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ΦΩΤΟ: Νηπιαγωγείο Λιανοκλαδίου

Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Με τη νέα μόνιμη έκθεση που
άνοιξε πρόσφατα στο Μουσείο
(σελ. 2-3), προσπαθούμε
ν’ αποφύγουμε αυτό που
περιγράφει ο ποιητής:

«…Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ
στην κώχη τούτην την μικρή,
σ’ όλη την γη την χάλασες»
Κ.Π. Καβάφη - Η πόλις

Και ευτυχώς σε περιβάλλον
έμπνευσης, ελευθερίας και
αποδοχής τα παιδιά πάντα μας
εκπλήσσουν θετικά (σελ. 4-7).
Άννα ΚΜ

[Νέα μόνιμη έκθεση]

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λειτουργεί η Έκθεση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Έκθεση είναι διαδραστι

κή. Ο επισκέπτης, συμμετέχοντας
ο ίδιος στη λήψη της πληροφορίας,
θα αντιλαμβάνεται τις συνέπειες της
Κλιματικής Αλλαγής και τον βαθμό
που επηρεάζουν τη ζωή μας. Επίσης
θα βρίσκει απλούς τρόπους και ιδέες
από την καθημερινή ζωή για να συμ
βάλει ο ίδιος στην αντιμετώπισή της.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι ήταν οι συντελεστές της

Έκθεσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι άνθρωποι του Μουσείου

των τμημάτων Εκπαιδευτικό, Επι
χειρησιακού Προγραμματισμού και
Παρακολούθησης, Επικοινωνίας
και Μάρκετινγκ, Πληροφορικής,
Τεχνικών Υπηρεσιών, και εξωτερικοί
συνεργάτες: η γερμανική εταιρία κα
τασκευής διαδραστικών εκθέσεων
Huttinger, ο αρχιτέκτονας Χ. Λαζάκης,
η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, η
διαφημιστική εταιρεία BDD και η γρα
φιστική 3ΒOX.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ελπίζετε ότι οι επισκέπτες
1

σας, ιδιαίτερα οι μαθητές, θα βελτι
ώσουν τη συμπεριφορά τους απένα

ντι στο περιβάλλον
μετά από την επί
σκεψη στην Έκθεση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πιστεύ
ουμε και γι’ αυτό
προσπαθούμε. Με
την περιβαλ λο
ντική εκπαίδευση
και ενημέρωση το
Μουσείο ε πιδιώ
κει τη δημιουργία
οικολογικής συνεί
δησης: την αλλαγή
2
στον τρόπο σκέψης,
επανακαθορίζοντας
τις προτεραιότητες και τις αξίες μας.
Το σπουδαιότερο είναι η αλλαγή της
σημερινής καταναλωτικής νοοτροπί
ας και η ένταξη του ανθρώπου στην
οικονομία της φύσης. Και αυτό πρέ
πει να καλλιεργηθεί από την πιο μικρή
ηλικία!

διά είναι πολύ συνεπή και παίρνουν
σοβαρά τις δεσμεύσεις τους. Βασικό
μήνυμα της έκθεσης είναι:
«Εγώ θα σώσω τον κόσμο;
Ναι, εγώ θα σώσω τον κόσμο!»

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι συναισθήματα θα θέλα

Εικόνες:

τε να φύγει ένα παιδί μετά από την
επίσκεψή του στην Έκθεση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα θέλαμε να φεύγει απο
φασισμένο να δεσμευτεί ότι θα βοη
θήσει σ’ αυτό το σκοπό. Ξέρετε τα παι

1, 3. Απόψεις της έκθεσης
2. Στον τελευταίο σταθμό ο
επισκέπτης δεσμεύεται και
φωτογραφίζεται ως
«ο σωτήρας του πλανήτη»

3

Με ευκαιρία τη νέα μόνιμη έκθεση που
άνοιξε για το κοινό στις 5 Απριλίου, στο
Κέντρο ΓΑΙΑ, η Πρόεδρος του Μουσείου
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, κ. Φαλή
Βογιατζάκη, παραχώρησε στο περιοδι
κό μας την συνέντευξη που ακολουθεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αντιμετώπισε το Μου

σείο τα δυο χρόνια που πέρασαν με
τις ιδιαίτερες συνθήκες στη λειτουρ
γία του λόγω της πανδημίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πανδημία μας έφε
ρε αντιμέτωπους με πρωτόγνω
ρες δυσκολίες σε πολλά επίπεδα.
Ταυτόχρονα όμως μας προβλημάτι
σε και μας κινητοποίησε για αλλα
γές αναγκαίες για τη μετάβασή μας
στην πραγματικότητα της σύγχρο

