Πέρασε ένας αιώνας από τη μέρα που ένας «πρωτοπόρος» της εποχής του – ο
«Μαντέμ Πατισάχ» Νικόλαος Διαμαντόπουλος- κι ένας φωτισμένος δάσκαλος
– ο καθηγητής των Φυσικών του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Σιάτιστας
Αναστάσιος Δάνας- με τους μαθητές του ανακάλυψαν, εξερεύνησαν και
οργάνωσαν σε αίθουσα του Τραμπαντζείου Γυμνασίου την πρώτη έκθεση
παλαιοντολογικών ευρημάτων της περιοχής.
Πέρασαν χρόνια δύσκολα -πόλεμοι, Κατοχή, φτώχεια- μα το Τραμπάντζειο
πάντα εδώ.
Πρωτοπόρο, κι ας μη το συνειδητοποιούμε πάντα. Ένα σχολείο συνέχεια μιας
εκπαιδευτικής παράδοσης της πόλης που θέλει την τοπική κοινωνία αρωγό του
σχολείου και το σχολείο παρόν όχι μόνο στην αίθουσα διδασκαλίας μα και στα
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.
Σε άλλες σελίδες του δικτυακού μας τόπου περιγράφουμε αναλυτικά την πορεία
της Παλαιοντολογικής Συλλογής Σιάτιστας μέσα στο χρόνο, ( Ένα Μουσείο…
103 ετών).
Σήμερα ανοίχτηκε μια καινούρια σελίδα στην ιστορία της Συλλογής!
Η ομάδα παλαιοντολόγων από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη της κ. Τσουκαλά Ευαγγελίας,
Δρ Παλαιοντολογίας, Αναπλ. Καθηγήτριας του Α.Π.Θ., και του Dick Mol
συνεργάτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Rotterdam (Ολλανδία)
κυριολεκτικά έδωσε νέα πνοή στη Συλλογή.
Δημιούργησε / οργάνωσε στην ίδια αίθουσα όπου και στο παρελθόν
εκθέτονταν τα ευρήματα, μια έκθεση των ευρημάτων τέτοια που εμείς οι
παλιότεροι περιμέναμε να δούμε χρόνια τώρα, μια έκθεση που δικαιώνει τους
ερευνητές/δημιουργούς της - καθηγητές του Τραμπαντζείου, καθηγητές του
Παν/μίου Αθηνών και του ΑΠΘ-, μια έκθεση στολίδι για την πόλη μας.
Μια έκθεση που ξετυλίγει μπροστά μας την πορεία της συλλογής με
ευρηματικότητα και αισθητική.
Η προσέγγιση στα ευρήματα λιτή-κατατοπιστική, φιλική στον επισκέπτη.
Αξιοποιήθηκαν από τους συντελεστές του έργου οι νέες τεχνολογίες έκθεσης
/προβολής κι έκαναν ένα μικρό θαύμα τη νέα αίθουσα.
Οφείλω να ομολογήσω ότι, πέρα απ’ το θαυμασμό μου για το αποτέλεσμα, την
ικανοποίηση για το νέο απόκτημα της πόλης μας, συγκινήθηκα, γιατί είδα να
δουλεύουν γι’ αυτήν την παραγωγή νέα παιδιά με γνώση και σεβασμό στο
παρελθόν, με συνεργάτες από την Ευρώπη σε μια δημιουργική ισότιμη σχέση.
Πριν περίπου ένα χρόνο ευχήθηκα στην κ. Τσουκαλά και τους συνεργάτες της,
σε αναλογία με το σπαρτιατικό «άμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρρονες», να
γίνουν πολύ καλύτεροι από όσους μέχρι τώρα φρόντισαν τη Συλλογή και να
χαρίσουν στην πόλη μας αυτό που περίμενε από το 1912, το 1939 και το 1980:
μια ολοκληρωμένη επιστημονική παρουσίαση του θησαυρού της γης μας, που

είδε το φως με το μόχθο και τη φροντίδα των δασκάλων, των μαθητών και των
κατοίκων αυτής της πόλης.
Και έτσι έγινε!
Η Ομάδα οδήγησε τη συλλογή με επιτυχία μπροστά ……. στο μέλλον με
σεβασμό στο παρελθόν, κάτι που τους τιμά ως ανθρώπους και ως επιστήμονες.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !!!!!!
Σε επόμενη ανάρτηση θα έχουμε πλήρη ξενάγηση στην αίθουσα της
Παλαιοντολογικής Συλλογής Σιάτιστας.
Μέχρι τότε αρκεστείτε στο φωτορεπορτάζ κάνοντας κλικ εδώ.
Αικατερίνη Ζωγράφου

