντά της και πάντοτε μου φέρνει πολλά. 
Από ιδέες… μπορεί να είναι κάτι που 
είδα, κάτι που άκουσα, κάτι που έτυχε, 
κάτι που μου είπανε. Καμιά φορά τσακ! 
Κάνει μέσα στο κεφάλι μου. Οι ιδέες 
μπορεί ξαφνικά να σου ‘ρθουν. Μπορεί 
άλλες φορές να δουλεύεις, να ψάχνεις, 
να ψάχνεις και να μη βγαίνει τίποτα. Εκεί 
είναι το δύσκολο. Τότε πας σε κάτι πιο 
τυπικό. Άλλοτε έχεις έμπνευση. Δεν τις 
έχουμε όμως κάθε μέρα…

Βέβαια είναι και η πείρα των πολ-
λών ετών. Πού τη βάζεις 

κι αυτή;
 

— Ακούτε και μουσική όταν δημιουρ-
γείτε. 

Ναι. Δεν ξέρω πολλές φορές τι κομμά-
τι ακούω. Είναι για συντροφιά. Κλασική 
κατά προτίμηση. Μου αρέσει να υπάρχει 
ένα φόντο, μια συντροφιά. 
 
— Εκτός από το Μουσείο, έχετε κάνει και 
κάποιες συνεργασίες με το ΕΚΒΥ με το 
Δήμο Κέρκυρας, με τον ΑΡΧΕΛΩΝ...

Και στο Τέμενος Μασταμπά στο Ρέθυμνο. 
Μου ζήτησε ο καθηγητής Γιώργος 
Θεοδώρου να κάνω αναπαράσταση από 
τα ζώα τα προϊστορικά που βρέθηκαν 
εκεί. Και αυτό ξέρεις είναι μια δουλειά 
special γιατί εγώ τί ξέρω από αυτά τα 
παλαιοντολογικά; Έχω δουλέψει βέβαια 
τότε που κάναμε τη μεγάλη έκθεση του 
Μουσείου, για το ΕΚΒΥ. 

Παλιότερα εγώ, ως Γαλλίδα, έβλεπα ορι-
σμένα πράγματα στην Ελλάδα που δεν τα 
έβλεπαν οι Έλληνες. Έβλεπα το καφενείο 
με τις ψάθινες καρέκλες, τα μπλε, το βασι-
λικό, την κουρελού. Για μένα ήταν απίθανα 
πράγματα. Μάλιστα βρήκα την ευκαιρία 
να τα αποτυπώσω σε εξώφυλλα περιο-
δικών της Περιηγητικής Λέσχης. Κάποια 
φορά χρησιμοποίησαν ένα από τα σχέ-
διά μου για την αφίσα της Γιορτής του 
Κρασιού. Μάλιστα ένα περιοδικό της 
εποχής έγραψε: «Επιτέλους, η Αθήνα 
στολίστηκε με μια ωραία αφίσα». 

Είχα πολλές προτάσεις για δουλειά, 
παιδί μου! 

— Έχετε ζωγραφίσει ποτέ κατά πα-
ραγγελία;

Ναι. Η τελευταία δουλειά που έχω και 
που δεν ξέρω πότε θα τυπωθεί αλλά 
την έχω στα σκαριά, είναι ένα βιβλίο 
antistress book. Έχω ζωγραφίσει 50 
ελληνικά ζώα, γραμμικά. Ξέρεις είναι 
αυτά που είναι για χρωμάτισμα.

Έχω κάνει διάφορα. Άλλοτε με πληρω-
μή κι άλλοτε χωρίς! Και συνεχίζω τώρα. 
Το τελευταίο είναι σε συνεργασία με τον 
αρχαιολόγο �iangoC�ala�onitiπουκάνει�iango C�ala�oniti πουκάνειπου κάνει 
ανασκαφές στη Βόρεια Ελλάδα σε τάφους 
από στρατιώτες του 6ου αι. π.Χ. Βάσει των 
ερευνών, μου ζητάει να κάνω αναπαρά-
σταση του στρατιώτη της εποχής με τα 
ευρήματα της στολής του. Αυτό μ’ αρέσει 
πολύ, γιατί κάνω κι εγώ έρευνα. 

