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Της Μαρίας Παπαϊωάννου

Aποσπάσματα από την εργασία της
Μαρίας Παπαϊωάννου με τίτλο «Η ταυτότητα των μεγάλων αστικών πάρκων»
που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ + 27-29 Μαρτίου
2019, στη Θεσσαλονίκη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΑ
Η εργασία αφορούσε το marketing
για χώρους πρασίνου και μεγάλα
αστικά πάρκα. Έγινε σύγκριση ανά
μεσα στο Πάρκο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»
και στο Πεδίον του Άρεως.
Το marketing (η εμπορική προώθηση)
ενός τόπου εντάσσεται στην προσπά
θεια των πόλεων να δημιουργήσουν
ισχυρή και ανταγωνιστική εικόνα για να
προσελκύσουν τουρίστες, επενδυτές
και κοινό με ειδικό ενδιαφέρον. Σε πολ
λές περιπτώσεις το city branding (ταυ
τότητα επωνυμίας) έχει καθιερωθεί ως
βασικό εργαλείο εξέλιξης μιας πόλης.
Η εικόνα και οι εμπειρίες των ανθρώ

πων για έναν τόπο καθορίζονται από
την ιστορία, τον πολιτισμό, το φυσικό
περιβάλλον, τις υποδομές κ.ά.
Για παράδειγμα το λογότυπο, η μάρκα

ενός πάρκου, μπορεί να γίνει αντιληπτή
ως προϊόν, υπηρεσία, σύνολο αξιών και
ιδέα στο νου του καταναλωτή που το
διαφοροποιεί από άλλα παρόμοια.

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθη
τοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» είναι
ένα από τα ελάχιστα με χαρακτηριστι
κή ταυτότητα. Βρίσκεται στο βόρειο
τμήμα του μητροπολιτικού συγκροτή
ματος της Αθήνας, στην περιοχή που
είναι ευρύτερα γνωστή και ως Πύργος
Βασιλίσσης ή Επτάλοφος. Είναι το με
γαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο της

Αθήνας, με συνολική έκταση περίπου
1.200 στρεμμάτων και αποτελεί τμήμα
ενός μεγαλύτερου κτήματος 2.500
στρεμμάτων που είχε διαμορφωθεί
από την εποχή του Όθωνα ως Πρότυπο
Κέντρο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
Οι βασιλείς, επηρεασμένοι από τη
Μεγάλη Ιδέα, το 1857 στους έξι φυ
σικούς λοφίσκους που υπήρχαν στο
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Μοντέλο του σχηματισμού της εικόνας προορισμού

[Δύο μεγάλα πάρκα]

αγρόκτημα, πρόσθεσαν έναν έβδομο,
τεχνητό, κι έτσι το κτήμα ονομάστηκε
και «Επτάλοφος» για να θυμίζει την
Κωνσταντινούπολη. Με την αποχώ
ρηση του Όθωνα το κτήμα κηρύχθηκε
εθνική ιδιοκτησία για να καταλήξει στην
οικογένεια Σερπιέρη, η οποία το 1931 σύ
στησε την Αγροτική Εταιρεία Πύργου
Βασιλίσσης Α.Ε. ως Πρότυπο Κέντρο
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
Στη Γερμανική Κατοχή οι περισσότε
ρες πρότυπες καλλιέργειες είχαν εγκα
ταλειφθεί, αλλά το κτήμα συνέβαλε ση
μαντικά στον επισιτισμό των κατοίκων
των γύρω περιοχών. Μετά το 1950 προ
έκυψαν διάφορα προβλήματα από την
αστική επέκταση, που οδήγησαν στην
αλλοίωση του αγροκτηνοτροφικού του
χαρακτήρα και στη συρρίκνωσή του.

Από το 1996 μέχρι σήμερα
Το 1996 με αυξανόμενη την ευαισθη
σία των πολιτών για το περιβάλλον, ο
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας
(ΟΡΣΑ) εισηγήθηκε την ίδρυση φορέα
διαχείρισης του πάρκου. Η επίσημη ονο
μασία του, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ
172/26.7.2002 θα ήταν «Οργανισμός
διοίκησης και διαχείρισης Πάρκου
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
Αντώνη Τρίτση». Σκοπός του Οργανι
σμού είναι η περιβαλλοντική ευαισθη
τοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση
των πολιτών με κάθε πρόσφορο και σύγ
χρονο μέσο, με ανάπτυξη δραστηριοτή
των εντός αλλά και εκτός του πάρκου,
αν αυτό κρινόταν σκόπιμο.
Οι βασικές αρχές με τις οποίες σχε
διάστηκε το Πάρκο είναι:
• Αξιοποίηση του υγρού στοιχείου με
τις τεχνητές λίμνες που λειτουργούν
ως ταμιευτήρες νερού με ένα σύστη
μα ανακύκλωσης.

