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Το μισό από το βάσανό μας είναι οι ατελείωτες ομιλίες, οι 
τσακωμοί και οι συζητήσεις από υπεύθυνους και ανεύθυνους 
για την «επικείμενη καταστροφή». Λείπει όμως το «δια 
ταύτα». Εμείς εξακολουθούμε να δουλεύουμε όπως πριν, 
βοηθώντας την οικονομία και τους εαυτούς μας. Αν 
ποτέ περάσει η «κρίση» αυτό θα είναι μετά το θάνατό 
μου. Συνεχίζω λοιπόν να «χτίζω» σε έδαφος που θεωρώ 
κατάλληλο. Στρέφομαι στην Παιδεία. 

Με το πιο πάνω σκεπτικό, το Μουσείο μας επιλέχθηκε 
ως το τιμώμενο της χρονιάς από το ελληνικό τμήμα του 
ICOM. Στην κεντρική εκδήλωση που έγινε στις 18 Μαΐου 
και στις εκδηλώσεις της Κυριακής 20/5, είναι αφιερωμένο 
το τεύχος αυτό. Δείτε ακόμη κείμενο  
του Μάνου Χατζιδάκι και κάποια  
απ' όσα σχεδιάζουμε για τη νέα περίοδο.

Άννα Κ-Μ

«Μην περιμένεις να περάσει η καταιγίδα,  

χόρεψε στη βροχή»
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Το Μουσείο  
σ’ έναν κόσμο που αλλάζει
Νέες προκλήσεις - Νέες εμπνεύσεις 
Αποσπάσματα από τις Ομιλίες της 18ης Μαΐου 2012
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Ν Μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα και με με-
γάλη περηφάνια, λόγω της επιλογής μας 
ως τιμώμενου Μουσείου, γιορτάσαμε στις 
18 Μαΐου την Παγκόσμια Ημέρα των Μου-
σείων. Σε όλους τους χώρους του Μουσεί-
ου υπήρχαν Εκθέσεις και Δρώμενα, τόσο 
στις 18/5 όσο και την Κυριακή 20/5 με εξαι-
ρετικά μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε 
ηλικίας. 

Ομιλία της Προέδρου του ΜΓΦΙ  
κ. Νίκης Γουλανδρή που εκφώνησε  
η αντιπρόεδρος κ. Φαλή Βογιατζάκη

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας 
ευχαριστίες στο Ελληνικό Τμήμα του ΙCOM 
για την επιλογή του Μουσείου μας ως «Τι-
μώμενου Μουσείου για το 2012».

Το φετινό μήνυμα είναι μία πρόκληση 
στα Μουσεία για συστηματική και εκτετα-
μένη εκπαίδευση σε όλες τις κλίμακες και 
σε όλα τα επίπεδα: οικογένεια, σχολείο, πα-
νεπιστήμιο, βιβλιοθήκες, μέσα επικοινωνί-
ας, πολιτικά κόμματα. 

Μία παιδεία που επεκτείνεται στη φιλο-
σοφική και ευρύτερη πολιτιστική σκέψη και 
διαμορφώνει τις ηθικές αξίες της δημοκρα-
τίας. Τα Μουσεία, όπως και οι βιβλιοθήκες, 
είχαν αναλάβει το ρόλο αυτό στην Αναγέν-
νηση που οδήγησε στο Διαφωτισμό, στην 
έξοδο από τον Μεσαίωνα.

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορί-
ας στη μακρόχρονη πορεία του, υπηρετεί 
με συνέπεια την παιδεία αυτή, προβάλλο-
ντας την ανάγκη της αειφόρου διαχείρισης  
του πλανήτη, τους κινδύνους από τη συνε-
χιζόμενη σύγκρουση του ανθρώπου με το 
περιβάλλον καθώς και την δίκαιη κατανομή 
των φυσικών πόρων. 

Το Μουσείο Γουλανδρή, που ιδρύθηκε 
το 1964, ήταν ένας πρωτοποριακός για τη 
χώρα μουσειακός οργανισμός. Αποτέλεσε 
μία έγκυρη και αποφασιστική παρουσία 
στον χώρο του περιβάλλοντος στην Ελλά-
δα και στην Ευρώπη. Κατέγραψε και μελέ-
τησε το φυσικό πλούτο της χώρας, ανέδειξε 
την Ελλάδα ως χώρο ιδιαίτερου βιολογικού 
πλούτου και ποικιλότητας, τον προέβαλε 

διεθνώς και ανέλαβε, με το παράρτημά του, 
το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων, 
μέτρα προστασίας και διαχείρισης των 
απειλούμενων οικοσυστημάτων. …

To Kέντρο ΓΑΙΑ είναι η φυσική συνέχεια 
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας … Διευ-
ρύνει την καθιερωμένη μουσειολογική και 
παιδευτική προσέγγιση, εισάγει την προ-
σωπική σχέση, την επανασύνδεση του αν-
θρώπου με το χώρο που κατοικούμε, τον 
πλανήτη Γη, με τους συσχετισμούς δυνά-
μεων που οφείλουμε να τροποποιήσουμε, 

αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε ό,τι με 
ανεύθυνο τρόπο παραβιάσαμε.