Συνεχίζω να είμαι στο Μουσείο, έτσι να 
επιβλέπω, επειδή έχω μια καινούργια συ-
νάδελφο που ελπίζω να μπορεί να πάρει 
τη θέση μου. Συνεργαζόμαστε και προ-
σπαθώ να της δώσω την πείρα που έχω 
αποκτήσει. Εξάλλου καθηγήτρια είμαι. Το 
έχω το δασκαλίστικο… 

— Βλέπετε την τέχνη σας να επηρεάζε-
ται από τις συνθήκες της εποχής; 

Ε, ναι. Έχουμε μπει τώρα στον ηλεκτρο-
νικό κόσμο, αλλά πιστεύω ότι ο ζωγρά-
φος πάντα θα υπάρχει, γιατί πριν από 
το ίντερνετ και πριν από όλα αυτά τα 
συστήματα, τα σχέδια που βλέπουμε 
να χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος, έγιναν 
από κάποιον με ένα χαρτί κι ένα μολύβι 
που είχε μια ιδέα. Δεν είμαι εναντίον, 
αλλά πιστεύω ότι αυτή η βάση πρέπει 
να υπάρχει πάντοτε. Λένε για τα σχέδια 
του Picasso… άμα ξέρεις όμως και πας 
πίσω-πίσω και δεις τα πρώτα σχέδια του 
Picasso, είναι κλασικά!

— Μια συμβουλή που θα δίνατε σε κά-

ποιον που θέλει να ασχοληθεί με τη 
ζωγραφική;

Εάν έχει λίγο ταλέντο, να έχει και κάποιο 
ερέθισμα … ε! Δουλειά. Χωρίς δουλειά 
το ταλέντο δε φτάνει. Είναι σαν ένα… 
φρούτο που δεν έχει σπόρο να δώ-
σει… Είναι στείρο. Αυτό ισχύει για όλα 
τα επαγγέλματα νομίζω. Και το επάγ-
γελμά μας έχει τόσο πλούτο και τόσα 
ατέλειωτα πράγματα να ανακαλύψει κα-
νείς! Δηλαδή είναι κάτι που σε γεμίζει. 
Σε γεμίζει πραγματικά. Είναι όμορφο, 
είναι δημιουργικό. 

 
Άννα: Πώς θα ήθελες… εσύ πώς ονει-
ρεύεσαι το Μουσείο μετά από 10 χρόνια 
ας πούμε...

Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ανανεώνεται, 
ώστε να παραμένει πάντα φρέσκο κι ελ-
κυστικό. Τώρα το Μουσείο έχει βάλει την 
καινούρια τεχνολογία με τα comp�ters. 
Θα δώσουνε λέει σύντομα και tablets 

στα παιδιά που έρχονται. Θα ήθελα όμως 
η νέα τεχνολογία να μην επισκιάσει την 
πληροφορία που δίνουν τα αληθινά εκ-
θέματα μέσα στις βιτρίνες.
 
— Μια εικόνα ή ένα στιγμιότυπο που θα 
πάρετε μαζί σας μετά από τόσα χρόνια 
στο Μουσείο; Κάτι που σας έχει μείνει;

Να πω με δυο λόγια ότι αγκάλιασα το 
Μουσείο, αλλά και το Μουσείο με αγκάλι-
ασε πάρα πολύ, με τους ανθρώπους του. 
Με βοήθησαν πάρα πολύ σε μία δύσκολη 
περίοδο της ζωής μου και δεν το ξεχνάω. 
Αυτό είναι το Μουσείο για μένα. 

Χ.Ζ.
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Όλα έδειχναν πως η εκδρομή αυτή 
θα ήταν πλούσια και μοναδική. 
Τα παρακάτω θα σας πείσουν.

ΠΑΡΑΣΚΕYH � ΙΟΥΝΙΟΥ 

Μετά από ένα ευχάριστο ταξίδι με το 
πλοίο SUPERCAT φτάνουμε στη Μήλο 
και στο ξενοδοχείο ΛΑΓΚΑΔΑ κοντά 
στο λιμάνι του Αδάμαντα, αφήνουμε 
τα μπαγκάζια και χωρίς να χασομεράμε 
ξεκινάμε το πρόγραμμά μας. 

