
Α
π

ό 
το

 έ
ργ

ο
: L

es
 a

m
an

ts
 b

le
u

s 
– 

M
ar

c 
C

h
ag

al
l, 

19
14

.

www.filoi-gnhm.gr
Έτος ίδρυσης 1978

Τεύχος 139

IAN-ΦEB-MAΡ 2020

Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας



Ο Ι  ΦΙΛΟ Ι  ΤΟΥ Μ ΟΥ ΣΕΙ ΟΥ ΓΟΥΛ ΑΝ Δ Ρ Η •  Τε ύ χο ς  1 3 9  •  ΙΑΝ - ΜΑΡ 2020� �Ο Ι  ΦΙΛΟ Ι  ΤΟΥ Μ ΟΥ ΣΕΙ ΟΥ ΓΟΥΛ ΑΝ Δ Ρ Η •  Τε ύ χο ς  1 3 9  •  ΙΑΝ - ΜΑΡ 2020

 ©
 M

o
n

ic
a 

G
ar

w
o

o
d

[Σταύρος Ρίζος]

Το Μουσείο μας ευτύχησε να έχει στο δυναμικό του 
αξιολογότατους ανθρώπους που το αγκάλιασαν και 
τους αγκάλιασε. Αυτό που είναι σήμερα το Μουσείο, 

οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος σε πρόσωπα που δούλεψαν 
εδώ δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους. Άλλωστε ο χώρος 
προσφέρεται για να «εξυπηρετήσει» ιδεολογίες προσώπων 
που χαίρονται να δουλεύουν για το κοινό καλό. Τους ενδια-
φέρει, η γνώση και η ευαισθησία να περάσει στη νέα γενιά και 
από κει στην κοινωνία. Ένας από αυτούς ήταν και ο Σταύρος 
Ρίζος. Κι είναι κρίμα που γράφονται αυτές οι γραμμές μετά 
το θάνατό του. 

Όταν πρωτοήρθα στο Μουσείο ως εθελόντρια στις ξεναγή-
σεις, ο Σταύρος ήταν ο σημαντικότερος «δάσκαλός» μου. Δεν 
στεκόταν στην εγκυκλοπαιδική πληροφορία προχωρούσε 
στον σχολιασμό, τη σύγκριση και το συμπέρασμα. 

Τι θυμάμαι από το Σταύρο;
Μα πρώτα απ’ όλα τη μυρωδιά του τσιγάρου που αναδυ-

όταν μόλις έμπαινες στο γραφείο του, παρ’ όλο το τεράστιο 
μέγεθος του χώρου. 

Μετά θυμάμαι πόσο άνετα και χαλαρά σου μιλούσε. Πόσο 
αθόρυβα περπατούσε. Παιδί αρτοποιού από την Ήπειρο, του 

άρεσε η μυρωδιά του άσπρου, φρεσκοψημένου ψωμιού.  
Η στάση του γενικά ήταν παθητική, δεν διεκδικούσε. Ποτέ 
δεν τον είδα να βιάζεται ή να εξοργίζεται. 

Θυμάμαι ότι σπάνια κρατούσε χαρτί και μολύβι στα κιτρι-
νισμένα από το τσιγάρο, δάχτυλά του. Κι αν ποτέ κρατούσε 
μολύβι, αυτό θα ήταν σχεδόν χωρίς μύτη. 

Θυμάμαι το χαμόγελό του που αποκάλυπτε και τα ούλα και 
τις τολμηρές σχεδόν επαναστατικές κουβέντες του με όλους 
μας μέχρι και με τον Άγγελο Γουλανδρή και την Μαριάννα 
Ντελαμότ. Σχολίαζαν την πολιτική επικαιρότητα στη Γαλλία 
«Εσείς κ. Μαριάννα είσαστε αναρχοδεξιά», της έλεγε. Και  
σ’ εμένα: «Όλο πετρώματα και απολιθώματα μου ζητάς για 
να πιάνουν τα παιδιά. Εφαψίες θα τα κάνεις».

Όταν ξεναγούσε ήταν θεός! Χωρίς στόμφο και με διεισ-
δυτικότητα ανέλυε τα θέματα γεωλογίας και παλαιοντολο-
γίας, μ’ άλλα λόγια την ιστορία της γης και της ζωής πάνω σ’ 
αυτήν, απλά σαν να ήταν θέματα σύγχρονης καθημερινότη-
τας. Γνώριζε να ξεχωρίσει τα σημαντικά από τα ασήμαντα. 
Σ’ έκανε να αγαπήσεις τα θέματά του. Ήταν αυτό που λέμε 
σήμερα «εμψυχωτής».

Χάρις σ’ αυτό το ταλέντο και στην προθυμία του να ξενα-

γεί, οργανώσαμε για τους Φίλους πλήθος δράσεων για μεγά-
λους και παιδιά από τον καιρό που ακόμη το Μουσείο δεν είχε 
ούτε εκπαιδευτικό τμήμα, ούτε εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Τότε οι Φίλοι κάλυπταν αυτό το κενό αυτό με την «Παρέα 
του Μουσείου». Βλέπετε, σημασία δεν έχει να βρεις το πού 
θα πας, αλλά να βρεις ποιος θα ζωντανέψει αυτόν τον τόπο. 
Όποτε ερχόταν ο Σταύρος, η επιτυχία της δράσης ήταν εγγυ-
ημένη. (Πάρτε σύγχρονο παράδειγμα τον Γιάννη Λυμτσιούλη). 
Ο Σταύρος λοιπόν ήταν ο τέλειος εμψυχωτής!

Να μερικά από όσα οργανώσαμε και υλοποιήσαμε με τη 
συμμετοχή του: Εκδρομές από το 1986, στη Σαντορίνη, στο 
Πικέρμι, στο ρέμα όπου βρέθηκαν τα σπουδαία απολιθώματα 
της πικερμικής πανίδας, στο Σουσάκι και τα Μέθανα. Ακόμη 
σε κλειστό χώρο δράσεις για τους σεισμούς, μετά από τους 
σεισμούς της Καλαμάτας, για τους δεινόσαυρους, με ευκαιρία 
τη φιλοξενία του σκελετού του Ιγκουανόδοντα στο Μουσείο 
μας, έκθεση πετρωμάτων για τυφλούς και πολλά ακόμη.

Ήταν βασικός συντελεστής στην ετήσια δράση για παιδιά 
«Βράχος και ζωή-Πέτρα και Ιστορία» και στη δημιουργία της 
πρώτης Μουσειοβαλίτσας που δημιούργησαν οι Φίλοι το 1992 
«Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας» και πολλά ακόμη που ξεχνάω. 
Από φέτος η Μουσειοβαλίτσα αυτή ανανεωμένη και επίκαιρη 
θα είναι αφιερωμένη στον Σταύρο Ρίζο.

Μια από τις πιο έντονες αναμνήσεις μου με το Σταύρο είναι η 
πτήση μας με ελικόπτερο. Μας πρότεινε ο Άγγελος Γουλανδρής, 
να πάμε για να μας το δείξουν επειδή υποτίθεται ότι ενδια-
φερόταν για ν’ αγοράσει ένα του τύπου �c�r��il (�σκίουρος).�c�r��il (�σκίουρος). (�σκίουρος). 
Προσγειωθήκαμε σ’ ένα νησάκι έξω από το Πόρτο Ράφτη και 

πάλι πίσω Κηφισιά 
στον κήπο του Μου-
σείου. Περιέργως δεν 
φοβήθηκα και γελά-
σαμε πολύ.

