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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
•  Δευτέρα 9/1 (2η Δευτέρα λόγω εορτών) ώρα 

6:00-8:00 μ.μ. συνάντηση στο Café Αμμωνίτες. 
Ανάμεσα στις ευχές για τη νέα χρονιά, θα 
κόψουμε μια βασιλόπιτα μ’ ένα ποτήρι γλυκό 
κρασί. 

•  Κυριακή 15/1, 4:15 μ.μ. συνάντηση στο 
Κέντρο ΓΑΙΑ. Μετάβαση στο Εθνικό Θέατρο. 
Παρακολούθηση του έργου «Η Αυλή των 
Θαυμάτων». ΚΟΣΤΟΣ 25 € (*). 

•  Κυριακή 29/1, ξενάγηση στο Μουσείο 
Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη, Καρυατίδων 
και Καλλισπέρη 12, στάση μετρό Ακρόπολη. 
Είσοδος 5 €. Συνάντηση επιτόπου στις 12:00 
(*). Προαιρετικά, γεύμα στο Εστιατόριο του 
Μουσείου της Ακρόπολης.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (βλέπε και πλαίσιο)
•  Δευτέρα 6/2, 6:00-8:00 Café Αμμωνίτες. Ο 

μηχανικός  και μέλος μας Θεόδωρος Φορνιέ, 
θα μας «ταξιδέψει» στο Νότιο Πόλο. 

•  Τρίτη 7/2, 10:00 π.μ. ξενάγηση στο Νομισμα-
τοκοπείο, οδός Μεσογείων 34, στάση metro 
Νομισματοκοπείο. Συνάντηση επιτόπου. Η 
εκδήλωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ για περιορι-
σμένο αριθμό ατόμων (*). 

•  Κυριακή 26/2, εκδρομή στην Πάρνηθα, 
λίμνη και κορυφή Μπελέτσι, με τον κ. Κώστα 
Πινάτση. Γεύμα στη Χασιά.

ΜΑΡΤΙΟΣ
•  Δευτέρα 5/3, 6:00 μ.μ. συνάντηση στο Café 

Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. 
Ώρα 7:00 μ.μ. Γενική Συνέλευση των μελών και 
Αρχαιρεσίες. 

•  Κυριακή 18/3, ξενάγηση στην Πλάκα με την 
κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή. ΚΟΣΤΟΣ 10 €, (*). 
Ελάχιστος αριθμός 20, μέγιστος 35 άτομα.

•  31/3-1/4/12, 10:00-15:00 «Τα Γήινα, τ’ ανθρώπι-
να, τα Νόστιμα», ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ και πασχαλινό 
ΠΑΖΑΡΙ. Κέντρο ΓΑΙΑ. Δράσεις για παιδιά από 
την Ομάδα Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
•  ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 31/3-1/4/12 (βλέπε πιο πάνω)
•  Δευτέρα 2/4, 6:00-8:00 μ.μ. Café Αμμωνίτες, 
•  Παρασκευή 27/4, ξενάγηση στο Αστερο-

σκοπείο στην Πνύκα (στάση metro Θησείο). Η 
εκδήλωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. Συνάντηση 
επιτόπου, ώρα 11:30 π.μ. (*).

ΜΑΪΟΣ
•  Δευτέρα 7/5, 6:00-8:00, Café Αμμωνίτες. 

Παρουσίαση του πακέτου «Το Αλάτι της Ζωής μας». 
•  Κυριακή 13/5, εκδρομή στην περιοχή της 

Μεγαλόπολης (ιστορικό χωριό Ίσαρι, βυζαντι-
νό εκκλησάκι Αγ. Θεοδώρας του 11ου αιώνα. 
Μικρό περπάτημα στη ρεματιά, γεύμα και 
επιστροφή το απόγευμα. 

ΙΟΥΝΙΟΣ
•  Παρασκευή 1 έως Δευτέρα 4/6/12, 
ΕΚΔΡΟΜΗ στη Χίο. 
•  Δευτέρα 11/6 (2η Δευτέρα) 6:00-8:00 Café 

Αμμωνίτες.