…
Αυτή την αποστολή ανέλαβε να εκτελέ-

σει το Μουσείο τιμώντας την εμπιστοσύνη 
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης της Ελληνικής 
Πολιτείας και όσων συμμετείχαν στη δημι-
ουργία του.

Θέλουμε να αναφερθούμε στον ορα-
ματιστή, ιδρυτή και πρώτο Πρόεδρο του 
Μουσείου, τον Άγγελο Γουλανδρή, για να 
σας μιλήσω με τα ίδια του τα λόγια: Με την 
πεποίθηση ότι η έρευνα και προώθηση 
των Φυσικών Επιστημών και η διάδοση 
των γνώσεων στη χώρα μας θα συμβάλ-
λουν στη διαμόρφωση ενός νέου κώδικα 
ζωής, μιας νέας κοινωνίας, ιδρύθηκε το 
Μουσείο αυτό.

Ομιλία της Προέδρου  
του Ελληνικού τμήματος του ICOM  
κ. Τέτης Χατζηνικολάου 

… Η φετινή επέτειος έχει ιδιαίτερη ση-
μασία για την παγκόσμια μουσειακή κοινό-
τητα. Το 2012 συμπληρώνονται 35 χρόνια 
από την καθιέρωση ( το 1977) του εορτα-
σμού που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς 
για τα μουσεία όλου του κόσμου. Το μήνυμα 
της ημέρας είναι: «τα μουσεία να γίνουν φο-
ρείς πολιτιστικών ανταλλαγών για την ενί-
σχυση της μόρφωσης, για την προώθηση 
της αμοιβαίας κατανόησης, για την ειρήνη 
και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς». 
Μόρφωση, αμοιβαία κατανόηση, ειρήνη, 
συνεργασία είναι τέσσερις λέξεις-κλειδιά 
που καθιστούν το μήνυμα αυτό και σήμερα 
ιδιαίτερα επίκαιρο.

Το θέμα του φετινού εορτασμού μάς δί-
νει το έναυσμα να αναλογιστούμε το ρόλο 
των μουσείων στον 21ο αιώνα, όλοι εμείς 
δηλαδή εξειδικευμένοι επιστήμονες, τεχνι-
κοί, μουσειολόγοι, επισκέπτες, δυνητικοί 
επισκέπτες, μαθητές και δάσκαλοι, ευαί-
σθητες κοινωνικές ομάδες, το ευρύτερο 
κοινό. Σύμφωνα με τον ορισμό του ICOM  
τα μουσεία είναι ανοικτοί οργανισμοί στην 
υπηρεσία της κοινωνίας. Ο κόσμος όμως 

20/5/12 Στο Εργαστήριο Χερσαίας 
Ζωολογίας, αγγίζουμε ένα φίδι

20/5/12 Η Μαρία Λαγωνίκα  
υλοποιεί το εργαστήρι  
"Ο Ηρακλής και η Λερναία Ύδρα"
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γύρω μας αλλάζει με ταχύτατους 
ρυθμούς. Οι κοινωνίες εξελίσσο-
νται, η οικονομική κρίση σε πολλά 
σημεία της γης διαφοροποιεί συ-
νεχώς τα δεδομένα, οι νέες τεχνο-
λογίες αλλάζουν τους όρους της 
καθημερινής ζωής, η κλιματική 
αλλαγή επηρεάζει ολόκληρο τον 
πλανήτη, πληθυσμοί μετακινού-
νται, το χθες δεν έχει σχέση με το 
σήμερα και το αύριο είναι αβέβαιο. 
Ποιος είναι ο ρόλος των μουσείων 
σ’ αυτό το ρευστό τοπίο;
  Τα μουσεία  διασώζουν και προ-

βάλλουν τα τεκμήρια του πα-
ρελθόντος με το βλέμμα στραμ-
μένο στις επόμενες γενιές. Η 
ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής 
τους διάστασης συμβάλλει ου-
σιαστικά στην κοινωνική ανά-
πτυξη δημιουργώντας γέφυρες 
του παρελθόντος με το παρόν.

  Τα μουσεία συμβάλλουν στην 
αειφόρο ανάπτυξη επισημαίνο-
ντας τα προβλήματα του περι-
βάλλοντος και αναλαμβάνοντας 
δράσεις ευαισθητοποίησης για 
το ευρύτερο κοινό.

  Χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες και τα 
νέα μέσα, τα μουσεία μπορούν να γίνουν 
χώροι επικοινωνίας, διάχυσης της γνώ-
σης, σύνδεσης με ό,τι γύρω μας  είναι 
ζωντανό και ανθρώπινο.

  Τα μουσεία προσαρμόζονται λοιπόν στις 
νέες ανάγκες, ανανεώνονται και κυρίως 
μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους από 
τα αντικείμενα στον σύγχρονο άνθρω-
πο.

Με αυτούς τους προβληματισμούς, με αυ-
τές τις σκέψεις, το Διεθνές Συμβούλιο Μου-
σείων (ICOM) καλεί τα Μουσεία να γίνουν ο 
καθρέφτης της κοινωνίας.