Μετά από τη συ-
νταξιοδότησή του, 
σχεδόν τον χάσαμε. 
Όταν ερχόταν, ανέ-
βαινε ως το γραφείο 
μου και θυμάμαι ότι 
λαχάνιαζε. Μού είχε 
πει ότι περνούσε αρ-
κετό καιρό στη Μυ-
τιλήνη, την πατρίδα 
της Δέσποινας, της 
γυναίκας του. Τελευταία φορά τον είδαμε στην κηδεία της 
Νίκης Γουλανδρή.

Νομίζω πως ο Σταύρος υπήρξε μια πολύ σημαντική φυ-
σιογνωμία για το Μουσείο κι άφησε σε όλους μας μια γλυκιά 
ανάμνηση κι ένα κοινωνικό/εκπαιδευτικό σύνδεσμο με το 
κοινό για τα θέματα της ειδικότητάς του και όχι μόνο. 

Θα τον θυμάμαι μ’ ένα μειδίαμα για τις ασυνήθιστες και 
πρωτότυπες σχέσεις του με τους συναδέλφους και τη διοί-
κηση του Μουσείου.

Ας μη λυπόμαστε λοιπόν για κάτι ωραίο που τελείωσε. 
Να χαιρόμαστε που κάποτε υπήρξε…

Άννα Κ-Μ

Η Φαλή Βογιατζάκη 
Πρόεδρος του Μουσείου

Θα θυμόμαστε πάντα τον Σταύρο Ρίζο, 
ευγενικό, αγαπητό, αθόρυβο, μεταξύ 
των πρωτοπόρων που συνετέλεσαν με 
τη θετική παρουσία τους, στο έργο του 
Άγγελου και της Νίκης Γουλανδρή.

Η κ. Νίκη εκτιμούσε τη μόρφωση 
και τις γνώσεις του. Επιστήμονας, γεω-
λόγος, είχαν άψογη συνεργασία στη 
δημιουργία του Γεωλογικού τμήματος 
του Μουσείου και στις επαφές με τους 
ξένους επιστήμονες. 

Τον έβλεπα πάντα στο παλιό κυλικείο 
του Μουσείου, μαζί με τον κ. Άγγελο να 
καπνίζουν αρειμανίως, προσπαθώντας 
να το κόψουν... Ήξερα ότι ήταν αγαπη-
τός, ξεχωριστός και αγαπητός του συ-
νεργάτης. 

Ιδιαίτερη εκτίμηση του είχε η κ. Μα-
ριάννα, γιατί ο Σταύρος είχε σπουδάσει 
στη Γαλλία. Αυτό τη συγκινούσε γιατί 
ο σύζυγός της ��an ��la�o���, ήταν��an ��la�o���, ήταν, ήταν 
Γάλλος και η γαλλική κουλτούρα τους 
έφερνε κοντά. 

Στο κείμενο του Αχιλλέα Δημητρό-
πουλου που ακολουθεί, σκιαγραφείται 
επιτυχημένα η προσωπικότητά του.
 

Ο Αχιλλέας Δημητρόπουλος 
Συνεργάτης του Μουσείου 
Γουλανδρή Φ. Ι. επί 30 χρόνια 

Σήμερα υπεύθυνος του Βιομηχανικού 
Μουσείου Ερμούπολης

Μίλησα με τον Σταύρο στη γιορτή του, 
όπως πάντα. Λίγες κουβέντες για κεί-
νον και για την τρέχουσα κατάσταση, το 

στίγμα της εποχής. Και για το Μουσείο. 
Ακουγόταν ίδια κι’ απαράλλακτα όπως 
τότε στο γραφείο, εκεί όπου υπήρξαμε 
«γείτονες» για πάνω από δέκα χρόνια. 
Par�il a� �ê�� κατά την έκφραση του 
Άγγελου Γουλανδρή, του οποίου η οξυ-
δέρκεια είχε διακρίνει στο Σταύρο Ρίζο 
τόσο την επιστημονική κατάρτιση όσο 
και την αποστασιοποιημένη πολιτική 
προσέγγιση, αυτή που είχε κερδίσει 
από την αρχή την εκτίμηση του Άγγελου 
Γουλανδρή. Κάθε πρωί, στο διάλειμμα 
των εντεκάμισι, ο Σταύρος βρισκόταν 
δίπλα στον κύριο Άγγελο για να σχολι-
άσουν την επικαιρότητα – από την τότε 
ΕΟΚ μέχρι τα ελληνοτουρκικά.

Ανάμεσα στους πρωτοπόρους που 
«έστησαν» το Μουσείο, ο Σταύρος 
Ρίζος αξίζει μια ιδιαίτερη τιμή̇  δεν εί-
ναι απλά ο υπεύθυνος του Γεωλογικού 
– Παλαιοντολογικού Τμήματος του 
Μουσείου, είναι και ένας στενός έμπι-
στος συνεργάτης και σύμβουλος πάνω 
σε ευρύτερα ζητήματα̇  κάθε αναφορά 
στο όνομά του δεν πρέπει να περιορί-
ζεται στην επιστημονική του ιδιότητα, 
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αλλά στη συνολική αντίληψη που διέ-
θετε σχετικά με την κοινωνία της με-
σοπολεμικής Ελλάδας, μια διακριτική 
σοφία που είχε αποκομίσει από πολιτική 
ανάλυση πολλών χρόνων.

Ο Σταύρος ήταν δωρικός. Εκεί που θα 
περίμενες ν’ ακούσεις γι’ άλλη μια φορά 
κάτι τετριμμένο, ένα στερεότυπο της γε-
νιάς μας, εκείνος σε ξάφνιαζε με μια ρη-
ξικέλευθη τοποθέτηση, ένα μέρος από 
το προσωπικό του σύμπαν. Αυτή ήταν 
η γοητεία της συνάφειας μαζί του, τα 
ψήγματα θυμοσοφίας, τα ακατέργαστα 
πετρώματα ενός ιδιόμορφου πλανήτη.

Έχοντας σταθεί στην κοσμοθεω-
ρία του Σταύρου, σ’ αυτό που ήταν ο 
Σταύρος, μπορούμε να δούμε διαφο-
ρετικά και την επιστημονική του ταυτό-
τητα. Τελειώνοντας το Φυσιογνωστικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
έχοντας κάνει Mas��r στο Παρίσι με 
θέμα την Μικροπαλαιοντολογία, έρχε-
ται στην Ελλάδα και αρχικά είναι μέλος 
της ομάδας που δημιούργησε, το πρω-
τοποριακό εκπαιδευτικό ίδρυμα «Το 
Σχολειό». Το 1980 συναντάται με τον 
Άγγελο και τη Νίκη Γουλανδρή, ύστερα 
από σύσταση του Μάνου Χατζηδάκι. 
Αναλαμβάνοντας την επίβλεψη της 
δημιουργίας Γεωλογικού Τμήματος του 
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
μαζί με τον κ. Μπαχμάγιερ, διευθυντή 

του Μουσείου της Βιέννης και τον  
κ. Στάϊνερ, καθηγητή του Πανεπιστημίου 
του Σάαρ, ο Σταύρος Ρίζος ξεκίνησε μια 
σχέση ζωής με το Μουσείο, στο οποίο 
εργάστηκε 30 χρόνια περίπου.