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, εκτός από 

τη Βιβλιαγορά και τις Δευτέρες ΑΠΑΙ-
ΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

2.  Οι συμμετοχές ισχύουν με την κατα-
βολή του αντιτίμου 

3.  Για τη δωρεάν είσοδο σε κρατικά Μου-
σεία και αρχαιολογικούς χώρους (πλην 
Μουσείου Ακρόπολης) είναι απαραί-
τητη η ενημερωμένη ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

4.  Προϋπόθεση για το μειωμένο κό-
στος συμμετοχής είναι η τακτοποίηση 
της συνδρομής που για το 2012 παρα-
μένει 50 € για τα άτομα, 70 € για τις οι-
κογένειες και 130 € για τους φορείς.
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Ηράκλειτος

«Εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα …»«Εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα …»

Το αλάτι της ζωής μας

Όταν το 2004, έπιασα στα 
χέρια μου το βιβλίο ΑΛΑΣ 
της καθηγήτριας και φίλης  
μου κ. Θεοδώρας Πετανί-
δου, ένιωσα μεγάλη περιέρ-
γεια: Πώς είναι δυνατόν να 
γραφτεί ένα τόσο μεγάλο 
βιβλίο, έστω και δίγλωσσο, 
για ένα τόσο απλό πράγμα. 
Ξεφυλλίζοντάς το, καταλά-
βαινα σιγά-σιγά το ρητό του 

Ηράκλειτου: Εκ πάντων εν 
και εξ ενός πάντα. Μ΄ άλλα 
λόγια, όταν ασχοληθείς σε 
βάθος με κάποιο θέμα, συν-
δέεσαι με χίλια δυο άλλα και, 
όσο ψάχνεις, βαθαίνουν και 
πλαταίνουν οι γνώσεις σου.

Από τότε ήθελα να δημι-
ουργήσω ένα εκπαιδευτικό 
πακέτο για το αλάτι. Η ευ-
καιρία ήρθε μέσα στη σχολι-

κή χρονιά 2010-2011, όταν 
αποφασίσαμε να συνεργα-
στούμε με την παλιά μου 
φίλη, από τις δασκάλες που 
ξεκίνησαν την Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση στην Ελ-
λάδα και διευθύντρια τότε 
του 7ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Αθηνών, κ. Αντιόπη Φρα-
ντζή. Τη συνέχεια θα τη δια-
βάσετε στο τεύχος αυτό …

Άννα Κ-Μ

Το αλάτι της ζωής μας
Εκπαιδευτικό πακέτο

Το εκπαιδευτικό πακέτο (μουσεισκευή) «Το Αλάτι της Ζωής μας» είναι εξέλιξη του 
πακέτου «Ιστορίες Άλατος» που δημιουργήθηκε από τους Φίλους του Μουσείου 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, μέσα στη σχολική 
χρονιά 2010-2011. 
Η επιλογή του θέματος έγινε επειδή το αλάτι αποτελεί βασικότατο στοιχείο της λειτουρ-
γίας των οργανισμών, επειδή το θέμα προσφέρεται τόσο για διαθεματική όσο και για 
πολυπολιτισμική προσέγγιση κι επειδή η ασχολία σε βάθος μ’ ένα τόσο απλό στοιχείο μάς 
οδηγεί σε τόσα πολύπλευρα κι ενδιαφέροντα θέματα υπακούοντας στο ρητό 
του Ηράκλειτου «Εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα».
Παιδιά της Ε’ τάξης παρακολούθησαν παρουσιάσεις των 
τεσσάρων Μουσειοσκευών: «Τα ηφαίστεια της Ελλάδας», 
«Το Έδαφος στηρίζει τη Ζωή», «Τα Ελληνικά Δάση» και «Η 
Μετανάστευση των Οργανισμών», που έγιναν σε τέσσερις 
συναντήσεις.
Στη συνέχεια, μετά από έρευνα και με την ευθύνη της δασκά-
λας τους, τα παιδιά συγκέντρωσαν πληροφορίες, έκαναν πει-
ράματα, μαγείρεψαν, μελέτησαν, άκουσαν παραμύθια, ζωγρά-
φισαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν σε πέντε συναντήσεις 
θεατρικού παιχνιδιού. Τέλος δημιούργησαν το Εκπαιδευτικό 
Πακέτο με τίτλο: «Ιστορίες Άλατος» που παρουσιάστηκε στο 
Κέντρο ΓΑΙΑ, στις 19 Μαΐου 2011, μαζί μ’ ένα μουσικό δρώμενο.
Μέσα στο καλοκαίρι οι Φίλοι του ΜΓΦΙ δημιούργησαν νέες 
πολύτιμες συνεργασίες που εμπλούτισαν το περιεχόμενο του 
πακέτου, με πληροφορίες, αντικείμενα και δραστηριότητες, 
ταίριαξαν εικόνες με αφήγηση και έδωσαν το νέο τίτλο «Το Αλάτι 
της Ζωής μας» ώστε να μη γίνεται σύγχυση με το προηγούμενο 
πακέτο.
Στη διάρκεια του προγράμματος αλλά και της δημιουργίας του 
Πακέτου τόσο τα παιδιά όσο και οι μεγάλοι πήραν «νόστιμες» 
γνώσεις και εμπειρίες που θέλουν να μοιραστούν μαζί σας.