2

νης εποχής. Σήμερα το Μουσείο μας
επαναπροσδιορίζει και σχεδιάζει
βάσει των προκλήσεων του παρό
ντος τα εκπαιδευτικά εργαλεία του,
με χρήση της τελευταίας τεχνολο
γίας και με ψηφιακά προγράμματα,
ώστε να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά
και να ενημερώσει το ευρύ κοινό,
για να αντιμετωπισθούν με γνώση
και να μετριασθούν οι συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής. Έργο μας είναι
η αφύπνιση του ανθρώπου στην
πραγματική αποστολή του μέσω της
επιστροφής του στη Φύση για να μην
προχωρούμε χωρίς αντίδραση σαν
υπνωτισμένοι στον αφανισμό μας,
όπως έλεγε ο Άγγελος Γουλανδρής.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο αποφάσισε το

Μουσείο να ασχοληθεί με το θέμα της
Κλιματικής Αλλαγής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Κλιματική Αλλαγή είναι
το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρό
βλημα παγκοσμίως. Γι’ αυτό και το
Μουσείο από το 2019 ξεκίνησε το
σχεδιασμό της νέας μόνιμης έκθε
σης και σχετικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Η Νέα Μόνιμη Έκθε
ση στο Κέντρο ΓΑΙΑ, που έχει τίτλο
«Κλιματική Αλλαγή και εμείς», είναι η
πρώτη μόνιμη έκθεση για την κλιματι
κή αλλαγή στη χώρα μας, και αποτε
λείται κυρίως από διαδραστικά εκθέ
ματα, με χρήση σύγχρονης τεχνολογί
ας και εφαρμογή των πιο προηγμένων
μουσειολογικών τεχνικών.
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[Μια αφίσα για την Κλιματική Κρίση]

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
ή περισμε Μουσειοβαλίτσα, μία
Μετά από την ασχολία σας
μη δη
ακό
μια
με
ΜΓΦΙ σας προτείνου
σότερες, των Φίλων του
μιουργική συνεργασία:
τσα με θέμα
σουμε μια νέα Μουσειοβαλί
Σκοπεύουμε να δημιουργή
ιοδικού
το επόμενο τεύχος του περ
«Το Κλίμα της Γης». Επίσης
ό.
αυτ
α
αφιέρωμα στο θέμ
μας σκοπεύουμε να έχει
ν να
την ώρα των καλλιτεχνικώ
πόν
λοι
με
Σας προτείνου
να
και
το θέμα «Κλιματική Κρίση»
δώσετε στους μαθητές σας
με
ική
ραφ
ζωγ
ν μια αφίσα (συμβολική
ζητήσετε να δημιουργήσου
ούν
ιηθ
οπο
αξι
θα
α που θα επιλεγούν
σύντομο μήνυμα). Τα έργ
θούν στα
στο περιοδικό, θ’ αναρτη
αι
ή/κ
σα
στη Μουσειοβαλίτ
ος του
ματ
ονό
του
ά
φορ
ανα
πλήρη
κοινωνικά δίκτυα κ.ά. με
ου.
δημιουργού και του σχολεί
έργα
έστω κι αν δεν επιλεγούν
ς,
ντε
Όλοι οι συμμετέχο
σείο
Μου
στο
ση
άγη
ξεν
ή
εάν ομαδικ
τους, θα κερδίσουν μια δωρ
ης
τάξ
ς της
η. Επίσης ο εκπαιδευτικό
ΓΦΙ, μετά από συνεννόησ
ων
Φίλ
των
ση
μετοχή σε μία εκδήλω
θα κερδίσει δωρεάν συμ
που τον ενδιαφέρει.
ογιές,
παιδιά να πιάσουν ξυλομπ
Ενθαρρύνετε λοιπόν τα
να σκεφτούν
ς, τέμπερες κ.ά. υλικά
μαρκαδόρους, ακουαρέλε
ή ομαδικά,
ά
όνα και μήνυμα, ατομικ
και να δημιουργήσουν εικ
ενηλίκων.
πάντα χωρίς την επέμβαση
Θα πεαι πολύ περιορισμένος.
είν
νος
χρό
ο
ς
Προσοχή όμω
υ.
διών μέχρι τις 31 Μαρτίο
ριμένουμε τα έργα των παι
νευση,
Σας ευχόμαστε Καλή Έμπ
3/2022
15/
Κηφισιά
ούς,
ισμ
ρετ
χαι
Με φιλικούς
ος,
εδρ
Πρό
η
.
Δ.Σ
το
για
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αρι
αργ
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μέζ
Κρε
α
Άνν
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Μετά από τον δανεισμό της μουσειοβαλίτσας
«Τα ελληνικά δάση», τα 2 τμήματα του νηπιαγωγείου σε
κοινή δράση στον προαύλιο χώρο συζήτησαν το θέμα της
αφίσας για την κλιματική αλλαγή και συναποφάσισαν τον
τρόπο που θα εργαστούν. Επηρεασμένα από την περσινή
μας ενασχόληση με το θέμα του διαστήματος αποφάσισαν
η γη μας – το σπίτι μας να είναι το επίκεντρο και δέντρα να
την κυκλώνουν για να της δώσουν ζωή.
Τα δύο τμήματα εργάστηκαν χωριστά και δημιούργησαν
διαφορετικά μηνύματα. Σας αποστέλλουμε λοιπόν
φωτογραφίες και από τα δύο τμήματα.
Συμμετέχοντες:
Eκπαιδευτικοί: Όλγα Αρμάγου - Γεωργία Φύκα
Τα παιδιά του Α’ τμήματος:
Τζένη Μαργαρίτη, Μαρία Τερτίγκα, Νικολέτα Τερτίγκα,
Χαριτίνα Χαντζηχρήστου, Κωνσταντίνα Μαγγλάρα,
Λίνα Χαραβγιά, Ελένη Ντζιαβού, Βαλεντίνα Ιβάνοβα,
Αρσέλα Μπάγια, Βαλέρια Καϊμάκη, Λουίς Τσόκου,
Άκης Καβαλάρης, Σαντιάγκο Γκερντέτσι
Τα παιδιά του Β’ τμήματος:
Θωμάς Αντωνίου, Νίκη Αντωνίου, Δημήτρης Αντωνίου,
Αναστάσια Γιαννοπούλου, Δήμητρα Σκούρα,
Ιφιγένεια Χύσι, Βιολέττα Γερονίκου, Εύη Καραδήμα,
Γιώργος Λάϊος, Βασίλης Ρίζος, Αναστάσια Ρίζου, Χρήστος
Κολοβός, Ερμάλ Μπάη
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[Μια αφίσα για την Κλιματική Κρίση]