Επάνω: Τμήμα του χάρτη του Kaupert με το κτήμα Επταλόφου και το συγκρότημα
του Πύργου της Βασιλίσσης. (Πηγή: Kaupert,W.A.: Topographische
Karten von Athen. Munchen, 1874/75)
Κάτω: Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

• Χάραξη δικτύου εσωτερικής κυκλοφο
ρίας οχημάτων και πεζών, στο οποίο πε
ριλαμβάνεται μετακίνηση του κοινού
μέσω μικρού ατμοκίνητου τρένου.
• Εκτεταμένες φυτεύσεις τοπικής ατ
τικής χλωρίδας και αναβάθμιση των
υφισταμένων, όπου αυτό κρινόταν
απαραίτητο.

• Χωροθέτηση των βασικών λειτουργι
ών κατά πυρήνες. Ο πυρήνας των δι
ατηρητέων κτισμάτων να στεγάζουν
δραστηριότητες περιβαλλοντικής
παιδείας.
• Απόδοση έκτασης 50 στρεμμάτων
στο κεντρικό τμήμα του πάρκου σε
οργανικές καλλιέργειες.
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[Δύο μεγάλα πάρκα]

Το 1934 η Ανώτατη Πολεοδομική Επι
τροπή που συστήθηκε από το τότε
Υπουργείο Συγκοινωνίας συνέβαλε
στη δημιουργία του άλσους του Πεδίου
του Άρεως ως κοινόχρηστο άλσος των
Αθηνών και διαφυλάχθηκε η κυριότητα
του άλσους υπέρ του Δήμου Αθηναίων.

Ιστορικό
Το Πεδίον του Άρεως σχεδιάστηκε
με σκοπό να τιμηθούν οι Ήρωες της
Επανάστασης του 1821. Γι’ αυτό υπάρ
χουν οι μαρμάρινες προτομές των 21
ηρώων κατά μήκος της οδού Αγωνιστών
του 21. Το άλσος έχει έκταση 277 στρεμ
μάτων.
Στην είσοδό του βρίσκεται ο έφιππος
ανδριάντας του βασιλιά Κωνσταντίνου
Α'. Στην πλευρά επί της λεωφόρου
Αλεξάνδρας υπάρχει το μνημείο των
πεσόντων Άγγλων, Αυστραλών και
Νεοζηλανδών με το άγαλμα της Αθηνάς



πάνω σε ψηλό βάθρο. Εντός του άλσους
βρίσκονται και άλλα μνημεία όπως του
Ιερού λόχου. Με το νόμο σύστασης του
άλσους δημιουργήθηκε το "Ειδικό Τα
μείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών"
και ο Αναστάσιος Δημητρακόπουλος
ανέλαβε να συντάξει το γενικό σχέδιο
του άλσους.
Συνέταξε το σχέδιο το οποίο αποτε
λεί συνδυασμό των σχεδίων των αγγλι
κών και γαλλικών αλσών. Τότε είχε λη
φθεί μέριμνα να μην εμποδίζεται από τα
κεντρικά σημεία του άλσους, η θέα της
Ακρόπολης, όμως δεν είχε διασφαλιστεί
και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των
γύρω οικοδομών κι έτσι σήμερα η θέα
αυτή δεν υπάρχει.
Οι εργασίες δενδροφύτευσης και
ανάπλασης άρχισαν το 1935 και συ
νεχίσθηκαν επί κυβερνήσεως Μεταξά
μέχρι το 1940. Στην πενταετία εκείνη
φυτεύτηκαν περίπου 46.000 δένδρα
και θάμνοι. Κατά το σχέδιο, ακολουθή
θηκε η δενδροφύτευση φυλλοβόλων

δένδρων προκειμένου το καλοκαίρι
να προσφέρουν πλούσια σκιά, τον δε
χειμώνα να μην εμποδίζονται οι ακτί
νες του ήλιου. Στην κεντρική πλατεία
του άλσους τοποθετήθηκε συντριβά
νι και γύρω φυτεύτηκαν ανάλογα με
σογειακά φυτά.
Μ ε τά την α πε λ ευ θέ ρ ω σ η , τον
Οκτώβριο του 1944, εξασφαλίσθηκε
η άρδευση του άλσους.
Το 1952 κατασκευάστηκε το Μνη
μείο των Αυστραλών και Νεοζηλαν
δών Πεσόντων στην Ελλάδα, επί της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ύψος της
οδού Σπύρου Τρικούπη.

Επάνω: Το Πεδίον του Άρεως
(άγνωστος φωτογράφος)
Στη δεξιά σελίδα: Συγκριτικός πίνακας των
ιστορικών δεδομένων και των βασικών
στοιχείων σχεδιασμού του Πάρκου Τρίτση
και του Πεδίου του Άρεως.
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Στην βόρεια πλευρά του πάρκου
προς την Κυψέλη, βρίσκονται ανατολι
κά οι εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού και δυτικά οι αθλη
τικές εγκαταστάσεις του Πανελληνίου
Αθλητικού Συλλόγου.

