
T ρ ι μ η ν ι α ί α  έ κδ ο σ η  τ ω ν  Φ ί λ ω ν  το υ  Μ ο υ σ εί ο υ  Γο υ λ α ν δρ ή  Φ υ σ ι κ ή ς  Ι σ τορ ί α ς

Τεύχος   97     Ιουλ. Αυγ. Σεπτ.  2009

Έτος ιδρύσεως 1978

www.filoi-gnhm.gr

Από το πλαγκτόν μέχρι 

τις φάλαινες και από 

τους σπόρους μέχρι τον 

άνθρωπο, οι οργανισμοί 

μεταναστεύουν για να 

βελτιώσουν τις συνθήκες 

της ζωής τους, να τραφούν 

και να αναπαραχθούν

«Όταν ξεκίνησα, μου είχαν 

πει ότι οι δρόμοι στην 

Αμερική είναι στρωμένοι 

με χρυσάφι. Όταν έφτασα, 

είδα ότι οι δρόμοι δεν 

είναι καν στρωμένοι και το 

κυριότερο: ανακάλυψα ότι 

περίμεναν να τους 

στρώσω εγώ».

Όταν το Σχολείο 

δεν μπορεί να πάει 

στο Μουσείο, 
τότε το Μουσείο 

πάει στο Σχολείο

Όταν το Σχολείο 

δεν μπορεί να πάει 

στο Μουσείο, 
τότε το Μουσείο 

πάει στο Σχολείο

Η Μετανάστευση 
των 

Οργανισμών
Η Μετανάστευση 

των 
Οργανισμών

Νέο 
Εκπαιδευτικό 

Πακέτο 
για δανεισμό

Νέο 
Εκπαιδευτικό 

Πακέτο 
για δανεισμό

Η Ελλάδα από χώρα αποστολής 

έγινε χώρα υποδοχής 

μεταναστών… Είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι στην Ελλάδα 

σήμερα ένας στους δέκα είναι 

μετανάστης ή μέτοικος… 

Ωφελεί να θυμόμαστε ότι 

πολιτισμένος είναι εκείνος 

που αναγνωρίζει στον άλλον

το δικαίωμα να είναι 

διαφορετικός.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι αξία θα είχε η εργασία μας, 
εάν δεν προσπαθούσαμε μ’ αυτήν 
να εξυψώσουμε τον πνευματικό 
και ψυχικό μας κόσμο, να γίνουμε 
καλύτεροι άνθρωποι; 
Μ’ αυτό το σκεπτικό δημιουργήσαμε 
το τελευταίο εκπαιδευτικό Πακέτο 
για δανεισμό την 4η Μουσειοσκευή 
με θέμα τη Μετανάστευση των Ορ-
γανισμών, από τους σπόρους μέχρι 
τον άνθρωπο και από το πλαγκτόν μέχρι τις 
φάλαινες. Ξεκίνησε να ταξιδεύει στα σχολεία 
από τα μέσα της περασμένης σχολικής χρονιάς 
και είναι η πρώτη που συμπεριλαμβάνει και τον 
άνθρωπο ως μέλος του οικοσυστήματος κι ενός 
πληθυσμού που μετακινείται προς τις ευνοϊκότε-
ρες συνθήκες, αφού τα αγαθά πάνω στη γη δεν 
είναι ισοκατανεμημένα.
Όπως λέει και ο Μάρκο Γκαστίν, ο σκηνοθέτης 
του ντοκιμαντέρ που περιέχεται στη Μουσειο-
σκευή, «Απευθύνεσαι στην καρδιά του θεατή για 
να φτάσεις στο νου του».Ή όπως λέει ο Μικρός 
Πρίγκιπας «Τα σημαντικά είναι αόρατα με τα 
μάτια. Πρέπει να ψάχνεις με την καρδιά».

1.   Τεύχος για τον εκπαιδευτικό με Περιεχόμενα, Εισαγωγή και 

Σκεπτικό, Οδηγίες, Βιβλιογραφία, Ευχαριστίες και Προτάσεις για 

δέκα Δραστηριότητες

2.  Τεύχος Δραστηριοτήτων με φύλλα εργασίας για Δημοτικό και 

Γυμνάσιο και οκτώ Δραστηριότητες που περιγράφονται πλήρως 

3.  Τεύχος με τη θεωρητική προφορική ενημέρωση (αφήγηση για 

50 εικόνες)* 

4.  Ένα CD με 50 απλές ή σύνθετες σταθερές εικόνες που συνοδεύ-

ουν τη θεωρητική προφορική ενημέρωση και προβάλλονται σε 

σύστημα power point

5.  Ένα παγκόσμιο χάρτη σε μουσαμά με ενοποιημένες τις ξηρές

6.  Ένα παγκόσμιο χάρτη σε μουσαμά με ενοποιημένους τους ωκε-

ανούς

7.  Ένα DVD με το ντοκιμαντέρ «Αποδοχή» από τη σειρά «Μικρές 

Οδύσσειες» του Μάρκο Γκαστίν, παραγωγή της ΕΡΤ  

8.  Τεύχος με πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό, από το Βιβλίο «Πο-

σοτικές Οικολογικές Μέθοδοι», κεφάλαιο 7 «Το Φαινόμενο της 

Μετανάστευσης των Ζώων» του καθηγητή Μιχάλη Καρανδεινού

9.  Κουτί με δακτύλιους πουλιών και σήματα μαρκαρίσματος (tags) 

για θαλάσσιες χελώνες

10.  Δύο πληροφοριακά φύλλα για τη δακτυλίωση των πουλιών και 

το μαρκάρισμα των χελωνών

Επίσης με κάθε δανεισμό της Μουσειοσκευής προσφέρεται έντυπο 

υλικό-δώρο για τον εκπαιδευτικό και τη μαθητική κοινότητα. 