Ξεναγός την πρώτη μέρα για τα αρχαι-
ολογικά η κ. Αγάθη Μαρκάτη. Πηγαίνουμε 
στην περιοχή της Τρυπητής, όπου επι-
σκεπτόμαστε τις Κατακόμβες, τόπο συ-
γκέντρωσης των πρώτων Χριστιανών και 
κοινοτικό νεκροταφείο στα τέλη του 2ου 
αιώνα μ.Χ. Η ξενάγηση εδώ έγινε από το-
πικό ξεναγό. Σκαμμένες σε ηφαιστεια-
κό έδαφος, αποτελούν ένα δαιδαλώδες 
σύστημα συνολικού μήκους 185 μέτρων. 
Στους τοίχους σκαμμένες αψίδες όπου 
μέσα σ’ αυτές αλλά και στο πάτωμα 
έθαβαν τους νεκρούς. Υπολογίζεται ότι 
μερικές χιλιάδες από τους πρώτους χρι-
στιανούς έχουν ταφεί εκεί. Μαζί με τις 
κατακόμβες της Ρώμης και των Αγίων 
Τόπων αποτελούν τα πιο γνωστά και αξι-
όλογα Χριστιανικά μνημεία παγκοσμίως. 
Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το αρχαίο 
θέατρο εντυπωσιακά διατηρημένο και 
με θέα στο Αιγαίο. Επισκεπτόμαστε την 
Πλάκα και μετά από μια βόλτα καταλή-
γουμε για φαγητό το οποίο ήταν εξαι-
ρετικό. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο. 

 Η κ. Αγάθη Μαρκάτη μας ξενάγη-
σε εδώ με ένα δια-δραστικό τρόπο. 
Ιδιαίτερη έμφαση ασφαλώς δόθηκε 
στην Αφροδίτη της Μήλου, αντίγραφο 
φυσικά, αφού το αυθεντικό βρίσκεται 
στο Λούβρο. Ανακαλύφθηκε το 1820 σ’ 
έναν αγρό. Πολλοί επιδίωξαν να το κά-
νουν κτήμα τους, τα κατάφερε όμως η 
Γαλλική Αρχαιολογική Υπηρεσία η οποία 
το μετέφερε στο Λούβρο.

Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε 
στον Αδάμαντα και το ξενοδοχείο μας. 

Ο καθένας στο δωμάτιο του λίγη ξεκού-
ραση και όχι … δεν τελειώσαμε εδώ.

Η κ. Νικόλ Κυριακοπούλου, αντιπρό-
εδρος του Δ.Σ. του Μουσείου μας, είχε 
την καλοσύνη να μας φιλοξενήσει στο 
σπίτι της στην Απολλώνια. Πούλμαν και 
καταφθάνουμε στο σπίτι της Νικόλ. Όλη η 
κούραση έφυγε όταν περάσαμε το κατώ-
φλι και κάτσαμε στην υπέροχη αυλή του 
σπιτιού. Πεζούλες άσπρες με αναπαυτι-
κές μαξιλάρες, δροσιά και θέα στον κολ-
πίσκο μπροστά στο σπίτι. Υπέροχο σπίτι 
κυκλαδικής αρχιτεκτονικής με άσπρα και 
μπλε χρώματα. Η Νικόλ εξαιρετική οικο-
δέσποινα, μας πρόσφερε δροσερό δικό 
τους κρασί και ωραία τοπικά εδέσματα. 
Ρεμβάσαμε, απολαύσαμε, κουβεντιά-
σαμε και σαν σωστοί επισκέπτες κάποια 
ώρα φύγαμε για το ξενοδοχείο μας.