Οι Συντελεστές

Το Αλάτι της Ζωής μας

Δώδεκα δραστηριότητες  
για γνώση, αίσθηση και διασκέδαση

 1.  Πείραμα: Γιατί επιπλέουμε στη θάλασσα
 2.   Πείραμα: Πώς παράγεται αλάτι στις 

Αλυκές
 3.   Πείραμα: Γιατί ξεχιονίζουμε τους δρόμους 

με αλάτι
 4.  Πείραμα: Ιδιότητες του αλατιού
 5.   Φύλλο εργασίας: Αλυκές στην Ελλάδα 

σήμερα
 6.   Φύλλο εργασίας: Περιοχές αλατιού από 

τη βαλίτσα μας στον Κόσμο
 7.   Διασκέδαση: Ζυμώνουμε και πλάθουμε 

αλμυρό ζυμάρι
 8.   Διασκέδαση: Οργανώνουμε «Καλλιστεία» 

και ψηφίζουμε για την ωραιότερη αλατιέ-
ρα

 9.   Διασκέδαση: «Αλάτι χοντρό-Αλάτι ψιλό», 
τρίβουμε το χοντρό αλάτι, όπως παλιά

 10.   Διασκέδαση: Μαγειρεύουμε και αλατίζου-
με

 11.  Διασκέδαση: Τραγουδάμε «το αλατάκι»
 12.   Ζωγραφική: Φτερωτοί κάτοικοι των αλυ-

κών

Ευχαριστίες

Το Δ.Σ. των Φίλων ευχαριστεί θερμά τους 
Συντελεστές δημιουργίας της Μουσειοσκευής 
και επίσης 
•  Την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του 

Αιγαίου Θεοδώρα Πετανίδου για την επιστη-
μονική ευθύνη

•  Το Κέντρο Λόγου και Τέχνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» για 
τις χρησιμότατες πληροφορίες και τη δωρεάν 
παραχώρηση του τεύχους «ΑΛΑΤΙ ο Λευκός 
Θησαυρός».

•  Την εταιρεία «ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ» για τις 
πληροφορίες και την προσφορά σπάνιων 
δειγμάτων αλατιού απ’ όλο τον κόσμο

•  Το πρόγραμμα ALAS για την παραχώρηση της 
ταινίας «Αλάτι και Αλυκές της Μεσογείου»

•  Τον γεωλόγο-παλαιοντολόγο Σταύρο Ρίζο 
υπεύθυνο του Γεωλογικού τμήματος του 
Μουσείου για τις πολύτιμες συμβουλές του

Για τη Μουσειοσκευή «Το Αλάτι της Ζωής μας» 
συνεργάστηκαν εθελοντικά οι:

•  Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη (συντονί-
στρια εκπαιδευτικού έργου των Φίλων του 
ΜΓΦΙ): Ιδέα, έρευνα, σχεδιασμός πακέτου, 
κείμενα, συντονισμός

•  Μαρία Φανουργιάκη (Βιολόγος, εμψυχώ-
τρια θεατρικού παιχνιδιού): Θεατρικό παιχνί-
δι, κείμενα 

•  Μαριάννα Δημητρίου (Φυσικός): Έρευνα, 
κείμενα, Παρουσιάσεις Μουσειοσκευών

Για το Πακέτο «Ιστορίες Άλατος» συνεργάστη-
καν  όλοι οι πιο πάνω και επίσης οι: 

