
Σφάζουμε την κότα 
με τα χρυσά αυγά

Αυτό κάνουμε κάθε φορά που υποβαθμίζουμε ή εξευτελίζουμε, 
ηθελημένα ή άθελά μας, το φυσικό περιβάλλον και τους πολιτιστικούς 
χώρους. Ποια είναι αλήθεια η περιουσία της Ελλάδας; Η «προίκα» της; 
Από τη μια πλευρά είναι το μοναδικό σε ομορφιά, βιοποικιλότητα και 
προσιτό στα ανθρώπινα μεγέθη, φυσικό περιβάλλον και από την άλλη ο 
πολιτισμός, τα προϊστορικά, ιστορικά, λαογραφικά μνημεία που μπορούν 
να εγγυηθούν ποιότητα ζωής.
Αυτά λοιπόν πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού κι όχι να τα 
καίμε και να τα ξεπουλάμε για βραχυπρόθεσμη κάλυψη εξόδων. 
Είναι προδότης της πατρίδας όποιος δε σέβεται αυτούς τους αιώνιους 
θησαυρούς.

Άννα Κ-Μ

Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

www.filoi-gnhm.gr
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«Tη γλώσσα μού ’δωσαν ελληνική, 
τo σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου»   

Αρχές Ιουνίου κάθε χρόνο γίνεται 
η συνάντηση όσων εργάστηκαν 
εθελοντικά στη Βιβλιαγορά και το 

πασχαλινό Παζάρι, που φέτος έγιναν 31/3-
1/4. Στις 11 Ιουνίου συνδυάσαμε τη συνά-
ντηση αυτή με την τελευταία Δευτέρα των 
μελών γι’ αυτή την περίοδο.

Και να η πρώτη έκπληξη:
Δεν χρειάσθηκε να δρασκελίσουμε το 

παράθυρο του γραφείου μας για το γνωστό 
ταρατσάκι, και δεν έβρεχε, όπως πέρσι!

Ήταν ένα όμορφο καλοκαιρινό από-
γευμα. Επόμενη έκπληξη: στον υπαίθριο 
χώρο, πλάι στους Αμμωνίτες, μας υποδέ-
χθηκαν μέλη της  συντονιστικής επιτροπής 
του Παζαριού, τα οποία είχαν ετοιμάσει κα-
λόγουστα και γιορτινά το χώρο, με τραπέ-
ζια, λουλούδια, πρασινάδα, κι ένα μπουφέ 
από προσφορές, με θαυμάσιο συνδυασμό 
χρωμάτων και γεύσεων. Στο βάθος, ένας 
πίνακας σε καλούσε να γράψεις τις επιθυ-
μίες σου γι’ αυτό το καλοκαίρι.

Τα τελευταία τρία χρόνια τιμούμε κάθε 
φορά ένα πρόσωπο για την προσφορά του 
στο Παζάρι. Την πρώτη φορά ήταν η Γεωρ-
γία Γύφτουλα, εθελόντρια από την πρώτη 
χρονιά του Παζαριού μέχρι σήμερα, που 
οι μαρμελάδες της έχουν γίνει σήμα κα-
τατεθέν για την ποιότητα και την ποικιλία 

τους. Την επομένη χρονιά ήταν η Φρόσω 
Πηλαβάκη, ιδρυτικό μέλος των Φίλων και 
Πρόεδρος για 20 χρόνια. «Με μπόλιασε ο 
εθελοντισμός από μικρή ηλικία», μάς είπε 
με φανερή ικανοποίηση και συγκίνηση.

Φέτος, ήταν η σειρά της ομάδας που έχει 
την ευθύνη των βιβλίων με υπεύθυνη τη 
Λουκία Τριβόλη. Όλοι νομίζω έχουμε προ-
σέξει τις κομψές, χαμογελαστές, ήρεμες 
κυρίες που βρίσκονται όρθιες επί ώρες στο 
κέντρο του Αίθριου, πίσω από μικρά βουνά 
από βιβλία. Να προσθέσω ακόμη τις ώρες 
και τον κόπο που απαιτείται επί μήνες στο 
4ο υπόγειο για τη διαλογή, την τιμολόγηση 
και το  συμμάζεμα!

Σκεφτήκαμε να τούς προσφέρουμε ένα 
αντίγραφο της ομιλίας του Ξενοφώντα Ζο-
λώτα, διοικητή τότε της Τραπέζης Ελλάδος, 
στη συνεδρίαση της Παγκόσμιας Τράπεζας 
για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, και 
το Νομισματικό Ταμείο το 1957, με λέξεις 
που έχουν ελληνική ρίζα (βλ. σελ. 3).