* Η αφήγηση χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια: 1) Εισαγωγή, 2) Με-

τανάστευση σε Φυτά, Μαλάκια και Έντομα , 3) Μετανάστευση 

σε Ψάρια, Ερπετά και Θηλαστικά στη θάλασσα , 4) Μετανά-

στευση σε Θηλαστικά και Πουλιά στην ξηρά, 5) Μετανάστευση 

των Ανθρώπων.

Στόχος - σκεπτικό
Η «Μετανάστευση των Οργανισμών» ασχολείται με το φαινόμενο 

της μετανάστευσης από το πλαγκτόν μέχρι τις φάλαινες και από 

τους σπόρους μέχρι τον άνθρωπο. 

Η επιλογή του θέματος της μετανάστευσης έγινε επειδή είναι καλό 

να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μετακινήσεις των οργανισμών είναι 

απαραίτητη διαδικασία μέσα στον κύκλο της ζωής. Οι μεταναστεύ-

σεις των ανθρώπων βρίσκονται στην καθημερινή μας επικαιρότητα 

και είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι όπως και τα άλλα 

είδη μεταναστεύουν για να επιβιώσουν ή για να βελτιώσουν τις 

συνθήκες της ζωής τους. 

Στόχος της μουσειοσκευής είναι να βοηθήσει στη μείωση της ξενο-

φοβίας και του ρατσισμού, να δώσει έναυσμα για προβληματισμό 

και συζητήσεις. Η προστασία της φύσης και των οργανισμών είναι 

θέμα πολιτισμού και δικαιοσύνης. Όλοι οφείλουμε να μοιραζόμα-

στε τα αγαθά αυτού του πλανήτη ισότιμα. Όταν παραδεχθούμε και 

εφαρμόσουμε αυτή την αρχή,  η συμπεριφορά μας θα γίνει λιγό-

τερο αλαζονική, άρα λιγότερο βλαβερή για τον πλανήτη.

Υπάρχουν θαλάσσιοι και χερσαίοι οργανισμοί που μετακινούνται 

στον πλανήτη σαν να είναι ο «κήπος» τους και μας εκπλήσσει η 

αφοσίωσή τους σε συγκεκριμένους τόπους που έχουν προκύψει 

από τη μακροχρόνια διαδικασία της εξέλιξης, χωρίς να μπορούμε 

πάντα να εξηγήσουμε τους λόγους. Με τη μετανάστευση επιτρέ-

πεται σ’ έναν βιότοπο να αναγεννηθεί, αλλά και δημιουργούνται 

εναλλακτικές περιοχές επιβίωσης. 

Η δυσκολία στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πακέτου δεν είναι 

τόσο η συλλογή των στοιχείων, όσο η επιλογή του υλικού που θα 

κρατήσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επικεντρωθήκαμε 

στη βιολογία των οργανισμών που αναφέρονται, αλλά μόνο στη 

μεταναστευτική τους δραστηριότητα και πολύ λίγο ασχοληθήκαμε 

με την προστασία ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. 

Η διάρκεια της αφήγησης δεν ξεπερνάει τα 20-30 λεπτά και περι-

λαμβάνει 50 παραγράφους με μικρές ευνόητες φράσεις, αφού ο 

λόγος είναι προφορικός.

Ελπίζουμε η «Μετανάστευση των Οργανισμών» να χρησιμοποιηθεί 

από τους εκπαιδευτικούς με την ίδια όρεξη και συνέπεια, όπως και 

οι παλαιότερες μουσειοσκευές. Σήμερα στην Ελλάδα ο ένας στους 

δέκα είναι μετανάστης. 

 Η μουσειοσκευή αυτή μας καλεί να αναγνωρίσουμε στους άλλους 

το δικαίωμα να είναι διαφορετικοί.

Απευθύνεται
 Η Μουσειοσκευή απευθύνεται σε παιδιά και νέους από 10 ετών και 

άνω και η διάρκεια παρουσίασής της χωρίς την προβολή του ντοκι-

μαντέρ, είναι περίπου δύο διδακτικές ώρες.

Η  Μετανάστευση  των  οργανισμώνΗ  Μετανάστευση  των  οργανισμών

Σύντομη 
αναδρομή
Τα φορητά εκπαιδευ-

τικά πακέτα, οι Μουσει-

οσκευές, είναι εργαλεία συμπυκνωμένης και ελκυστικής πληροφό-

ρησης. Καλούν τα παιδιά και τους νέους σε συμμετοχικότητα και σε 

προσωπική αναζήτηση σχετικά με τα θέματα που καταπιάνονται. Πα-

ρουσιάζονται εύκολα από τους εκπαιδευτικούς χωρίς να απαιτούνται 

ιδιαίτερες γνώσεις. 

Οι Φίλοι του ΜΓΦΙ δημιούργησαν και κινούν με την έγκριση του Παι-

δαγωγικού Ινστιτούτου, τέσσερις Μουσειοσκευές: «Τα Ηφαίστεια της 

Ελλάδας», «Τα Ελληνικά Δάση», «Το Έδαφος στηρίζει τη Ζωή» και τη 

«Μετανάστευση των οργανισμών». Οι Μουσειοσκευές έχουν ταξιδέ-

ψει σε όλη την Ελλάδα, από Έβρο μέχρι Κρήτη και από Κέρκυρα μέχρι 

Κάλυμνο συχνά και σε μονοθέσια σχολεία. Κατά μέσο όρο 3.000 παιδιά 

κάθε χρόνο έρχονται σ΄επαφή με τις Μουσειοσκευές των Φίλων.