…
Το Eλληνικό Τμήμα του ICOM , σχεδιάζο-

ντας το φετινό εορτασμό, επέλεξε να εστιά-
σει σε δύο κύρια θέματα:
-  το ένα είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνο-

λογιών στα μουσεία …
-  το άλλο είναι το μεγάλο θέμα της προστα-

σίας του περιβάλλοντος.
Αποφάσισε, λοιπόν, να τιμήσει το Μου-

σείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Κέντρο 
ΓΑΙΑ για το πρωτοποριακό του έργο και την 
πολύτιμη προσφορά του.

Θυμίζουμε ότι το Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας τιμάται για δεύτερη φορά 
από το ICOM. Πριν από 20 χρόνια, το 1992, 

όταν το θέμα του εορτασμού ήταν ‘‘Μου-
σεία και Περιβάλλον’’, τιμητική διάκριση 
είχε αποδοθεί και πάλι στο ίδιο μουσείο. 
Στα χρόνια που μεσολάβησαν το Μουσείο 
Γουλανδρή ανανεώθηκε, αναπτύχθηκε, 
επεκτάθηκε με το πρότυπο- όχι μόνο για τα 
ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδο-
μένα - Κέντρο ΓΑΙΑ, παρουσιάζοντας ιδιαί-
τερα αξιόλογη επιστημονική, εκπαιδευτι-
κή και γενικότερα πολιτιστική δράση που 
είχε μεγάλη απήχηση στο ευρύτερο κοινό. 
Ανταποκρίθηκε, δηλαδή, στις προκλήσεις 
των καιρών και  απέδειξε, με τον καλύτερο 
τρόπο, πώς ένα μουσείο πρέπει να λειτουρ-
γεί σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Ομιλία της Επίκουρης Καθηγήτριας  
του Πανεπιστημίου Αιγαίου  
κ. Μαρίας Οικονόμου (*)

… Τα μουσεία λειτουργούν, άλλοτε πε-
ρισσότερο κι άλλοτε λιγότερο, ως καθρέ-
φτης της κοινωνίας στην οποία ανήκουν, 
όπως ανέφερε κι ο Γάλλος μουσειολόγος 
Henri Riviere ήδη από τη δεκαετία του ’60. 

Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος των μουσεί-
ων σε μια περίοδο σκληρής οικονομικής 
ύφεσης, η οποία όμως είναι και βαθιά κοι-
νωνική και πολιτική; Μια περίοδο που έχει 

θέσει σε νέα διάσταση τα ερωτή-
ματα για τη σχέση της χώρας μας 
με τους άλλους, το μέσα και το έξω, 
τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυ-
τό μας και τους «ξένους».

… 
Σε έναν κόσμο που αλλάζει 

ταχύτατα γύρω μας, τα μουσεία 
έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παί-
ξουν διατηρώντας, προβάλλοντας, 
ερμηνεύοντας τα στοιχεία που δι-
αμορφώνουν την ταυτότητά μας, 
αλλά και βοηθώντας μας σε κά-
ποιες περιπτώσεις να την αμφισβη-
τήσουμε, να την αποδομήσουμε, 
να την ανασυνθέσουμε, ώστε να 
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε 
πιο αποτελεσματικά στα νέα δεδο-
μένα και τις νέες προκλήσεις. Για να 
αναφερθώ για παράδειγμα, σε μία 
μόνο πτυχή του σύνθετου θέματος 
της εθνικής ταυτότητας Ιδιαίτερα 
σε περιόδους κρίσης και ανασφά-
λειας σε σχέση με την εθνική μας 
ταυτότητα, η σχέση μας με αυτό 
έγινε στείρα προσκόλληση που 
κάλυψε άλλα προβλήματα και δεν 
επέτρεψε την ουσιαστική κριτική 

μελέτη του ούτε τη δημιουργική συσχέτισή 
του με το παρόν. Αυτό κατά καιρούς εκφρά-
στηκε και στη δημιουργία των μουσειακών 
συλλογών και εκθέσεων.

Όμως η παραδοσιακή εικόνα των μου-
σείων που τα θεωρεί κέντρα συντήρησης, 
προσκολλημένα στο παρελθόν, μηχανι-
σμούς προβολής ενός κόσμου που χάνεται 
έχει σήμερα εν πολλοίς καταρριφθεί. Ακό-
μα κι όταν το θέμα τους είναι η προβολή 
της λαϊκής παράδοσης ή του απώτερου 
παρελθόντος, είναι γνωστό πια ότι τα πετυ-
χημένα μουσεία είναι αυτά που επιτρέπουν 
και ενθαρρύνουν το διάλογο αυτού του 
παρελθόντος, με το παρόν και τον προβλη-
ματισμό για το μέλλον. Επομένως, όταν ο 
κόσμος γύρω τους αλλάζει, τα μουσεία (άλ-
λοτε με πιο γρήγορα κι άλλοτε με πιο αργά 
αντανακλαστικά), ανταποκρίνονται με δια-
φορετικούς τρόπους σε αυτές τις αλλαγές.

