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Το βιβλίο πραγματεύεται 96 είδη 
πουλιών της Σύμης. Βασίζεται στις 
αναφορές ντόπιων πληροφορητών, 

οι οποίες αξιολογήθηκαν και πιστοποιή-
θηκε σε ποιο είδος αναφέρονταν. Κάποτε 
θα λέγαμε: «μα μπορεί κανείς να στηρι-
χθεί σε αναφορές ντόπιων»; Κι όμως, οι 
λαογραφικές μέθοδοι της αξιοποίησης 
των πληροφορητών, σε συνδυασμό με 
βοήθεια ορνιθολόγου, δίνουν εντυπωσι-
ακό αποτέλεσμα.

Η Δρ Ελένη Ζαχαρίου – Μαμαλίγκα είναι 
φιλόλογος που κατάγεται από τη Σύμη 
και ζει στη Ρόδο. Συνταξιούχος σήμερα, 
έχει πλουσιότατη δράση σε γλωσσικές και 
λαογραφικές μελέτες. Τη γνωρίσαμε όταν 
εξέδωσε το εξαιρετικό βιβλίο «Ψάρια της 
Σύμης – Ρόδου, Δωδεκανήσου». Όμως τα 
πουλιά δεν είναι ψάρια. Ποιος θα έδινε 
πληροφορίες σαν αυτές που έδωσαν οι 
ψαράδες; Όταν όμως μίλησα ο ίδιος με 

τους πληροφορητές έμεινα με το στόμα 
ανοιχτό: «πώς εμείς, που έχουμε ‘αλωνί-
σει’ το Αιγαίο, δεν έχουμε βρει ανθρώ-
πους με τόσες γνώσεις;». Η απάντηση εί-
ναι ότι οι πληροφορίες από τους ντόπιους 
απαιτούν ειδικές μεθόδους….

Το βιβλίο περιλαμβάνει πλήθος πληροφο-
ριών για την ονοματολογία, τις συνήθειες 
και άλλα σχετικά με τα πουλιά στη Σύμη. 
Εντύπωση μου έκανε η περιγραφή του 
πώς «ψάρευαν» με καλαμίδι τους Από-
δους (τις σταχτάρες δηλαδή) πάνω από 
το κάστρο, με δόλωμα βαμβάκι.

Από καθαρά ορνιθολογικής πλευράς, θε-
ωρώ το βιβλίο μια εγκυρότατη τεκμηρί-
ωση της παρουσίας πολλών ειδών στη 
Σύμη, όπως του Μπούφου (με το αρχαι-
οελληνικό όνομα «Βούης») και του Μαύ-
ρου Καναρινιού («Μπασταρτοσίσαμο», 
υπάρχει και φωτογραφία).

Πιστεύω ότι ένας ολόκληρος κόσμος 
γνώσης θα αποκαλυφθεί, αν οι ορνιθολό-
γοι υιοθετήσουν κάποιες «ανθρωπολογι-
κές» μεθόδους, όπως κάνει η ακούραστη 
και τόσο μεθοδική κυρία Ελένη.

[Σημ. Η Ελένη Ζαχαρίου - Μαμαλίγκα ετοι-
μάζει και άλλο βιβλίο, για τους «καραβό-
λους», τα σαλιγκάρια δηλαδή, της Σύμης] 
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Για Πέμπτη συνεχή χρονιά στη Σύρο και για δεύτερη στη 
Μήλο η Ορνιθολογική ενημέρωσε χιλιάδες επισκέπτες και 
διοργάνωσε εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-

σης για μικρούς και μεγάλους. Το θέμα μας φέτος άκρως καλο-
καιρινό και νησιώτικο: τα μοναδικά θαλασσοπούλια! Ας πάμε να 
δούμε τι έγινε... 

Στη Σύρο οι δράσεις για τα παιδιά ξεκίνησαν με την εκδήλω-
ση «Λέπια και πούπουλα» στο ενυδρείο του νησιού στο Κίνι 
όπου ομάδα 25 παιδιών με τους γονείς τους ενημερώθηκαν για 
τα θαλασσοπούλια και τη σημασία τους μέσα από συζήτηση, 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια που έχουν σχεδι-
αστεί ειδικά για τα θαλασσοπούλια. Τέλος, όπως κάθε χρόνο, 
υλοποιήθηκε στην Ερμούπολη ανοιχτή διήμερη εκδήλωση με 
τίτλο «Πετάξτε μαζί μας!» όπου με την υποστήριξη των δήμων 
Σύρου-Ερμούπολης περίπου 300 παιδιά συμμετείχαν σε εκπαι-
δευτικά εργαστήρια για τα θαλασσοπούλια των Κυκλάδων.  

Στη Μήλο, η αρχή έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Ηλιόπουλος 
στον Αδάμαντα, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα τη βιοποικι-
λότητα στο Φεστιβάλ του Δήμου Μήλου, όπου περίπου 150 
παιδιά ενημερώθηκαν για τον Αιγαιόγλαρο, το Θαλασσοκόρακα, 

το Μύχο, τον Αρτέμη και άλλα θαλασσοπούλια. Ακολούθησε 
ενημέρωση σε μέλη του Συστήματος Προσκόπων Π. Φαλήρου, 
και με τη συνεργασία τους την επόμενη μέρα οργανώθηκε εκ-
παιδευτικό εργαστήριο στην πλατεία Αδάμαντα για περίπου 25 
παιδιά. Το κλείσιμο των δράσεων για τα παιδιά έγινε με την 
ανοιχτή εκδήλωση «Πετάξτε μαζί μας!» όπου όπως και στη 
Σύρο οργανώθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια για τα θαλασσο-
πούλια των Κυκλάδων με τη συμμετοχή περίπου 250 παιδιών. 
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«Πετάξτε μαζί μας» στη Σύρο και στη 
Μήλο, παρέα με τα θαλασσοπούλια!
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Αυτό το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και ζωντανό με εκατοντάδες παιδιά να δίνουν 
ζωή στα θερινά μας περίπτερα στη Σύρο και τη Μήλο. 