Ο Σταύρος Ρίζος δεν πρόκειται να ξε-
χαστεί, δεν πρόκειται να τον ξεχάσουμε 
εμείς, οι συνάδελφοί του, που ζήσαμε 
καθημερινά μαζί του τόσα χρόνια. 

Η Δανάη Μιχοπούλου
Τέως Υπεύθυνη της 
επιστημονικής Βιβλιοθήκης

 
Ο Σταύρος ήταν Γεωλόγος - Παλαι-
οντολόγος με σπουδές στην Αθήνα και 
το Παρίσι.

Τον πρωτογνώρισα το 1977, όταν 
άρχισε να ετοιμάζεται η νέα πτέρυγα 
Ορυκτών - Πετρωμάτων κλπ.

Ο Σταύρος τότε διέθετε ένα πλού-
σιο άφρο μαλλί, ήταν πολύ αδύνατος, 
αν μπορούσε δεν θα έβγαζε το τσιγάρο 
από το στόμα του και φορούσε σαμπό. 
Επαναστατικό στυλ...

Συνεργάστηκε με τον καθ. Μπαχ-
μάγιερ και η συνεννόηση μεταξύ τους 
γινόταν στα γαλλικά.

Ο Σταύρος για να πάει στην αίθουσα 
των Ορυκτών περνούσε μέσα από την 
Βιβλιοθήκη. Όμως περνούσε αμίλητος 

και εγώ έβγαλα το συμπέρασμα ότι ήταν 
Γάλλος και ντροπαλός καθ’ ότι ξένος! 
Μετά από λίγους μήνες καταλάβαμε ότι 
ήταν Έλληνας γιατί αρχικά δεν επικοι-
νωνούσε με κανέναν.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
στην αίθουσα, θυμάμαι ότι έδωσε μια 
πολύ κατατοπιστική και ενδιαφέρουσα 
διάλεξη σχετική με τη γεωλογία κλπ. 
της Ελλάδας.

Είχε ευρύτητα γνώσεων και ήταν 
ο επιστημονικός σύμβουλος της 
Βιβλιοθήκης. 

Ήταν παντρεμένος με την όμορφη 
Δέσποινα και είχαν έναν γιο τον Πέτρο 
(φτυστός η μητέρα του), ο οποίος άνοι-
ξε με μεγάλη επιτυχία τα φτερά του 
εκτός Ελλάδας, ασχολούμενος με την 
Πληροφορική.

Τον Σταύρο δεν θα τον ξεχάσουμε 
ποτέ γιατί έχουμε ζήσει μαζί όλες τις 
μεγάλες στιγμές του Μουσείου και του 
ζεύγους Γουλανδρή, καθώς και τις δια-
σκεδάσεις, χορούς κλπ. που γινόντου-
σαν στο Μουσείο.

Εκφράζω στην οικογένειά του τα 
θερμά μου συλλυπητήρια.

Η Μαρία Δημάκη
Υπεύθυνη του Τμήματος 
Χερσαίας Ζωολογίας

 
Ο Σταύρος Ρίζος, ένας 
αγαπημένος συνάδελφος 
που έφυγε πρόσφατα για 
τη γειτονιά των αγγέλων. 
Ο Σταύρος ήταν ο Γεωλόγος–
Παλαιον τολόγος του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας από την 
ίδρυση του Τμήματος, μέχρι τη συντα-
ξιοδότησή του, το 2010. Τελειόφοιτος 

του Φυσιογνωστι-
κού τμήματος του 

Πανεπιστημίου Αθη-
νών πραγματοποίησε το 

μεταπτυχιακό του με θέμα την 
Μικροπαλαιοντολογία στο Παρίσι. Οι 
επιστημονικές του γνώσεις, καθώς και 
οι γνώσεις του πάνω στα επίκαιρα θέμα-
τα, με έκαναν να αισθάνομαι καλύτερος 
άνθρωπος μετά τις συναντήσεις μας. 

Εκείνα τα χρόνια στο Μουσείο θα 
μου μείνουν αξέχαστα, με τον Σταύρο, 
τον Αχιλλέα, την Εύη, ήμασταν λίγοι και 
πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Ακόμα και τις 
ελάχιστες φορές που διαφωνούσαμε, 
δεν αφήναμε να επηρεαστεί η σχέση 
μας και βρίσκαμε πάντα δημιουργικές 
λύσεις για να παρουσιάσουμε το καλύ-
τερο αποτέλεσμα για το Μουσείο μας. 

Ο Σταύρος έπαιξε πολύ σημαντικό 
ρόλο στην πρόσληψή μου στο Μουσείο. 
Μία μέρα, το μακρινό 1996, κατά τη δι-
άρκεια του καθιερωμένου διαλείμματος 
των εντεκάμισι, ο Άγγελος Γουλανδρής, 
μπροστά μου, ρώτησε τον Σταύρο «λέω 
να την προσλάβω για το Εντομολογικό 
Τμήμα, τι λες κι εσύ»; Η θετική απάντη-

ση του Σταύρου πιστεύω πως έπαιξε 
ρόλο καθώς ο κύριος Άγγελος εκτιμού-
σε πολύ τη γνώμη του. 

Τον Σταύρο θα τον θυμόμαστε πάντα 
με αγάπη και νοσταλγία.
 
 
Εύη Βαρδαλά-Θεοδώρου

Πρώην Υπεύθυνη του 

Υδροβιολογικού Τμήματος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΙΖΟΣ: Η πρώτη καλημέρα!
Η πρώτη καλημέρα που άκουγα στο Μου-
σείο επί σειρά ετών ήταν από τον Σταύ-
ρο... Ήρεμος, γελαστός, ευγενής με τον 
πράο χαρακτήρα του, ήταν πάντα εκεί. 
Θα προσπαθούσε να σε εξυπηρετήσει 
ακόμη και αν δεν ήταν θέμα της αρμο-
διότητάς του. Καθώς το Μουσείο μεγά-
λωνε είχα την τύχη να έχω πολύ κοντά 
μου εκτός από τον Σταύρο, τον Αχιλλέα 
Δημητρόπουλο και τη Μαρία Δημάκη, 
που καθημερινά μοιραζόμασταν το εν-
διαφέρον και τα σχέδια για το Μουσείο. 

Όταν ξεκίνησα να εργάζομαι στο 
Μουσείο με την κ. Mαριάννα ��la�o��� 
και με τη βοήθεια του εξαιρετικού συ-

νεργάτη Αλέκου 
Πεσιρίδη, αρχίσα-
με παράλληλα με 
τα κοχύλια και την 
συλλογή ορυκτών 
τ ο υ  Λ α υ ρ ί ο υ .  
Με το ενδιαφέ-
ρον του κ. ��an��an 
��la�o��� η συλ- η συλ-
λογή εμπλουτί-
στηκε με δείγ-
ματα από όλο 
τον κόσμο. Τότε 
συναντήθηκαν 
οι δρόμοι μας με τον 
Σταύρο λίγο μετά 
το 1980 με τη δημι-
ουργία του Γεωλογικού 
τμήματος, σε άψογη συνερ-
γασία με τον διευθυντή του Μουσείου 
της Βιέννης �. �ach�a��r. Ο Σταύρος�. �ach�a��r. Ο Σταύρος Ο Σταύρος 
συνέχισε την ανάπτυξη της συλλογής 
δειγμάτων από πολλές περιοχές της 
Ελλάδας, πολλά από αυτά χρησιμοποιή-
θηκαν στην πρόσφατη έκθεση «τα ορυ-
κτά και ο άνθρωπος».

