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Με το δεύτερο σκέλος του Με το δεύτερο σκέλος του 
τίτλου, θα λειτουργεί στο τίτλου, θα λειτουργεί στο 

Μουσείο μας μέχρι το τέλος Μουσείο μας μέχρι το τέλος 
Ιουνίου ενδιαφέρουσα έκθεση Ιουνίου ενδιαφέρουσα έκθεση 

και πλούσιο εκπαιδευτικό και πλούσιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. Ανάμεσα στα πρόγραμμα. Ανάμεσα στα 

άλλα η έκθεση δείχνει άλλα η έκθεση δείχνει 
ότι η έμπνευση μπορεί ότι η έμπνευση μπορεί 

να προκύψει από παντού να προκύψει από παντού 
αρκεί να υπάρχει φαντασία, αρκεί να υπάρχει φαντασία, 
ευστροφία κι επιμονή. Τότε ευστροφία κι επιμονή. Τότε 

κάτι αρνητικό μπορεί να κάτι αρνητικό μπορεί να 
μετατραπεί σε θετικό και μετατραπεί σε θετικό και 

δημιουργικό. Από ενοχλητικά δημιουργικό. Από ενοχλητικά 
σκουπίδια σε ευχάριστα έργα σκουπίδια σε ευχάριστα έργα 

τέχνης.τέχνης.

Με φαντασία, ευστροφία και Με φαντασία, ευστροφία και 
επιμονή έχουν δημιουργηθεί επιμονή έχουν δημιουργηθεί 

από τους Φίλους τόσο οι από τους Φίλους τόσο οι 
Μουσειοβαλίτσες όσο και τα Μουσειοβαλίτσες όσο και τα 
εργαστήρια «Οι Αλήθειες εργαστήρια «Οι Αλήθειες 

του μικρού Πρίγκιπα» που του μικρού Πρίγκιπα» που 
οργανώσαμε και φέτος για οργανώσαμε και φέτος για 

μικρούς και μεγάλους.μικρούς και μεγάλους.
(Δείτε περισσότερα στις επόμενες 
σελίδες καθώς και τα σχέδιά μας 

για την επόμενη περίοδο).

Ο Σεβασμός στη Ζωή Ο Σεβασμός στη Ζωή 
και το Μήνυμα της Θάλασσαςκαι το Μήνυμα της Θάλασσας
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ΤΟ ΤΟ 
ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Τα τρία τέταρτα της επιφάνειας 
του πλανήτη μας καλύπτονται 
από νερό. Υπολογίζεται ότι το 
97,3% του νερού της υδρόσφαι-
ρας κατανέμεται στους ωκεανούς 
και τις θάλασσες και το 2,7% 
στις ηπείρους. Οι υδάτινες μάζες 
συνδέονται και αλληλοεξαρτώ-
νται. Δεν χωρίζονται με φράγμα-

τα, ούτε στην ξηρά ούτε στους 
ωκεανούς.
Από έπιπλα, στέγες,  θερμοκήπια, 
παπούτσια, μέχρι κοκαλάκια για 
τα μαλλιά, το πλαστικό έχει κα-
τακλύσει τον κόσμο. Το πλαστικό 
κατασκευάζεται από πετρέλαιο, 
πηγή μη ανανεώσιμη που έχει 
αρχίσει να εξαντλείται. Τα πλα-
στικά αντικείμενα είναι ελαφρά 
και γενικά πολύ φθηνότερα από 
τα αντίστοιχα που προέρχονται 
από φυσικές ύλες. Ο λόγος που 
τα κάνει φθηνά είναι το ότι στην 
κοστολόγησή τους δεν λαμβάνε-
ται υπόψη το κόστος απαλλαγής 
του πλανήτη από αυτά ! 
Η θαλάσσια ρύπανση από πλαστι-
κά αντικείμενα απασχολεί έντονα 
την παγκόσμια κοινότητα, ως μία 
από τις σημαντικότερες περιβαλ-
λοντικές απειλές του 21ου αιώνα. 
Το 2014 ομάδα ερευνητών υπο-
λόγισε ότι περίπου 5,25 τρισεκα-
τομμύρια κομμάτια πλαστικού 