ΣΑΒΒΑΤΟ � ΙΟΥΝΙΟΥ 

Με ελαφρύ αεράκι και ελπίδες τόσο να 
μείνει, ξεκινάμε με το καΐκι «Γιάγκος» για 
τον γύρο της Μήλου, εφόσον μας είπαν 
πως άξιζε όσο τίποτα άλλο. Το γεωλογικό 
μεγαλείο της Μήλου μας αποκαλύπτε-
ται. Απότομες κάθετες επιφάνειες των 
βράχων και σκοτεινές σπηλιές. Σχισμές, 
νευρώσεις, βαθουλώματα, περίπλοκοι 
σχηματισμοί , αναμίξεις χρωμάτων: κόκ-
κινο, κίτρινο, γκρι πορτοκαλί και ώχρα. 
Μαθαίνουμε ονόματα περιοχών που περ-
νάμε, όπως το Βάνι, τα παλιά ορυχεία σι-
δήρου και απομεινάρια παλιών οικισμών, 
Καλογριές, Αγκάθια, Αγ. Ιωάννης. Το μάτι 

μας δεν χορταίνει, δεν προλαβαίνει να 
αποτυπώσει τα τοπία που συναντάμε. 
Στο φημισμένο Κλέφτικο κάνουμε την 
πρώτη στάση για μπάνιο. Νερά παγωμένα 
και απολαυστικά, κολυμπάμε μέσα στις 
σπηλιές όπου η αντανάκλαση του φωτός 
μας μεταμόρφωνε σε γαλάζιες νεραΐδες. 
Η επόμενη στάση ήτανε στην Κίμωλο, στο 
μικρό λιμανάκι της, την Ψάθη, για φαγητό. 
Μετά βαρύναμε… μέσα στο μεσημέρι και 
φαγωμένοι κανείς δεν επιχείρησε ν’ ανέ-
βει στη χώρα της Κιμώλου. Στη συνέχεια 
του ταξιδιού, αξίζει να αναφέρω την προ-
σέγγιση του καϊκιού στα Γλαρονήσια, τα 
ηφαιστειογενή νησάκια από βασάλτη, με 
τη χαρακτηριστική στηλοειδή κατάτμη-
ση. Με επιδέξιες τιμονιές ο καπετάνιος 
μας, ήθελε να τα ακουμπήσουμε με τα 
χέρια μας. Το καραβάκι κουνιόταν σαν τα 
ζάρια στη χούφτα. Το ίδιο και η Αγάθη στο 
σαλόνι του καϊκιού. Συνεχίζουμε για το 
ξακουστό Σαρακήνικο. Πράγματι αξίζει 
την φήμη του. Το τοπίο άσπρο και λείο 
φαντάζει εξωγήινο. Το ψαροχώρι Κλίμα ή 
Σύρματα, με την χαρούμενη πολυχρωμία 
του, σαν ζωγραφιά, είναι το μέρος όπου 
έβγαζαν οι ψαράδες τις βάρκες τους 
στην ξηρά. Έτσι ολίγον θαλασσοδαρμέ-
νοι, ηλιοβαρεμένοι και πολύ ενθουσια-

σμένοι επιστρέφουμε στον Αδάμαντα. 
Σκορπίζουμε ο καθένας κατά το κέφι 
του, όπως για παράδειγμα για παγωτό 
– στην Αγγελική, αποκάλυψη της συνο-
νόματης Αγγελικούλας, της μικρής της 
παρέας μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ � ΙΟΥΝΙΟΥ 

Συναντιόμαστε με τον κ. Μανούσο 
Καντζό, τον οδηγό μας για την περιοχή 
των Ορυχείων στο βόρειο τμήμα του νη-
σιού. Χαρισματικός οδηγός μάθαμε πολ-
λά για τον μπετονίτη και για τις 1000 και 
1 χρήσεις του, π.χ. μπετόν, απορρυπαντι-
κά, καθαριστικά, φάρμακα, ζωοτροφές, 
στεγανοποίηση (μετρό), ικανό ακόμη και 
για ασφαλή στεγανοποίηση σε χώρους 
αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων, 
κ.ά. Για τον γνωστό μας οψιδιανό, σκλη-
ρό ορυκτό κατάλληλο για εργαλεία, γνω-
στό από την αρχαιότητα. Τον περλίτη και 
τη χρήση του, για τον τόφο (ηφαιστεια-
κή στάχτη σε σκληρή μορφή), το είδαμε 
στο Σαρακήνικο στις άσπρες πέτρες σε 
μεγάλη έκταση και σε πλήρη αρμονία με 
το τουρκουάζ του νερού. Μάθαμε για 
τον κέδρο της Μήλου το δέντρο με το 

πολύ σκληρό ξύλο που δεν κόβεται ούτε 
με πριόνι, κατάλληλο για τις καρίνες των 
πλοίων. Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι 
οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να 
κάνουν αποκατάσταση τοπίου μετά το 
τέλος της εκμετάλλευσης μιας περιοχής 
και είδαμε τέτοια μέρη.