Η Άννα ανέφερε πληροφορίες για την 
ιστορία του Παζαριού από το 1997, που ήταν 
η αφορμή και για το ξεκίνημα της ομάδας 
στελέχωσης των αιθουσών του Μουσείου 
από εθελοντές, καθώς και τις μελλοντικές 
δραστηριότητες των Φίλων.

Η Λουκία ανέφερε το ξεκίνημα του Πα-

   15 Χρόνια Βιβλιαγορά
Στο αίθριο εκεί στη μέση
Κάθε χρόνο παίρνει θέση
Μια κυψέλη που έχουν στήσει
Και δουλεύει σα μελίσσι

Τα κιβώτια σωρό!
Τα βιβλία άνω κάτω!
Τα καινούργια, τα παλιά
Για μεγάλους, για παιδιά

Μετρημένα, στοιβαγμένα,
Ή στους πάγκους ξαπλωμένα!
Άλλα τόσα στα καλάθια
Άλλα ήλθαν από φίλους
Ή εμπόρους ή ευπόρους

Όλα έχουν παρουσία
Τα διαφεντεύει … η Λουκία
Με δίπλα πάντα τη Σοφία
Την Ειρήνη
Που τον εαυτό της δίνει
Τη Μελίτα που προσφέρει
Τα βιβλία  «δεύτερο χέρι»
Και η Χέλγκα βάζει πλάτη
Στα βιβλία από άλλα κράτη

Η παρέα έχει δέσει
Και πολλά πολλά προσφέρει
‘Αντε …και του χρόνου!
Νέα κέρδη να μας φέρει
Και………το σύνθημα ας γίνει
«όταν θέλεις το μπορείς»,  
έτσι λέει ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ.

Mε το πιο πάνω έμμετρο, 
η Ελένη έκλεισε τη βραδιά.

                                                        Οδυσσέας Ελύτης: «Άξιον εστί»

ΘΕΛΩ
Θέλω να είμαι εκεί που  
σπάει το γαλάζιο στο 

βράχο και γίνεται άσπρο. 
Θέλω να είμαι εκεί 

που ο μαΐστρος σφυρίζει 
στα καμπαναριά των 

άσπρων ξωκλησιών και 
χτυπά τις καμπάνες 

τους με τα μηνύματα του 
αρχιπελάγους…

Ε.Σ. 
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Η Λουκία μιλάει 
για τον  τιμώμενο 
φέτος πάγκο των 
βιβλίων.



«Οι φίλοι του μουσείου» - Τεύχος 109, Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. 2012 3

ζαριού ως βιβλιαγορά, με συντονισμό τότε 
από τη Σοφία Μαυροπούλου και τις σημε-
ρινές συναντήσεις με εκτιμητές για αξιο-
λόγηση παλιών τόμων και προσφορές βι-
βλίων που πραγματοποιήσαμε σε φυλακές 
και κέντρα απεξάρτησης.

Και να οι απαντήσεις μας στην ερώτηση 
«πού θα ήθελα να πάω αυτό το καλοκαίρι» 
όπως γράφτηκαν στον πίνακα (αναρωτιέ-
μαι πόσα απ’ αυτά πραγματοποιήθηκαν):
- Να βλέπω το Αιγαίο στη Σίκινο στο εκκλη-

σάκι του Ελύτη
- Στο Αιγαίο ή Ιόνιο, όνειρο αιώνιο
- Στο μπαλκόνι μου τα δειλινά αλλά γερή 

και δυνατή
- Οπουδήποτε στην Ελλάδα μας!
- Σε ψηλή κορφούλα της Πίνδου χωρίς tv
- Σ’ ένα ελληνικό ποτάμι
- Όπου και να πας, νησί ή βουνό, βρίσκεσαι 

στην ωραιότερη χώρα του κόσμου
- Στο Βερολίνο, να βλέπω την Άγγελα και ν’ 

ανοίγει η ψυχή μου
- Στη Νίσυρο ή στο Καστελόριζο, όσο ακό-

μα πηγαίνουν τα καράβια μας
- Σε μια βραχονησίδα για τέλεια ηρεμία και 

σεληνόφως σ΄ ένα ιδιαίτερο νησί
- Θέλω να πάω σ΄ ένα μέρος με σμαραγδέ-

νια νερά, σκιά, τσίπουρα και… τους κα-
λούς μου φίλους

- Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, τα ωραι-
ότερα του κόσμου

- Στο… με…

Τέλος, όλοι ανταλλάξαμε 
εγκάρδιες ευχές για το καλοκαίρι και 
χωρίσαμε.