•  Μάγδα Βαδόλα (δασκάλα): Σχεδιασμός, 
συγγραφή κειμένων, ευθύνη ομάδας 

•  Αντιόπη Φραντζή (δασκάλα): Ιδέα, σχεδια-
σμός Προγράμματος 

•  Ανδρέας Λεοντάκης (Μουσικός): Σύνθεση 
τραγουδιού

•  Οι μαθητές της Ε΄ τάξης: Αντριάνο Μάρκος, 
Ασιέρτο Τζέσικα Μάριε, Γκαμάλ Ελντιν- Αμίρ, 
Γκέτσι Ιλιάνα, Γρηγοριάδου-Γκάρντνερ Μίννα, 
Ιλιαζάι Ενρίκα, Μαρσελάνα Τζοάννα Μαρί, 
Μπανούμπ Μαρία, Μπιμπέ Ασημίνα, Ντινοπούλου 
Μαργαρίτα, Οϊντάμ Νουρπερί, Ράσεβα 
Κωνσταντίνα, Σιβρή Φωτεινή, Σταθά Αθανασία, 
Τόσκα Ιρίσα (Ήρα), Φλωράτου Δέσποινα, Χόκε 
Άινολ και Χριστόπουλος Λάμπρος.

Στο πακέτο περιγράφονται λεπτομερώς 

Η Μουσειοσκευή περιέχει τα ποιό κάτω αντικείμενα.
•  Τεύχος για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές με Εισαγωγή, Περιεχό-

μενα, Αφήγηση, Δραστηριότητες, Ευχαριστίες και Βιβλιογραφία
•  Ένα Cd με τις ψηφιακές εικόνες που συνοδεύουν την αφήγηση και 

προβάλλονται σε σύστημα Power point
•  Ένα DVD «Αλάτι και Αλυκές της Μεσογείου», των Hjalmar Dahm 

και Θεοδώρας Πετανίδου, παραγωγή 2002 του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος «ALAS: All About Salt», με χρηματοδότηση της Ε.Ε. 
Διάρκεια 14 λεπτά.

•  Το τεύχος «Αλάτι ο Λευκός Θησαυρός» παραχώρηση του Κέντρου 
Λόγου και Τέχνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

•  Δέκα δοχεία με είδη αλατιού απ’ όλο τον κόσμο και για διάφορες 
χρήσεις, προσφορά της εταιρείας «ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ»

•  Δώρα για τη μαθητική κοινότητα (μένει στο σχολείο)

Περιεχόμενα

Εκπαιδευτικό πακέτο

•  Οι Πέμπτες 2,9,16,23/2/12, 10:30–13:00, 
με τη γεωπόνο-αρχιτέκτονα τοπίου κ. Εύα 
Παπαδημητρίου.  

ΤΟΠΟΣ: Φυτώριο Χορομίδη, Δεκελείας 229, 
Αχαρναί. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχό-

ντων 15, μέγιστος 25 άτομα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στα τέσσερα εργαστήρια: 
μέλη 85  €, μη μέλη 100 €. Κρατήσεις με 
καταβολή του αντιτίμου (*).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Σεμινάριο Κηπουρικής

Συντελεστές

19/5/2011, Κέντο ΓΑΙΑ, παρουσίαση  
του Πακέτου "Ιστορίες Άλατος,  
από το 7ο Δημοτικό Αθηνών (φωτο 1 και 2)