που ζυγίζουν 268.940 τόνους 
επιπλέουν στις θάλασσες του 
κόσμου. Η αποσύνθεσή τους 
γίνεται πολύ αργά. Για παράδειγ-
μα μια πλαστική σακούλα, που 
χρησιμοποιείται για μερικά μόνο 
λεπτά, από το σούπερ μάρκετ 
έως το σπίτι μας, χρειάζεται από 
έναν έως τέσσερις αιώνες για να 
αποσυντεθεί στη φύση.
Ένα πλαστικό σκουπίδι που αφήνει 
κάποιος στην κορυφή ενός βουνού, 
μπορεί να ταξιδέψει σε μεγάλες 
αποστάσεις με το νερό των ποτα-
μών και να καταλήξει στη θάλασσα.
Η προστασία του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος έχει τεράστια σημασία. 
Η επιβάρυνση έχει άμεση επίπτωση 
στα οικοσυστήματα, στους οργα-
νισμούς, αλλά και στη ζωή και την 
ευημερία του ανθρώπου. Η ανάγκη 
αντιμετώπισης του προβλήματος 
είναι άμεση.
Εκατοντάδες είδη που ζουν στους 
ωκεανούς όλου του πλανήτη 

ΤΟ ΤΟ 
ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Προτέρημα: η τσιγγουνιά στο πλαστικό
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καταπίνουν πλαστικά αντικείμε-
να ή μπλέκονται σ΄αυτά. Έτσι το 
πλαστικό εισχωρεί στο τροφικό 
πλέγμα, ή συσσωρεύεται στις 
παραλίες, έστω κι αν είναι φωτο- ή 
βιο-διασπώμενο. Η άμμος περιέ-
χει έως και 20% πλαστικού με τη 
μορφή μικρο-απορριμμάτων.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τα 17.000 
χιλιόμετρα ακτών και τα χιλιάδες 
νησιά, με την πλούσια βιοποικιλό-
τητα και τα σπάνια είδη φυτών και 
ζώων, η προστασία από τη θαλάσσια 
ρύπανση είναι ζωτικής σημασίας. 
Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα πλαστι-
κά μπουκάλια νερού ή αναψυκτικού 
ξοδεύονται σ΄ένα τουριστικό νησί 
μέσα σ΄ένα μόνο καλοκαίρι;
Μέσα από την ενημέρωση και την 
κινητοποίηση της κοινωνίας, ο κύ-
ριος στόχος μας θα πρέπει να είναι: 
«Κανένα πλαστικό να μην καταλή-
γει στο φυσικό περιβάλλον».
Όλοι μαζί, άτομα, ομάδες και 
κράτη οφείλουμε να αντιμετω-
πίσουμε το σύνθετο πρόβλημα 
της θαλάσσιας ρύπανσης από τα 
πλαστικά αντικείμενα άμεσα με 
απλές καθημερινές ενέργειες!
Το να αποφύγουμε εντελώς το 
πλαστικό προς το παρόν δεν 
είναι εφικτό. Ας κάνουμε λοιπό 
πράξη τα τρία «R»: 
Reuse, Refuse, Recycle

Το πιο πάνω κείμενο βασίστικε στο αναρτημένο από το Μουσείο μας κείμενο 
«Το μήνυμα της θάλασσας». 

Η  Έκθεση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ) και το Ερευνητικό Πρόγραμμα PERSEUS (FP7), καθώς και το Πανεπιστήμιο Πα-

τρών, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο 
Ανάπτυξη MIO-ECSDE (MARLISCO) , την οργάνωση Plastic Pollution Coalition της Dianna 

Cohen και το Drift ers Project της  Pam Longobardi , των ΗΠΑ.