Βασιλική Μερτζάνη

 Ήθελα πάντα να απευθυνθώ σ’ εσάς στα Ελληνικά. Κατάλαβα όμως ότι είναι δυ-
νατόν να σας μιλήσω Αγγλικά κι ωστόσο πάλι να είναι Ελληνικά. Με την άδειά σας 
λοιπόν κ. Πρόεδρε, θα το κάνω τώρα χρησιμοποιώντας, εκτός από τα άρθρα και τις 
προθέσεις, ελληνικές λέξεις. 

 Kyrie, 
I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical 

Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an 
episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. 

With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous 
Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and 
synthesized. 

Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and 
melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis, we 
have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and 
catastrophe. 

In parallel, a panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a 
democratic climate is basic. 

I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my eucharistia to you Kyrie, to 
the eugenic and generous American Ethnos and to the organizers and protagonists of 
this Amphictyony and the gastronomic symposia.’’ 

Mr Xenophon Zolotas
Την πιο πάνω ομιλία εκφώνησε  ο Ξενοφών Ζολώτας

στις 26 Σεπτεμβρίου του 1957

Η Βασιλική και η Αγγελική.

Η Μαίρη.

Η Ελένη.Η  Ήβη.
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Χίο
Αποσπάσματα από το Ημερολόγιο 

της οικο-τουριστικής εκδρομής στη Χίο 
Χίος... η μυροβόλος…
η… μοναδική!!!

Φαντάζομαι πως δεν υπήρξε κανείς μας 
που να μη ράγισε η καρδιά του βλέποντας  
την πυρκαγιά στα μέρη που είχαμε πρό-
σφατα επισκεφθεί. Ο Γιώργος Χαλάτσης 
μου έστειλε τα εξής μηνύματα: 
- Στις 20/8:  Άννα και καλοί μας φίλοι, κα-

λύτερα να είχα καεί εγώ. Χάθηκε η  αρ-
χόντισσα του Αιγαίου. Ποτέ δεν πίστευα 
ότι θα ερχόταν στιγμή να βιώσω  αυτό 
το χαμό. Κλαίω και παλεύω και κραυ-
γάζω: Γιατί, Νεοέλληνες; 

- Στις 31/8:  Άννα, γεια και χαρά! Ευχα-
ριστώ  πολύ για την ενημέρωση και το 
ενδιαφέρον. Είναι μακάβριο και τραγικό 
για μένα να περπατώ μέσα σ’ αυτή την 
κόλαση. Ο Παράδεισός μου βεβηλώ-
θηκε και η ψυχή μου κλαίει. Φιλιά σε  
όλους από τη Φιλία και από μένα. 

Από τα πολλά δημοσιεύματα κρατάω 
μια φράση του Γιάννη Μακριδάκη από την 
Καθημερινή στης 21/8/12:

από την Ελένη Ηλία

Παρασκευή 1 Ιουνίου, ώρα 9:15 π.μ., 
συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο 
με προορισμό την όμορφη Χίο, το 

πέμπτο σε μέγεθος ελληνικό νησί με έκτα-
ση 840 τ.χλμ. Το ταξίδι, διάρκειας μόλις 35 
λεπτών,  ήταν ευχάριστο και μας έδωσε την 
ευκαιρία να έχουμε την πρώτη  επαφή από 
ψηλά με τις φυσικές ομορφιές του νησιού. 
Ακολούθησε η επιβίβασή μας στο πούλμαν 
και η γνωριμία μας με τον κ. Γιώργο  Χαλά-
τση, τον οδηγό μας για το επόμενο τριήμερο, 
τον «γητευτή» των πέτρινων μονοπατιών, 
τον άνθρωπο που μας βοήθησε να δούμε 
μια διαφορετική όψη της Χίου που, έστω 
κι αν είχαμε ξαναέρθει πολλές φορές, δεν 
μπορούσαμε να φανταστούμε. 