Ο Σταύρος υπήρξε εξαιρετικός συ-

 

 

 

 

 

[Σταύρος Ρίζος][Σταύρος Ρίζος]

1. Κάλεσμα συναδέλφων σε ταβερνάκι της Νέας Ερυθραίας: Σταύρος Ρίζος, Δανάη Μιχοπούλου, Μαίρη Χατζηβασίλη

�. Η Εύη και ο Σταύρος σε μεσημεριανό πάρτι του Μουσείου

�. Στον κήπο του Μουσείου, 25/5/1997, μετά από την παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος «Βράχος και Ζωή, Πέτρα και Ιστορία».  
Ενήλικες από αριστερά (κάτω): Θανάσης Καλαϊτζίδης, Αναστασία Κουτσουβέλη, Σοφία Λούζη, Νίκη Γουλανδρή, Σταύρος Ρίζος  

(πάνω): Ηλίας Πίτσικας, Μαρίνα Μακρίδου-Μαλλούχου, Γεωργία Φέρμελη, Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη.  
Στα πόδια του Σταύρου ο γιος του Πέτρος.

1

�

�
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Πλησιάζει η εποχή που τα βράδια στους κήπους θα φω-
σφορίζουν τα μικρά αυτά κολεόπτερα, οι Πυγολαμπίδες 
ή, πιο λαϊκά, κωλοφωτιές.

Ανήκουν στην οικογένεια Λαμπυρίδες, η οποία ανήκει 
στην τάξη Κολεόπτερα. Χαρακτηρίζονται από την χρήση 
Βιοφωταύγειας, κατά την διάρκεια του λυκόφωτος για 
να προσελκύσουν τους συντρόφους ή τη λεία τους. Οι 
Πυγολαμπίδες περιέχουν μια χημική ουσία, που ονομάζε-
ται Λουσιφερίνη. Αυτή ενώνεται με το οξυγόνο και με ένα 
ένζυμο πού περιέχεται στο σώμα τους, τη Λασιφεράση, 
επακολουθεί χημική αντίδραση πού κάνει την κοιλιά της 
πυγολαμπίδας φωτεινή. Οι Πυγολαμπίδες παράγουν «κρύο 

φως», χωρίς θερμότητα. Όλη η ενεργεία 
που παράγεται, εκπέμπεται ως φως. Η 
Βιοφωτανταύγεια αρχίζει από το στάδιο 

του αυγού και διαρκεί σε όλο τον κύκλο 
ζωής του εντόμου. Το φως μπορεί να 
είναι κίτρινο, πράσινο ή πορτοκαλί. 

Αλλά μόνο ορισμένα είδη λάμπουν. 
Για ποιόν λόγο όμως λάμπουν οι 

Πυγολαμπίδες;
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι 

σε πρώτη φάση είναι τρόπος για να 
προσελκύσουν το άλλο φύλο. Το θέμα 

είναι πολύ εξειδικευμένο. Υπάρχουν πε-
ρισσότερα από 2.000 καταγεγραμμένα είδη 

Πυγολαμπίδων και ξεχωρίζουν μεταξύ τους, εκπέμποντας 
διαφορετικό φωτισμό. Η αρσενική πυγολαμπίδα θα φω-
τίσει την κοιλιά της σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος 
και όταν η θηλυκή βλέπει ένα αρσενικό του είδους της, 
απαντάει ανάβοντας και την δική της κοιλιά. Έχει απο-
δειχθεί ότι ο γρήγορος ρυθμός και η αύξηση του φωτός, 
προσελκύουν περισσότερα θηλυκά.

Ο άλλος λόγος πού λάμπουν οι Πυγολαμπίδες, είναι λιγότε-
ρο «ρομαντικός». Είναι για να προσελκύσουν τη … λεία τους! 
Καθότι επιδίδονται συχνά σε … κανιβαλισμό, μερικά θηλυκά 
λάμπουν για να δελεάσουν το αρσενικό και στην συνέχεια να 
το καταβροχθίσουν. Αυτές είναι οι… φαμ φατάλες.

Τέλος οι Πυγολαμπίδες λάμπουν για να αποτρέψουν τους 
θηρευτές τους. Το φως σημαίνει κίνδυνο. Δείχνει πως είναι 
πιθανό να είναι γεμάτες δηλητήριο. Ανάβοντας λοιπόν την 
κοιλιά τους, κόβουν την όρεξη σε κάθε επίδοξο θηρευτή.

Σήμερα δυστυχώς, διάφοροι παράγοντες, όπως η φω-
τορύπανση και η καταστροφή των οικοτόπων ενδέχεται 
να έχουν συμβάλει στην μείωση των Πυγολαμπίδων. Εάν 
ένα χωράφι όπου ζουν πυγολαμπίδες πλακοστρωθεί, οι 
πυγολαμπίδες δεν θα μεταναστεύσουν αλλού, απλώς θα 
εξαφανιστούν για πάντα.

Πηγές: 
IEFIMERIDA.gr

Finefliew national geographic.com

Βιοχημικός.γρ 

Αποσπάσματα από εργασία που παρου-
σιάστηκε στο Συμπόσιο: Εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, 
Θεσσαλονίκη, 11/4/19 Αρχιτεκτονική 
Σχολή του ΑΠΘ.

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
Βασίλισσα Αμαλία και Mar� �aq��lin� 
T�rwhi��: υπήρξαν δύο εντελώς διαφο-
ρετικές προσωπικότητες, έζησαν σε δια-
φορετικές εποχές, είχαν όμως ένα κοινό 
όραμα: το ελληνικό τοπίο στο μέλλον. Η 
Βασίλισσα Αμαλία είναι η γυναίκα πίσω 
από τη δημιουργία του Εθνικού Κήπου, 
του βασιλικού αγροκτήματος και του 
ομώνυμου πύργου στην περιοχή Πύργος 
Βασιλίσσης, γνωστού σήμερα ως «Πάρκο 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
Αντώνης Τρίτσης». Η �ac�� T�rwhi���ac�� T�rwhi�� 
είναι η δημιουργός του λιγότερου γνω-
στού αλλά πολύ σημαντικού Κτήματος 
Σπάροζα στην Παιανία Αττικής, πρότυπου 
Ελληνικού Μεσογειακού κήπου. 

Για την πρώτη γνωρίζουμε πολλά, 
για τη δεύτερη όμως πολύ λίγα. Ως 
πολεοδόμος η �ac�� έχει ένα ευρύ 
έργο με εκτενέστατες βιβλιογραφι-
κές αναφορές και κείμενα, που αξίζει 
να μελετηθεί. Κύρια πηγή μελέτης για 

τη σχέση της Αμαλίας με το Ελληνικό 
τοπίο αποτελούν οι επιστολές που 
έστελνε στον πατέρα της, ενώ για 
την �ac�� το ημερολόγιο που κρα-
τούσε όταν δημιουργούσε το Κτήμα 
Σπάροζα.