Έτσι όταν το Σχολείο δεν μπορεί να πάει στο Μουσείο, τότε το Μουσείο 

πάει στο Σχολείο.

Περιεχόμενα
Η Μουσειοσκευή περιέχει 10 αντικείμενα:

Η τέταρτη μουσειοσκευή

Όλες οι μουσειοσκευές 
με τα αντίγραφά τους

«H Μετανάστευση των Οργανισμών»

«Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας» «Τα Ελληνικά Δάση» «Το Έδαφος στηρίζει τη Ζωή»



Δραστηριότητες 
της Μουσειοσκεύης
Κάθε μια από τις δραστηριότητες που ακολουθούν 

αναφέρει το στόχο, τις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται, 

τα υλικά που θα χρειαστούν, ποιο είναι το ζητούμενο 

καθώς και άλλα θέματα που συνδέονται με τη συγκεκρι-

μένη δραστηριότητα. 

•  Υπερπόντια ταξίδια: Ασχολία με αντιπροσωπευτικές ομάδες ζώων 

(ψάρια, ερπετά, θηλαστικά) που κάνουν μεγάλες μεταναστεύσεις 

π.χ. σολομοί, θαλάσσιες χελώνες, φάλαινες 

•  Ταξιδιάρικα πουλιά (εξοικείωση με ένα βιβλίο-οδηγό 

αναγνώρισης πουλιών και των μεταναστευτικών τους 

διαδρομών, όπως ο Μαυροπετρίτης, το γεράκι της 

Ελεονόρας)

•  Όλα τα ταξίδια δεν είναι ευχάριστα (π.χ. απεικόνιση 

δυσμενών ανθρώπινων ενεργειών, καταστροφή βιοτό-

πων σε δέλτα ποταμού ή σε παραλία)

•  Τα ταξίδια θα μπορούσαν να είναι και ευχάριστα (για παρά-

δειγμα η προστασία ενός βιοτόπου) 

•  Τραγουδώντας την ξενιτιά (συλλογή πεζογραφημάτων, ποιημά-

των ή τραγουδιών που αναφέρονται στην ξενιτιά)

•  Συνεντεύξεις από την οικογένειά μου (σχεδόν όλες οι ελληνικές 

οικογένειες έχουν ένα ή περισσότερα μέλη που ξενιτεύτηκαν παλι-

ότερα ή και σήμερα) 

•  Μητροπόλεις και αποικίες (Ιστορικά στοιχεία για τις αποικίες στη 

Μεσόγειο)

•  «Πώς το λέτε εσείς εδώ;» (Προτείνεται η προβολή της ταινίας «Η 

θεία από το Σικάγο» με την προτροπή να προσεχθούν οι ξένες λέξεις που 

χρησιμοποιεί η πρωταγωνίστρια, ώστε να θιγεί το θέμα της ξενομανίας)
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ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗΣ

Προς τους Φίλους του Μουσείου  
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
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✄

Παρακαλώ να μου δανείσετε 

τη Μουσειοσκευή με τίτλο:

(τσεκάρετε με αριθμούς 

κατά προτεραιότητα)

 Μετανάστευση των Οργανισμών

 Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας

 Τα  Ελληνικά Δάση

 Το Έδαφος στηρίζει τη Ζωή

Γνωρίζω ότι ο διακανονισμός 

μετακίνησης και τα έξοδα 

μεταφοράς βαραίνουν εμάς. 

Επίσης γνωρίζω ότι οι 

Μουσειοσκευές απευθύνονται 

σε παιδιά από 10 ετών και άνω.

Αριθμός παρουσιάσεων 

που θα κάνω: ……

Αριθμός μαθητών 

που θα συμμετέχουν συνολικά: ……

Ονοματεπώνυμο 

Εκπαιδευτικού:

……………………………

……………………………

Όνομα Σχολείου:

……………………………

……………………………

Τηλέφωνο κινητό:

……………………………

Τηλέφωνο σταθερό:

……………………………

Διεύθυνση:

……………………………

……………………………

 e-mail:

……………………………

Πρόσωπο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς που εξουσιοδοτώ για τη μετακίνηση 

της Μουσειοσκευής:

΄0νομα:

………………………………………………………………………………

Τηλ:

………………………………………………………………………………

(Υπογραφή)

………………………………………………………………………………

(Σφραγίδα Σχολείου)

Πληροφορίες ή εικόνες για τη δημιουργία της Μουσειοσκευής πάρθηκαν 

από τα πιο κάτω έντυπα:

-  Baker R. The mystery of Migration, London 1980

-  Burton R. The global Zoo. Time-Life books. Amsterdam, 1991

-  City Streets/Οι δρόμοι της πόλης, Εκδόσεις Μορφωτικού Ιδρύματος 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2007

-  International Wildlife Magazine

-  Kremezi-Margaritouli A.2000. Portable environmental education kits 

in Greece: Their philosophy, design and use. In Proceedings of the 

Nineteenth Annual Symposium on Sea Turtle Conservation and Biology 

(compilers: H. Kalb, T. Wibbels). South Padre Island, Texas, USA. 2-6 March 

1999. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-443. National Marine 

Fisheries Service, Southeast Fisheries Science Center, Miami, USA.

-  Les hommes préhistoriques, Α. Millard, Fernand Nathan 

-  Les poissons, Editoriale Jaca Book Spa, Milan, 1986

-  Loutz, L. P. and J.A. Musick. The biology of sea turtles. CRC 1997

-  Mahlon Hoagland and Bert Dodson, The way life works, USA, 1995

-  Margaritoulis D. and others. 2003. Loggerhead turtles in the 

Mediterranean Sea: present knowledge and conservation perspectives. 