Η ανάπλαση
Το έργο της ανάπλασης έγινε το
2010 από τον Αλέξανδρο Τομπάζη.
Φυτεύτηκαν 1.200 δένδρα, 50.000
ανθόφυτα, 7.500 θάμνοι και 2.500
τριανταφυλλιές, ενώ προστέθηκαν 9

στρέμματα χλοοτάπητα και 8 στρέμμα
τα με φυτά εδαφοκάλυψης. Ξηλώθηκε
η άσφαλτος στις παλιές διαδρομές και
στη θέση της μπήκε χώμα, ενώ τοπο
θετήθηκαν παράλληλα μαρμαροκυβό
λιθοι και γρανιτοκυβόλιθοι.
Οι παρεμβάσεις που έγιναν στο πλαί
σιο της ανάπλασης του Πεδίου του
Άρεως, είναι:
-	 Ο κεντρικός πεζόδρομος με τα δυο
σύγχρονα σιντριβάνια.
-	 Ο Μινωικός Λαβύρινθος με το βοτα
νικό κήπο της Αττικής.
-	 Ο Ροδώνας με τις πέργκολες και το
σπειροειδές ποτάμι.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης»
Οθωνική περίοδος: Πρότυπο Κέντρο Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας

ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1996: ΟΡΣΑ Ίδρυση του Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»
Αξιοποίηση του υγρού στοιχείου με τις τεχνητές λίμνες
που λειτουργούν σαν ταμιευτήρες νερού με ένα σύστημα
ανακύκλωσης
Χάραξη δικτύου εσωτερικής κυκλοφορίας οχημάτων
και πεζών, στο οποίο περιλαμβάνεται η μετακίνηση του
κοινού μέσω μικρού ατμοκίνητου τρένου
Εκτεταμένες φυτεύσεις τοπικής αττικής χλωρίδας

Ο πίνακας αξιολόγησης των 2 πάρ
κων που ακολουθεί, συντάχθηκε με
βάση τα ιστορικά δεδομένα και τα βα
σικά στοιχεία σχεδιασμού τους.

Σχόλια

Πεδίον του Άρεως

Σχόλια

Σαφής αναπτυξιακή κατεύθυνση
με βάση τον πρωτογενή τομέα

Οθωνική περίοδος: στρατώνες
και χώρος αναψυχής των
Αθηναίων
1934: Διαμόρφωσή του σε
πάρκο με στόχο να τιμηθούν
οι ήρωες του 1821

Στρατιωτικός
προσανατολισμός

1931: Αγροτική Εταιρεία Πύργου Βασιλίσσης Α.Ε. καθιστά
το κτήμα Πρότυπο Κέντρο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Γερμανική Κατοχή: το κτήμα συμβάλλει στον επισιτισμό
των κατοίκων των γύρω περιοχών και οι περισσότερες
καλλιέργειες έχουν εγκαταλειφθεί
Μετά το 1950: αστική επέκταση και ζητήματα άρδευσης
των καλλιεργειών οδηγούν το κτήμα σε αλλοίωση του
αγροκτηνοτροφικού χαρακτήρα του και συρρίκνωσή του

-	 Η υδάτινη διαδρομή με τα πλατάνια.
-	 Ο κεντρικός ελαιώνας κάτω από το
άγαλμα της Αθηνάς.
-	 Η οδός των Ηρώων με τους φοίνικες
και τις προτομές των Ηρώων του 1821.
-	 Το Μνημείο Ιερού Λόχου με την πλα
τεία και τα λουλούδια.
-	 Ο αναμορφωμένος χώρος ανα
ψυχής μπροστά από το θέατρο
Οικονομίδη.

Τιμητικό πάρκο για τους
ήρωες του 1821

Μεταπολεμικά
συμπληρωματικές φυτεύσεις
και βελτίωση του συστήματος
άρδευσης
Σαφής προσανατολισμός προς την 2010: ανάπλαση του Πεδίου Έμφαση στην αυτοφυή
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του Άρεως
βλάστηση της Αττικής
και εκπαίδευση
Σαφής περιβαλλοντικός
Ο κεντρικός πεζόδρομος με τα Ένταξη υδάτινου στοιχείου
προσανατολισμός με έμφαση στην 2 σιντριβάνια
ανακύκλωση του νερού και στην
ήπια κυκλοφορία
Ο Μινωικός λαβύρινθος με το Ιστορικές αναφορές
βοτανικό κήπο της Αττικής
Έμφαση στην αυτοφυή βλάστηση
της Αττικής
Σαφής προσανατολισμός προς την
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
και εκπαίδευση

Ο ροδώνας με τις πέργκολες
και το σπειροειδές ποτάμι
Η υδάτινη διαδρομή με τα
πλατάνια

