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Από τότε που οι Αθηναίοι 
διάλεξαν ως προστάτιδα της 

πόλης τους, την Αθηνά, αντί για 
τον Ποσειδώνα, είχαν άφθονο και 
καλό λάδι, αλλά λιγοστό νερό. 
Γι αυτό οι πρόγονοί μας είχαν 
θεοποιήσει τον Κηφισό και τον 
λάτρευαν όπως τους Θεούς του 
Ολύμπου.

Ο Κηφισός είναι το σημαντικότερο 
υδρολογικό σύστημα της Αττικής. 
Συγκεντρώνει τα περισσότε-
ρα νερά της Πεντέλης και της 
Πάρνηθας. Υπολογίστηκε ότι στη 
λεκάνη απορροής του Κηφισού 
πέφτουν κάθε χρόνο 260.000.000 
κ.μ. νερό κατά μέσο όρο. Η λε-
κάνη αυτή, έκτασης περίπου 400 
τ. χλμ., διατήρησε μέσα στους 
αιώνες μεγάλη ποικιλία από φυτά 
και ζώα προσφέροντας στους 
κατοίκους της Αττικής πολύτιμα 
στοιχεία και χώρους ξεκούρασης 
και διαλογισμού.
Στην περιοχή μας βασικοί παρα-
πόταμοι του Κηφισού είναι το 
Ρέμα της Χελιδονούς και το Ρέμα 
του Κοκκιναρά που στη διαδρομή 
του ονομάζεται και της Πύρνας, 
της Γκόλφης και Καλυφτάκη. Οι 
πηγές του αναφέρονται στη Δε-
κέλεια ή στο Δήμο Τρινεμέων ένα 

χλμ. ανατολικά από το εκκλησάκι 
του Αι Γιώργη στον Κοκκιναρά. 
Η βροχή, το χιόνι και το χαλάζι 
(τα ατμοσφαιρικά κατακρημνί-
σματα), για να παίζουν το ρόλο 
τους στο οικοσύστημα θα πρέπει:
1. Να διεισδύουν μέσα στο έδα-

φος τροφοδοτώντας τα υπό-
γεια νερά

2. Να εξατμίζονται απευθείας ή 
μέσω των φυτών

3. Ένα ποσοστό, γύρω στο 20%, 
να κυλάει επιφανειακά, όπως 
υπολογίζεται ότι συνέβαινε με 
το νερό του Κηφισού πριν από 
το 1950, τότε που το 40% της 
λεκάνης απορροής του, ήταν 
καλυμμένο με φυτά.

Τα τελευταία 75 χρόνια έχουμε 
ανατρέψει τις λειτουργίες του 
Κηφισού και των παραποτάμων 
του. Το τσιμεντάρισμα, η ασφαλ-
τόστρωση και γενικά η άναρχη 
αστικοποίηση, εμποδίζει το νερό 

-Από πού είσαι ποταμάκι;
-Από κείνο το βουνό
-Πώς τον λένε τον παπ-
πού σου;

-Σύννεφο στον ουρανό
-Τη μάνα σου;
-Μπόρα
-Πώς κατέβηκες στη 
χώρα;

-Τα χωράφια να ποτίσω 
και τους μύλους να  γυ-
ρίσω 

-Στάσου να σε δούμε λίγο 
ποταμάκι μου καλό

-Βιάζομαι πολύ να φύγω 
ν’ ανταμώσω το γιαλό…

Λαϊκό ποίημα
για τον κύκλο του νερού

Ο Ο ΚΚΗΦΙΣΟΣ...ΗΦΙΣΟΣ...
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να διεισδύει και να τροφοδοτεί 
τον υδροφόρο ορίζοντα. Το υπο-
χρεώνουν να κυλάει επιφανειακά, 
να αποκτά ταχύτητα και ορμή 
και να προκαλεί ζημιές στα έργα 
των ανθρώπων που βρίσκονται 
πάνω στη διαδρομή του. Βλέπετε 
το ανάγλυφο του εδάφους για 
τον Κηφισό δημιουργήθηκε γύρω 
στα 1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν. 
Όταν ακούμε λοιπόν στις ειδή-
σεις μετά από μια μπόρα: «Οργή 
της φύσης», «Βιβλική καταστρο-
φή» ή «Οι δρόμοι μετατράπηκαν 
σε ποτάμια», αυτό που έχει συμ-
βεί είναι το αντίστροφο: Τα ποτά-
μια μετατράπηκαν σε δρόμους. 
Το 2002 συστάθηκε Φορέας Δια-
χείρισης της λεκάνης του Κηφι-
σού με σκοπό την προστασία και 
ανάπλασή του που δεν λειτούρ-
γησε και η υποβάθμιση συνεχί-
ζεται.  Σε ό,τι αφορά τα βρόχινα 
νερά στα αστικοποιημένα τμήμα-