In: Loggerhead sea turtles. Smithsonian Books. Washington D. C.

-  Margaritoulis D.1988. Post-nesting movements of loggerhead sea turtles 

tagged in Greece. Raports et Proces-verbaux des reunions de la CIESM

-  National Geographic Magazine

-  Natural Wildlife Magazine

-  Nature’s Last Strongholds

-  Reader’s digest, Great World Atlas, 1962

-  Reader’s digest, The living world of animals, Sydney 1971

-  Reader’s digest. The fascinating secrets of Oceans and Islands, G.B. 1972

-  Ακριώτης Τ. 1998, Μετανάστευση στα πουλιά-Κυκλάδες, ιστορία του 

τόπου και τοπικές ιστορίες.

-  Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21ο αιώνα, Δημογραφικό, Βύρων Κοτζα-

μάνης, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2004

-  Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21ο αιώνα, Μετανάστευση, Κλέων Τσί-

μπος, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2004

-  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Διεθνές Συμβούλιο για τη διατήρηση 

των πουλιών

-  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Μαυροπετρίτης, το γεράκι του Αιγαίου, 

Αθήνα 2007

-  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Τα πουλιά της Ελλάδας, της Κύπρου και 

της Ευρώπης, οδηγός αναγνώρισης, Killian Muullarney, Lars Svensson, 

Dan Zetterström, Peter J. Grant

-  Καρανδεινός Μ. Ποσοτικές Οικολογικές Μέθοδοι-από τη θεωρία στην 

πράξη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007

-  Κρεμέζη-Μαργαριτούλη A. 2002. Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Φυ-

σικό Περιβάλλον ή διασκεδάζοντας έξω από τέσσερις τοίχους. Πρακτικά 

από το 6ο Περιφερειακό Σεμινάριο Μουσείο-Σχολείο, Καβάλα 20-22 

Σεπτεμβρίου 2002. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Υπουργείο Πολιτισμού, Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων (ICOM)-Ελλη-

νικό Τμήμα, Δημοτικό Μουσείο Καβάλας

-  Κρεμέζη-Μαργαριτούλη A. 2003. Φορητά Εκπαιδευτικά Πακέτα για το 

Περιβάλλον – δημιουργία και διακίνηση, Πρακτικά από το Πανελλήνιο 

Συμπόσιο με θέμα: Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 21-23/2/2003, 

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολι-

τιστικής Κληρονομιάς

-  Κρεμέζη-Μαργαριτούλη Α. Αθήνα 1991. Η Βαλίτσα της Χελώνας, η 

περιβαλλοντική άποψη για τη Μουσειοσκευή. Περιοδικό ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, 

τεύχος 38

-  Οι Φίλοι του Μουσείου, Τεύχος 66, 2001

-  Πρόγραμμα θεατρικού έργου «Ένας στους δέκα», μια παράσταση βασι-

σμένη σε εμπειρίες μεταναστών, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Περίοδος 

2007-2008

-  Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ, «Θαλασσινά Ταξίδια», τεύχος για τους γονείς μέσα 

στο επιτραπέζιο παιχνίδι

-  Τα δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς, Σούλα Τόσκα-Καμπά, Ζαχαρόπου-

λος 2006 Αθήνα

Πριν από την κυκλοφορία της στα σχολεία, η Μουσειοσκευή δοκιμάστηκε σε 

ομάδες νέων και παιδιών στις κατασκηνώσεις «Χαρούμενο Χωριό» στη Βα-

ρυμπόμπη και «Χαρούμενα παιδιά, Χαρούμενα Νιάτα» στην Ελευσίνα. Επίσης 

παρουσιάστηκε στο University of Indianapolis (10/11/08) και στο Πανελλήνιο 

Συνέδριο «Περιβάλλον-Πολιτισμός-Εκπαίδευση» που διοργάνωσε η Ένωση 

Ελλήνων Φυσικών στο Ηράκλειο Κρήτης (26-29/3/09).

Συντελεστές
•  Συγγραφή μέρους της αφήγησης, φύλλων εργασίας, δραστηριοτήτων, οδηγιών, επιλογή εικόνων και 

συντονισμός: Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη 

•  Συγγραφή μέρους της αφήγησης και συμβουλές: Μαρίνα Μακρίδου-Μαλλούχου

•  Γραφιστική επιμέλεια τευχών, ψηφιακής προβολής, δημιουργία πανό και τρίπτυχου Μουσειοσκευής: 

Δημιουργικό γραφείο Defrost Desing

•  Σχέδια: Εύα Ρέντζου 

•  Σκαναρίσματα, επεξεργασία εικόνων της αφήγησης, δακτυλογραφήσεις και οργάνωση κινήσεων της 

Μουσειοσκευής: Μαριάνα Δημητρίου

Ευχαριστίες
Eκτός από τους συντελεστές το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων ευχαριστεί θερμά, τους υπεύθυνους 

των εργαστηρίων του Μουσείου: Εύη Βαρδαλά-Θεοδώρου, Μαρία Δημάκη, Αχιλλέα Δημητρόπουλο και 

Σταύρο Ρίζο, για τις πολύτιμες συμβουλές τους, τη συγγραφέα Αγγελική Βαρελλά για την ορθογραφική 

διόρθωση των κειμένων και το σκηνοθέτη Μάρκο Γκαστίν και την ΕΡΤ για την παραχώρηση του Ντοκιμα-

ντέρ «Αποδοχή» από τη σειρά «Μικρές Οδύσσειες».