[Σταύρος Ρίζος]

Δυο γυναίκες με όραμα για το ελληνικό τοπίο

της Μαρίας Παπαϊωάννου

νεργάτης με σοβαρότητα και γνώσεις 
που μπορούσε να τις αναπτύξει με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Συχνά υλο-
ποιούσαμε από κοινού εκθέσεις, μια 
από τις οποίες αφορούσε τους νάνους 
ελέφαντες της Τήλου, ξεναγήσεις, εκ-
παιδευτικά προγράμματα κ.ά. με βασικό 
σκοπό πάντα την ανάδειξη και προστα-
σία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας 
το όραμα του κου Άγγελου και της κας 
Νίκης Γουλανδρή. Έργο που συνεχίζει 
με επιτυχία η σημερινή πρόεδρος του 
Μουσείου κα Φαλή Βογιατζάκη και το 
Δ.Σ. Οι Φίλοι του Μουσείου με εμψυ-
χωτή την Άννα Μαργαριτούλη και οι 
εθελοντές, θα παραμείνουν πάντα 
φίλοι μας. 

Καληνύχτα Σταύρο...

Η Βάσω Κούσουλα
Πρώην Γραμματεύς της 

Νίκης Γουλανδρή

 
Με τον Σταύρο Ρίζο ήμασταν συνάδελ-
φοι από την αρχή σχεδόν της ίδρυσης 
του Μουσείου.

Ήταν μια εποχή που όσοι εργαζό-
μασταν στο μουσείο, νιώθαμε σαν μία 
οικογένεια με τον ίδιο σκοπό.

Υπήρχε όρεξη, αισιοδοξία και ζήλος 
για συλλογική δουλειά, για να τα κατα-
φέρουμε και να πορευτούμε σύμφωνα 
με το όραμα του Άγγελου και της Νίκης 
Γουλανδρή.

 Ο Σταύρος εκτός από τη μόρφωσή 
του, ήταν ευγενής και καλλιεργημένος, 
συνεπής και μία ήρεμη δύναμη, στο  

γεωλογικό τμήμα του Μουσείου του 
οποίου ήταν πρωτεργάτης.

Τον θυμάμαι στο γεωλογικό, σοβα-
ρό και πάντα πρόθυμο να ξεναγεί στο 
μουσείο επισκέπτες επιστήμονες ξέ-
νους και Έλληνες με την ευρύτητα των 
γνώσεών του και με την αξιοπρεπή πα-
ρουσία του.

Και βέβαια τον θυμάμαι στο κυλι-
κείο που μαζευόμασταν όλοι για ένα 
μικρό διάλειμμα να καπνί-
ζουν με τον Άγγελο 
Γουλανδρή, βάζο-
ντας στοιχήματα 
για το ποιος θα 
κόψει πρώτος το 
τσιγάρο, πράγμα 
που και οι δύο δεν 
κατάφερναν.

Της Ρένας Μπαρμπεροπούλου

Σπάροζα
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Δυο λόγια για την Αμαλία
 
Η δούκισσα Αμαλία γεννήθηκε το 1818 
στο Old�nb�rg, στη Γερμανία, παντρεύ-
τηκε τον Όθωνα στα 18 της χρόνια και 
το ζευγάρι έφτασε στην Αθήνα στις 
2 Φεβρουαρίου 1837. Η διαμόρφω-
ση του Εθνικού κήπου ξεκίνησε τον 
Σεπτέμβριο του 1839, από μια μικρή 
έκταση 2,5 εκταρίων* (25.000 τ.μ.) στη 
νότια πλευρά των ανακτόρων. Το αρχι-
κό σχέδιο τροποποιήθηκε με υποδεί-
ξεις της Αμαλίας. Όταν ο Όθωνας και η 
Αμαλία εγκαταστάθηκαν στα ανάκτορα, 
το 1843, ο κήπος εκτεινόταν σε 6 εκτά-
ρια, νότια και ανατολικά με ακανόνιστο 
σχήμα. Σε μελλοντικό σχέδιο του 1847 
σημειώνεται ότι ο κήπος θα έφτανε μέ-
χρι τον Ιλισό και το Ολυμπιείον. Όμως 
μετά την αποχώρηση του Όθωνα από 
την Ελλάδα, το 1862 ο χώρος δόθηκε 
για τη δημιουργία του Ζαππείου και 
του δικού του κήπου που είχε δημόσιο 
χαρακτήρα. Από το 1848 μέχρι το 1852 
ο κήπος πήρε περίπου τη μορφή που 
αναγνωρίζουμε και σήμερα και φτάνει 
τα 15 εκτάρια (150.000 τ.μ.).

Ο Πύργος της Βασιλίσσης ήταν η 
βασιλική έπαυλη. Κατασκευάστηκε στη 
θέση ενός παλιού πύργου, στα βόρεια 
της Αττικής, στο χώρο μεγάλου αγρο-
κτήματος. Στόχος της Αμαλίας ήταν η 
δημιουργία μιας πρότυπης κτηνοτρο-
φικής και αγροτικής μονάδας σύμφωνα 
με την τάση της εποχής.

Μετά την έξωση των βασιλέων, η 
κυβέρνηση κήρυξε το κτήμα δημόσια 
περιουσία. Η διαχείρισή του ανατέθηκε 
στο Υπουργείο Οικονομικών που το πα-
ρέδωσε στη συνέχεια στο νέο βασιλέα 
Γεώργιο. 

Δυο λόγια για την Mary 
Jaqueline Tyrwhitt
 
Η �ac��, όπως προτιμούσε να την απο-
καλούν, γεννήθηκε στην Πρετόρια της 
Νότιας Αφρικής, το 1905. Στο Λονδίνο, 
όπου σπούδασε αργότερα επικεντρώ-
θηκε στους κήπους. Πήρε το πρώτο 
της δίπλωμα από την Βασιλική Σχολή 
Κηπουρικής του Λονδίνου το 1924. Λίγο 
αργότερα γράφτηκε στην �rchi��c��ral�rchi��c��ral 
�ssocia�ion του Λονδίνου. Ήρθε σ’ επα- του Λονδίνου. Ήρθε σ’ επα-
φή και επηρεάστηκε από τις ιδέες του 
Pa�ric� G�dd�s. Συνέχισε τις σπουδές. Συνέχισε τις σπουδές 
της στον αστικό σχεδιασμό και την πολεο-
δομία, στο �ondon�choolo���cono�ics,�ondon �chool o�� �cono�ics,, 
1926-27, και στο πολυτεχνείο του Βε-
ρολίνου. Ως πολεοδόμος πια, ασχολή-
θηκε με την ανοικοδόμηση της μεταπο-
λεμικής Βρετανίας. Η T�rwhi��οργάνωσεT�rwhi��οργάνωσε οργάνωσε 
το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο των 
CI�Μ (Congrès In��rna�iona�x d’�rchi-

��c��r� Mod�rn�- Διεθνές Συνέδριο για Διεθνές Συνέδριο για 
την Μοντέρνα Αρχιτεκτονική) το 1947. 
Εκεί, γνωρίζει και τον Ελβετό ιστορικό 
τέχνης Gi�dion. Μέσω του οποίου η 
T�rwhi�� έγινε μέλος του στενού κύ-
κλου των CI�M. Ανέπτυξε δεσμούς με 
την avan� gard� και τελικά έγινε γραμ-
ματέας των CI�M από το 1951 έως τη 
διάλυσή τους. Από το 1951 έως το 1955 
ήταν επισκέπτρια καθηγήτρια στο Yal� 
και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, όπου 
πρότεινε την εισαγωγή μαθημάτων για 
τον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό.  
Στα μέσα της δεκαετίας του ’50 διήυθυ-
νε το πρώτο συνέδριο των Ηνωμένων 
Εθνών για τη στέγαση και τον σχεδιασμό 
των Κοινοτήτων στο Νέο Δελχί. Η εποχή 
αυτή είναι σταθμός για την T�rwhi��επει-T�rwhi��επει- επει-
δή γνωρίζει τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη, 
ο οποίος γίνεται η τρίτη της σημαντική 
επιρροή. Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης 
σημάδεψε την πολεοδομική σκέψη της 