τα του Κηφισού, η ευθύνη είναι 
κατακερματισμένη στους Δή-
μους από τους οποίους περνάει. 
Ακούμε κατά καιρούς στα ΜΜΕ 
ενδιαφέρουσες προτάσεις, αλλά 
δεν προχωρούν ούτε ως χάραξη 
μονοπατιών αναψυχής. 
Για τέταρτη φορά οι Φίλοι ασχο-
λούμαστε με τον Κηφισό, με μια 
συνολική θεώρηση. Η πρώτη, 
το 1992, μας ταξίδεψε μέχρι το 
Παρίσι για μια πανευρωπαϊκή 
συνάντηση νέων με θέμα «Η 

Ευρώπη των Ποταμών». Θέμα 
της παρουσίασής μας ήταν «Ο 
ΚΗΦΙΣΟΣ χθες-σήμερα-αύριο». 
Σύμβουλός μας τότε η Οικολογι-
κή Εξόρμηση Αττικής. Τότε όπως 
και τώρα αισθανόμαστε λύπη και 
θυμό επειδή ένα προνόμιο της 
Αθήνας, κατάντησε να θεωρείται 
κατάρα.
Ονειρευόμαστε έναν Κηφισό 
να ξαναβρίσκει τη θέση του στο 
λεκανοπέδιο και θα πολεμάμε  γι’ 
αυτό με τις μικρές δυνάμεις μας.
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Λεκάνη απορροής: 380 τ. χλμ.• 
Μήκος κοίτης Κρυονέρι-• 
Φάληρο 30 χλμ. Μαζί με 
τους παραποτάμους, πάνω 
από 150 χλμ.
Μέσες ετήσιες βροχοπτώ-• 
σεις: 260 εκ. κ.μ. νερού
Πρώτη διευθέτηση της • 
κοίτης το 1850 στη γέφυρα 
Πειραιώς-Κηφισού με ικανό-

τητα απολαβής 700 κ.μ. ανά 
δευτερόλεπτο
Τελευταία διευθέτηση της • 
κοίτης το 1995 με ικανότη-
τα απολαβής 1400 κ.μ. ανά 
δευτερόλεπτο
Πλημμύρες με ανθρώπινα θύ-• 
ματα: 5-6/11/1961, πνίγηκαν 
40, 2/11/1977, πνίγηκαν 36, 
21-22/10/1994, πνίγηκαν 11.

Κάποια στοιχεία για τον Κηφισό:
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Φεύγοντας από 
το κέντρο της 
Αθήνας, κατοί-
κησα μόνιμα στην 
Κηφισιά το 1970, 
σ’ ένα διαμέρισμα 
δίπλα στο Άλσος. 
Μπορώ να πω ότι 
μεγάλωσα τα παι-
διά μου στο Άλσος, σα να ήταν ο 
κήπος μας. Αργότερα έμαθα πόσο 
σημαντικός είναι ο ρόλος του 
Άλσους στη σύγχρονη ιστορία της 
Κηφισιάς. Σήμερα ζούμε στο μικρό 
«εξοχικό» που έχτισαν οι γονείς 
μου, γύρω στο 1960 στα «Βουλευ-
τικά» ή «Μαγγιναΐικα», μετέπειτα 
Πολιτεία. Φαντάζομαι ότι και για 
άλλους θα ισχύει κάτι παρόμοιο. 
Σε μέρες καύσωνα, ηλιόλουστες 
Κυριακές του χειμώνα και όχι 
μόνο, η Κηφισιά έχει την τιμητική 
της. Συνδέεται με τη δροσιά, τη 
βλάστηση και τα νερά της. Μόνο 
τη λέξη να πεις, νοιώθεις μια 
αύρα. Ωστόσο το όνομα της δε 
συνδέεται με το «κει φυσά» αλλά 
με τον Κηφισό ποταμό. 
Βρίσκεται στη βόρια πλευρά του 
λεκανοπεδίου, δυτικά της Πεντέ-
λης, σε υψόμετρο 290 μ., 15 χλμ. 