[Μια αφίσα για την Κλιματική Κρίση]
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5O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ε’ ΤΑΞΗ (συνέχεια)
6

10. Δαβίδ-Άγγελος Χασιώτης
11. Χριστίνα Καραντζιά, Νάνσυ Παπαχρήστου,
Έλλη Παπανικολάου, Δήμητρα Αποστράγγη
12. Κρίστιαν Ντόσι
10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΣΤ’ ΤΑΞΗ
Η δασκάλα:
Παναγούλα Μίχα

2

7

5O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ε’ ΤΑΞΗ
Η δασκάλα: Κυριακή Νάνου

8

13. Συλλογική
δουλειά της τάξης

Τα παιδιά: 1. Άννα Θαλασσινού 2. Ιωάννα Σαχίνι
3. Χρήστος-Αλέξανδρος Σπυρόπουλος
4, 7, 8. Χριστίνα Καραντζιά, Νάνσυ Παπαχρήστου,
Έλλη Παπανικολάου, Δήμητρα Αποστράγγη
5. Νικ Γκιόνι 6. Ωρίων Σκλατινιώτης, Όθων-Μάριος
Τσαρνάς 9. Άλεξ Ντόσι

15

13

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ
ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

3

6

9
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Η εκπαιδευτικός:
Βασιλική Γιούλη

28Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΛΟΥ, Ε’ ΤΑΞΗ

Ο μαθητής:
14. Γιώργος Λιζάρδος,
Β’ Γυμνασίου

Τα παιδιά: 15. Φύλλια, Ναταλία,
Αργυρώ-Αφροδίτη, Άννα-Μαρία,
Χριστίνα, Δήμητρα,

Η δασκάλα: Μηλίτσα Πιτσιώρη

14

16. Γιάννης, Γιώργος, Βάσια,
Δήμητρα, Κάτια
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[Φωτογράφοι του βυθού]

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΟΥΛΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ

Δωρεά

της Χριστίνας Γιαμαλή*

Η

Μία σημαντική συλλογή υποβρύχιων φωτογραφιών απέκτησε
πρόσφατα το Υδροβιολογικό τμήμα του Μουσείου μας έπει
τα από την δωρεά της κυρίας Φωτεινής Ανδρικοπούλου. Το
Μουσείο της εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του.
Πρόκειται για ένα ανεκτίμητο αρχείο υποβρύχιας ζωής της
ευρύτερης Λαυρεωτικής και της Μακρονήσου, έργο ζωής
των αυτοδυτών φωτογράφων Γιάννη και Σούλας Λευκαδίτη,
θείων της δωρήτριας. Το φωτογραφικό αρχείο αποτελείται
από 66.000 slides καθώς και από 8 ταινίες. Απεικονίζει το
υποθαλάσσιο περιβάλλον των παραπάνω περιοχών από τα
μέσα της δεκαετίας του 1960 έως και τις αρχές του 2000.
Μέσα από το πλούσιο αυτό αρχείο, έχουμε την ευκαιρία
να παρατηρήσουμε ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς της
θάλασσας. Συγκεκριμένα, οι δύο αυτοί εξαίρετοι δύτες – φω
τογράφοι μας έδωσαν την δυνατότητα να έχουμε σπάνιες
εικόνες από το βυθό, όπως την γέννηση μιας σουπιάς, το
ζευγάρωμα ορισμένων γαστερόποδων, αστερίες, μέδουσες
και ψάρια που γευματίζουν.

Οι συλλογές Υδροβιολογίας
Όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία, οι μουσειακές συλλο
γές εξυπηρετούν τους στόχους και την προοπτική του ιδρύ
ματος που τις φυλάσσει. Έτσι λοιπόν, οι στόχοι του Μουσείου
μας και συγκεκριμένα του Υδροβιολογικού Τμήματος είναι η
καταγραφή – έρευνα – διαφύλαξη – παρουσίαση στο κοινό της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Οι στόχοι αυτοί επιτελούνται
μέσα από την συλλογή δειγμάτων και τις δράσεις έρευνας και
ανάδειξής τους. Η συλλογή δειγμάτων μπορεί να γίνει είτε
απ’ ευθείας με έρευνες πεδίου (και με σεβασμό πάντα στη
φύση!) είτε τα δείγματα να φτάνουν στο Μουσείο μέσα από
δωρεές ή πιο σπάνια μέσω αγορών ή ανταλλαγών.
Το Υδροβιολογικό Τμήμα του Μουσείου φυλάσσει χιλιάδες
δείγματα (μαλάκια, κοράλλια, σπόγγους, καρκινοειδή, εχινό
δερμα κ.ά.). Πολλά από αυτά προέρχονται από έρευνες του
ίδιου του Μουσείου, από την αρχή λειτουργίας του που έγιναν
από τους ανθρώπους που εργάστηκαν στο Υδροβιολογικό
Τμήμα (Μαριάννα Ντελαμότ, Εύη Βαρδαλά-Θεοδώδου,
Αλέκος Πεσιρίδης κ.ά.). Άλλα προέρχονται από πολυάριθμες
δωρεές συλλεκτών ή και ερευνητών. Το μεγαλύτερο μέρος
των συλλογών του Τμήματος αφορά σε ξηρά δείγματα, δηλα
δή στα κελύφη των ζώων της θάλασσας. Από αυτά οι ερευνη
τές μπορούν να εξάγουν πληροφορίες για την βιοποικιλότητα
μιας περιοχής αλλά και για τις περιβαλλοντικές συνθήκες που
επικρατούν σε αυτή. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
ως συγκριτικό υλικό. Μικρότερο μέρος των συλλογών αφορά
σε δείγματα που διατηρούνται σε υγρό. Δείγματα δηλαδή
που συντηρούνται μαζί με το μαλακό τους τμήμα σε αλκοόλη
και προορίζονται για μελέτες που βασίζονται στον ιστό του
οργανισμού.
Ορισμένα παραδείγματα σημαντικών δωρεών που φυλάσ
σονται στο Μουσείο είναι η συλλογή κοχυλιών του Γιώργη Π.
Μοάτσου, με υλικό που συλλέχθηκε τις δεκαετίες 1920 με
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1970 από τη Μεσόγειο, την Ερυθρά, τον Περσικό κόλπο, τον
Ειρηνικό ωκεανό. Είναι μία συλλογή από τις παλαιότερες, σπά
νιες και με ιδιαίτερη επιστημονική αξία. Ένα άλλο παράδειγμα
είναι η συλλογή κοχυλιών του Νικόλαου Τενεκίδη από τις ελ
ληνικές θάλασσες που παραχωρήθηκε στο Μουσείο το 2002.
Η συλλογή αυτή περιέχει πληροφορίες για την παρουσία και
εξάπλωση των ειδών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από
τα μέσα της δεκαετίας του 60’ έως και τα τέλη της δεκαετίας
του 80’ και συμβάλει σε συγκριτικές μελέτες.