…
Καθώς οι οικονομικές και κοινωνικές δυ-

σκολίες προκαλούν σε κάποιες περιπτώσεις 

(*) Η Μαρία Οικονόμου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη 
Μουσειολογία και τις Νέες Τεχνολογίες, Υπεύθυνη Ερευ-
νητικού Εργαστηρίου Μουσειολογίας, Τμήμα Πολιτισμι-
κής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας,   Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Έργο του 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων
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και ομάδες αντιδραστική και επικίνδυνη 
εσωστρέφεια και φασιστικές νοοτροπίες, εί-
ναι σημαντικό τα μουσεία να δώσουν το μή-
νυμα για αναγνώριση του άλλου, σεβασμό 
του διαφορετικού, αρμονικής συνύπαρξης. 

Μέσα από τη βαθύτερη 
γνωριμία των άλλων, της 
εξερεύνησης των αντιλή-
ψεων και ιδεών που προ-
βάλλονται μέσα από τον 
υλικό και άυλο πολιτισμό 
τους, μπορεί να επέλθει 
η κατανόηση και η ανο-
χή, αν όχι η αποδοχή.

…
Είναι καθοριστικής 

σημασίας σήμερα, ίσως 
περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, να πείσουμε σε 
διαφορετικές κατευθύν-
σεις ότι ο πολιτισμός δεν 
είναι πολυτέλεια, αλλά 
ουσιαστική ανάγκη που 
θα μας βοηθήσει στις 
μετεξελίξεις και στη 
μετάβαση σε μια νέα 
πραγματικότητα. Νέες 
προκλήσεις; Αναμφισβή-
τητα. Όμως το στοίχημα 
είναι να χρησιμοποιή-
σουμε τις προκλήσεις 
και για νέες εμπνεύσεις.

Η μέχρι τώρα μελέ-
τη των μουσείων έχει 
δείξει ότι ένα βασικό 
συστατικό της επιτυχί-
ας τους είναι η σχέση 
με τις κοινότητες που 
το περιβάλλουν, ειδικά 
όταν η σχέση αυτή είναι 
αμφίδρομη. Όταν το 
μουσείο τολμάει να ξε-
φύγει από το ρόλο του 
μοναδικού ειδικού και 
της αυθεντίας που γνω-
ρίζει τι αξίζει να θαυμά-
σουμε και να μάθουμε 
και γίνεται κέντρο συ-
νάντησης, δημιουργίας, 
και διαλόγου, ανοίγει τις 
πόρτες του σε διαφορε-
τικές ομάδες και γίνεται 

αποδέκτης της ιδιαίτερης 
ενέργειας που δημιουργεί-

ται από αυτές τις συναντήσεις.
…
Σε αυτή την ενδυνάμωση παλιών και 

το χτίσιμο νέων σχέσεων του μουσείου με 
διαφορετικές κοινότητες, βοηθητικό ρόλο 

μπορούν να παίξουν και οι νέες τεχνολογίες, 
βοηθώντας τη δικτύωση και την καλύτερη 
επικοινωνία και μεταφέροντάς την σε ένα 
διαφορετικό επίπεδο. Για να λειτουργήσει 
όμως αποτελεσματικά το δικτυωμένο μου-
σείο πρέπει να μάθει τη γλώσσα κάθε νέου 
μέσου και τις συμβάσεις της κοινωνικής δι-
κτύωσης. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να 
έχει παρουσία στο Twitter αν είναι μόνο για 
να στέλνει twits που απλώς αντιγράφουν τα 
δελτία τύπου. Και στο ψηφιακό περιβάλλον, 
όπως και έξω από αυτό, είναι σημαντικό το 
μουσείο να ακούει, να διαλέγεται, να αλληλε-
πιδρά και να μη στέλνει μόνο ανακοινώσεις. 
Αυτή η εμπλοκή με τα νέα μέσα και κυρίως τα 
εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, όταν γίνεται 
με ουσιαστικό τρόπο προϋποθέτει επίσης ότι 
ο οργανισμός είναι διατεθειμένος να εκτεθεί, 
να χάσει σε κάποιο ποσοστό τον έλεγχο, να 
ανοιχτεί σε ένα νέο περιβάλλον που εγείρει 
νέες προκλήσεις και ζητήματα. Τα κοινωνικά 
δίκτυα αλλά και η εξάπλωση των εφαρμογών 
κινητής τεχνολογίας στα μουσεία αμβλύνουν 
τις διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού, του επίσημου και του προσωπι-
κού. Συνάδουν με την τάση των σύγχρονων 
μουσείων να αγκαλιάσουν το καθημερινό, 
τις προσωπικές ιστορίες, τα βιώματα των 
απλών ανθρώπων, τις διαφορετικές ερμη-
νείες και να ξεφύγουν από την αποκλειστική 
αναφορά στα «σημαντικά» γεγονότα, την 
επίσημη ιστορία, την υψηλή τέχνη. Όλη αυτή 
η δραστηριοποίηση μάς καλεί σε έναν επα-
ναπροσδιορισμό του τι είναι αξιοθαύμαστο, 
τι αξίζει να μπει στο μουσείο, και ποιος είναι 
τελικά ο ρόλος του μουσείου σήμερα.