Σειρά έχει το Ηφαίστειο. Όχι δεν μπο-
ρούν να έρθουν όλοι εφόσον προβλε-
πότανε δύο ώρες περπάτημα. Οι μισοί 
έμειναν στον Αδάμαντα για να κολυ-
μπήσουν. Οι υπόλοιποι ξεκινήσαμε για 
την περιπέτεια. Ο οδηγός του πούλμαν, 
νεοφερμένος στη Μήλο, τα είδε όλα, 
μας πήγε μέχρι μη περαιτέρω. Όταν ο 
κ. Μανούσος είπε το ηφαίστειο είναι 
μετά τους δυο-τρείς λόφους στο βάθος, 
μείνανε οι άλλοι μισοί στο πούλμαν. Οι 
υπόλοιποι ξεκινήσαμε. Καθοδόν είχαμε 
και άλλες απώλειες. Όσοι «επέζησαν» 
έφτασαν στο ηφαίστειο. Ωραία, εντυ-
πωσιακή και ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Αυτά και άλλα πολλά μάθαμε και εί-
δαμε την ημέρα αυτή, η οποία έκλεισε 
με την επίσκεψή μας στο Μεταλλευτικό 
Μουσείο. Τη δημιουργία αυτού του 
Μουσείου ανέλαβε το 1995 η Νικόλ 
Κυριακοπούλου και μετά από τρία χρό-
νια το 1998, εγκαινιάστηκε. Σήμερα 
η Νικόλ είναι μέλος της Επιτροπής 
Διαχείρισής του. Είδαμε ένα πολύ ενδι-

1. Στο ηφαίστειο μετά από μακρύ και 
δύσκολο μονοπάτι

2. Ποζάροντας μπροστά από  
την Αφροδίτη της Μήλου

Ημερολόγιο 
από την Ειρήνη 
Ζαχαροδήμου

1 2



[Επέτειος][ΟΙΚΟ-τουριστική εκδρομή]

αφέρον βίντεο, όπου ντόπιοι κάτοικοι, 
γυναίκες και άντρες περιέγραφαν τη 
σκληρή ζωή των εργαζομένων στα 
μεταλλεία. Τα εκθέματα εξιστορούν 
την μεταλλευτική ιστορία της Μήλου, 
αλλά και του ανθρώπου. Από τότε που 
ο άνθρωπος, κατάλαβε τις δυνατότητές 
του, τα ορυκτά ήταν πάντα μέρος της 
καθημερινής του ζωής, ως εργαλεία, 
ως όπλα, ως υλικά για τις καλλιτεχνικές 
και αισθητικές αναζητήσεις του. Σήμερα 

δεν ζούμε χωρίς αυτά αφού υπάρχουν 
παντού γύρω μας με πολλαπλές μορ-
φές. Το υπόλοιπο της μέρας ήταν ελεύ-
θερο, για βόλτα, φαγητό και ποτά στα 
μπαράκια. 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