10/10/2004 Κέντρο ΓΑΙΑ,  
"Καλλιστεία Αλατιέρας" στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας "Νερό κι Αλάτι" (φωτο 3)
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Αλήθειες για το αλάτι
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Όλες οι θάλασσες δεν είναι το ίδιο αλμυρές. Η περιεκτικότητά τους σε αλάτι διαφέρει:  
Ο Ατλαντικός έχει 3,4%, η Μεσόγειος (εκτός από τη Βόρεια Αδριατική) έχει 3,3 – 3,9%,  
η Βόρεια Αδριατική και η Μαύρη Θάλασσα 1,8%, η Βόρεια Κασπία 1%, η Νότια Κα-
σπία 2% και η Βαλτική 1%.
Εκτός από το θαλασσινό υπάρχει και το ορυκτό αλάτι που σχηματίστηκε από 
αποξηραμένες θάλασσες της γης, από 290 έως 20 εκατομμύρια χρόνια πριν. Στην 
Ελλάδα υπάρχουν κοιτάσματα ορυκτού αλατιού 50 εκατομμυρίων ετών παλιά, 
στην Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία που τα εκμεταλλεύθηκε ο Αλή πασάς των 
Ιωαννίνων επί τουρκοκρατίας.
Το αλάτι είναι υγροσκοπικό, δηλαδή τραβάει την υγρασία κι έτσι αφυδατώνει τις 
σάρκες, τα κύτταρα των οργανισμών. Έτσι συντηρούνται τα αλίπαστα ψάρια και 
κρέατα (π.χ. μπακαλιάρος πα-
στός), ή τα αλμαία, τα τουρσιά 
που συντηρούν λαχανικά και 
φρούτα μέσα σε ξύδι με αλά-
τι.
Κάποτε η σημαντικότερη 
χρήση του αλατιού ήταν η 
συντήρηση των τροφίμων. Γι΄ 
αυτό χρησιμοποιούσαν τερά-
στιες ποσότητες. Σήμερα το 
ρόλο του παίζει η κατάψυξη.
Οι βορειοευρωπαϊκές χώρες 
είχαν μεγάλη ανάγκη το αλάτι 
για να συντηρούν την τροφή 
τους το χειμώνα που δεν ήταν 
εύκολο να τη βρουν λόγω του 
κρύου. Αλλά στις χώρες αυτές 
λόγω του κλίματος δεν μπο-
ρούσαν να παράγουν αλάτι κι 
έτσι έφταναν μέχρι πόλεμο με 
τις θερμότερες χώρες για να 
το αποκτήσουν. Το 1870 στη 
Σουηδία η αναλογία για τα 
αλίπαστα ήταν 1 μέρος αλάτι 
προς 10 μέρη τρόφιμου.
Στους Αχαρνείς του Αριστοφάνη αναφέρεται συνταγή ψησίματος ψαριού μέσα 
σε αλάτι και επεξεργασία σε «θυμοξάλμη» δηλαδή θυμάρι, ξίδι και αλάτι.
Οι βυζαντινοί επίσης έκαναν παστά ψάρια όταν τύχαινε να πιάνουν μεγάλες πο-
σότητες. Το ψωμί και το αλάτι είναι τα δύο απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή του αν-
θρώπου. Στους βίους των αγίων αναφέρονται άγιοι που τρέφονταν αποκλειστικά 
μ’ αυτά.
Από το 3000 π.Χ. γινόταν τεχνητή παραγωγή άλατος στην Κεντρική και Δυτική 
Ευρώπη.
Το πήξιμο του γάλατος, η συντήρηση των τυριών, οι ελιές και τα αλλαντικά, δεν 
γίνονται χωρίς αλάτι.
Τα κτηνοτροφικά ζώα τρώνε αλάτι ή πίνουν θάλασσα που τα κάνει πιο υγιή και 
τους προσθέτει βάρος. Ένα μοσχάρι έχει ανάγκη από 25 γραμμάρια αλάτι την ημέ-
ρα, ένα άλογο 50, και μια αγελάδα 90 γραμμάρια. Στα σαρκοφάγα ζώα δεν αρέσει 
το αλάτι.
Η λέξη σαλάτα, ιταλικά insalata, σημαίνει μέσα σε αλάτι, και σάλτσα σημαίνει πα-
ρασκεύασμα άλατος.
Στην ιατρική το αλάτι χρησιμοποιείτο για την επούλωση των πληγών, για δερματι-
κές ασθένειες και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αίματος. Άνθρωποι που 
δεν τρώνε καθόλου αλάτι, δεν αποβάλουν τις ρυπογόνες ουσίες και αρρωσταίνουν 
συχνά. Επίσης πολύ ευεργετικά είναι τα αλμόλουτρα ή θαλάσσια μπάνια. Για την 
αιμοκάθαρση απαιτούνται 150 κιλά αλατιού ανά ασθενή, ανά έτος. Για τη θεραπεία 
της ιγμορίτιδας ή άλλων αναπνευστικών παθήσεων, ρουφάμε χλιαρό αλατόνερο. 
- Χτύπησες; Βούτηξέ το στη θάλασσα να γιάνει μάς λέγανε όταν είμαστε παιδιά.
Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι στην Αίγυπτο, πριν ταριχεύσουν τα σώματα, τα μούλια-
ζαν σε αλατόνερο επί 2 μήνες. Τα σώματα της Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντώνι-
ου αλατίστηκαν πριν ταφούν.
Τα κεραμικά, που έχουν πασπαλιστεί με αλάτι πριν ψηθούν, έχουν όψη σαν τη 