…
Τελειώνοντας, ήθελα να κάνω κάποιες 

γενικές διαπιστώσεις. Σήμερα, περισσότε-
ρο από ποτέ είναι σημαντικό τα μουσεία 
να μη μείνουν κλειστά και απομονωμένα. 
Γνωρίζω ότι αυτά τα ανοίγματα προς διαφο-
ρετικές κοινότητες στα οποία αναφέρθηκα 
δεν είναι εύκολο να γίνουν και εγείρουν μια 
σειρά από δικά τους ζητήματα. Αν όμως 
εξετάσουμε συλλογικά και ανοιχτά αυτές 
τις προκλήσεις και τα ευρύτερα σοβαρά 
προβλήματα της σύγχρονης πραγματι-
κότητας, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να 
βρούμε τρόπους αντιμετώπισης τους και 
να αντλήσουμε τη δύναμη να τα μετατρέ-
ψουμε σε νέες εμπνεύσεις και ευκαιρίες.

Μαρία Οικονόμου

Χορηγοί της εκδήλωσης: S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.,  ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε., Αlpha Bank , Δειπνοσοφιστήριον   
και το ζεύγος Νikolas και Matti Egon.    Χορηγοί επικοινωνίας: Καθημερινή, Ερευνητές και Σκάι.   Τους ευχαριστούμε όλους θερμά

20/5/12 Μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

20/5/12 Μ.Γ.Φ.Ι. "Ποιο ζουζούνι να διαλέξω την αρχή για να γυρέψω"

20/5/12 στον κήπο του Μ.Γ.Φ.Ι. Επιδαπέδιο παιχνίδι. "Ταξιδεύοντας 
σ' ένα δίκαιο και αλληλέγγυο κόσμο" 



Αυτά ήταν τα θέματα πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών που 
υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού τμήματος του 
Μουσείου μας (Λίλη Αλευρά, Σοφία Λούζη, Γιάννης Χριστακόπουλος). 
Στόχος των διαγωνισμών ήταν η συμμετοχή του ανθρώπου 
στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.
Υλοποιήθηκαν με την ευγενική 
χορηγία του ΟΠΑΠ και της «ΔΕΗ-
Ανανεώσιμες»
Από «Το Δέντρο που αγαπώ» 
που απευθυνόταν σε μαθητές 
δημοτικού, λάβαμε 1.235 ατομικά 
έργα, ενώ από το «Μια Ζωή 
Ποδήλατο» που απευθυνόταν 
σε μαθητές γυμνασίου ήρθαν 94 
αφίσες-ομαδικά έργα. Ο τρίτος 
διαγωνισμός απευθυνόταν 
σε μαθητές της Γ́ γυμνασίου. 
Αφορούσε στη δημιουργία 
τρισδιάστατης μακέτας για την 
Αιολική Ενέργεια.
Η απονομή των βραβείων έγινε 
στο Αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ, 

στη διάρκεια της κεντρικής τελετής για τη Διεθνή ημέρα Μουσείων. 
Ήταν συγκινητικό, ότι όλοι οι μαθητές που βραβεύτηκαν από κάθε 
γωνιά της χώρας μας ήταν παρόντες με τις οικογένειές τους και πήραν 
τους επαίνους τους από τα χέρια της επίσης συγκινημένης Νίκης 
Γουλανδρή.
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ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ:  Δράσεις για παιδιά
 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ € ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

20/5/12
10:30  

έως 14:30  
ανά ώρα

Μουσικό  
σχολείο  

Παλλήνης

ΓΑΙΑ
Αίθριο όλες 15 λεπτά 0 Μ.Γ.Φ.Ι.

(Ιωάννα Λεμονή)

20/5/12 13:00-
14:00

«Ζητούνται χαμένοι 
Οικολόγοι»

ΓΑΙΑ
Αμφιθέατρο

-1
από 8 ετών από 8 ετών 0 Ομάδα «SciCo»

20/5/12 10:00-
14:00

Επισκ. Εργαστήρια: 
ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΑΙΑ
- 1 από 8 ετών + - ½ 

ώρα/εργ. 0

Μ.Γ.Φ.Ι.
(Εύη Θεοδώρου,  
Μαρία Δημάκη,

Διονύσης Μέρμηγκας)

20/5/12

10:30-
12:00

& 12:30-
14:00

Οι άθλοι του Ηρακλή
(Λερναία Ύδρα)

Μ.Γ.Φ.Ι.
ΚΥΚΛΟΣ

από 5 έως 
8 ετών 1 ½ ώρα 0

Μ.Γ.Φ.Ι.
(Λίλη Αλευρά,  

Μαρία Λαγωνίκα)

20/5/12 10:00-
14:00

ΤΑΞΙΔΕΚΠΑΙ- 
ΔΕΥΟΝΤΑΣ  

Σ' ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ  

ΚΟΣΜΟ

Μ.Γ.Φ.Ι.
Κήπος από 5 ετών 4 ώρες 0 «Fair Trade»

20/5/12 11:00-
12:00

«Ποιο Ζουζούνι να 
διαλέξω την αρχή  

για να γυρέψω»

Μ.Γ.Φ.Ι.
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

από 4-6 ετών 
+γονείς 1 ώρα 0 «Παιχνιδαγωγείο»

«Το Δέντρο που Αγαπώ», «Μια Ζωή... Ποδήλατο»,  
«Αιολική Ενέργεια-Ο Άνεμος στη Ζωή μας»