Τι μας προσφέρει το φωτογραφικό αρχείο
των Γιάννη και Σούλας Λευκαδίτη
Το φωτογραφικό αρχείο συμπληρώνει με μοναδικό τρόπο τις
συλλογές του Υδροβιολογικού Τμήματος, καθώς προσφέρει
πληροφορίες για τους οργανισμούς στο περιβάλλον που ζουν
(διατροφή, αναπαραγωγή, άμυνα κ.ά.). Η προσέγγιση των δύο
αυτοδυτών ήταν με σεβασμό στη φύση και την ελάχιστη πα
ρέμβαση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η αγάπη τους για την
θάλασσα και τη ζωή σε αυτή αποτυπώνεται στον φωτογρα
φικό τους φακό.
Έτσι λοιπόν, το πολύτιμο αυτό αρχείο που αποκτήθηκε μας
δίνει τις πληροφορίες για το θαλάσσιο περιβάλλον που συ
νεχώς μεταβάλλεται κάτω από ανθρωπογενείς διεργασίες.
Μέσα από αυτό, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ορισμένα είδη
που διαβιούσαν τις δεκαετίες μεταξύ 1960 – 2000 στην ευ
ρύτερη Λαυρεωτική και να τα συγκρίνουμε με την σημερινή
βιοποικιλότητα της περιοχής. Επομένως το υλικό αυτό μπορεί
να αποτελέσει την αφετηρία για μελλοντική έρευνα.
Η δωρεά της κ. Ανδρικοπούλου φέρνει στο φως εικόνες
οργανισμών λιγότερο γνωστών στον άνθρωπο (π.χ. βρυόζωα,

Το ζευγάρι Γιάννη και
Σούλας Λευκαδίτη ήταν
αυτοδύτες, φωτογράφοι
και ερευνητές.

Ο Γιάννης Λευκαδίτης,
γεννήθηκε στην Αθήνα
τον Δεκέμβριο του 1933.
Σπούδασε στο τμήμα Χη
μικών στο Ε.Κ. Πανεπιστή

μιο και από πολύ νωρίς, η
αγάπη του για την θάλασ
σα οδήγησε τις αναζητή
σεις του. Ήδη από την δε
καετία του ’50, εντάχτηκε
στον Όμιλο Φίλων Ακτής
(ΟΦΑ) και μέσω αυτού
στην Ελληνική Ομοσπον
δία Υποβρυχίου Δραστη
ριότητας και Αθλημάτων
Αλιείας (ΕΟΥΔΑ) στην
οποία εκπαιδεύτηκε ως
αυτοδύτης και στη συνέ
χεια για αρκετά χρόνια,
έγινε εκπαιδευτής στην
σχολή εκπαίδευσης αυτο
δυτών. Παράλληλα, λάμ
βανε μέρος και σε καταδυ
τικές αποστολές, σε διά
φορα μέρη της Ελλάδας.
Παρ’ όλα αυτά, προς τα τέ

ροδοφύκη, αυγά από διάφορα μαλάκια και ψάρια). Αποτελεί
ουσιαστικά ένα σπουδαίο εργαλείο διάδοσης της γνώσης για
τη θαλάσσια ζωή, που μπορεί να αποτελέσει μέσο ευαισθη
τοποίησης του κοινού και συνεπώς μέσο προστασίας αυτών
των οικοσυστημάτων.

λη της δεκαετίας του ’70
έγινε και συνιδρυτής σε
μια συνεταιριστική βιοτε
χνική επιχείρηση αθλητι
κών ρούχων, μοιράζοντας
τον χρόνο του κάτω από
το νερό.
Η Σούλα ΑνδρικοπούλουΛευκαδίτη γεννήθηκε
τον Οκτώβριο του 1946
στην Αθήνα.
Απ’ το 1965, ξεκίνησε
να εργάζεται στην Τράπε
ζα της Ελλάδος. Είχε πά
θος με τις ξένες γλώσσες,
τον αθλητισμό, την φύση
και ειδικά με την θάλασ
σα, κάτι που την οδήγησε
στην σχολή της ΕΟΥΔΑ
για να εκπαιδευτεί στην

*Η Χριστίνα Γιαμαλή είναι
υπεύθυνη του Γεωλογικού και Υδροβιολογικού
τμήματος του Μουσείου ΓΦΙ

κατάδυση. Εκεί, το 1968,
γνώρισε τον Γιάννη Λευ
καδίτη, ως εκπαιδευτή
της. Σύντομα έγιναν ζευ
γάρι και μαζί ταξίδεψαν
και εξερεύνησαν την Ελ
λάδα, καταδυόμενοι πα
ντού. Παντρεύτηκαν το
1978.
Ασχολήθηκαν με την
φωτογράφιση του υπο
βρύχιου κόσμου, ένα
ακόμη πάθος του Γιάννη
Λευκαδίτη στο οποίο είχε
εντρυφήσει ήδη από την
δεκαετία του ‘50. Παρα
κολουθούσε μαθήματα
και σεμινάρια φωτογρα
φίας δίπλα σε εξαιρετι
κούς φωτογράφους, με
ταλαμπάδευσε τη γνώ