•   H ενέργεια επιχορήγησης σχεδίων δράσης από Μ.Κ.Ο. εντάσσεται στο Ε.Π. απασχόληση και επάγγελ-

ματική κατάρτιση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Συγχρηματοδότηση 75% 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Βιβλιογραφία
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ (επιλέξτε ανάλογα) 

Προς το Δ.Σ. του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας», Λεβίδου 13, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ 

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου

«Οι Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας». 

 (υπογραφή)..................................... ημερομηνία.....................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παραλήπτη της αλληλογραφίας..................................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (οδός αριθμός)..........................................................................................(ταχ. κώδικας)....................(περιοχή)..................................................... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ .................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (πρωινές ώρες)..................................... FAX................................ E-mail .................................................................. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ........................................................................

(για οικογένειες) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ και σχέση ως προς τον παραλήπτη της αλληλογραφίας:

α).......................................................................................................................................... έτος γέννησης................................επάγγελμα ιδιότητα.............................................................

β).......................................................................................................................................... έτος γέννησης................................επάγγελμα ιδιότητα.............................................................

γ).......................................................................................................................................... έτος γέννησης................................επάγγελμα ιδιότητα.............................................................

δ).......................................................................................................................................... έτος γέννησης................................επάγγελμα ιδιότητα.............................................................

Η υποψηφιότητά μας προτείνεται από τα δύο μέλη που υπογράφουν παρακάτω:

1) ΟΝΟΜ/ΜΟ.........................................................................................υπογραφή.......................... 2) ΟΝΟΜ/ΜΟ.........................................................................................υπογραφή..........................

Ανάμεσα στα προνόμια των μελών είναι: Η δωρεάν είσοδος σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους 

που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, η έκπτωση σε εκδηλώσεις των Φίλων, η αποστολή του περιοδικού, 

η ενημέρωση για τις εκδηλώσεις, η έκπτωση στα είδη του Μουσείου και το εστιατόριο «Αμμωνίτες» κ.ά. 

Οι συνδρομές που ξεκινούν από Σεπτέμβριο και μετά, ισχύουν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Άτομο  ❏  (40 x)

Οικογένεια ❏  (60 x)* 

Φορέας ❏  (130 x)

* Γονείς με ανήλικα παιδιά

…παρά αυτά που γρά-

φτηκαν για τις πυρκαγιές της Πάρνηθας και της 

Ηλείας στις 21/8/07 από τον Νίκο Φιλιππόπουλο, 

εθελοντή πυροσβέστη. Kαι αφού η ιστορία δυ-

στυχώς επαναλαμβάνεται, παραθέτουμε απο-

σπάσματα:

• «…Θα ήθελα να ξεχάσω τα πουλιά που δεν 

προλάβανε να φύγουν από τα πεύκα καθώς γι-

νόντουσαν παρανάλωμα του πυρός και τα είδα 

στον αέρα να φτερουγίζουν για λίγο και ύστερα 

να πέφτουν σαν φθινοπωρινά φύλλα..

• Θα ήθελα να ξεχάσω τα τρομαγμένα πρόσω-

πα των συναδέλφων μου όταν είδαμε τις 50με-

τρες φλόγες να μας ζώνουν από παντού

• Θα ήθελα να ξεχάσω τις αγωνιώδεις εκκλήσεις 

των ιδιοκτητών όλων των σπιτιών τριγύρω μας 

όταν άρχισαν να γλείφουν τα σπίτια τους οι φλό-

γες.

• Θα ήθελα να ξεχάσω όλους αυτούς που ήρθαν με τζιπάκια 

τραβώντας χειρόφρενα και πατώντας γκάζι μόνο και μόνο 

για να απολαύσουν το θέαμα, χωρίς να μας βοηθάνε, όταν τα 

ρουθούνια μας έτρεχαν κατράμι και μασούσαμε στάχτη.

• Θα ήθελα να τους ξεχάσω όταν προσπαθούσαμε να φύγου-

με … και δεν μπορούσαμε επειδή είχαν δημιουργήσει κυκλο-

φοριακό κομφούζιο.

• Θα ήθελα να ξεχάσω αυτή τη λαίλαπα που δεν υπήρχε τρόπος να τη 

φρενάρεις και λαίμαργα κατάπιε τις όμορφες περιοχές που κάποτε χα-

ρήκαμε ώς παιδιά, ενώ τα παιδιά μας δεν θα ξέρουν ότι υπήρχαν.

• Μα δεν θα ξεχάσω εκείνους τους χειριστές των ελικοπτέρων που τε-

λευταία στιγμή μας δημιούργησαν δίοδο διαφυγής μέσα από τους θεό-

ρατους τοίχους φωτιάς που μας περιτριγύρισαν.

• Μα δεν θα ξεχάσω τους συνάδελφους από Αταλάντη που 

ήρθαν να μας βοηθήσουν σε μια ξένη για αυτούς περιοχή.

• Μα δεν θα ξεχάσω όλες τις κυβερνήσεις έως τώρα, που 

επιτρέπουν σε οικοπεδοφάγους να χτίζουν, που αντιμετω-

πίζουν με αναλγησία τους εμπρησμούς και κοροϊδεύουν 

τους Εθελοντές.

• Μα δεν θα ξεχάσω το κράτος που ούτε γάντια δεν μας έδω-

σε, πόσο μάλλον που δεν μας είπε ούτε ένα ευχαριστώ, για 

να μη θίξει την επιτηδευμένη ανικανότητά του μπροστά στα 

συμφέροντα.