Στο πρωϊνό, μας περίμεναν ήδη η Μαρία 
Δημάκη, υπεύθυνη του τμήματος χερ-

σαίας ζωολογίας του Μουσείου μας 
και ο ερπετολόγος Γιάννης Ιωαννίδης. 
Ξεκινήσαμε για τον βιότοπο της οχιάς, 
στο δυτικό τμήμα του νησιού που περι-
λαμβάνεται στο δίκτυο NATURA 2000. 
Κάνουμε μια στάση στην Αχιβαδολίμνη 
η οποία κάποτε ήταν γεμάτη αχιβάδες. 
Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος φυσικός 
υγρότοπος των Κυκλάδων και σημα-
ντικός σταθμός για τα μεταναστευτικά 
πουλιά. Ένα από αυτά, τον μαυροπετρίτη, 
σπάνιο είδος μεταναστευτικού γερακι-
ού, είχαμε την τύχη να δούμε με υπό-
δειξη της Μαρίας. Συνεχίζουμε, με τους 
δύο ερπετολόγους να μας ενημερώνουν 
συνεχώς για την οχιά. Η οχιά της Μήλου 
με τα μοναδικά χαρακτηριστικά, μορ-
φολογικά, γενετικά και συμπεριφοράς, 
θεωρείται ξεχωριστό ενδημικό είδος 
της Μήλου. Ο παγκόσμιος πληθυσμός 
αυτού του είδους βρίσκεται μόνο στη 
Μήλο, Κίμωλο, Πολύαιγο και Σίφνο. Ο μι-
κρός πληθυσμός της και η περιορισμένη 
εξάπλωση, έχουν γίνει αιτία για παράνο-
μες συλλήψεις των ζώων και πωλήσεις 
σε συλλέκτες σε πολύ υψηλές τιμές. 
Σήμερα η οχιά της Μήλου (Macrovipera 
schweizeri), συγκαταλέγεται στα πολύ 
απειλούμενα είδη ερπετών. Η αναζήτη-
ση συνεχίζεται, με την ελπίδα να δούμε 
έστω και αποτύπωμά της, αν και δύ-
σκολο αφού το καλοκαίρι εξ’ αιτίας της 
ζέστης κυκλοφορεί τη νύχτα. Οι δύο 

ερπετολόγοι μας όμως… φρόντισαν να 
κυκλοφορήσουν οι ίδιοι τη νύχτα και ναι, 
βρήκαν μια στρουμπουλή κόκκινη οχιά 
της Μήλου.

Την είχαν φυλάξει για να μας κάνουν έκ-
πληξη. Την έβγαλαν μέσα από έναν άσπρο 
σάκο. Ήταν τρομερή η έκπληξή μας. Με τα 
χέρια τεντωμένα μπροστά κρατώντας τα 
κινητά, αλλά τα σώματα όσο γίνεται πιο 

πίσω … τη φωτογραφίζαμε μετά μανίας 
σαν μεγάλη σταρ που ήταν. Ασυνήθιστη 
όμως στη δημοσιότητα έψαχνε δρόμο να 
φύγει, φοβισμένη αρκετά, όσο κι εμείς.

Πλήρως ικανοποιημένοι, γυρίζουμε 
στο ξενοδοχείο, όπου ευτυχώς, μετά 
από συνεννόηση, μπορούμε να μείνου-
με μέχρι τις 6 μ.μ, με μικρή επιβάρυνση. 
Εξαιρετικά βολικό αυτό, κάνουμε μπάνιο 

μπροστά στο ξενοδοχείο, ξεκουραζό-
μαστε και αργά πηγαίνουμε στο λιμάνι. 
Χρειάστηκε να περιμένουμε αρκετά το 
πλοίο, αλλά δεν πειράζει. Φάγαμε σου-
βλάκια και παγωτά με την ησυχία μας.

Φτάσαμε στον Πειραιά, αργά το βράδυ 
κι από ‘κει στην Κηφισιά με πούλμαν. Όλα 
έγιναν με τον καλύτερο τρόπο χάρις στην 
στιβαρή αρχηγία της Μπετίνας Βρανά και 
τη δική μου συμπαράσταση. Τα σχόλια 
που ακούσαμε ήταν πολύ θετικά.

Ευχαριστούμε θερμά όσους αφιλο-
κερδώς συνέβαλλαν στην πραγματο-
ποίηση αυτής της εκδρομής. Την Αγάθη 
Μαρκάτη, τη Μαρία Δημάκη, τον Γιάννη 
Ιωαννίδη και τον Μανούσο Καντσό. Αλλά 
και όλη την ομάδα που λίγο πολύ συνέ-
βαλλε, όπως η Ευαγγελία Ρουπακιώτη 
και το γραφείο των Φίλων. Ευχαριστούμε 
πολύ και τη Νικόλ Κυριακοπούλου για 
τη φιλοξενία και τη συμβολή της στην 
οργάνωση της εκδρομής.

Ε.Ζ.