Βιβλιοθήκη από πατερίτσες

Πλατεία Εξαρχείων, Ιαν. 2004

REUSE (ΕΠΑΝΑ-ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ)
ΣΚΕΨΟΥ: Πόσο τη χρειάζεσαι 
τη σακούλα που σου δίνουν στα 
μαγαζιά και στα supermarket; 
Αν έχεις πάντα μια δική σου στο 
πορτμπαγκάζ και την παίρνεις 
κάθε φορά που πας για ψώνια; 

REFUSE (ΑΡΝΗΣΗ) 
ΣΚΕΨΟΥ: Μήπως η συσκευασία 
από πλαστικό θα πρέπει να είναι 
ένα κριτήριο για να μην αγορά-
σεις ένα προϊόν; 
ΣΚΕΨΟΥ: πόσα παιδικά πάρτι 
με είδη μιας χρήσεως γίνονται 
κάθε λεπτό στον πλανήτη; Πόσα 
πλαστικά μπουκάλια νερού 
ξοδεύονται μέσα σε μια μέρα; 
Τα κερωμένα χάρτινα ποτηρο-
πιατάκια ή το παγούρι μας είναι 
προτιμότερα. 

RECYCLE (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 
ΣΚΕΨΟΥ: Τη στιγμή που κρατάς 
κάτι που θεωρείς σκουπίδι. Πού 
θα το πετάξεις; Η ανακύκλωση 
είναι στάση ζωής. Χρόνο με το 
χρόνο η κατανάλωση πλαστικών 
ειδών αυξάνεται, το ίδιο και η 
επιβάρυνση των θαλασσών. Θα 
προλάβει η ενημέρωση;

Συμπερασματικά: 
Πριν από κάθε ενέργειά μας να αναρωτιόμαστε πόσο αυτή 
επιβαρύνει τη γη. Το λίγο από μένα γίνεται τεράστιο όταν το 
κάνουν όλοι. Η «τσιγκουνιά» στα πλαστικά είναι το λιγότερο 
που μπορούμε να κάνουμε .
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Με τη φετινή άφιξη της Άνοιξης στην Ανθοκομική 
Έκθεση Κηφισιάς, προσκλήθηκαν από το Δήμο οι 
Φίλοι του Μουσείου που οργάνωσαν εκπαιδευτικά 
εργαστήρια για οκτώ σχολικές ομάδες,170 περίπου 
παιδιά, Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού, τα οποία επισκέφθη-
καν το ολάνθιστο Άλσος. Τα εργαστήρια βασίστη-
καν στη Μουσειοσκευή «Το έδαφος στηρίζει τη 
ζωή» που αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει τους μα-
θητές  για την αξία του εδάφους και τις λειτουργίες 
του. Ευχαριστούμε θερμά την Κατερίνα Ζουλού που 
είχε το συντονισμό, τη Ζαχαρούλα Ζαχαράκου που 
έκανε τις παρουσιάσεις και τις εθελόντριες: Ελένη 
και Ειρήνη Κολλιού, Βασιλική Μερτζάνη, Τασία 
Μυστριώτη, Μαίρη Αλευρά, Ντόρα Κατσικάκη και 
Ελένη Ρόζου που στελέχωσαν το περίπτερο. 
Με το κλείσιμο της Έκθεσης ο Δήμος Κηφισιάς βρά-
βευσε τους Φίλους του ΜΓΦΙ για τη συμμετοχή τους.