Χωροθέτηση βασικών λειτουργιών κατά πυρήνες:
ο πυρήνας των διατηρητέων παλιών κτισμάτων της
Οθωνικής εποχής για στέγαση δραστηριοτήτων
σχετικών με την περιβαλλοντική παιδεία. Ο πυρήνας των
αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο πυρήνας των εστιατορίων/
αναψυκτηρίων και το συγκρότημα των κτιρίων διοίκησης.
Έκταση 50 στρεμμάτων στο κεντρικό τμήμα του πάρκου Έμφαση στις αστικές καλλιέργειες Ο κεντρικός ελαιώνας με το
για οργανικές καλλιέργειες
άγαλμα της Αθηνάς
Η οδός των ηρώων με τους
φοίνικες και τις προτομές των
ηρώων του 1821
Το μνημείο του Ιερού Λόχου
με τη μικρή πλατεία
Ο αναμορφωμένος χώρος
αναψυχής μπροστά από το
θέατρο Οικονομίδη

Επιρροές από τον Εθνικό
κήπο
Αναφορά στα ρέματα της
Αθήνας

Έμφαση στις αστικές
καλλιέργειες
Διατήρηση του τιμητικού
πεζόδρομου για τους ήρωες
Τιμητική αναφορά στον ιερό
λόχο
Αναψυχή
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από το Πάρκο Περιβαλλοντικής αγωγής
«Αντώνης Τρίτσης» μέχρι το σημερινό
Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας
«Αντώνης Τρίτσης», η παρέλευση
των δεκαπέντε περίπου ετών φαίνε
ται να ισχυροποιεί την ταυτότητα του
Πάρκου.
Η ταυτότητά του έχει συνδεθεί με συ
νέπεια και συνέχεια τόσο από τα ιστορι
κά δεδομένα του, όσο και από τα βασικά
στοιχεία του σχεδιασμού του, τα οποία
είχαν από την αρχή μια κατεύθυνση περι
βαλλοντική. Η κατεύθυνση αυτή ισχυρο
ποιήθηκε και ενισχύθηκε την εποχή που
το Πάρκο χαρακτηρίστηκε ως χώρος
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
και Εκπαίδευσης. Παρατηρούμε
συνεπώς στην περίπτωση του
Πάρκου Τρίτση μια συνεχή, συνε
πή και αδιάλειπτη περιβαλλοντική
κατεύθυνση, η οποία κρινόμενη με
τα σημερινά κριτήρια του branding
τόπου, δημιουργεί μια διακριτή και
αναγνωρίσιμη ταυτότητα.
Στην περίπτωση του
Πεδίου του Άρεως, ο
αρχικός στρατιωτι

κός χαρακτήρας του χώρου φαίνεται
να διατηρείται κατά την μετατροπή του
σε πάρκο προς τιμήν των ηρώων του
1821. Στη συνέχεια όμως ο χαρακτήρας
αυτός δεν τονίζεται, ούτε ισχυροποιεί
ται από μεταγενέστερες παρεμβάσεις
και από τη μεγάλη ανάπλαση του 2010
όπου φαίνεται να γίνεται προσπάθεια
σύνθεσης διαφόρων στοιχείων, που
αντλούνται τόσο από την ιστορία του
πάρκου, όσο και από τις σύγχρονες τά
σεις σχεδιασμού χώρων πρασίνου. Αυτό
λειτουργεί αντιθετικά προς την αρχική
ιδέα του πάρκου προς τιμήν των ηρώων
του 1821, συμβάλλοντας στη διάρρηξη
των ιστορικών του στοιχείων και των
στόχων του αρχικού σχεδιασμού του με
τη σύγχρονη εικόνα του. Διακόπτεται
έτσι η συνέχεια και δημιουργείται εικό
να ασυνέπειας και ασαφούς ταυτότητας
του χώρου.
Είναι μια εποχή που οι τόποι υιοθε
τούν όλο και πιο συχνά τακτικές προ
βολής και το ζήτημα της ταυτότητάς
τους τίθεται συνεχώς με πολύ σύνθετο
τρόπο. Έτσι δημιουργούνται ερωτήμα
τα του πώς αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ταυτότητας ενός τόπου
και πώς προβάλλονται.
«Η ταυτότητα μιας πόλης σχετίζεται
με το ιστορικό της παρελθόν και τις ιδι

αιτερότητες που παραδοσιακά χαρα
κτήριζαν αυτήν την πόλη». Η ταυτότητα
του τόπου αφορά αυτά τα ξεχωριστά χα
ρακτηριστικά που ιστορικά προσδίδουν
στον τόπο ένα χαρακτήρα.
Ο αμερικανός συγγραφέας Dematteis
(1994) μιλώντας για τις πόλεις διαχω
ρίζει ανάμεσα στην αναγνώριση του
τόπου (place identification), εξωτερι
κά χαρακτηριστικά, όπως μορφή, μέ
γεθος, γεωγραφικές συντεταγμένες
και την ταυτότητα, μια σειρά χαρακτη
ριστικών που μπορούν να αντιπροσω
πεύσουν κάτι, όπως η προσωπικότητα
του ατόμου.
Η ταυτότητα του Πάρκου Τρίτση εί
ναι σαφής και αναγνωρίσιμη: περιβαλ
λοντική ευαισθητοποίηση και εκπαί
δευση. Αντίθετα το Πεδίο του Άρεως
δεν έχει κατορθώσει να δημιουργήσει
μια ανάλογη, διακριτή και σαφή ταυ
τότητα.
Μαρία Παπαϊωάννου,