φλούδα του πορτοκαλιού. Η τεχνική είναι γνωστή πριν από 2.000 χρόνια. Το αλάτι 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή σόδας και σαπουνιού, αλλά και για το διαχωρι-
σμό του χρυσού από το ασήμι.
Για κίτρινο φως στη λάμπα, προσθέτουμε στο λάδι, αλάτι. Με αλάτι καθαρίζουμε 
τα ασημικά, κάνουμε απεντόμωση στο ξύλο, για παράδειγμα στα βαρέλια του κρα-
σιού, επειδή είναι και μυκητοκτόνο. Κι ακόμα μέσα σε αλατόνερο λευκαίνουμε τα 
κιτρινισμένα από την πολυκαιρία, ασπρόρουχα.
Για να αντιμετωπιστεί ο πάγος στο δρόμο, ρίχνουμε αλάτι, επειδή έτσι χαμηλώ-
νει η θερμοκρασία πήξης του νερού. 
Υπάρχουν φυτά που αγαπούν τα αλμυρά εδάφη όπως ο Φοίνικας, η κουκουναριά, 
τα αρμυρίκια κ.ά. Εάν τα εδάφη δεν έχουν καθόλου αλάτι, οι γεωργοί προσθέτουν 

επειδή βοηθάει στην απορρόφη-
ση άλλων αλάτων.
Η αίσθηση της γεύσης, ενστι-
κτώδης και απαραίτητη για τον 
άνθρωπο βοηθάει στη λειτουρ-
γία του οργανισμού, ιδίως το 
νάτριο αλλά και το χλώριο που 
φτιάχνει υδροχλωρικό οξύ και 
βοηθάει στην πέψη. Ένα λίτρο 
αίμα περιέχει 7 γραμμάρια αλάτι. 
Η ποσότητα αλατιού που χρει-

άζεται ο άνθρωπος ποικίλλει 
ανάλογα με τη ζωή που κάνει. 
Για καθιστική ζωή, 1 γραμμά-

ριο την ημέρα είναι αρκετό. Για 
ανθρώπους έντονα εργαζόμε-
νους 3-5 γραμμάρια. Για όσους 
μοχθούν σωματικά ή εργάζο-
νται σε πολλή ζέστη μέχρι και 20 
γραμμάρια. Ωστόσο όταν τρώμε 
κρέας, τυρί και άλλα αλατισμέ-
να τρόφιμα και δεν κοπιάζουμε 
σωματικά, δεν χρειαζόμαστε επί 
πλέον αλάτι.
Το θαλασσινό αλάτι περιέχει πε-