Όταν το σχολείο δεν μπορεί να πάει στο Μου-
σείο, τότε το Μουσείο πάει στο σχολείο! Μια 
βαλίτσα μπορεί να εκπαιδεύσει μια ολόκλη-
ρη σχολική τάξη με υλικό όπως δείγματα, 
δραστηριότητες, εικόνες, βίντεο-ταινίες κ.ά. 
σχετικά με ένα θέμα! Αναφερόμαστε, βέβαια, 
στις πέντε Μουσειοσκευές ή Μουσειοβαλίτσες 
των Φίλων του Μουσείου, που ταξιδεύουν 
δωρεάν σε όλη την Ελλάδα και επιστρέ-
φουν πάλι σε εμάς, παρέχο-
ντας ελκυστική 

και συμπυκνωμένη γνώση πάνω σε θέματα 
που δεν φαντάζεται κανείς ότι κρύβουν τόσο 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες και τροφή για 
προβληματισμό. Οι εκπαιδευτικοί των τά-
ξεων από Ε΄ δημοτικού και πάνω, μπορούν, 
συμπληρώνοντας μια αίτηση δανεισμού, να 
παραλάβουν το φορητό εκπαιδευτικό πακέτο 
και να παρουσιάσουν με βιωματικό τρόπο το 
θέμα, εύκολα, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτε-
ρες γνώσεις.
Ποιος θα φανταζόταν ότι το έδαφος, το αλάτι, 
τα ηφαίστεια, η μετανάστευση και τα δάση, 
κρύβουν τόσα ενδιαφέροντα μυστικά; Αυτές 
είναι κάποιες από τις θεματικές ενότητες 
των Μουσειοσκευών μας, οι οποίες παρου-
σιάζονται συχνά και σε εκθέσεις-φεστιβάλ 
όπου καλείται το Μουσείο και οι Φίλοι.
Δείτε εδώ δύο εκδηλώσεις όπου οι Μουσει-
οσκευές «Το αλάτι της ζωής μας» και «Το 
έδαφος στηρίζει τη ζωή» παρουσιάστηκαν 
σε μαθητές με μεγάλη επιτυχία.

«Απογραφή για Γεωσκώληκες» στην 

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ταξίδι με…  
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Στο κέντρο της Αθήνας στον πολυχώρο 
«Τεχνόπολις», στο Γκάζι συναντήθηκαν και 
φέτος όλες οι επιστήμες, μαζί με ανθρώ-

πους που διακρίνονται από πάθος 
και μεράκι για το αντικείμενο 

που υπηρετούν. Απλά και σύν-
θετα πειράματα, εντυπωσιακές 
τεχνολογικές εφαρμογές και 
πρωτοποριακές επιστημο-
νικές ιδέες παρουσιάστη-
καν σε κλίμα φρενίτιδας 
ενθουσιασμού σχολικών 
ομάδων αλλά και οικογε-
νειών που κατά χιλιάδες 
επισκέπτονταν κάθε 
γωνιά. Από μια τέτοια 
εκδήλωση εκπαιδευ-
τικού, χαρακτήρα 
δεν θα μπορούσαν 
να λείπουν οι 
Φίλοι του Μου-
σείου μας που παρουσία-
σαν το υλικό της Μουσειοσκευής 
«Το αλάτι της ζωής μας» προσελκύοντας 
ανθρώπους όλων των ηλικιών να παρακολουθή-
σουν «αλμυρά» πειράματα, να μάθουν εντυπω-
σιακές πληροφορίες μέχρι και να ζωγραφίσουν 
με αλάτι! (βλέπε τις κάρτες σελ.4) Υπεύθυνη 
συντονίστρια του προγράμματος ήταν η Μαρία 
Φανουργιάκη η οποία, έχοντας δουλέψει και 
στο παρελθόν με σχολικές ομάδες τη συγκε-
κριμένη Μουσειοσκευή, οργάνωσε με ιδιαίτερα 
δημιουργικό και ευρηματικό τρόπο μια άρτια 
παρουσίαση αξιοποιώντας όλο το υλικό με τον 
καλύτερο τρόπο. Συμμετείχαν οι: Ζαχαρούλα 
Ζαχαράκου, Χρύσα Γκαγκτζή, Αγγελική Κα-
λησπέρη, Γιάννης Κοντοχριστόπουλος, Φάνης 
Μόσχας, Παναγιώτα Ταβλαδωράκη, Κανάκης 
Φανουργιάκης και ο  Μιχάλης Κουλιέρης, που 
παραχώρισε  φωτογραφίες του. Τους ευχαρι-
στούμε όλους θερμά.