Γεωπόνος ΑΠΘ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
– MSc Πολεοδόμος ΕΜΠ, Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ.
Διευθύντρια του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
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βαλλοντικών και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων και Κοινωνικής
Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης».
8. Διώτης Μαρίνος, Γεωργόπουλος
Σπύρος, « Ίλιον, πορεία στους
αιώνες», Πολιτιστικό Κέντρο
Μελίνα Μερκούρη Δήμου Ιλίου,
1995.
9. Μπίρης Κ. (1995) Αι Αθήναι από
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Εκδόσεις Μέλισσα.
10. WWF: Η περιβαλλοντική νομο
θεσία και η εφαρμογή της στην
Ελλάδα (Iστότοπος: www.wwf.
gr/images/pdfs/InductionPack_
EnvironmentalLawWWF.pdf,
(Πρόσβαση Οκτώβριος 2018)
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Διονύσης Μέρμυγκας
Συνήθως όταν κινούμαστε τακτικά σε
ένα χώρο, παύουμε να παρατηρούμε
ενεργά όσα υπάρχουν γύρω μας. Δεν
αναρωτιόμαστε πώς έφτασαν εδώ όσα
βλέπουμε. Δεν ρωτάμε το «γιατί;» που
θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια
νέα πληροφορία ή σε μια νέα, αθέατη
πλευρά των πραγμάτων.
Κάπως έτσι, ρωτώντας «γιατί;» και
ψάχνοντας πτυχές του Μουσείου μας
που δεν είναι ορατές στον μέσο επι
σκέπτη, προέκυψε βήμα-βήμα «Το
Μουσείο Πίσω απ’τις Βιτρίνες». Ένα
τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που έφερε σε επαφή τα παιδιά με τρία
από τα εργαστήρια του Μουσείου και
τη βιβλιοθήκη. Βασικός σκοπός ήταν
να γνωρίσουν αυτόν τον «κρυμμένο
κόσμο» αλλά και να μπουν τα ίδια στη

θέση του ερευνητή. Να παρατηρή
σουν, να αναρωτηθούν, να καταγρά
ψουν, να συνδυάσουν πληροφορίες,
να θαυμάσουν, να συμμετέχουν.
Πρώτα, εξασφαλίσαμε τη συμμε
τοχή των ερευνητών, ξεναγηθήκαμε
εμείς οι ίδιοι στα εργαστήριά τους και
στις αποθήκες όπου βρίσκονται, σε
συνθήκες συντήρησης, δείγματα για
μελέτη ή/και για μελλοντική έκθεση.
Σκαρφιστήκαμε μια σειρά ερωτήσεις
και τους πήραμε συνεντεύξεις: αφε
νός για να γνωρίσουμε καλύτερα το
έργο και την καθημερινότητά τους,
αφετέρου για να στήσουμε το εκπαι
δευτικό μας πρόγραμμα που τότε ήταν
ακόμα στο πρώιμο στάδιο μιας γενικής
ιδέας.

Υπεύθυνος Βοτανικού Εργαστηρίου
«...Όταν πρωτοήρθα, γνώρισα και τους
ανθρώπους που δούλευαν εδώ αλλά
είχα γνωρίσει και την κ. Γουλανδρή η
οποία με ενέπνευσε, με βοήθησε και
με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια στο να
ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο και
να το αγαπήσω… Πρώτα απ’ όλα είναι ο
χώρος εδώ. Όταν μπαίνεις νιώθεις όλη
αυτή τη συσσωρευμένη γνώση και τη
μελέτη που έχει αφιερωθεί στα Ελληνικά Φυτά. Υπήρξαν άνθρωποι όπως η
Έλλη Σταματιάδου, που ήταν η σημαντικότερη συλλέκτρια της σύγχρονης
Ελλάδας. (...) Το Βοτανικό τμήμα, το
herbarium, ήταν το πρώτο τμήμα του
Μουσείου το οποίο ξεκίνησε το 1964 ως
Βοτανικό Μουσείο...»

Ο Ι Φ Ι Λ Ο Ι Τ ΟΥ Μ ΟΥ Σ Ε Ι ΟΥ Γ ΟΥΛ Α Ν Δ Ρ Η • Τε ύ χ ο ς 1 3 6 • Α π ρ . Μ ά ι . Ι ο ύ ν. 2 0 1 9



[Πίσω απ’ τις βιτρίνες]
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είναι μια πόλη. Οπότε οι επιστήμονες
έρχονται στο μουσείο, παίρνουν αυτές
τις πληροφορίες και έτσι μπορούν να
εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα...»