ση του στην σύντροφό
του και μαζί άρχισαν να
εμπλουτίζουν όχι μόνο
τις γνώσεις τους αλλά και
τον υπάρχοντα εξαιρετι
κό εξοπλισμό του ίδιου
για την υλοποίηση του
έργου τους.
Στα μέσα της δεκαετίας
του ‘80, συνταξιοδοτή
θηκαν κι εγκαταστάθηκαν
στο Μικρολίμανο Κερατέ
ας. Ασχολούντο με τη φω
τογράφηση σε καθημερι
νή βάση και, ανεξαρτήτως
εποχής, αναζητούσαν και
απαθανάτιζαν την παρα
μικρή λεπτομέρεια και με
ταβολή στον κόσμο του
βυθού συναντώντας και
οργανισμούς εκτός της
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[Φωτογράφοι του βυθού]

ΕΚ ΔΗΛ ΩΣΕΙΣ Π ΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
Οι διάφορες προβολές
τους δίδονταν ως προ
σφορά αρχικά σε πολιτι
στικές εκδηλώσεις των
Δήμων της περιοχής
(Λαυρίου, Μαρκόπουλου
κ.α.). Η δουλειά τους έγι
νε ευρύτερα γνωστή μέ
σα από συμμετοχές τους
σε ναυτικές εκθέσεις και
σαλόνια (Ο.Λ.Π., ΣΕΦ κ.α.),
σε εκθέσεις φωτογραφίας
(Πολεμικό Μουσείο κ.α.),
σε συνέδρια, σε νησιω
τικές κοινότητες και δή
μους, (Σαλαμίνα, Άνδρος,
Σύρος κ.α.) μέσα από δη
μοσιεύσεις άρθρων και
φωτογραφιών τους σε
εφημερίδες, στον περιο

δικό τύπο και σε διάφορες
εκδόσεις, ενώ ήταν και
μόνιμοι προσκεκλημένοι
στις Επιστημονικές Συνα
ντήσεις Νοτιοανατολικής
Αττικής κάθε 2 χρόνια από
το 1988 μέχρι τις αρχές
της νέας χιλιετίας.
Η δράση τους συνεχί
στηκε με πιο ήπιους ρυθ
μούς μετά το 2002 λό
γω προβλημάτων υγείας.
Μετά το 2010, η υποβρύ
χια δραστηριότητά τους
σταμάτησε.
Ο Γιάννης Λευκαδίτης
απεβίωσε τον Φεβ ρου
άρ ιο του 2013 στο σπί
τι τους στο Μικρολίμανο
Κερατέας.

Καταβεβλημένη κι η
ίδια από την ασθένειά
της, η Σούλα Λευκαδίτη
ολοκλήρωσε την κατα
γραφή όλου του αρχείου
τους μέσα στο 2014, μια
καταγραφή που είχε ξε
κινήσει σταδιακά από την
δεκαετία του 1990. Απε
βίωσε κι εκείνη στο σπίτι
της στα τέλη Αυγούστου
του 2017.
Ο Γιάννης κι η Σούλα
Λευκαδίτη υπήρξαν δύο
συναρπαστικοί άνθρω
ποι, αέναοι εξερευνητές
και με ακόρεστη δίψα για
γνώση, με αστείρευτη
αγάπη και σεβασμό για τη
φύση, τα ζώα και τη θά

λασσα, που αφιέρωσαν
την ζωή τους στην διά
δοση της γνώσης και την
προστασία του υποβρύ
χιου κόσμου.
Το υποβρύχιο φωτο
γραφικό αρχείο τους, έρ
γο ζωής, βρίσκεται πλέον
στο Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας. Η δω
ρεά που πραγματοποι
ήθηκε στα τέλη Δεκεμ
βρίου του 2021 από την
ανιψιά τους Φωτεινή Αν
δρικοπούλου, κληρονό
μο της πολύτιμης αυτής
πνευματικής τους ιδιο
κτησίας.
Φωτεινή Ανδρικοπούλου
ΦΩΤΟ: Μελίτα Ρωσσώνη

διεθνούς βιβλιογραφίας.
Η ανάγκη τους να γνω
ρίσουν τον υποβρύχιο κό
σμο στο ευρύτερο κοινό,
τους οδήγησε να φτιά
χνουν μικρά φιλμ – προ
βολές. Σε μια εποχή που
δεν υπήρχαν τα σημε
ρινά μέσα, δαπανούσαν
άπειρες ώρες στη σύνθε
ση των διαφανειών των
προβολών, τις οποίες πα
ρουσίαζαν με κατάλληλη
μουσική υπόκρουση και
αφήγηση. Οι προβολές
αυτές και η εξαιρετικά
πρωτότυπη για την επο
χή δουλειά τους είχαν
πάντα ενθουσιώδη απο
δοχή από το κοινό.