Το αλάτι στο Science festival 2015

δυο βαλίτσες!
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 Για Τρίτη χρονιά φέτος το 
ταπεινό βιβλίο του Αντουάν ντε 
Σαιντ-Εξυπερύ  «Ο μικρός πρί-
γκιπας» αποτέλεσε το ερέθισμα 
για περισυλλογή και δημιουργική 
έκφραση, από πολλούς μαθητές 
Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού. Παιδιά 
από κοντινά ή μακρινά σχολεία 
συμμετείχαν στα εργαστήρια που 
δημιούργησαν και υλοποίησαν οι 
εθελοντές των Φίλων Μπετίνα 
Βρανά,  Ειρήνη Ζαχαροδήμου 
και  Άννα Κ-Μ. Στη συνέχεια 
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν στο Μουσείο μας, 
στις 20 Μαρτίου, τους προβλημα-
τισμούς τους σχετικά με τη φιλία 

αλλά και τις πραγματικές αξίες 
της ζωής. 
 Το αποτέλεσμα; Μαγικό! Παιδιά 
να χορεύουν, να ερμηνεύουν θε-
ατρικά και να εκφράζουν με τον 
πιο ειλικρινή τρόπο, όσες σκέψεις 
τούς γεννηθήκαν με την ανάγνω-
ση και την ανάλυση του βιβλίου. 
Ένα αγνό κράμα καλλιτεχνικής 
έκφρασης και φιλοσοφικού 
στοχασμού από τους σημερινούς  
«Μικρούς μας Πρίγκιπες». 
Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει πολ-
λά να δώσει σε αναγνώστες κάθε 
ηλικίας και κάθε χρόνο, μένουμε 
έκπληκτοι από τον τρόπο που τα 
ίδια τα παιδιά, με την καθοδήγηση 

των δασκάλων τους, επαναπροσ-
διορίζουν το περιεχόμενό του, σε 
συνάρτηση με το σήμερα.
Στα φετινά εργαστήρια έλαβαν 
μέρος τα σχολεία:

 2ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού, ΣΤ΄ 
τάξη. Δασκάλα: Ροδούλα Τσε-
μεντζή Διευθύντρια: Ζαχαρούλα 
Ταβουλάρη 
 6ο Δημοτικό Κηφισιάς «Πηνε-
λόπη Δέλτα», Ε΄τάξη. Δασκά-
λες: Φιλιώ Τσικνάκου, Ελένη 
Ψαρογιώργου. Διευθυντής: 
Νίκος Χριστοδούλου.
 Δημοτικό Βουλιαγμένης, Ε΄τά-
ξη. Δάσκαλοι: Σοφία Κακάση 
και Μιχάλης Κορδόνιας. Διευθύ-
ντρια: Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
 1ο Δημοτικό Ραφήνας, ΣΤ΄τά-
ξη. Δασκάλα: Μαρία Λατζάκη. 
Διευθυντής: Σαράντης Χέλμης
 2ο Δημοτικό Πειραιά «Ουρου-
γουάη», Ε΄τάξη. Δασκάλα: Χρυ-
σούλα Αποστόλου. Διευθυντής: 
Μανώλης Ψαρός

Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά, 
τους εκπαιδευτικούς και την 
υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης Βέρα Βορύλλα για την 
άριστη συνεργασία. 

Και του Χρόνου!