Χριστίνα Γιαμαλή
Υπεύθυνη εργαστηρίου
Υδροβιολογίας
και ΓεωλογίαςΠαλαιοντολογίας

Μαρία Δημάκη
Υπεύθυνη Εργαστηρίου Χερσαίας
Ζωολογίας
«...Ένα μουσείο δεν είναι μόνο η έκθεση
που βλέπει ο κόσμος, που έρχεται ως
επισκέπτης. Αυτό αποτελεί περίπου το
10% των δειγμάτων που έχει ένα Μουσείο. Έτσι θα έπρεπε κανονικά. Έχουμε
λοιπόν μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για τις συλλογές μας. Και βέβαια
αυτές οι συλλογές θέλουν πάρα πολλή
φροντίδα για να μη χαλάσουν. Είναι
πολύ σημαντικό να καταγράφονται
γιατί αυτές οι συλλογές μας δίνουν
πολύ σημαντικές επιστημονικές πληροφορίες. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε
δείγματα, θηλαστικά, έντομα, ερπετά,
αμφίβια, από ένα μέρος το οποίο σήμερα δεν υπάρχει, μπορεί σήμερα εκεί να



«...Το τμήμα Γεωλογίας νομίζω
ξεκίνησε το ’71, όταν άρχισαν να
συλλέγουν δείγματα, πρώτα με τον
κ. Βελλιτζέλο, τον καθηγητή παλαιοβοτανικής και μετά με τον κ. Σταύρο Ρίζο.
Ένα μουσείο φυσικής ιστορίας για να είναι ολοκληρωμένο θέλει κάτι από τη γη,
οπωσδήποτε. Όχι μόνο οργανικά, θέλει
και τα ανόργανα...»

1964, ξεκίνησε ως «Βοτανικόν Μουσείον», όπως λέει και η σφραγίδα του. Και
να σας πω επίσης ότι η βιβλιοθήκη είναι
ανοιχτή στο κοινό, σε μαθητές, φοιτητές,
ερευνητές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει
εδώ να μελετήσει...»
Από τις συνεντεύξεις,
προέκυψε το προωθητικό
βίντεο, και συγκεντρώθη
κε μια ενδιαφέρουσα πρώ
τη ύλη για το παρελθόν και
για το παρόν των εργαστηρί
ων αλλά και των ερευνητών.
Με το υλικό αυτό, αρχίσαμε
σιγά σιγά να σχηματοποιούμε την ιδέα
του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Προτείναμε ως ημερομηνίες τρία
πρωινά μέσα στη Μεγάλη Βδομάδα,
που τα σχολεία είναι κλειστά αλλά οι
ερευνητές εργάζονται. Σκεφτήκαμε να

Zωή Νάστα
Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης
«...Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη όπως
λέμε ειδική, ειδικού ενδιαφέροντος, το
αντικείμενό της έχει να κάνει με βοτανική
σε πολύ μεγάλο τμήμα, ζωολογία, υδροβιολογία, γεωλογία, παλαιοντολογία και
περιβάλλον-οικολογία. Το μεγαλύτερο
τμήμα της είναι βοτανικό και αυτό γιατί
το Μουσείο Γουλανδρή όταν ιδρύθηκε το

Στην προηγούμενη σελίδα:
1. Στο Γεωλογικό-Παλαιοντολογικό και
Υδροβιολογικό Εργαστήριο
2. Στο Βοτανικό Εργαστήριο
Σε αυτή τη σελίδα:
3. Στο Βοτανικό Εργαστήριο
4. Στο Τμήμα Σπονδυλωτών
5. Ζωγραφική βασισμένη σε έργο της
Νίκης Γουλανδρή
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6. Στο Εργαστήριο Χερσαίας Ζωολογίας
7. Η κάλπη για το κουίζ της ημέρας
8. Οι εθελοντές προετοιμάζουν τις
δράσεις
Στην επόμενη σελίδα:
9. Μετράμε σε αγκαλιές το μέγεθος του
κορμού του Κέδρου του Λιβάνου
10. Από τα ημερολόγια των παιδιών:
«Σήμερα ένιωσα σαν αληθινός
ερευνητής», « Έμαθα ότι όντως υπάρχει η
ταραντούλα. Ένιωσα χάλια όταν είδα την
ταραντούλα», « Έμαθα ότι τα φίδια δεν
είναι εχθρικά. Επιτίθενται μόνο όταν τα
τρομάξουμε», « Ένιωσα εκστασιασμένη.
Μου έκανε εντύπωση η άμμος»

αφιερώσουμε μια μέρα σε κάθε εργα
στήριο, ενώ η Βιβλιοθήκη ήταν ο βασι
κός τόπος διεξαγωγής των δράσεων και
τις τρεις ημέρες. Και αρχίσαμε να κουβε
ντιάζουμε δράσεις που θα μπορούσαν
να συνοδεύουν το κάθε εργαστήριο. Οι
ιδέες ήταν πολλές και οι περισσότερες
βρήκαν το χώρο τους και υλοποιήθηκαν.
Οργανώθηκαν quiz ημέρας, ζωγραφική
με νερομπογιές με έναυσμα ένα έργο
της Νίκης Γουλανδρή, μελέτη δειγμά
των από τα εργαστήρια με τη χρήση
μικροσκοπίου τσέπης, παρακολούθηση
της μεταναστευτικής διαδρομής ελλη