• Μα δεν θα ξεχάσω ότι καταφέραμε 4 παιδιά με 1 όχημα να στα-

ματήσουμε ένα μέτωπο 500 μέτρων, να σώσουμε 5 σπίτια και 

μερικά πρόβατα. Θα βοηθήσει να μπορέσω να κοιμηθώ όταν θα 

γυρίζουν οι εικόνες φρίκης στο μυαλό μου.

• Μα δεν θα ξεχάσω την όμορφη τραυμα-

τιοφορέα που μου συμπαραστάθηκε όταν 

δεν είχα αναπνοή, τους γιατρούς που μου 

ξανάδωσαν μέλλον, καθώς και το νοσηλευ-

τικό προσωπικό που ξεχείλιζε από ανθρω-

πιά και καλοσύνη.

Σας ευχαριστώ.

• Και δεν θα ξεχάσω να λέγομαι ακόμα άν-

θρωπος και να χρωστάω στη φύση ένα με-

γάλο συγνώμη για όλες τις καταστροφές 

που της έχει προξενήσει το είδος μου.

Η απορία μου είναι: Οι βίλες που θα χτίσετε, θα έχουν νόημα εάν δεν 

υπάρχει πια πράσινο γύρω σας; ...»

Κι εμείς προσθέτουμε: Ως πότε το κράτος θα εξακολουθεί να μην ξέρει 

τι του ανήκει ούτε ποια είναι τα δάση μας; Μ’ άλλα λόγια ως πότε αυτό 

που ανήκει σε όλους μας τόσο εύκολα να το αρπάζουν οι επιτήδειοι; 

Α. Κ-Μ 

Δεν βρίσκω άλλα λόγια …

Iσ τοσελίδα:  w w w.f i lo i - gnhm.gr

Αγριόγατα (Felis sylvestris): Ζει κυρίως σε ανοιχτά 
φυλλοβόλα δάση. Της αρέσει να κρύβεται και 

είναι δραστήρια τη νύχτα. Τρέφεται κυρίως με 
μικρά τρωκτικά (όπως τα ποντίκια), κουνέλια και 

λαγούς, μερικές φορές και με πουλιά, αμφίβια 
και ψάρια. Γεννά 2-6 μικρά μια φορά το χρόνο. 

Η θέση της στο τροφικό πλέγμα είναι σημαντική 
κυρίως επειδή ελέγχει τους πληθυσμούς ζώων που 

μπορεί να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα όπως 
συμβαίνει με τα ποντίκια και τα κουνέλια.

Για  τις  Εκδηλώσεις   

2009 – 2010

Βίδρα (Lutra lutra): Ζει σε υγροτόπους 
μόνο όπου τα νερά είναι πολύ καθαρά. 

κολυμπάει με μεγάλη ευκολία και είναι 
κυρίως νυκτόβια. Τρέφεται με ψάρια, και 

περιστασιακά με πουλιά, μικροθηλαστικά, 
αμφίβια κ.ά. Γεννά 2-3 μικρά κάθε ένα ή δύο χρόνια. 
Η Βίδρα αποτελεί δείκτη υγείας των ορεινών υδάτων.

Για τους μικρούς και τους μεγάλους Φίλους μας εξα-

σφαλίσαμε φέτος τη συνεργασία τριών διακεκριμένων 

επιστημόνων. Του φυσικού κ. Στέφανου Κάσδαγλη, του 

ιστορικού τέχνης κ. Παντελή Τσάβαλου και του ιστορι-

κού κ. Στάθη Γκότη.

Ο πρώτος με εκπαιδευτική πείρα και μεγάλο ταλέντο 

στην ευρεσιτεχνία, θα ενημερώνει και θα δημιουρ-

γεί μαζί με τα παιδιά πρωτόυπες κατασκευές σε έξι 

κυριακάτικα εργαστήρια. Σκοπός τους: η κατανόη-

ση των Φυσικών Νόμων και η χαρά της δημιουργίας 

(Βλέπε σελ. 7: 25/10, 22/11, 20/12, 24/1, 21/2, 18/4, 9/5). 

Ο δεύτερος που χαρήκαμε τις ξεναγήσεις του στην έκ-

θεση «Νόστοι» και στα Αιγυπτιακά του Αρχαιολογικού 

Μουσείου, καθώς και ο τρίτος, υπεύθυνος των Εκπαιδευ-

τικών Προγραμμάτων του Βυζαντινού και Χριστιανικού 

Μουσείου, θα συγκεράσουν τη φύση με την αρχαία, τη 

βυζαντινή και τη σύγχρονη τέχνη.

Οι συναντήσεις μας την πρώτη Δευτέρα κάθε μηνός στο 

café Αμμωνίτες θα συνεχιστούν, με κάποιες εξαιρέσεις 

(βλέπε στη σελίδα 8).

Καλή Αντάμωση!

Βίδρα  και Αγριόγατα
Πάγια τακτική του Μουσείου μας είναι να μη σκοτώνεται κανένα ζώο για εμπλουτι-

σμό των συλλογών του. Για τα δύο πιο πάνω σημαντικότατα θηλαστικά της ελληνι-

κής πανίδας ειδοποιηθήκαμε ότι βρέθηκαν σκοτωμένα στη Β. Ελλάδα.

Η σωστή τους ταρίχευση κοστίζει 3000 €. Τα ταριχευμένα ζώα στα Μουσεία αποτελούν 

«εργαλεία» ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία των ομοίων τους.

Για να αποκτηθούν λοιπόν αυτά τα δύο δείγματα μπορείτε να συμβάλλετε κι εσείς 

καταθέτοντας το ποσόν που επιθυμείτε στους λογαριασμούς - Εmporiki Bank 

148/84253928 και Εθνικής Τραπέζης 141/48000012 και πρέπει να προηγηθεί τηλε-

φώνημα στο 210 8083289.