 
 

3. Το μεγαλύτερο ορυχείο  
μπεντονίτη στην Ευρώπη

4. Ο Γιάννης Ιωαννίδης και η Μαρία 
Δημάκη φρόντισαν γι’ αυτήν τη  

σπάνια συνάντησή μας με την οχιά
5. Στις κατακόμβες του 2ου μ.Χ. αιώνα 
6. Όλοι οι εκδρομείς στην παραλία της 

Κιμώλου μετά από το γύρο στα Γλαρονήσια
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

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 άτομα 
κάτω των 35 ετών, 25€, για άτομα άνω των 35 ετών, 
50€ και για ζευγάρια και οικογένειες 70 €/έτος.

Τιμή τεύχους για τα μη μέλη των ΦΙΛΩΝ 1 €

 Έτος ίδρυσης 1978 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Τρίτη � Νοεμβρίου, 1�:�0
Μηνιαία Συνάντηση

Παρουσίαση του ημερολογίου του δεκανέα Νικολάου 
Μαργαριτούλη “Κι εγώ ήμουν στο Γκαίρλιτς” που εκδόθηκε 
με την επιμέλεια του καθηγητή Δημήτρη Μπενέκου. 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ στο café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, 
Όθωνος 100, Κηφισιά.

Κυριακή 1� Νοεμβρίου, �:�0-1�:00
Γευσιγνωσία Μανιταριών ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

Ελάτε να γνωρίσουμε τον θαυμαστό κόσμο των μανιτα-
ριών με μία ολοήμερη εκδρομική εμπειρία!

Αναχώρηση 8:30 από το Μουσείο. Πρωινή επίσκεψη και ξενάγη-
ση στην φάρμα των μανιταριών Δίρφυς, στην Εύβοια. Σεμινάριο 
για τα πρώτα μας βήματα στην αναγνώριση των μανιταριών. 
Πεζοπορία στο αισθητικό δάσος. Γαστρονομικό Ταξίδι με το σεφ 
της «Μανιτάρια Δίρφυς» μέσα από 4 εμπνευσμένα πιάτα. 
Συμμετοχή: Μέλη 50€, Μη Μέλη 55€ (περιλαμβάνεται με-
ταφορά με πούλμαν από και προς το Μουσείο, επίσκεψη/ξε-
νάγηση, σεμινάριο αναγνώρισης μανιταριών, πεζοπορία* για 
αναζήτηση μανιταριών, γεύμα**)
* Σε περίπτωση βροχής, η πεζοπορία δύναται να μην πραγματο-

ποιηθεί.
** Όσοι δεν επιθυμούν το γεύμα τους να περιέχει μανιτάρια, μπο-

ρούν να το αναφέρουν κατά τη δήλωση συμμετοχής, ώστε να 
ληφθεί μέριμνα για κάποιο διαφορετικό πιάτο. 

Παρασκευή �� Νοεμβρίου
“Ο Μεγάλος Δαμαστής”, του Δ. Παπαϊωάννου

Εξασφαλίσαμε περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων για την sol� 
o�t παράσταση που έκανε το γύρο του κόσμου και επέστρε-
ψε στην Ελλάδα. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τρίτη � Δεκεμβρίου, 1�:�0
στο café Αμμωνίτες: Αφιέρωμα στην Πολωνία. 

Μια βραδιά αφιερωμένη σε εικόνες, περιγραφές και γεύσεις 
από την Πολωνία. Εμπνευστές τα μέλη μας που έκαναν αυτό 
το ταξίδι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας αυτή την υπέ-
ροχη εμπειρία. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ στο café Αμμωνίτες, 
Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά.

Σάββατο 1� Δεκεμβρίου, 11:00-1�:00
Θα συμμετέχουμε στις «Αόρατες Διαδρομές» ένα 
πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών. 
Συνάντηση: 11:00 π.μ., οδός Κολοκοτρώνη 56, στα γρα-
φεία/εντευκτήριο του περιοδικού “ΣΧΕΔΙΑ”.  Αφού ενημε-
ρωθούμε για τις δράσεις τους, θα περιηγηθούμε με στάσεις σε 
έξι σημεία της Αθήνας. Επιστροφή στο εντευκτήριο γύρω στις 
14:00. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ

 

Το Μουσείο οργανώνει μεγάλο εορταστικό Πρόγραμμα.

Κυριακή ��/1� - Δευτέρα �/1,
10:00–1�:00, με τη συνεργασία 

της Ομάδας Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ