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΦΙΛΙΑΣΣΥΝΤΑΓΕΣ ΦΙΛΙΑΣ
Τίτλος δανεισμένος από το δρώμενο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς



«Οι Φίλοι του Μουσείου» - Τεύχος 120, Απρ. Μα. Ιουν. 2015 7

Με το πάθος, την αγάπη  και 
τις δραστηριότητές της, η 

Έλλη πρόσφερε ένα σημαντικό 
έργο στο Μουσείο και κατέκτησε 
μία ξεχωριστή θέση στη βοτανική 
έρευνα. Συγκαταλέγεται μεταξύ 
των σπουδαίων συλλεκτών βοτα-
νολόγων στον κόσμο.
Με την καθοδήγηση σημαντικών 
καθηγητών της Βοτανικής, είχε 
συγκροτηθεί και εκπαιδευτεί συλ-
λεκτική ομάδα υπό την Έλλη Στα-
ματιάδου, που ανέλαβε το έργο 
της συλλογής φυτών σε ολόκληρη 
την Ελλάδα και κυρίως στους 
ορεινούς όγκους της Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Ηπείρου, απ’ 
όπου ελάχιστα στοιχεία ήταν γνω-
στά.  Η διατήρηση των δειγμάτων 
απαιτούσε συντήρηση και αρχει-
οθέτηση και η συστηματική τους 
ταξινόμηση μακρά έρευνα.
Στην έκδοση «Wild Flowers of 
Greece» του Μουσείου ο Arne 
Strid, ένας από τους σπουδαιό-
τερους βοτανικούς στον κόσμο, 
έγραψε: «Η Έλλη Σταματιάδου 
έχει συνεισφέρει στη βοτανική 
επιστήμη με περισσότερα από 
23.000 πολύ καλά προετοιμασμέ-
να δείγματα φυτών και το συλλε-
κτικό της έργο έχει αναγνωριστεί 
διεθνώς.  Ανακάλυψε 40 νέα είδη 
και προς τιμήν της έχουν πάρει το 
όνομά της δύο φυτά, η Veronica 
stamatiadae και ο Dianthus 
stamatiadae».  Η Έλλη πρόσφερε 
ουσιαστικά στο έργο του Άγγελου 
και της Νίκης Γουλανδρή, χωρίς 
ποτέ να παραμελήσει την οικογέ-
νειά της που υπεραγαπούσε. 
Σήμερα μετά από μία γεμάτη νόη-
μα ζωή, φεύγεις Έλλη ικανοποιη-
μένη γιατί υπηρέτησες ένα σπου-
δαίο σκοπό κατά τον καλύτερο 
τρόπο. Θα ζεις πάντα στη μνήμη 
μας ως πρότυπο ανθρώπου που 

έβαλε ένα στόχο στη ζωή του και 
τον πέτυχε με την εργατικότητα, 
την πίστη και την αφοσίωση στο 
έργο που υπηρετούμε όλοι εμείς. 
Ας είναι αιωνία  η μνήμη σου.

Φαλή Βογιατζάκη,
Αντιπρόεδρος Μ.Γ.Φ.Ι.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Μουσείου

Τα φυτά ήταν οι αναμνήσεις της, 
η ζωή της

Όταν η Άννα Μαργαριτούλη 
μού ζήτησε να γράψω για 

την Έλλη Σταματιάδου  μου είπε 
να μη γράψω τις «εγκυκλοπαιδι-
κές» πληροφορίες αλλά για την 
προσωπική γνωριμία μου μαζί 
της... Είχα την τύχη να δουλέψω 
μαζί με  την κυρία Έλλη, όπως την 
προσφωνούσα, τόσο στο βοτανι-
κό εργαστήριο όσο και στο πεδίο. 
Στο εργαστήριο με είχε εντυπωσι-
άσει η αφοσίωση στη δουλειά της 
και η επιμέλειά της. Ώρες καθότα-
νε πάνω από τα φυτικά δείγματα 
που είχε μαζέψει στο παρελθόν 
για να τα κολλήσει στα ειδικά 
χαρτιά και να καταγράψει τα στοι-
χεία τους με όλες τις λεπτομέρειες 
που θα χρησίμευαν στους μελετη-
τές.  Το μεσημεράκι μόνο θα έκανε 
ένα διάλειμμα για να φάει το μήλο 
που έφερνε μαζί της. 
Η γνωριμία αυτή έμελλε να 
παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
προσωπική μου εξέλιξη καθώς με 
ενέπνευσε να ασχοληθώ συστη-
ματικά με τη βοτανική επιστήμη. 
Ήταν πάντα πρόθυμη και με 
βοήθησε σημαντικά στα πρώτα 
μου βήματα. Αναγνώριζε τα φυτά 
που είχα μαζέψει και μου μάθαινε 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του κάθε είδους.  
Τα φυτά ήταν οι αναμνήσεις της, 
η ζωή της. Θυμότανε με ενάρ-
γεια πού και πότε είχε μαζέψει το 
καθένα και μας διηγόταν λεπτο-