αλλά και την επαγγελματική της συνέ-
χεια. Σύντομα, συμφώνησε να παράγει 
ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο που εξε-
λίχθηκε στο περιοδικό ��is�ics – ��is�ics��is�ics – ��is�ics 
(Οικιστική) ήταν το όνομα που έδωσε ο 
Κωνσταντίνος Δοξιάδης στην επιστήμη 
των ανθρώπινων οικισμών. Σκοπός του 
Δοξιάδη και της T�rwhi�� ήταν να πε-T�rwhi�� ήταν να πε- ήταν να πε-
τύχουν την αρμονία ανάμεσα στον άν-
θρωπο και το οικιστικό περιβάλλον. Ενώ 
δίδασκε στο Harvard, η T�rwhi�� άρχιζεT�rwhi�� άρχιζε άρχιζε 
ολοένα και περισσότερο να μετέχει στο 
κίνημα της Οικιστικής. Περνούσε τα κα-
λοκαίρια της στην Ελλάδα, δουλεύοντας 
με τον Δοξιάδη. Το 1969 παραιτήθηκε 
από το Harvardκαιεγκαταστάθηκεμόνι-Harvardκαιεγκαταστάθηκεμόνι- και εγκαταστάθηκε μόνι-
μα στα Μεσόγεια Αττικής. Το αττικό φως, 
η φύση και το ελληνικό κλίμα έπαιξαν 
το ρόλο τους στην απόφασή της, επειδή 
ευνοούσαν και την υγεία της.

Το όραμα της Αμαλίας
 
Η χαρά της Αμαλίας για τον Βασιλικό 
Κήπο, φαίνεται από τις πρώτες επιστο-
λές προς τον πατέρα της.

Γράφει στις 11- 23 Δεκεμβρίου 1838: 
«Τώρα πρόκειται να φυτευτεί ο κήπος 
στο καινούργιο παλάτι. Θα γίνει πολύ 
μικρός, διπλάσιος από το λαχανόκηπο 
του παλατιού στο Ολδεμβούργο, αλλά 
δίπλα του θα γίνει ένας μεγάλος δημό-
σιος κήπος.»

Τον Απρίλιο του 1845, ενθουσιασμέ-
νη γράφει: «Σήμερα αισθάνομαι την ανά-
γκη κάθε λίγο και λιγάκι να διακόπτω και 
να βγαίνω στο μπαλκόνι για να απολαύσω 
τον υπέροχο αέρα και να ρίξω μια ματιά 
στον καταπράσινο αναζωογονημένο 
κήπο. Είναι πραγματικά μεγαλειώδης. 
Χθες περπατήσαμε γύρω γύρω για να βά-

λουμε τα όριά του. Είναι ένα σημαντικό, 
ωραίο κομμάτι γης. Δεν θα το πίστευες 
ποτέ ότι ο κήπος έχει φτιαχτεί μόλις πριν 
από πέντε χρόνια, τόσο μεγάλα είναι τα 
δέντρα και τόση σκιά δίνουν». 

Η Αμαλία λατρεύει τους φοίνικες, 
για τη φύτευση των οποίων είναι πάρα 
πολύ περήφανη. Δεν είναι τυχαίο ότι 
η ωραιότερη δενδροστοιχία φοινίκων 
του είδους Ουασιγκτόνια (Washingtonia 
filifera) στην Ελλάδα, είναι αυτή που φύ-
τευσε η Αμαλία στον Εθνικό κήπο. Στις 
6 Μαρτίου 1846, γράφει: «Χθες έλαβα 
την χαρμόσυνη είδηση ότι οι φοίνικές 
μου έφτασαν στον Πειραιά. Φαίνεται ότι 
είναι καταπληκτικοί. Χρειάστηκαν πε-
ρισσότερο από τρεις μήνες για να τους 
φέρουν εδώ. Ελπίζω ότι κάποτε θα μου 
δώσει η ιστορία τον τίτλο της βασίλισ-
σας τον φοινίκων».

Όταν πλέον οι φοίνικες δείχνουν ότι 
ρίζωσαν και η Αμαλία απολαμβάνει το 
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αποτέλεσμα της προσπάθειας και του 
κόπου της, στην επιστολή της, στις 17-
19 Μαρτίου 1846, γράφει: «Σου γράφω 
με ανοιχτή την πόρτα που οδηγεί στον 
εξώστη, αγγελικέ μου πατέρα. Ο αέρας 
που μπαίνει μοσχοβολάει και η υπέ-
ροχη συστάδα τον φοινίκων που είναι 
πιο ψηλή από τον εξώστη φαίνεται από 
το δωμάτιο, περήφανη και ωραία. Τον 
τελευταίο φοίνικα τον φυτέψαμε χτες 
μαζί με τις παραφυάδες του. Γύρισα με 
την άμαξα όλη την πόλη για να απολαύ-
σω τα διάφορα �oint �e �ue. Το παλάτι�oint �e �ue. Το παλάτι. Το παλάτι 
άλλαξε τελείως, τόσο πολύ ομόρφυ-
νε. Ένας φοίνικας έχει μια πραγματικά 
σπανία ομορφιά, φαίνεται από μακριά. 
Δεν ήξερα ότι κάνουν τόσο χαριτωμένη 
σκιά.» 
 
 
Το όραμα της Mary Jaqueline 
Tyrwhitt
 
Η Mar� �aq��lin� T�rwhi��, ενώ συμ-
μετέχει στη σύνταξη του σχεδίου 
της Αθήνας μαζί με τον Κωνσταντίνο 
Δοξιάδη, οραματίζεται έναν κήπο ελ-
ληνικής χλωρίδας σε μια πρότυπη κοι-
νότητα με ενδιαφέρον για την αρχιτε-
κτονική, τη φύση και την κηπουρική, 
χωρίς όρια, με ελεύθερη πρόσβαση 
για τους κατοίκους, έστω κι αν οι κήποι 
είναι ιδιόκτητοι. (Ακόμα και σήμερα το 
κτήμα Σπάροζα στην Παιανία, δεν έχει 
μάντρα και τα όρια του από το δρόμο 
και τις γειτονικές ιδιοκτησίες, ορίζονται 
από χαμηλού ύψους, χαρακτηριστικούς 
πέτρινους τοίχους).

Ο ιδανικός, για την υλοποίηση του 
οράματος, τόπος ανακαλύπτεται στην 
ανατολικομεσημβρινή πλαγιά ενός λό-
φου μεταξύ Παιανίας και Σπάτων με θέα 
στην κατάφυτη από ελιές τότε, πεδιάδα 
των Μεσογείων και τον Υμηττό.