Του Δημήτρη Αθανασιάδη Ε' τάξη Του Δημήτρη Χειλάκου Γ' τάξη Του Νικόλα Κατερινάκη Β' τάξη
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Ονεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε 
αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς 

δεν προέρχεται από ιδεολογία, δεν περιέχει ιδεολογία, δεν 
συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση-εκδήλωση του 
κτήνους που περιέχουμε μέσα μας χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή 
του, όταν κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, βοηθούν, 
ενισχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του.
Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτήνους που 
περιέχουμε είναι η Παιδεία. Η αληθινή παιδεία και όχι η ανεύθυνη 
εκπαίδευση και η πληροφορία χωρίς κρίση και χωρίς ανήσυχη 
αμφισβητούμενη συμπερασματολογία. Αυτή η παιδεία που δεν 
εφησυχάζει ούτε δημιουργεί αυταρέσκεια στον σπουδάζοντα, 
αλλά πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα και την ανασφάλεια. Όμως 
μια τέτοια παιδεία δεν ευνοείται από τις πολιτικές παρατάξεις 
και από όλες τις κυβερνήσεις, διότι κατασκευάζει ελεύθερους 
και ανυπότακτους πολίτες μη χρήσιμους για το ευτελές 
παιχνίδι των κομμάτων και της πολιτικής. Κι αποτελεί πολιτική 
«παράδοση» η πεποίθηση πως τα κτήνη, με κατάλληλη τακτική 
και αντιμετώπιση, καθοδηγούνται, τιθασεύονται.
Ενώ τα πουλιά… Για τα πουλιά, μόνον οι δολοφόνοι, οι άθλιοι 
κυνηγοί αρμόζουν, με τις «ευγενικές παντός έθνους παραδόσεις». 
Κι είναι φορές που το κτήνος πολλαπλασιαζόμενο κάτω από 
συγκυρίες και με τη μορφή «λαϊκών αιτημάτων και διεκδικήσεων» 
σχηματίζει φαινόμενα λοιμώδους νόσου που προσβάλλει 
μεγάλες ανθρώπινες μάζες και επιβάλλει θανατηφόρες επιδημίες.
....
Πρόσφατη περίπτωση ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μόνο που 
ο πόλεμος αυτός μας δημιούργησε για ένα διάστημα μιαν 
αρκετά μεγάλη πλάνη, μια ψευδαίσθηση. Πιστέψαμε όλοι μας 
πως σ’ αυτό τον πόλεμο η Δημοκρατία πολέμησε το φασισμό 
και τον νίκησε. Σκεφθείτε: η «Δημοκρατία», εμείς με το Μεταξά 
κυβερνήτη και σύμμαχο το Στάλιν, πολεμήσαμε το ναζισμό, σαν 
ιδεολογία άσχετη από μας τους ίδιους. Και τον… νικήσαμε. Τι 
ουτοπία και τι θράσος. Αγνοώντας πως απαλλασσόμενοι από την 
ευθύνη του κτηνώδους μέρους του εαυτού μας και τοποθετώντας 
το σε μια άλλη εθνότητα υποταγμένη ολοκληρωτικά σ’ αυτό, δεν 
νικούσαμε κανένα φασισμό αλλά απλώς μιαν άλλη εθνότητα 
επικίνδυνη που επιθυμούσε να μας υποτάξει.
Ένας πόλεμος σαν τόσους άλλους από επικίνδυνους ανόητους 
σε άλλους ανόητους, περιστασιακά ακίνδυνους. Και φυσικά όλα 
τα περί «Ελευθερίας», «Δημοκρατίας», και «λίκνων πνευματικών 
και μη», για τις απαίδευτες στήλες των εφημερίδων και τους 
αφελείς αναγνώστες. Ποτέ δεν θα νικήσει η Ελευθερία, αφού 
τη στηρίζουν και τη μεταφέρουν άνθρωποι, που εννοούν να 
μεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες στους άλλους.
… 
Δεν θέλω να επεκταθώ. Φοβάμαι πως δεν έχω τα εφόδια για 
μια θεωρητική ανάπτυξη, ούτε την κατάλληλη γλώσσα για τις 
απαιτήσεις του όλου θέματος. Όμως το θέμα με καίει. Και πριν 
πολλά χρόνια επιχείρησα να το αποσαφηνίσω μέσα μου. Σήμερα 
ξέρω πως διέβλεπα με την ευαισθησία μου τις εξελίξεις και την 
επανεμφάνιση του τέρατος. Και δεν εννοούσα να συνηθίσω την 
ολοένα αυξανόμενη παρουσία του. Πάντα εννοώ να τρομάζω.
Ο νεοναζισμός δεν είναι οι άλλοι. Οι μισητοί δολοφόνοι, που 

Ο νεοναζισμός 
δεν είναι οι άλλοι

Αποσπάσματα από κείμενο που έγραψε  
ο Μάνος Χατζιδάκις το Φεβρουάριο του 1993.  
Είχε δημοσιευτεί στο πρόγραμμα αντιναζιστικής  

συναυλίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων  
και στην Ελευθεροτυπία.
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βρίσκουν όμως κατανόηση από τις διωκτικές αρχές λόγω μιας 
περίεργης αλλά όχι και ανεξήγητης συγγενικής ομοιότητος. 
Που τους έχουν συνηθίσει οι αρχές και οι κυβερνήσεις σαν μια 
πολιτική προέκτασή τους ή σαν μια επιτρεπτή αντίθεση, δίχως 
ιδιαίτερη σημασία που να προκαλεί ανησυχία.
....
Ο εθνικισμός είναι κι αυτός νεοναζισμός. Τα κουρεμένα κεφάλια 
των στρατιωτών, έστω και παρά τη θέλησή τους, ευνοούν 
την έξοδο της σκέψης και της κρίσης, ώστε να υποτάσσονται 
και να γίνονται κατάλληλοι για την αποδοχή διαταγών και 
κατευθύνσεων προς κάποιο θάνατο. Δικόν τους ή των άλλων. Η 
εμπειρία μου διδάσκει πως η αληθινή σκέψη, ο προβληματισμός 
οφείλει κάπου να σταματά. Δεν συμφέρει. Γι’ αυτό και σταματώ. Ο 
ερασιτεχνισμός μου στην επικέντρωση κι ανάπτυξη του θέματος 
κινδυνεύει να γίνει ευάλωτος από τους εχθρούς. Όμως οφείλω 
να διακηρύξω το πάθος μου για μια πραγματική κι απρόσκοπτη 
ανθρώπινη ελευθερία.
Ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται με δυο μορφές. Ή 
προκλητικός, με το πρόσχημα αντιδράσεως σε πολιτικά ή 
κοινωνικά γεγονότα που δεν ευνοούν την περίπτωσή τους ή 
παθητικός μες στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος για ό,τι συμβαίνει 
γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα λοιπόν. Κι έτσι εδραιώνεται 
η πρόκληση. Με την ανοχή των πολλών. Προτιμότερο αργός 
και σιωπηλός θάνατος από την αντίδραση του ζωντανού και 
ευαίσθητου οργανισμού που περιέχουμε.
Το φάντασμα του κτήνους παρουσιάζεται ιδιαιτέρως έντονα 
στους νέους. Εκεί επιδρά και το marketing. Η επιρροή από 
τα Μ.Μ.Ε. ενός τρόπου ζωής που ευνοεί το εμπόριο. Κι όπως 

η εμπορία ναρκωτικών ευνοεί τη διάδοσή τους στους νέους, 
έτσι και η μουσική, οι ιδέες, ο χορός και όσα σχετίζονται με τον 
τρόπο ζωής τους έχουν δημιουργήσει βιομηχανία και τεράστια κι 
αφάνταστα οικονομικά ενδιαφέροντα.
Και μη βρίσκοντας αντίσταση από μια στέρεη παιδεία όλα 
αυτά δημιουργούν ένα κατάλληλο έδαφος για να ανθίσει ο 
εγωκεντρισμός, η εγωπάθεια, η κενότητα και φυσικά κάθε 
κτηνώδες ένστιχτο στο εσωτερικό τους. Προσέξτε το χορό 
τους με τις ομοιόμορφες στρατιωτικές κινήσεις, μακρά από 
κάθε διάθεση επαφής και επικοινωνίας. Το τραγούδι τους με τις 
συνθηματικές, επαναλαμβανόμενες λέξεις, η απουσία του βιβλίου 
και της σκέψης από τη συμπεριφορά τους και ο στόχος για μια 
άνετη σταδιοδρομία κέρδους και εύκολης επιτυχίας.
Βιώνουμε μέρα με τη μέρα περισσότερο το τμήμα του εαυτού 
μας – που ή φοβάται ή δεν σκέφτεται, επιδιώκοντας όσο γίνεται 
περισσότερα οφέλη. Ώσπου να βρεθεί ο κατάλληλος «αρχηγός» 
που θα ηγηθεί αυτό το κατάπτυστο περιεχόμενό μας. Και τότε θα 
‘ναι αργά για ν’ αντιδράσουμε. Ο νεοναζισμός είμαστε εσείς κι εμείς 
– όπως στη γνωστή παράσταση του Πιραντέλο. Είμαστε εσείς, 
εμείς και τα παιδιά μας. Δεχόμαστε να ‘μαστε απάνθρωποι μπρος 
στους φορείς του AIDS, από άγνοια αλλά και τόσο «ανθρώπινοι» 
και συγκαταβατικοί μπροστά στα ανθρωποειδή ερπετά του 
φασισμού, πάλι από άγνοια, αλλά κι από φόβο κι από συνήθεια.
Και το Κακό ελλοχεύει χωρίς προφύλαξη, χωρίς ντροπή. Ο 
νεοναζισμός δεν είναι θεωρία, σκέψη και αναρχία. Είναι μια 
παράσταση. Εσείς κι εμείς. Και πρωταγωνιστεί ο Θάνατος.