από το κέντρο 
της Αθήνας. Το 
Κεφαλάρι, ήταν 
πράγματι κε-
φαλάρι νερού. 
Τροφοδοτού-
σε τις αμπο-

λές που κυλούσαν 
δίπλα στους δρόμους και πότιζαν 
τα πλατάνια, ένα από τα χαρα-
κτηριστικά της Κηφισιάς.
ΙΣΤΟΡΙΑ
Μέρη οικιών και τάφοι από τον 
8ο π.Χ. μέχρι και τον 15ο μ.Χ. αι. 
που βρέθηκαν σε εκσκαφές για 
θεμελιώσεις οικημάτων, μαρτυ-
ρούν την ιστορία της Κηφισιάς 
από τα γεωμετρικά μέχρι τα με-
ταβυζαντινά χρόνια. Την κλασική 
εποχή φαίνεται πως η Κηφισιά, 
γειτονεύοντας με τα λατομεία 
του πολύτιμου πεντελικού μαρ-
μάρου, γνώρισε μεγάλη άνθηση. 
«Τα δάνεια, δούλους τους ελεύθε-
ρους ποιεί». Το σοφό αυτό γνωμικό 
μαζί με άλλα γνωστότερα όπως 
το «Δρυός πεσούσης πας ανήρ 
ξηλεύεται» ανήκουν στον Μέναν-
δρο τον Κηφισέα, κωμωδιογράφο 
των ελληνιστικών χρόνων που 
ασχολήθηκε με θέματα της καθη-
μερινής ζωής. Ο Ηρώδης ο Αττικός 

(103-179 μ.Χ.) έχτισε εδώ εξοχική 
έπαυλη όπου συγκεντρωνόταν η 
πνευματική ελίτ της εποχής.
Οι Οθωμανοί, άφησαν στους 
Κηφισιώτες αρκετές ελευθερίες. 
Τότε χτίστηκαν πολλά εκκλησά-
κια. Παλαιότερο είναι οι Άγιοι 
Σαράντα, του 1561, που μεταφέρ-
θηκε, δυτικά του Αγ. Δημητρίου. 
Όσο για την Παναγιά την Ξυδού, 
η παράδοση λέει ότι το κρασί που 
φύλαγαν μέσα οι Οθωμανοί, μετα-
τράπηκε σε ξίδι, για να τιμωρηθεί 
η ασέβεια. Στην Πλατεία Πλατά-
νου υπήρχε το ρωμαϊκό ταφικό 
μνημείο που βλέπουμε και σήμε-
ρα, με τις λάρνακες (2ος αι.), τζαμί 
που εξυπηρετούσε μια ευρύτερη 
περιοχή, δύο κρήνες και στην 
οδό Στροφύλι, ρωμαϊκά λουτρά. 
Από φορολογικά κατάστιχα των 
Οθωμανών συμπεραίνουμε πόσο 
εύφορη ήταν η περιοχή σε σιτη-
ρά, ελαιόδεντρα, αμπέλια, κερα-
σιές κ.ά.
Η σύγχρονη ανάπτυξη της Κηφι-
σιάς συνδέεται με τη δημιουργία, 
το 1885, του ατμοκίνητου σιδη-
ροδρόμου, γνωστού ως «θηρίο». 
Έτσι γλίτωσε από  “... Το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα» που «εξακολου-

Παίρνοντας ένα νήμα από τον Κηφισό Παίρνοντας ένα νήμα από τον Κηφισό ερχόμαστε  ερχόμαστε  