• Κυριακή 25/10/09,  ώρα 11.00 π.μ. 
Εργαστήρι για παιδιά από 8 ετών.  ΝΕΡΟ 
Α΄μέρος: Υδρογεννήτριες, κολυμβητής του 
Καρτέσιου, έλικας του Αρχιμήδη, βροχή, χιόνι, 
χαλάζι κ. ά. από τον κ. Σ. Κάσδαγλη. Σύντομη 
ενημέρωση με εικόνες και κατασκευές από 
τους συμμετέχοντες. 

• Κυριακή 22/11, ώρα 11.00 π. μ. Εργαστήρι για 
παιδιά από 8 ετών.  ΝΕΡΟ Β΄μέρος: Υδροτροχός, 
υδρόμυλος, υδραυλικό πιεστήριο κ. ά. από τον 
κ. Σ. Κάσδαγλη. Σύντομη ενημέρωση με εικό-
νες και κατασκευές από τους συμμετέχοντες. 

• Κυριακή 20/12, ώρα 11.00 π. μ. στο 
Κέντρο ΓΑΙΑ για παιδιά από 5 ετών. 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή, σε συνεργασία  
με την Ομάδα  Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ. Θεατρικά 
δρώμενα, ζωντανή μουσική, κατασκευές κ.α. 

• Κυριακή 24/1/10, ώρα 11.00 π.μ. Για παιδιά 
από 8 ετών. ΧΡΟΝΟΣ: ηλιακό, υδραυλικό και 
ρολόι βαρύτητας, εκκρεμές κ. ά. από τον κ. Σ. 
Κάσδαγλη. Σύντομη ενημέρωση με εικόνες 
και κατασκευές από τους συμμετέχοντες.

• Κυριακή 21/2, ώρα 11.00 π.μ. για παιδιά από 
8 ετών. ΑΝΕΜΟΣ: Ανεμόμυλος, ανεμογεννή-
τρια, ανεμόμετρο, ανεμοδείκτης κ. ά. από τον 
κ. Σ. Κάσδαγλη. Σύντομη ενημέρωση με εικό-
νες και κατασκευές από τους συμμετέχοντες. 

27 - 28 /3 BΙΒΛΙΑΓΟΡΑ (Βλέπε σελ. 8)

• Κυριακή 18/4, ώρα 11.00 π.μ. για  παιδιά 
από 8 ετών. ΦΩΣ Α΄μέρος: Φωτόμετρο, φωτο-
γραφική μηχανή, ανάλυση του φωτός, δέσμη 
Λέιζερ κ.ά. από τον κ. Σ. Κάσδαγλη. Σύντομη 
ενημέρωση με εικόνες και κατασκευές από 
τους συμμετέχοντες. 

• Κυριακή 9/5, ώρα 11.00 π.μ. για παιδιά από 8 
ετών. ΦΩΣ Β΄μέρος: Ηλιακό αυτοκίνητο, ηλιακό 
πλοίο, διάθλαση, διάχυση, ανάκλαση του φωτός 
κ. ά. από τον κ. Σ. Κάσδαγλη. Σύντομη ενη-
μέρωση με εικόνες και κατασκευές από τους 
συμμετέχοντες. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε κάθε εργαστήριο 
και στη γιορτή: μέλη 10 €, μη μέλη 15 €.

Δηλώσεις απαραίτητες 
στο 210 8083289 και 210 8086405

Εκδηλώσεις ενηλίκων στη σελ. 8

Παιδικά εργαστήρια: «Με το Φως και τον Αέρα, με τη Γη και το Νερό»



• Δευτέρα 5/10/09, ώρα 18.00-20.00. 
Συγκέντρωση στους ”Aμμωνίτες’’, Κέντρο ΓΑΙΑ. 
Ενημέρωση για τα προγράμματα της χρονιάς. 

• Σάββατο 10/10/09, ολοήμερη εκδρομή στη 
Σαλαμίνα. Αναχώρηση στις 8.00 π. μ. από την είσο-
δο του Μουσείου (Λεβίδου 13, Κηφισιά). Θα ξενα-
γηθούμε στη θέση Κανάκια, από τον αρχαιολόγο 
καθηγητή κ. Γιάννο Λώλο, που διεξάγει τις ανασκα-
φές στην πόλη του Αίαντα. Επίσης θα επισκεφθούμε 
το Λαογραφικό Μουσείο, το σπίτι του Άγγελου 
Σικελιανού και θα αγναντέψουμε τη θέα του νησιού 
και του Σαρωνικού Κόλπου κ. ά. Γεύμα στην περιοχή 
με ατομικά έξοδα. Επιστροφή αργά το απόγευμα. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 25 €, μη μέλη 30 €. Κρατήσεις 
με καταβολή του αντιτίμου έως 30/9. 

• Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η: Παρασκευή 16 έως Κυριακή 
18 Οκτωβρίου 2009. Τριήμερη οικοτουριστική 
εκδρομή στην περιοχή Βελβεντού Κοζάνης. 
Αναχώρηση στις 8.00 π. μ. από την είσοδο 
του Μουσείου (Λεβίδου 13, Κηφισιά). Θα επι-
σκεφθούμε τους γεωλογικούς σχηματισμούς 
«Μπουχάρια», το Φράγμα Πολυφύτου, τους 
καταρράκτες του Σκεπασμένου, τις καλλιέρ-
γειες του Κρόκου (σαφράν), θα περπατήσουμε 
προς το κάστρο των Σερβίων κ. ά. Επιστροφή 
Κυριακή βράδυ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 170 €. 
Κρατήσεις με καταβολή του ½ του κόστους 
έως 30/9/09.