νικών πτηνών, κρυμμένο θησαυρό για
την τελευταία ημέρα κ.ά.
Φτιάξαμε τα γραφιστικά και το προ
ωθητικό video, και τα αναρτήσαμε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κόστος
και για τις 3 ημέρες ορίστηκε στα 60€
για κάθε παιδί με μειωμένες τιμές για
μέλη, αδερφάκια και γονείς. Οι συμμε
τοχές έγιναν μέσω ηλεκτρονικής πλατ
φόρμας.
Συμμετείχαν τα παιδιά: Ορέστης
Τσομπανίδης, Πάρης Μπόμπολας,
Γρηγόρης-Αλμπέρτο Χατζής, Ραφαήλ
Κορδής-Δημητρίου, Αλκίνοος Κω

στιάνης, Μαρία Καββαδία, Ειριάννα
Καββαδία, Ηλέκτρα Καββαδία, Αθηνά
Καββαδία, Σταματίνα Μπάγκου,
Αντώνης Χατζηβασιλείου, Πα
ναγιώτης Παπαδόπουλος, Χρήστος
Λιανός, Κλεονίκη Παπαγεωργίου
και Γεώργιος Τσιρίκης.
Τα καθαρά έσοδα προσφέρθηκαν
στο Μουσείο.
Από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
που στάλθηκε στους συμμετέχοντες,
τους εθελοντές και τους ερευνητές,
φάνηκε ότι το πρόγραμμα ήταν πετυ
χημένο και αξίζει να επαναληφθεί με
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πρώτη ευκαιρία. Επίσης τα παιδιά δήλωσαν ότι
θα ήθελαν να ξαναδούν κάποια από τα παιδιά που
γνώρισαν σ’ αυτό το πρόγραμμα και λυπήθηκαν
όταν τελείωσε.
Με την εμπειρία που αποκτήσαμε, είμαστε
έτοιμοι για μελλοντική επανάληψη όπου εκτός
από τα πιο πάνω εργαστήρια, θα μπορούσαμε
να επισκεφθούμε κι άλλους «άγνωστους» χώ
ρους του Μουσείου καθώς και την κατοικία της
Νίκης και του Άγγελου Γουλανδρή.

τα παιδιά συμπλήρωναν το ημερολόγιο του
Μικρού Ερευνητή και κατέγραφαν τις εμπειρίες
τους απαντώντας στις ερωτήσεις:
«Τι έμαθα;»
«Τι μου έκανε εντύπωση;»
«Πώς ένιωσα;»

9
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Δ.Σ. των Φίλων ευχαριστεί θερμά
-	 Τη Χαρά Ζαχαράκου που είχε τον γενικό συντο
νισμό,
-	 Την Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη για τις συμ
βουλές, τις ιστορικές αναδρομές και τις ξενα
γήσεις στο Μουσείο,
-	 Τους υπεύθυνους των εργαστηρίων: Διονύση
Μέρμυγκα, Μαρία Δημάκη, Χριστίνα Γιαμαλή και
Ζωή Νάστα για τις συνεντεύξεις, τη συνεργασία
και την επαφή τους με τα παιδιά .
-	 Τον Ευάγγελο Δημόκα για τη βιντεοσκόπηση των
συνεντεύξεων και το μοντάζ.
-	 Τους εθελοντές: Κωνσταντίνα Σαββαΐδη,
Φρίντα Μπαξεβανίδου, Μάρω Παναγιωτάκη και
Χρήστο Αναστασόπουλο καθώς και τον Γιάννη
Μαρνέλη για την εξεύρεση των εθελοντών
-	 Όλα τα παιδιά και τους γονείς που μας έδωσαν
την ευκαιρία για μια ακόμη πολύτιμη εμπειρία
και ανθρώπινη επαφή
-	 Το Δ.Σ. του Μουσείου και όσους από τους υπαλ
λήλους του ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα

10
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[Ουζάκι]

Ξεκινήσαμε από την αίθουσα Κύκλος του Κέντρου ΓΑΙΑ όπου
ξεναγηθήκαμε στην Έκθεση της εικαστικού Mireille Bessis,
από την ίδια. Μάθαμε ακόμα για τα παιδικά της χρόνια που
πέρασε κοντά στη φύση την εποχή της γερμανικής κατοχής
και για το ταλέντο της που διέβλεψε μια δασκάλα της στο
σχολείο.
Με αφορμή την έκθεση είχαμε οργανώσει ένα παιχνίδι-δια
γωνισμό. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποτελειώσουν και
να χρωματίσουν κάποια από τα έργα της Μιρέιγ που είχαμε
προετοιμάσει. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, πάνω από 90 %.
Στη συνέχεια πήραμε το φαγητό μας, κουβεντιάσαμε και
ακούσαμε ωραία μουσική. Εν τω μεταξύ η Χαρά σκανάρισε τα
έργα κι έφτιαξε μια προβολή ώστε να διαλέξουμε τα 3 καλύ
τερα. Το κοινό ψήφισε με ανάταση του χεριού και ελπίζω να
μην έγιναν ζαβολιές ... Πάντως φεύγοντας όλοι πήραμε από
ένα δώρο: χάρτινο γλαστράκι με χώμα και
σπόρους για να τους φυτέψουμε και να
ριζώσουν … όπως η φιλία μας.
Περισσότερα όμως για τη Μιρέιγ
Μπέση και το έργο της θα πούμε σε
ειδικό αφιέρωμα που θα κάνουμε
σε άλλο τεύχος του περιοδικού μας.