στηνστην  ΚΚΗΦΙΣΙΑΗΦΙΣΙΑ

σα να ήταν ο

από το
της Α
Κεφα
πρά
φαλ
Τρ
σε

λές που κυ
δίπλα στους δρόμους κ
τα πλατάνια ένα από τ

Η Πλατεία Πλατάνου το 1920
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θούσε να είναι οι ληστές που στα 
καλά καθούμενα εμφανίζονταν με 
τις κουμπούρες τους και, σταμα-
τώντας τις άμαξες, άρπαζαν τα 
κοσμήματα των κυριών και τα 
πουγκιά των αμήχανων συνοδών 
τους...» όπως γράφει ο Θανάσης 
Παπαϊωάννου.
Με τα κίνητρα που έδωσε ο 
Χαρίλαος Τρικούπης το 1881, για 
τον επαναπατρισμό των ομογε-
νών, χτίστηκαν και στην Κηφισιά 
μεγαλοαστικές επαύλεις διαφό-
ρων ρυθμών. 
To 1896 o Ε.Δ. Ροΐδης έγραφε: 
«Ή Κηφισιά αφού κατέστη ευ-
πρόσιτος δια τού σιδηροδρόμου 
και απέκτησε ευρωπαϊκόν ξενο-
δοχείον, δύναται να θεωρηθή ως 
η ικανωτέρα να θεραπεύση τας 
εξοχικάς ορέξεις των κατοίκων 
τής πρωτευούσης. Ουδ’ αύτη 
όμως προώδευσε πολύ. Κατά τας 
εορτασίμους ημέρας του θέρους 
μεταβαίνουσιν αθηναϊκαί τινες 
οικογένειαι να γευματίσωσιν εν 
ύπαίθρω, άλλ’ αι διερχόμεναι εκεί 
το θέρος είναι ολιγώτεραι των προ 
εικοσαετίας, ουδ΄έπικρατεί πλέον 
μεταξύ αυτών οία πριν εξοχική 
οικειότης. Το δείπνον εις το table 

d’ hôte και ο περίπατος εφ’ αμάξης 
διεδέχθησαν τα γεύματα επί τού 
χόρτου και τας ευθύμους ονηλα-
σίας. Και αυτός ο γέρων πλάτανος 
φαίνεται κύπτων υπό το βάρος 
τής ηλικίας. Η κόμη του ηραιώθη 
και οι κλάδοι του έχουσιν ανά-
γκην του στηρίγματος πασσάλων. 
Ούτος ήτο το μόνον ίσως άξιον 
λόγου δένδρον τής Αττικής και 
δεν αφήνει δυστυχώς απόγονον 
κανέναν».
Μετά τη μικρασιατική καταστρο-
φή πολλοί πρόσφυγες από την 
Ερυθραία αναζήτησαν μεροκάμα-
το στην Κηφισιά. Εκτός από τις 
αγροτικές εργασίες, καλλιεργού-
σαν και τους ονομαστούς ανθό-
κηπους των επαύλεων και του 
Άλσους. Το 1923 ο «Σύλλογος 
Προσφύγων Κηφισιάς», πέτυχε 
την απαλλοτρίωση για κατοικίες 
152 στρεμμάτων στη σημερινή 
Νέα Ερυθραία.
Το 1942 η Κηφισιά, με πάνω από 
10.000 κατοίκους, προάγεται σε 
δήμο. Το 1944 στα Δεκεμβριανά, 
βρετανικές δυνάμεις οχυρωμένες 
στα ξενοδοχεία Πεντελικόν και 
Σέσιλ, ηττήθηκαν από τον ΕΛ-
ΛΑΣ σε πολύνεκρη μάχη.

Σήμερα στην Κηφισιά βλέπουμε 
ακόμη εκκεντρικές κατασκευ-
ές (παραμυθένιους πύργους με 
επάλξεις, βικτωριανές επαύλεις, 
αρ νουβό ή ρουστίκ ξυλόγλυπτα, 
αγάλματα, τοιχογραφίες κ.ά.). Αν 
και ξενόφερτα, τα σπίτια αυτά, 
χτισμένα μέσα σε μεγάλους 
κήπους,  προσαρμόστηκαν στο, 
πλούσιο σε πράσινο, τοπίο της 
Κηφισιάς και δεν συναγωνίζονται 
αισθητικά.
Δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω ένα 
μόνο χαρακτηριστικό της Κηφι-
σιάς. Είναι τα πλατάνια; Είναι η 
βίλα Καζούλη; Είναι το αμαξάκι; 
Μάλλον το πρώτο που τη συνδέ-
ει και με το νερό!
 Τι καλά που θα ήταν να δου-
λεύαμε και να ζούσαμε στην ίδια 
περιοχή! Πολλοί Κηφισιώτες 
«πληρώνουν» με το καθημερινό 
πηγαινέλα την προνομιούχα θέση 
της κατοικίας τους. Μερικοί  δι-
αδίδουν και ότι τα Βόρεια Προ-
άστια, τα «Β.Π.» όπως τα λένε οι 
νέοι, κατοικούνται από νεόπλου-
τους φοροφυγάδες. 
Εμείς οι Κηφισιώτες, με τη συ-
μπεριφορά μας, καλούμαστε να 
τους διαψεύσουμε.  