Στις 5 Ιανουαρίου του 2022 έφυγε από τη ζωή ο Κάρολος
Βράτιτς, πολύτιμος συνεργάτης του Μουσείου μας και
Ιδρυτικό μέλος των Φίλων του ΜΓΦΙ. Οι γονείς του πα
ντρεύτηκαν στη Σμύρνη και ήρθαν στην Ελλάδα μετά το
1922. Ο Κάρολος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930, τελείωσε
τη Λεόντειο και σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή.
Υπήρξε ο άνθρωπος που ξεκίνησε τις υποβρύχιες λή
ψεις στην Ελλάδα το 1965. Αρχικά έπαιρνε slides και δη
μιουργούσε «διαποράματα» (προβολές με συνδυασμούς
πολλών εικόνων, με ήχο, μουσική και εφέ). Αργότερα με
κινηματογραφική μηχανή για την οποία είχε εφεύρει ο
ίδιος ένα υδατοστεγές περίβλημα, μέχρι να εμφανιστούν
οι υποβρύχιες κάμερες.
«Αισθανόμουνα πάντα την ανάγκη αυτό που βλέπω να
το δείξω και σ’ όλο τον κόσμο» έλεγε.
Σχεδόν όλες οι δημιουργίες του είχαν φιλοξενηθεί σε
εκδηλώσεις των Φίλων και είχαν μαγέψει το κοινό. Επειδή
ο Κάρολος, εκτός από κινηματογραφιστής, ήταν και καλλι
τέχνης τόσο στη μουσική επένδυση όσο και στην αφήγηση
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των προβολών του. Ίσως γι’
αυτό είχε βραβευθεί σε ελλη
νικά και διεθνή φεστιβάλ.
Προσωπικά τον θυμάμαι
να μας εκπαιδεύει ως εθελο
ντές-ξεναγούς στο υδροβιο
λογικό τμήμα του Μουσείου,
με βαθιά γνώση του αντικει
μένου, με πικάντικες λεπτο
μέρειες για την «ιδιωτική ζωή
των κοχυλιών» και με πολύ
χιούμορ. Τον θυμάμαι και ως ορθοδοντικό στο ιατρείο του
στο Κολωνάκι πάνω από το τότε Dolce.
Τον θυμάμαι επίσης στις συναντήσεις της οργανωμέ
νης ομάδας συλλεκτών κογχυλιών που συναντιόταν κάθε
βδομάδα στο εργαστήριο Υδροβιολογίας του Μουσείου με
συντονιστές τη Μαριάννα Ντελαμότ και την Εύη ΒαρδαλάΘεοδώρου.
«Αυτός ο κόσμος (του βυθού) ζει δίπλα μας κι έχει την
απαίτηση να ζήσει με όλες του τις τεράστιες προσφορές
για την ύπαρξή μας και γενικά για τη ζωή μας», όπως είπε
ο ίδιος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Παρασκήνιο».
Ο Κάρολος Βράτιτς υπήρξε κι αυτός μια αλησμόνητη
φυσιογνωμία που άφησε βαθιά το αποτύπωμά της στο
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
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Άννα Κ-Μ, 7/2/2022

•

•
Όπως στο παραμύθι, ο βάτραχος για να γίνει πριγκιπόπουλο
πρέπει να τον αγαπήσει η βασιλοπούλα, έτσι και η Αθήνα μας
για να γίνει αξιολάτρευτη πρέπει να την αγαπήσουμε … Πώς
θα γίνει αυτό; Με ξεναγήσεις σαν την σημερινή (3/4/22) που
απολαύσαμε από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Νίκο
Βατόπουλο.
Περπατήσαμε από την Πλατεία Συντάγματος μέσω της
Πανεπιστημίου ως την Ομόνοια και επιστρέψαμε πάλι στο
σύνταγμα μέσω της Σταδίου.
Άπειρες οι πληροφορίες, η μια πιο ενδιαφέρουσα από την
άλλη. Να λίγες που συγκράτησα:
• Από τη σκάλα του Πανεπιστημίου θα έπρεπε να βλέπαμε
το Μοναστηράκι και τον Κεραμεικό, αν δεν χτίζονταν τα
κτήρια πίσω από την Κλαυθμώνος.
• Ο αγκυλωτός σταυρός, στα κάγκελα του Νομισματικού
Μουσείου, αν και αρχαίο διακοσμητικό στοιχείο, έγινε μι
σητός λόγω της χρήσης του από τους Ναζί.
• Με τα νερά που υπάρχουν στο υπέδαφος της Αθήνας ευ
δοκιμούν ωραιότατα οι νεραντζιές και οι ελιές, δέντρα που