Όπως τονίστηκε και στο “ουζάκι” το 2020
είναι έτος αρχαιρεσιών για τους Φίλους.
Σκεφθείτε σοβαρά να συμμετέχετε
στο ψηφοδέλτιο που θα καταρτιστεί.
Μέχρι τώρα το σύνολο των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου ήταν και εθελοντές
στις δράσεις μας. Δεν συμβαίνει σε
όλα τα σωματεία αυτό.
Καλό είναι να γνωρίζετε ότι η συμμετοχή στο
ψηφοδέλτιο και στο Συμβούλιο δεν είναι απλά
μια τιμητική θέση, είναι η ύψιστη προσφορά
εθελοντικής εργασίας και συμμετοχής στις
αποφάσεις και στην πορεία του Σωματείου.
Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η θητεία
του Δ.Σ. από τετραετής να γίνει διετής,
ώστε να είναι ευκολότερη η συμμετοχή.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κάποιες διαμορφώνονται ακόμη και όλες εμπλουτίζονται
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Τρίτη 1/10 στις 18:30
Μηνιαία συνάντηση και ομιλία στο café Αμμωνίτες, Κέντρο
ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά.

Κυριακή 6 έως Πέμπτη 12/10
ΕΚΔΡΟΜΗ στην Πολωνία. Σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γρα
φείο Melodrakma Universal σας καλούμε σ’ ένα ιδιαίτερο ταξίδι:
Κρακοβία, Βρότσλαβ, Βαρσοβία, Άουσβιτς, Μπιρκενάου Αλατω
ρυχεία, Κάστρο Ξιάζ, «Μυστική Πόλη Ξιάζ», Σβιντνίτσα, Λοτζ…
Ο Γιάννης Λημτσιούλης σημειώνει ανάμεσα στα άλλα:
«O φασισμός θεραπεύεται διαβάζοντας και
ο ρατσισμός ταξιδεύοντας»
		
Miguel de Unamuno
«Με τη φυσικότητα που προκύπτουν τα
πράματα όταν γίνονται από αγάπη, ετοί
μασα κι αυτό το ταξίδι. Έχει εκπληκτική
Ιστορία και φύση η Πολωνία, πήρα χρώ
ματα κι απ’ τη Μαύρη Περίοδο του Γκόγια
γιατί είναι εκεί το Άουσβιτς… κι ύστερα
πήρα τα χρώματα ενός εβραίου, του
αγαπημένου μου Σιαγκά …Πόλεις βαριά
τραυματισμένες κι αναγεννημένες απ’
τις στάχτες τους. Πρόκειται για μια χώρα
που ούτε πάει ο νους του ανθρώπου το
πόσο χώρο στην καρδιά του μπορεί να
καταλάβει… Κατηγορηματικά λέω πια πως έχουμε ένα σπου
δαίο ταξίδι! Καλώς να ορίσετε όλοι οι ταξιδιώτες που νοιάζε
στε για ταξίδια που κρύβουν κι άλλο ταξίδι μέσα τους».
K�����
ΟΣΤΟΣ

M���
έλη
Μη Μέλη

Δίκλινο
1.020€
1.070€

Μονόκλινο
1.255€
1.305€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση),
Διαμονή, Πρωινό, Είσοδοι στα Αλατωρυχεία και το Άουσβιτς,

Μεταφορές Ξεναγήσεις και πλήρες πρόγραμμα εκδρομών, Ελ
ληνόφωνος Αρχηγός/ Συνοδός/ Ξεναγός σε όλη τη διάρκεια της
εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ταξιδιωτικά έντυπα

Σάββατο 19/10
Ξενάγηση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και στην Έκθεση
«Πικάσο και Αρχαιότητα».
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Τρίτη 5/11 στις 18:30
Μηνιαία συνάντηση και παρουσίαση του
βιβλίου «Κι εγώ ήμουν στο Γκαίρλιτς»
από τον καθηγητή Δημήτρη Μπενέκο,
στο café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ,
Όθωνος 100, Κηφισιά.
Μέσα Νοέμβρη σχεδιάζουμε μια ακόμη
Βραδιά Λόγου και Μουσικής.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τρίτη 3/12 στις 18:30
Μηνιαία συνάντηση και ομιλία στο café Αμμωνίτες,
Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά.

Σάββατο ή Κυριακή
Περίπατος στις «αόρατες διαδρομές»
του περιοδικού «Σχεδία». Κατάληξη στο
Παντοπωλείο της «Σχεδίας».
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.
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