1897, Βίλα «Ατλαντίς» Πεσμαζόγλου και Εμμ. Μπενάκη 
έργο του Ερνέστου Τσίλερ

1915, Κατοικία Αποστολίδη 
Τατοΐου 10 και Δεληγιάννη



Χτισμένη το 1875, η έπαυλις 
Ρετσίνα, στεγάζει το Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 
Ιδρύθηκε το 1964 από τον Άγγελο 
και τη Νίκη Γουλανδρή και άνοιξε 
αθόρυβα για το κοινό μετά 
από 10 χρόνια 
προ-
ετοι-
μασίας, 
την 
πρωτο-
μαγιά 
του 1974. 
Αρχικά ως 
Βοτανικό 
Μουσείο 
και σύντομα 
ως Μουσείο 
Φυσικής 
Ιστορίας. Ήταν 
το πρώτο στο 
είδος του στην 
Ελλάδα. 
Σημαντική θέση στη φυτοθή-
κη (herbarium) του Μουσείου 
κατέχει η συλλογή Κωνσταντίνου 
Γουλιμή (1886-1963) με 
24.000 δείγματα 
που συνέλλεξε 
ο ίδιος 
από 
το 

1946 ως το 1960 και δώρισε στο 
Μουσείο.
Σκοπός του Μουσείου δεν είναι 
μόνο η μεταφορά γνώσεων αλλά 

η ευαισθητοποίηση του 
κοινού και ιδιαίτερα 
των παιδιών, ώστε να 
επανέλθουν στο σε-
βασμό της φύσης και 
να αναζητήσουν ένα 
νέο κώδικα ηθικών 
αξιών σε αρμονία με 
τις λειτουργίες του 
φυσικού περιβάλ-
λοντος.
Με την έκδοση 
της επιστημονι-
κής επετηρίδας 
“Annales Musei 
Goulandris”, το 
1973 το Μου-

σείο έγινε γνωστό διεθνώς. 
Ακολούθησαν το 1976 η συλλο-
γή από κοχύλια κ.ά. μαλάκια, το 
1980-81 η γεωλογική και παλαι-
οντολογική συλλογή και το 1983 

η συλλογή σπονδυλωτών ζώων. 
Το 1983, το Μουσείο είχε 133.000 
επισκέπτες, το 1984, 157.00 και 
από τότε μέχρι το τέλος του 2014, 
μόνο οι μαθητές-επισκέπτες που 
ξεναγήθηκαν, υπολογίζονται στα 
2.500.000.
Το 1978 ιδρύθηκε το Σωματείο 
«Οι Φίλοι του Μουσείου Γου-
λανδρή Φυσικής Ιστορίας» που 
οργάνωσαν, τις πρώτες εκπαι-
δευτικές δράσεις, μέσα και έξω 
από το Μουσείο, δημιούργησαν 
Μουσειοσκευές (Μ/Σ) δανειστι-
κά, εκπαιδευτικά πακέτα για τα 
ηφαίστεια, τα δάση, το έδαφος, 
τη μετανάστευση και το αλάτι. 
Οι Μ/Σ δανείζονται δωρεάν στα 
σχολεία όλης της χώρας. Επίσης 
οι Φίλοι εξοικονομούν πόρους 
για το Μουσείο, τροφοδοτώντας 
το με συνεπείς και αφοσιωμένους 
εθελοντές. 
Το 2001 εγκαινιάστηκε το Κέντρο 
«Γαία», ως επέκταση του αρχικού, 
σε μοντέρνο κτήριο, εμπνευσμένο 
από το παλιό. Μελετητές ήταν 
ο Μ. Φωτιάδης και συνεργάτες. 
Το Κέντρο ΓΑΙΑ παρουσιάζει τις 
θετικές και αρνητικές επεμβά-
σεις του ανθρώπου στη γη. Εδώ 
τα εκθέματα είναι διαδραστικά, 

ο επισκέπτης συμμετέχει στη 
λήψη της πληροφορίας. 