ρισσότερο ιώδιο και βοηθά στις παθήσεις του θυρεοειδούς, στη βρογχοκήλη και 
στην πρόληψη της τερηδόνας με τη φθορίωση.
Δύο είναι οι μέθοδοι παραγωγής του αλατιού:
1. Με ηλιακή εξάτμιση του νερού, που γίνεται σε χώρες όπως οι μεσογειακές που η 
εξάτμιση του νερού είναι μεγαλύτερη από την βροχόπτωση, υπάρχει ξηρασία και 
άνεμοι. Αυτός ο τρόπος θεωρείται γεωργική δραστηριότητα.
2. Με βρασμό του νερού. Αυτός ο τρόπος απαιτεί εγκατάσταση εργοστασίου, πολ-
λούς ανθρώπους και θεωρείται βιομηχανική δραστηριότητα.
Η δουλειά των εργατών στις αλοπηγίες με βρασμό είναι σκληρότερη, απ΄ ό,τι στις 
αλυκές του ήλιου. Το 16ο αιώνα στα Χανιά της Κρήτης δούλευαν γυναίκες στις αλυ-
κές. Στις θαλάσσιες αλυκές της Μεσογείου σήμερα δουλεύουν άνδρες εκτεθειμένοι 
ολημερίς στο δυνατό ήλιο και την εκτυφλωτική αντανάκλαση του αλατιού, κάθι-
δροι και διψασμένοι.
Οι κατακτητές έσπερναν με αλάτι τα εδάφη των εχθρών για να μην ξαναφυτρώσει τί-
ποτα. Όταν κατέκτησε την Ιεριχώ ο Ιησούς του Ναυή «έσπειρεν αυτήν άλας …», όπως 
λέει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο η γυναίκα του Λωτ που δεν 
μπόρεσε να αντισταθεί στην περιέργειά της μεταμορφώθηκε σε στήλη άλατος.
Οι αλυκές είναι οικοσυστήματα με δύσκολες συνθήκες όπου τα λιγοστά φυτά και 
ζώα που επιβιώνουν αναπτύσσουν μεγάλους πληθυσμούς, όπως οι φοινικόπτεροι 
(φλαμίνγκο).
Από τη σύσταση του ελληνικού κράτους έως το 1981 το αλάτι είναι μονοπωλι-
ακό είδος. Η κυβέρνηση του Όθωνα έλεγχε τις περισσότερες αλυκές και τα έσοδα 
από το αλάτι ξεπλήρωναν τα εθνικά χρέη.
Το αλάτι ήταν πάντα σημάδι φιλίας «Φάγαμε μαζί ψωμί κι αλάτι», ή «σ’ ότι είπαμε 
μεταξύ μας νερό κι αλάτι». «Αλάτι πάει στην αλυκή και ξύλα πάει στον κάμπο» = 
ματαιοπονία. «Κάποιου πεινασμένου δίνανε να φάει και το κοίταζε στ’ αλάτι» = αχα-
ριστία όπως «του χαρίζανε γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια».
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οι φίλοι του μουσείου
Tεύχος 106 Οκτ. Νοε. Δεκ. 2011

Από τη Μυκηναϊκή εποχή οι Έλληνες εισήγαγαν μεγάλες ποσότητες παστού κρέατος και ψαριών  
από τον Εύξεινο Πόντο. Από τότε είχε κατασκευαστεί το αυγοτάραχο και οι ελιές σε άλμη ως ορεκτικό.  

Ο μέλας ζωμός γινόταν από χοιρινό κρέας, ψωμί, ξίδι και αλάτι. 
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ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΟΣ
«Άντε και σ’ ό,τι είπαμε μεταξύ μας … νερό κι αλάτι»

«Έχουμε φάει μαζί ψωμί κι αλάτι»
«Αλάτι χύθηκε; Καβγάς θα γίνει»

«Πρόσεξε … γιατί θα σε κάνω τ’ αλατιού»
«Θα σε κάνω παστό στο ξύλο»

«Το χιούμορ είναι το αλάτι της ζωής»
«Το αλατοπίπερο της ζωής»

Οι Απόστολοι ήταν: «Το άλας της γης»

«Σπίτι χωρίς Ελένη, φαΐ χωρίς αλάτι»

Οι εκδηλώσεις για αυτούς τους μήνες θα ορι-
στούν αργότερα.

Καφέ αλάτι από τον Ειρηνικό καπνισμένο 
από ξύλα Σημύδας

Κρύσταλλοι αλατιού από το Ιράν

Κρυστάλλωση αλατιού σε δοχείο,  
φτερό και κλαδί

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Salar de Uyuni (Σαλάρ ντε Ουγιούνι) Ν.Α. Βολιβία, Άνδεις: Η μεγαλύτερη 
επιφανειακή ξηρή λίμνη από ορυκτό αλάτι. Είναι οροπέδιο έκτασης, 10.500 τ. χλμ. 
Τα αποθέματα αλατιού της υπολογίζονται σε 10 δισεκατομμύρια τόνους.

Ιμαλάια, 
μεταφορά 
αλατιού

Αμμωνίτες
Θέατρο

Μουσείο Λαλαούνη

Πλάκα
Παζάρι

Αμμωνίτες, Γ.Σ.

Παζάρι

ΑστεροσκοπείοΑμμωνίτες

ΜεγαλόποληΑμμωνίτες, «Το Αλάτι της Ζωής μας»

ΧίοςΑμμωνίτες

Αμμωνίτες
Νομισματοκοπείο

Κηπουρική
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

«Αν κατουράς στη θάλασσα, θα το βρεις στ’ αλάτι»

www.filoi-gnhm.gr

Από το βιβλίο «Άλας» της Θ.Πετανίδου

Πάρνηθα
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