• Δευτέρα 2/11/09, ώρα 18.00-20.00. 
Συνάντηση στους «Αμμωνίτες», 
Κέντρο ΓΑΙΑ. 

• Κυριακή 15/11/09, επίσκεψη 
στο Οινοποιείο της οικογένειας Γεώργα, 
στα Σπάτα. Αναχώρηση στις 9.30 π. μ. από 
την είσοδο του Μουσείου (Λεβίδου 13, 
Κηφισιά). Η οικογένεια που κατοικεί στο 
Βιοκλιματικό σπίτι που είχαμε δει στην ταινία 
«Σπίτια του Ήλιου», καλλιεργεί βιολογικά και 
βιοδυναμικά τα αμπέλια της από το 1988. 
Ξενάγηση στο κτήμα και γεύμα σε εστιατόριο 
της περιοχής με ατομικά έξοδα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 15 €, μη μέλη 20 € 
 Κρατήσεις με καταβολή του αντιτίμου 
έως 10/11/09.

• Δευτέρα 7/12/09, ώρα 18.00-20.00. 
Συνάντηση στους «Αμμωνίτες». 

• Κυριακή 13/12/09, επίσκεψη στο Νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης. Ξενάγηση από 
τον ιστορικό τέχνης κ. Παντελή Τσάβαλο. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 12 €, μη μέλη 20 €. 
Κρατήσεις με καταβολή του αντιτίμου 
έως 25/11/09. 

Για το 2010  
προγραμματίζουμε

• Δευτέρα 11/1/2010, ώρα 18.00-20.00, 
(μετατίθεται λόγω εορτών). Συνάντηση 
στους «Αμμωνίτες», Κέντρο ΓΑΙΑ.

Κυριακή 17/1/10, ώρα 10.00. 
Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Ξενάγηση με θέμα «Η Φύση 
στην Αρχαία Τέχνη» στις αίθουσες της 
Εποχής του Χαλκού (τοιχογραφίες Θήρας, 
Μυκηναϊκά κ. ά.) από τον ιστορικό Τέχνης 
κ. Παντελή Τσάβαλο. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 12 €, μη μέλη 20 €. 
Κρατήσεις με καταβολή του αντιτίμου 
έως 8/1/10. 

• Τέλος Ιανουαρίου 2010, πρωτοχρονιάτι-
κη εκδήλωση και κοπή βασιλόπιτας.

• Δευτέρα 1/2/10, ώρα 18.00-20.00. 
Συνάντηση στους «Αμμωνίτες», Κέντρο ΓΑΙΑ. 

• Κυριακή 7/2/10, Επίσκεψη στο Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο. 
Ξενάγηση με προσανατολισμό στο θέμα 
«Η Φύση στη Βυζαντινή Τέχνη» 
από τον ιστορικό κ. Στάθη Γκότη. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 12 €, μη μέλη 20 €. 
Κρατήσεις με καταβολή του 
αντιτίμου έως 1/2/10. 

• Δευτέρα 1/3/10, ώρα 18.00. Συνάντηση 
στους «Αμμωνίτες», Κέντρο ΓΑΙΑ. Ώρα 19:00 
θα γίνει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μελών, στην αίθουσα Λεβέντη 
του Κέντρου ΓΑΙΑ.

• Κυριακή 14/3/10, Επίσκεψη στην Εθνική 
Πινακοθήκη. Ξενάγηση με θέμα 
«Η Φύση στη σύγχρονη Τέχνη» από τον 
ιστορικό Τέχνης κ. Παντελή Τσάβαλο. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 12 €, μη μέλη 20 €. 
Κρατήσεις με   καταβολή του αντιτίμου 
έως 4/3/10. 

• Σαββατοκύριακο 27 - 28/3/10, (του 
Λαζάρου) ώρα 10.30 - 15.00. Αίθριο του 
Κέντρου ΓΑΙΑ. 13η Βιβλιαγορά 
και Πασχαλινό Παζάρι. 
«Τα γήινα, τ΄ ανθρώπινα, τα νόστιμα». 
Βιβλία 2ο χέρι και καινούρια, 
είδη από φυσικές ύλες, 
«Το μικρό Μοναστηράκι» κ.ά. 
Δραστηριότητες για παιδιά από την Ομάδα 
Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ. Είσοδος ελεύθερη.

• Κυριακή 25/4/10, ολοήμερη εκδρομή 
και ξενάγηση στο Λαύριο. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: μέλη 25 €, μη μέλη 35 €. 
Κρατήσεις με καταβολή του αντιτίμου. 

• Δευτέρα 3/5/10, ώρα 18.00-20.00. 
Συνάντηση στους «Αμμωνίτες», Κέντρο ΓΑΙΑ.

• Κυριακή 30/5/10, ολοήμερη εκδρομή 
στην Αργολίδα και το Ναύπλιο. 
Ξενάγηση από την αρχαιολόγο 
κ. Νικολέτα Βαλάκου. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 
μέλη 25 €, μη μέλη 35 €. 
Κρατήσεις με καταβολή του αντιτίμου. 

• Δευτέρα 7/6/10, ώρα 18.00-20.00. 
Συνάντηση στους «Αμμωνίτες», Κέντρο ΓΑΙΑ.
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ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, 
εκτός από τη Βιβλιαγορά και τις Δευτέρες, 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
στο 210 8083289 και 210 8086405.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το μειωμένο κόστος 
συμμετοχής είναι η τακτοποίηση της συν-
δρομής που για το 2010 παραμένει: 
για άτομα 40 Є, οικογένειες 60 Є 
φορείς 130€.
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