Το Κέντρο ΓΑΙΑ 
περιλαμβάνει 

επίσης αμ-
φιθέα-
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σείο έγινε γνω
Ακολούθησαν το 19

Παίρνοντας ένα νήμα από την Κηφισιά  
και τις εξοχικές επαύλεις της ερχόμαστε 

στο  ΜΟΥΣΕΙΟΥΣΕΙΟ  μαςΜΟΥΣΕΙΟΥΣΕΙΟ

2.

1.
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τρο, βιβλιοθήκη, αίθουσες εκθέ-
σεων, επιστημονικά εργαστήρια, 
εστιατόριο, χώρους στάθμευσης 
κ.ά. 
Όμως το πιο ελκυστικό σημείο 
του Μουσείου μας θεωρώ ότι εί-
ναι ο κήπος του παλαιού κτηρίου. 
Έχει φυτευτεί με χαρακτηριστικά 
φυτά της ελληνικής χλωρίδας, 
διαλεγμένα από τη Νίκη Γουλαν-
δρή και με τη φροντίδα εκλεκτών 
συνεργατών. Στο κέντρο του δε-
σπόζει ένας Κέδρος του Λιβάνου 
(Cedrus libani) ηλικίας περίπου 
140 ετών. Αμέτρητα παιδιά έχουν 
παίξει γύρω από τον κορμό του 
και εξακολουθούν να παίζουν. 
Όταν τα βλέπουμε συνδέουμε το 
τότε με το τώρα ...

Άννα Κ-Μ

Κι αν πιστέψατε πως δεν θα 
ξαναδούμε το δελτίο μας σε 

χαρτί, όπως κι εμείς, κάναμε 
όλοι λάθος! Το ταπεινό μας 
οκτασέλιδο είχε έναν τόσο 

φανατικό φίλο, που ανέλαβε 
την έκδοση των τεσσάρων 

τευχών του 2016. Θα βρείτε 
το όνομά του στη σελίδα 8. 
Η χειρονομία του μας γέμισε 
χαρά. Όπως χαιρόμαστε όταν 
βλέπουμε ξαφνικά ένα αστέρι 
μόλις ανοίγουν τα σύννεφα. 
Αλλά για να το δούμε θα 
πρέπει να κοιτάμε ψηλά.

3.

4.

1. Άγγελος και Νίκη Γουλανδρή, τη δεκαε-
τία του ‘80 

2. Έργο του Άγγελου Γουλανδρή

3. Το Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά

4. Έργο παιδιών από τους Φίλους του 
Μουσείου, που συμμετείχαν στη δράση 
“Η Ευρώπη των Ποταμών” το 1992, 
μετά από πρόσκληση του Musée de 
l’Isle de France και παρουσίασαν στο 
Παρίσι και την Ελλάδα το δρώμενο 
“Ο ΚΗΦΙΣΟΣ χθες-σήμερα-αύριο”
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Τιμή τεύχους για τα μη μελη των ΦΙΛΩΝ, 1€

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Μαΐου-Ιουνίου 2016

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
οφείλουμε:

ΧΟΡΗΓΟΣ έντυπης μορφής των 4 τευχών του 2016, καθηγητής Ιωάννης Κοντογιαννάκος.

Ε
Κ
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ΣΕ

ΙΣ

1. Τρίτη 10/5 στις 18:30 στο café Αμ-
μωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, 
Κηφισιά, ομιλία της ομότιμης Κα-
θηγήτριας κλασσικής φιλολογίας κ. 
Θεώνης Μικρογιαννάκη με θέμα: «Η 
φύση στις παρομοιώσεις του Ομήρου». 
Θα προηγηθεί απαγγελία ποιημάτων 
του Καβάφη από την ηθοποιό κ. Τένια 
Τζιμέα. Θυμίζουμε ότι στην Ιθάκη θα 
γίνει η μεγάλη μας εκδρομή.

2. Πέμπτη 12/5 στις 6:00 μ.μ. Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη, Σουηδίας 61, μετρό «Ευαγ-
γελισμός». Συνάντηση στην είσοδο. Τα 
μέλη μας θα ξεναγηθούν από την κ. Ει-
ρήνη Σολομωνίδη στην έκθεση FLORA 
GRAECA στην οποία έχει συμβάλει και 
το Μουσείο μας. Συμμετοχή δωρεάν. 
Δηλώσεις ΑΠΑΡΑΙΤΤΗΤΕΣ

3. Κυριακή 15/5, 10:00-16:00 θα γιορτά-
σουμε τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με 
ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο μας. Ο 
γενικός τίτλος όπως έχει οριστεί από 

το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων 
(International Council of Museums – 
ICOM) είναι: «Μουσεία και Πολιτιστικά 
Τοπία». Ο ειδικότερος, δικός μας τίτλος 
είναι «Ο Κηφισός – η Κηφισιά – το 
Μουσείο μας». Θα γίνεται επαναλαμβα-
νόμενη Ειδική Προβολή με το πιο πάνω 
θέμα, ξεναγήσεις, δρώμενα για παιδιά, 
αφήγηση παραμυθιού κ.ά.