•

•

•

δεν ήξεραν οι Βαυαροί, αλλά
ακόμη και πλατάνια.
Τα Χαυτεία από τον Χαύτα
και το «οικόπεδο» του πρώην
«Κατράντζου», 42 χρόνια σε
εκκρεμότητα.
Τόπος κατοικιών ήταν περισ
σότερο το Σύνταγμα, ενώ η
Ομόνοια είχε πολλά ξενοδο
χεία.
Στην Πλατεία Κοτζιά είδαμε
την αναμνηστική πλάκα για την Αντίσταση που προέβαλαν
στους Ναζί στις 10 Απριλίου του 1942 οι υπάλληλοι του
Τ.Τ.Τ. (Ταχυδρομείο-Τηλεφωνείο-Τηλεγραφείο)
Το σπίτι όπου έμεινε αρχικά η Αμαλία και περιγράφει
στις επιστολές προς τον πατέρα της στεγάζει σήμερα το
Μουσείο της πόλης των Αθηνών
Τέλος τον εκδοτικό οίκο ΙΚΑΡΟΣ, από το 1941 και ποιος
άνθρωπος της τέχνης δεν πέρασε από εδώ και λίγο πιο
πέρα το αξέχαστο τυροπιτάδικο…

Πολύ ενδιαφέρον και το σχόλιο του Νίκου Βατόπουλου για
τους βανδαλισμούς ως έκφραση αχαλίνωτου εγωισμού του
ατόμου.
Καταλήξαμε στο μεζεδοπωλείο «Τζίτζικας και Μέρμηγκας»
για μεσημεριανό και ενθουσιώδη σχόλια.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Κυριακή 3 Απριλίου
ΦΩΤΟ: Διαδίκτυο

Έγινε ο περίπατος στο Ιστορικό
Κέντρο της Αθήνας με τον δημο
σιογράφο και συγγραφέα, Νίκο
Βατόπουλο (βλέπε σελ. 11)

Σάββατο 9 Κυριακή 10 Απριλίου
Έγινε το ΠΑΖΑΡΙ μας μετά από δύο
χρόνια διακοπής. Περισσότερα σε
επόμενο τεύχος.
ΜΑÏΟΣ

Τρίτη 3 Μαΐου, 19:30
Η Καθηγήτρια του Τμήματος
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Λιάνα
Σακελλίου-Schultz, θα μιλήσει και
θα συζητήσει μαζί μας με θέμα:
«Gary Snyder: η ποιητική και η πολι
τική του τόπου». Η οικολογική προ
σέγγιση του Αμερικανού ποιητή για
τον κόσμο και την Ελλάδα.

Κυριακή 29 - Τρίτη 31 Μαΐου
Εκδρομή στην «Άλλη Κέα»
ΙΟΥΝΙΟΣ

Εκδρομή στην «Άλλη ΚΕΑ»
Τι θα ήθελες να μάθεις για την Τζια;
Δεν είναι Μύκονος, δεν είναι μόνο το νησί που πας εύκολα και γρήγορα.
Το πολυσύχναστο και συχνά ενοχλητικό νησί των νεόπλουτων.
Δεν είναι γεμάτο αρχοντικά όπως η Άνδρος. Δεν είναι γεμάτο Ιάπωνες τουρίστες
που πάνε για το γάμο τους, όπως η Σαντορίνη.
Αλλά τότε τι είναι η Κέα; Είναι η γοητεία της ταπεινοσύνης!
Το αγροτικό κι όχι ψαράδικο νησί. Οι βελανιδιές της, τα αγροτικά παραμύθια,
ο Σιμωνίδης ο Κείος με τα σοφά του επιγράμματα.
Το τουμπί, το λαγούτο και ο μπάλος.
Τα εμαγιέ παγούρια και κράνη του πολέμου. Ο μαγευτικός αρχαιολογικός χώρος
της Καρθαίας που αντιστέκεται στο αυτοκίνητο και την πολυκοσμία.
Οι μαγειρικές της Αγλαΐας.
Η Τζια είναι το πρώτο μέλι στην ιστορία … και … μέλι οι κουβέντες
αυτού του ξεναγού μας!

Τρίτη 7 Ιουνίου
Θα γίνει το «Ουζάκι» μας με βραζι
λιάνικη τζαζ.

Περισσότερα στο: filoi-gnhm.gr/site/events/3imeri-ekdromi-sti-tzia/
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