μέρειες: Για το βοσκό σε κάποιο 
βουνό που είχε αμφισβητήσει πώς 
μπορούσε να φτάσει αυτή, μια 
γυναίκα, στην κορυφή και όταν 
έχασε το στοίχημα, της έφερε ένα 
κεφάλι τυρί. Για την ομίχλη στο 
Βούρινο που θα τους έριχνε στο 
γκρεμό, αν δεν είχαν αρχίσει να 
τρέχουν τα πρόβατα. Για το λύκο 
που είχε περάσει από μπροστά 
της στην Πίνδο. Αυτονόητο να 
έχει συσσωρεύσει τόσες εμπειρί-
ες αφού η φύση και ιδιαίτερα τα 
βουνά ήταν ο φυσικός της χώρος. 
Το διαπίστωσα όταν ανεβήκαμε 
μαζί στο όρος Σαϊτά. Τότε ήταν 
72 ετών και όμως προπορεόταν 
από μένα. Ακούραστη, είχε μαζί 
της μια μεγάλη σακούλα και τη 
γέμιζε με φυτικά δείγματα που 
τα εντόπιζε και τα αναγνώρι-
ζε με μοναδική ευκολία. Εκεί 
συνειδητοποίησα το μυστικό 
της επιτυχίας της: Συνδύαζε τη 
μεθοδικότητα του επαγγελματία 
με το πάθος του ερασιτέχνη, που 
αντλεί μοναδική ευχαρίστηση 
από την ασχολία του. 

Διονύσης Μέρμηγκας, 
υπεύθυνος του βοτανικού τμήματος

Συνεργαστήκαμε 
χρόνια ασταμάτητα

Με την  Έλλη Σταματιάδου 
συνεργαστήκαμε πολλά 

χρόνια, ασταμάτητα και με πά-
θος για τη χλωρίδα της Ελλάδας. 
Είχε μία μοναδική αφοσίωση στη 
συλλογή των φυτών με αποτέλε-
σμα να έχει συλλέξει αναρίθμητα 
σπάνια και ενδημικά φυτά από όλη 
την Ελλάδα. Είχαμε μία ιδανική 
συνεργασία, και θα μου λείψει η 
παρουσία της στη φυτοθήκη του 
Μουσείου.  Θα την θυμάμαι πάντα.

  Κική Δήμα
Το παλαιότερο σήμερα στέλεχος του 

βοτανικού τμήματος 

Για την Έλλη Σταματιάδη
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
 6/10/15, 18:30 Συνάντηση στους 
Αμμωνίτες και ενημέρωση για 
τα προγράμματα της χρονιάς. 
Στη συνέχεια, επειδή πολλά νέα 
και παλιά μέλη ζήτησαν μια ξε-
νάγηση στο ΜΓΦΙ, το χώρο που 
υποστηρίζουν με τη συνδρομή 
και την εθελοντική τους εργα-
σία και για τον οποίο κάποιοι 
λίγα γνωρίζουν, η Άννα Κ-Μ θα 
κάνει μια «Νυχτερινή ξενάγηση, 
μόνο για εμάς». 