4. Κυριακή 22/5, 8:00 π.μ. αναχώρηση 
από το Μουσείο. Διάπλευση του Ισθμού 
της Κορίνθου με το καραβάκι «ΑΡΓΩ», 
ξενάγηση στο Μουσείο των Ισθμίων. 
Μετάβαση στο Ηραίο και τη λίμνη της 
Βουλιαγμένης Λουτρακίου. Γεύμα (έξο-
δα ατομικά). Επιστροφή το απόγευμα. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 58 € μη μέλη 65 € 
(περιλαμβάνονται: λεωφορείο, καρα-
βάκι, ξεναγήσεις, έντυπα).

5. Τετάρτη 25/5 από το ΜΟΥΣΕΙΟ: «Οι 
Έλληνες και η Θάλασσα: η ιστορική 
τους σχέση και η λογοτεχνική της 
αποτύπωση» από τον Φάνη Κακριδή, 
Ομότιμο Καθηγητή Κλασικής Φιλολο-
γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

6. Παρασκευή 10 έως Δευτέρα 13/6/16, 
τετραήμερη Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η στην Ιθάκη: 
Διαμονή στο Βαθύ. Ημερήσιες εξορμή-
σεις σε πολιτιστικούς-αρχαιολογικούς 
χώρους και μονοπάτια. ΚΟΣΤΟΣ μέλη 
280 €, μη μέλη 320 €. Διαφορά μονόκλι-
νου 95 €. Κρατήσεις με την καταβολή 
τουλάχιστον του ½ του αντιτίμου.

7. Πέμπτη 16/6/16 ευχαριστήριο «ου-
ζάκι» για τα μέλη-εθελοντές, στους 
Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, 
Κηφισιά.

Στον αρχιτέκτονα Πάνο Ραυτόπουλο για • 
την παραχώρηση έξη εργασιών του (2005 
και 2009) για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
του Δήμου Κηφισιάς

Στον μεταλλειολόγο μηχανικό Στάθη • 
Χιώτη, για την ξενάγηση στελεχών του 
Μουσείου ΓΦΙ στον Κηφισό στις 9/3/16 
και το δημοσίευμα στο περιοδικό «Κηφι-
σός» του 2010

Στον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλή-• 
νων Γεωλόγων και τ. Δ/ντή Υδρογεωλογί-
ας του ΙΓΜΕ, Παναγιώτη Σαμπατακάκη 
για τις πληροφορίες του Κηφισού

Στον λέκτορα του τμήματος Ιστορίας και • 
Αρχαιολογίας,  Γιώργο Πάλλη, για την 
ομιλία του «Η Κηφισιά υπό τους Οθωμα-
νούς (1456-1821)» που παραχώρησε στην 
Πινακοθήκη Κουβουτσάκη (6/3/16)

Στην αρχαιολόγο της Eφορείας Αθηνών, • 
Μαρία Στεφανοπούλου, για την ομιλία 
της «Η Κηφισιά από την προϊστορία 
μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους» που 
παραχώρησε στην Πινακοθήκη Κουβου-
τσάκη (3/4/16)

Στη γραμματέα της κ. Νίκης Γουλανδρή, • 
Βάσω Κούσουλα για τις πληροφορίες 
από το παρελθόν του Μουσείου (Annales 
Musei Goulandris 7 : 11-15. 1985)

Στον υπεύθυνο του βοτανικού τμήματος • 
του ΜΓΦΙ, Διονύση Μέρμυγκα για τις 
φωτογραφίες και τις πληροφορίες των 
φυτών

Στη φωτογράφο Εύη Παπαυγέρη και • 
την υπεύθυνη του τμήματος χερσαίας 
ζωολογίας του ΜΓΦΙ Μαρία Δημάκη, για 
τις φωτογραφίες