Γράφει η ίδια στην εισαγωγή του βι-
βλίου της, Ma�ing a gard�n on a Gr���Ma�ing a gard�n on a Gr��� 
hillsid� : « : «Σ’ αυτό το βιβλίο γράφω την 
προσωπική μου εμπειρία στην προ-
σπάθειά μου να δημιουργήσω έναν 
κήπο σε μια βραχώδη νότια πλαγιά του 
Υμηττού που λέγεται Σπάροζα. Στην 
κορυφή του λόφου η φυσική βλάστηση 
είναι μια τυπική μεσογειακή βλάστηση 
maqui (αείφυλλα, σκληρόφυλλα φυτά) 
ενώ κατεβαίνοντας χαμηλότερα, υπάρ-
χουν φρύγανα στη βάση του λόφου και 
χαμηλά δίπλα στο δρόμο, αυτό γίνεται 

μια ψευδο-στέπα. Αυτοί είναι όροι που 
χρησιμοποιούνται από τον Oleg Polunin 
στο βιβλίο του �lo�ers of �ree�e an��lo�ers of �ree�e an� 
the Balkans (1980) που το χρησιμο-που το χρησιμο-
ποίησα ως μέντορα μου. Η πρώτη ιδέα 
ήταν να δημιουργήσω στο Σπάροζα, ένα 
κήπο από ενδημικά ελληνικά φυτά. Η 
Ελλάδα έχει την πλουσιότερη χλωρίδα 
της Ευρώπης, αλλά αυτό σήμαινε ότι θα 
είχα μια ξερή βουνοπλαγιά όλο το καλο-
καίρι, που είχα τους περισσότερους επι-
σκέπτες και φυσικά θα ήθελα να είναι 
όμορφη. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 
γύρω από το σπίτι θα έπρεπε να έχω 
φυτά από άλλα μέρη του κόσμου, που 
θα ήταν ακμαία στο μεσογειακό κλίμα, 
ένα κλίμα που έχει σχεδόν πέντε μήνες 
το χρόνο, δυνατή ηλιοφάνεια, ανέμους 
και καθόλου βροχή, τρεις μήνες χειμώνα 
με αρκετή βροχή και νυχτερινές θερμο-
κρασίες που μπορούν να πέσουν κάτω 
από το μηδέν και ενδιάμεσους μήνες 
τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Οκτώβριο 
και το Νοέμβριο που είναι ήπιοι. Κατά 
τη διάρκεια αυτών των ανοιξιάτικων 
και φθινοπωρινών μηνών, είναι που 
περισσότερα από τα τρία τέταρτα της 
ελληνικής χλωρίδας πραγματικά θρι-
αμβεύουν. Κάποια φυτά από τη Νότια 
Αφρική, την Καλιφόρνια και το Μεξικό 
μπορούν να ζήσουν σε τέτοιες κλιμα-
τικές συνθήκες με την προϋπόθεση ότι 
θα έχουν αρκετό νερό τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, όπως επίσης και προστα-
σία από την παγωνιά το χειμώνα. Φυτά 
από την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Βόρεια 
και τη Νότια Αμερική απαιτούν υγρές 
και θερμές συνθήκες το καλοκαίρι, κάτι 
που μπορεί να εξασφαλιστεί με το πό-
τισμα. Ένας άλλος περιορισμός είναι η 
δυσκολία καλλιέργειας φυτών που δεν 
αγαπούν τα ασβεστώδη εδάφη, όπως 
τα ροδόδενδρα, οι καμέλιες και οι γαρ-
δένιες και έπρεπε να τα εξαιρέσω από 
τις φυτεύσεις. Επίσης αυτό ίσχυε και 
για τα περισσότερα φυτά από τη Νέα 
Ζηλανδία και την Αυστραλία εκτός από 
τον ευκάλυπτο, ο οποίος ευδοκιμούσε 
καλά.

Όταν άρχισα να δημιουργώ τον κήπο 
του Σπάροζα, δεν ήξερα ποιοι είναι οι 
καλύτεροι μήνες για τα διάφορα φυτά, 
ποιοι για φύτευση σπόρων, για κοπή 
μοσχευμάτων από μεσογειακά φυτά. 
Βέβαια υπήρχαν άνθρωποι έμπειροι, 
που είχαν αυτή τη γνώση αλλά υπήρχε 
πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα κα-

θαρά μεσογειακών φυτών. Την εποχή 
εκείνη στις φυτεύσεις που γίνονταν 
γύρω από ξενοδοχεία και δημόσια κτί-
ρια σπάνια χρησιμοποιούνταν φυτά της 
καταπληκτικής ελληνικής χλωρίδας. Οι 
άνθρωποι στην Ελλάδα ήταν ικανοποι-
ημένοι με τα φυτά που είχαν στις γλά-
στρες στα μπαλκόνια τους και εκείνοι 
που είχαν κήπους μπροστά στα σπίτια 
τους, προτιμούσαν τα τριαντάφυλλα 
και μερικούς άλλους ανθοφόρους θά-
μνους. Επίσης χρησιμοποιούσαν πολύ 
συχνά αναρριχώμενα φυτά, όπως το 
γιασεμί, η βουκαμβίλια, η κάμψις γύρω 
από τους κήπους και τις πόρτες. Επίσης 
φυτεύουν φυτά όπως οι πανσέδες, τα 
γεράνια, οι πετούνιες, οι ζίννιες, οι 
κάνες αλλά δεν έχω δει τίποτα που να 
θυμίζει Μεσογειακό κήπο.

Άρχισα να φυτεύω το Σπάροζα το 
1965. Πέρασα πολλά καλοκαίρια στην 
Ελλάδα και το 1962, όταν συνταξιο-
δοτήθηκα από το πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ, αποφάσισα να αγοράσω το 
μέρος για να μπορώ να φτιάξω ένα σπίτι 
στην Αθήνα.

Έθεσα τις εξής αρχές: πρώτο, να 
φτάνω με σαράντα πέντε λεπτά οδή-
γηση στην Αθήνα, δεύτερο να είμαι 
περίπου στην ίδια απόσταση από το 
αεροδρόμιο (το τότε αεροδρόμιο του 
Ελληνικού), τρίτο, έπρεπε να έχει καλό 
χειμωνιάτικο κλίμα επειδή έχω άσθμα 
και μ’ ενοχλεί το κρύο και η υγρασία, 
τέταρτο θα έπρεπε να υπάρχει γη για 
καλλιέργεια, πέμπτο, ήθελα μια θέα 
που θα άλλαζε με τις εποχές, όχι απλά 
μια θέα στη θάλασσα, αλλά να έχω του-
λάχιστον ένα μέρος με θέα στη θάλασ-
σα και έκτο θα έπρεπε να έχει μεγάλα 
δέντρα».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

H προσπάθεια προσέγγισης της ορα-
ματικής διάστασης για το Ελληνικό 
τοπίο, τόσο στην προσωπικότητα της 
Βασίλισσας Αμαλίας, όσο και σε εκείνην 
της �ac�� T�rwhi��, έγινε με τρόπο κρι-�ac�� T�rwhi��, έγινε με τρόπο κρι-, έγινε με τρόπο κρι-
τικό και ενταγμένο στο ευρύτερο ιστορι-
κό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της 
εποχής. Κρίνοντας τις δύο διαφορετικές 
γυναίκες μέσα στο ιστορικό, κοινωνικό 
και οικονομικό πλαίσιο που έζησαν, εξά-
γονται πολύ σημαντικά συμπεράσματα 
σε σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβά-
νονταν το ελληνικό τοπίο η καθεμία. 