 Τις υπόλοιπες Τρίτες του 2015, 
3/11 και 1/12 θα οργανώσουμε 
και πάλι ομιλίες στους Αμμωνί-
τες, (Θα ενημερωθείτε έγκαιρα)

 Τον Οκτώβρη, καιρού επιτρέπο-
ντος, λέμε να κάνουμε ένα Πικ-
Νικ στο Κάστρο της Φυλής, με 
οδηγό το Γαβριήλ Λουκά, που 
ίσως να τον θυμάστε ως ξεναγό 
μας στη Νίσυρο

 Το Νοέμβρη σχεδιάζουμε 
ξενάγηση στο Πικέρμι, όπου 
έχουν βρεθεί απολιθώματα από 
θηλαστικά όπως ελέφαντες, 
καμηλοπαρδάλεις με κοντό 
λαιμό, μαχαιρόδοντες (αιλου-
ροειδή) κ.ά. ζώα που υπήρχαν 
στην Ελλάδα πριν από 25 εκ. 
χρόνια. Σήμερα υπάρχει εκεί 
Παλαιοντολογικό Μουσείο. 
Θα πάμε και στο Μουσείο 
Βορρέ με τα εξαιρετικά έργα 
σύγχρονης τέχνης.

 ΕΚΔΡΟΜΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ. 
Φέτος η 28η Οκτωβρίου πέφτει 
Τετάρτη. Σκεφτόμαστε λοιπόν 
μια εκδρομή στην Κωνσταντι-
νούπολη με 4 διανυκτερεύσεις. 
Εναλλακτικές προτάσεις: Γρε-
βενά ή Μυστράς - Μονεμβασιά. 
Θα γίνει ψηφοφορία.

 «Ιόνιο, πορεία δυτικά» προβολή 
του Δημήτρη Ταλιάνη για το 
μήνα Νοέμβριο

 Το Νοέμβρη επίσης οργανώ-
νουμε 3-4 Μαθήματα Πλεκτι-
κής με τον ιστορικό τίτλο: «Η 

Φανέλα του Στρατιώτη» από το 
μέλος μας  Χέλγκα Κανελλάκη 

 Πίσω από τις βιτρίνες: Το Δεκέμ-
βρη, ένα Σάββατο ή Κυριακή 
πρωί οργανώνουμε ξενάγηση 
στα Εργαστήρια του Μουσείου 
από τον υπεύθυνο του κάθε 
εργαστηρίου

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 Θα συνεχίσουμε να προσφέ-
ρουμε δωρεάν τα εργαστήρια 
«Οι Αλήθειες του Μικρού Πρί-
γκιπα», που σκοπεύουν στον 
επαναπροσδιορισμό των αξιών 
της ζωής, για παιδιά Ε΄ Δημο-
τικού και πάνω σε συνεργασία 
με τις Δ/σεις Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας. 

 Θα συνεχίσουμε τον δωρεάν 
δανεισμό σε σχολεία των πέντε 
Μουσειοσκευών μας: «Τα 
Ηφαίστεια της Ελλάδας», «Τα 
Ελληνικά Δάση», «Το έδαφος 
στηρίζει τη Ζωή», «Η Μετανά-
στευση των Οργανισμών» και 
«Το Αλάτι της Ζωής μας». 

 Θα συνεργαστούμε και πάλι με 
το Μουσείο σε δημιουργικά και 
βιωματικά εργαστήρια.

Ας μη σας πούμε για το 2016, 
παρόλο που έχουμε και γι’ αυτό 
τα σχέδιά μας, μόνο ότι θα γίνει 
ένας διάπλους της διώρυγας της 
Κορίνθου. 

Καλό Καλοκαίρι και 
Καλή Αντάμωση

2015-’16Για τη νέα περίοδο σχεδιάζουμε …

Τιμή τεύχους για τα μη μελη των ΦΙΛΩΝ, 1€