Μάνος Χατζιδάκις

Τη Νίκη Ανδρικοπούλου, τη 
γνωστή και πολύ αγαπητή 
εθελόντρια των πωλητηρίων του 
Μουσείου και του Κέντρου ΓΑΙΑ, 
τη χάσαμε στις 22 Μαΐου στη 
Βόνη, από μια σπάνια αρρώστια 
που τη βασάνισε τα τελευταία 
δύο χρόνια. Στο Μουσείο την 
έφερε η Γεωργία Καζαντζή. 
Γράφτηκε αμέσως στους Φίλους 
και υπήρξε συνεπέστατη 
εθελόντρια από το 1990, για 20 
περίπου χρόνια.
Ήταν πάντα πρόθυμη να 
προσφέρει ότι της ζητούσαν. 
Ήταν παρούσα από την έκθεση 
βιβλίου των Φίλων (αλήθεια 
τι ηλιοθεραπεία είχαμε κάνει 
εκείνη τη χρονιά στον κήπο 
του Μουσείου!) και μετά στις 

υπόλοιπες εκθέσεις και bazaar 
είτε με την παρουσία της είτε με 
τις μαγειρικές της προσφορές 
στο κυλικείο του bazaar. Αλλά και 
στις εκδρομές των Φίλων πάντα 
κάτι είχε ετοιμάσει να προσφέρει.

Πολυταξιδεμένη, κοινωνική, πολύ 
κοκέτα, ευγενική Κυρία, ξεχώριζε 
στον κύκλο των εθελοντριών.

Στην οικογένειά της, αλλά 
ιδιαίτερα στην κόρη της Νόρα 
και στα εγγόνια της Αλέξανδρο 
και Φίλιππο, εκφράζουμε μέσα 
από την καρδιά μας, ειλικρινή 
συλλυπητήρια.

Μιράντα Αγγελοπούλου

Αντίο Νίκη
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Χορηγός των 4 τευχών του 2012

Για τη νέα περίοδο 2012 - 2013 προγραμματίζουμε…
Σε πείσμα των καιρών, με πολλή όρεξη και διευρυμέ-
νη συμμετοχή οργανωτών σχεδιάζουμε πολλές και 
ποικίλες εκδηλώσεις.

Οι συναντήσεις την πρώτη Δευτέρα του κάθε μήνα 
που άρχισαν πριν από τέσσερα χρόνια με σκοπό την 
επικοινωνία μεταξύ μας, φέτος θα γίνονται μια ώρα 
αργότερα (7:00-9:00 μ.μ.). Κάθε φορά ένας ομιλητής 
θα αναπτύσσει για λίγο ένα ενδιαφέρον θέμα και θ’ 
ακολουθεί συζήτηση.  

Το Δ.Σ. δουλεύει εντατικά γι’ αυτό.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ και γονείς, σχεδιάζουμε δύο κύκλους εργα-
στηρίων σε ανοιχτό και κλειστό χώρο, για την «τροφή 
του σώματος»  αλλά και «του πνεύματος».  
Περισσότερα σε επόμενο τεύχος

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ως τώρα είναι γνωστά τα πιο κάτω

• Δευτέρα 1η  Οκτωβρίου 2012, ώρα 19:00-21:00. Café 
Aμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ. Η Ιστορικός Τέχνης  Ειρήνη Κα-
νετάκη θα μας μιλήσει για το νερό, τα αρχαία, ρωμαϊκά 
και οθωμανικά λουτρά, συνδέοντάς τα με μελλοντική 
επίσκεψή μας σε ιαματικά λουτρά και χαμάμ.

• Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η: τέλος Οκτωβρίου 2012. «Στα μονοπά-
τια της Πιερίας». Με βάση το Λιτόχωρο  θα ξεναγηθού-
με στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο του Δίου, 
και θα βαδίσουμε σε μονοπάτια του Κάτω Ολύμπου.  

• Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012, ώρα 19:00-21:00, 
Café Aμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ. «Leonardo da Vinci ο 
Εφευρέτης». Ο μηχανικός Γιώργος Δασκαλάκης θα 
μας εισάγει στην προσωπικότητα του Νταβίντσι ως 
επιστήμονα και τεχνικού, με στοιχεία πρωτότυπα. 

• Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 ημερήσια ΕΚΔΡΟΜΗ 
στη Θήβα και το Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού. 

• Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012. Οργανώνουμε την 4η 
βραδιά Λόγου και Μουσικής στο Αμφιθέατρο του 
Κέντρου ΓΑΙΑ. 

• Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012  ώρα 19:00-21:00, Café 
Aμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, «Οίνος ο Αγαπητός» με το 
Δημήτρη Χατζηνικολάου 

• Κάποια Κυριακή του Δεκέμβρη ή του Ιανουαρίου 
προγραμματίζουμε ΕΚΔΡΟΜΗ ημερήσια στον Εθνικό 
Δρυμό Πάρνηθας. «Η φύση επιστρέφει εκεί όπου προ-
στατεύεται». Έξι χρόνια μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά, 
υπάρχουν κάποια μηνύματα ελπίδας. 

Περισσότερα σε επόμενο τεύχος

Κι αφού έφυγαν οι καλεσμένοι στις 18/5 εμείς οι υπάλληλοι οργανώσαμε ένα πάρτυ, όπως τότε που ζούσε ο κ. Άγγελος, προσφορά από  
το «Δειπνοσοφιστήριον». Η ιδέα ήταν της Ιωάννας και το ρακί από το Νίκο που είχε τα γενέθλιά του. Ευχαριστούμε. Το είχαμε πολύ ανάγκη!

«.. .πάρτυ από κείνα τα παλιά»