Η Βασίλισσα Αμαλία έχοντας γνώση 
της χλωρίδας της Βόρειας Ευρώπης και 
των οργανωμένων κήπων της πατρίδας 
της, εκφράζει βαθιά αγάπη για τη φύση και 
τα φυτά, χωρίς να της λείπει η πρακτική 
σκέψη αλλά και οι ηγετικές ικανότητες. 
Είναι ενθουσιώδης, αποφασιστική, βλέπει 
στο μέλλον και οραματίζεται την Αθήνα 
των επόμενων εκατό χρόνων. Μπορεί να 
μην έχει την απαραίτητη επιστημονική 
γνώση, ωστόσο επιλέγοντας τους σω-
στούς συνεργάτες καλύπτει την ανάγκη 
αυτή, διατηρώντας ένα ηγετικό ρόλο, 
τόσο στην επιλογή των ειδών, όσο και σε 
πρακτικά ζητήματα μεταφοράς, φύτευ-

σης και κηποτεχνικής συντήρησής τους. 
Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να διατυπω-
θεί με ασφάλεια, γιατί πέρα από τη δημι-
ουργία του Εθνικού κήπου, σε δικές της 
πρωτοβουλίες, οφείλονται και οι πρώτες 
δενδροστοιχίες της Αθήνας. Το έργο και το 
όραμά της είναι πολύ πιο σημαντικά από 
το να χαρακτηριστεί ως βασίλισσα των 
φοινίκων, όπως εκείνη λέει ότι θα ήθελε 
να την αποκαλούν οι Έλληνες.

Η Mar� �aq��lin� T�rwhi�� έχει ορ-Mar� �aq��lin� T�rwhi�� έχει ορ- έχει ορ-
γανωμένη σκέψη, στόχους, ξεκάθαρες 
απόψεις για τον μεσογειακό κήπο με τα 
είδη που θα πρέπει να τον απαρτίζουν. 
Σε αυτό συνέβαλε η επιστημονική της 
παιδεία, τόσο στον τομέα της κηποτεχνί-
ας, όσο και της Πολεοδομίας, όπως και 
η συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο 
Δοξιάδη. Οξύνους και παρατηρητική, 
καταγράφει με σαφήνεια τα δεδομένα 
του ελληνικού χώρου, ασκεί κριτική 
για την κηποτεχνία και τις επιλογές 
της εποχής εκείνης στην Ελλάδα και 
παράλληλα οραματίζεται ένα μέλλον 
σύμφωνα με τα δεδομένα της φύσης 
μέσα στην οποία καλείται να δημιουρ-
γήσει. Περισσότερο συγκροτημένη και 
λιγότερο ενθουσιώδης από την Αμαλία, 
υπερτερεί σε γνώση και κριτική ματιά.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για 

δύο εξαιρετικά σημαντικές προσωπικό-
τητες, που αν και διαφορετικές, οραμα-
τίστηκαν και συμμετείχαν στη σημερινή 
εικόνα του αττικού τοπίου. 

Το Κτήμα Σπάροζα, μετά το θάνα-
τό της, η �ac�� T�rwhi�� το άφησε στο 
Μουσείο μας. Σήμερα εκεί στεγάζεται η 
M�di��rran�an Gard�n �oci���.
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Δεν έχουμε νέα. Να παρακολουθείτε το site μας. Πολλά είχαμε 
στα σκαριά που τώρα βρίσκονται σε «νάρκη». Ελπίζουμε σύ-
ντομα να «ξυπνήσουν». Προς το παρόν 
προτείνουμε δυο συναρπαστικά βι-
βλία για τις μέρες του εγκλεισμού.

Πικρό Γάλα 
του Μένιου Σακελλαρόπουλου, εκδόσεις Ψυχογιός

Το νήμα της ζωής, τυλιγμένο με αγκάθια και πόνο, ενώνει 
απρόσμενα δυο πιτσιρίκια σε μια από τις παιδο-
πόλεις της Φρειδερίκης, τον Ζηρό. Ο Φώτης κι ο 
Διονύσης περνάνε μαζί με την Ελλάδα τον δικό 
τους Γολγοθά. Δυο τρομοκρατημένες παιδικές ψυ-
χές γνωρίζουν σκληρούς επιτηρητές και ομαδάρ-
χες, μακριά από την αγκαλιά και την ασφάλεια της 
μάνας. Γίνονται σταυραδέλφια και προσπαθούν 
να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Ο 

Φώτης μετατρέπεται σε αγρίμι κι η ζωή του σημαδεύεται 
από αποδράσεις, μετέωρες σκέψεις, αγάπη και μίσος για τη 
μάνα του, αμφισβήτηση της ίδιας της ζωής. Όλα στην κόψη 
του ξυραφιού, δίπλα στη λίμνη της κυρα-Φροσύνης. Τα δυο 
παιδιά χάνονται μέσα στον χρόνο. Η ζωή όμως δεν έχει πει 
την τελευταία λέξη…

Κάτι κρυφό μυστήριο 
της Καρολίνας Μέρμηγκα, εκδόσεις Μελάνι

«Μα πόσο χρόνο θέλετε  πια, Κυβερνήτη;»

«Θέλω τον χρόνο που χρειάζονται πάντα οι 
Έλληνες για να διαφωνήσουν, να απορρίψουν 
και να μην εφαρμόσουν τίποτα απ’ όσα τους 
ζητούνται. Και μετά να το ξανασκεφτούν και 
να το δουν διαφορετικά και σιγά σιγά να το 
αποδεχθούν. Και στο τέλος να το επαινέσουν. Χρειάζεται πο-
λύς χρόνος γι’ αυτό».

«Έτσι που το λέτε, ναι, υποθέτω...»

«Και χρειάζεται και κάποιος να πεθάνει. Για να μπορούν να 
λένε, μετά, ότι αυτός ο κάποιος ήταν ο πιο καλός». 

Για πρώτη φορά το βλέμμα του Γερμανού είναι λιγότερο επι-
φυλακτικό: «Τι εννοείτε;»

«Χρειάζεται κάποιος να πεθάνει».

Τρία χρόνια, 8 μήνες και 21 μέρες.

Στη γραμμική αφήγηση της ιστορίας μας, ανάμεσα στην 
Τουρκοκρατία και την Βαυαροκρατία, υπήρξε μια σύντομη 
στιγμή που δεν ονοματίστηκε ποτέ. Μια σχισμή χρόνου, μια 
φωτεινή εισπνοή ελπίδας όπου όλα μπορούσαν να γίνουν 
και ένας άνθρωπος προσπάθησε να τα κάνει. Ένας “ξένος” 
που βρίσκεται σήμερα ολόγυρά μας, παντού και πουθενά: 
το αποτύπωμα του έργου του ακόμα ορατό, ο ίδιος ακόμα 
άγνωστος. Το όνομά του, Ιωάννης Καποδίστριας. 

Άλλη πτυχή
Μετά από τις οδηγίες μείωσης των 
συμπτωμάτων του κορονοϊού, υπάρχει  
και αυτή η πτυχή της καθημερινότητας:  

Δεν μπορείς να καλέσεις το γιατρό, όταν 
δεν υπάρχει γιατρός για σένα.

Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι  
όταν δεν έχεις σπίτι.

Δεν μπορείς να πλύνεις τα χέρια σου όταν 
υπάρχει μία βρύση για 1.300 ανθρώπους και 
καθόλου σαπούνι.

Δεν μπορείς ν’ αποφύγεις τον συνωστισμό 
όταν είσαι σε δομή φιλοξενίας μεταναστών…

Δείτε το site μας:  
www.filoi-gnhm.gr