Ακολουθήσαμε τη διαδρομή για το βό-
ρειο τμήμα του νησιού, το ορεινό, με τις  
ψηλότερες κορυφές του Πεληναίου ‘Όρους 
με ύψος 1.297 μ. και 1.240 μ. περνώντας 
από το γραφικό χωριό Βροντάδος και τη 
Δασκαλόπετρα, όπου σύμφωνα με την πα-
ράδοση  άφησαν οι ναύτες τον τυφλό ‘Όμη-
ρο. Λίγο μετά το χωριό Λαγκάδα αφήσαμε 
το πούλμαν και  συνεχίσαμε πεζοί τον πλα-
κόστρωτο δρομίσκο. Σε λίγο η πλακόστρω-
ση διακόπηκε και ο δρόμος συνέχιζε χω-
μάτινος στην περιοχή «Κάστρο της Γριάς». 
Η ανάβαση γινόταν με αρκετή δυσκολία, 
λόγω του σαθρού εδάφους, των μεγάλων 
κλίσεων και του ζεστού μεσημεριού. Γύρω 
μας το τοπίο ξερό, βραχώδες με άφθονα 
πηλοχώματα. Φτάνοντας σχεδόν στην κο-
ρυφή του λόφου η καταπληκτική θέα μας 
αποζημίωσε και μας έκανε να ξεχάσουμε 
την κούραση της ανάβασης. Εδώ υπήρ-
χε κιόσκι με παγκάκια για ξεκούραση και 
αγνάντεμα.  Από κάτω φαίνονταν πανο-
ραμικά τα Καρδάμυλα με τον κάμπο, το 
λιμάνι, οι νησίδες Οινούσσες, Δελφίνι και 
τα Μικρασιατικά παράλια. Μπροστά μας, 
ακριβώς στην επόμενη κορυφή, που δεν 
απείχε παρά λίγα μέτρα, έστεκε το Κάστρο 
της Γριάς. Η τοπική παράδοση αναφέρει 
ότι το όνομα οφείλεται σε κάποια γριά που 
σκαρφάλωσε από τα Καρδάμυλα, ως εκεί 
για να σωθεί από τους πειρατές. Σύμφωνα 
με την παράδοση επίσης, ο Δυτικός πύργος 
του Κάστρου επικοινωνούσε μέσω σήραγ-
γας με το λεγόμενο «Πηγάδι του Κουλαλά», 

το οποίο είναι κτισμένο χαμηλότερα από το 
Κάστρο και ανάγεται στην εποχή της Ενετο-
κρατίας (1346-1566). 

Η κάθοδός μας  ήταν ευκολότερη και το 
βραβείο του καλύτερου ορειβάτη  δόθηκε 
παμψηφεί στη Ρένια Παγώνη και τον σύ-
ζυγό της  Κώστα. Ωστόσο ικανοποιημένοι 
και οι υπόλοιποι από τις αθλητικές μας  
επιδόσεις, φτάσαμε στο παραλιακό χωριό 
Λαγκάδα και στο μεζεδοπωλείο «Νόστος» 
δίπλα στο κύμα, για να γευτούμε χιώτικους 
μεζέδες και σούμα, που παρασκευάζεται 
από φρούτα και κυρίως σύκα. 

Το απογευματάκι συνεχίσαμε για τον Κά-
μπο που έχει χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος 
από το υπουργείο πολιτισμού και παραμένει 
μια σημαντική περιοχή από αρχιτεκτονική 
και ιστορική άποψη, όπου καλλιεργούνται  
εσπεριδοειδή. Επισκεφτήκαμε το κτήμα 
CITRUS που δημιουργήθηκε το 2008, με 
σκοπό να αναδείξει τα τοπικά προϊόντα αλλά 
και την ιστορία του εμπορίου των εσπερι-
δοειδών στη Χίο από το 1500 μέχρι σήμερα. 
Ένα μέρος του αρχοντικού χρησιμοποιεί-
ται ως κατοικία, ένα άλλο ως μουσείο και 
ένα τρίτο ως καφενείο-πωλητήριο, ενώ το 
κτήμα περιλαμβάνει και εργαστήρι παρα-
σκευής παραδοσιακών γλυκών. Γεμάτοι 
εντυπώσεις καταλήξαμε στο ξενοδοχείο 
«Ερύθα» στον Καρφά, όπου ορισμένοι κο-
λύμπησαν και αργά το βραδάκι απολαύσαμε 
την πανσέληνο. 

Σάββατο 2 Ιουνίου.  Η σημερινή μέρα 
μας βρήκε έτοιμους να γνωρίσουμε το 
νότιο τμήμα του νησιού με τα μεσαιωνικά 
Μαστιχοχώρια. Το Πυργί,  γνωστό ως το 
ζωγραφιστό χωριό, τα Μεστά, δείγμα αρχι-
τεκτονικής της εποχής εκείνης, και οι Ολύ-
μποι, με τον αμυντικό πύργο στο κέντρο  
ύψους, 20 μ. Όλα έχουν ανακηρυχτεί  δια-
τηρητέα. Η πεζοπορία μας (μήκους 3,5 χλμ) 
ξεκίνησε  από το χωριό Ολύμποι. Ακολου-
θήσαμε το γενοβέζικο λιθόστρωτο μονοπά-
τι, που ένωνε από παλιά τους  μεσαιωνι-
κούς οικισμούς, και  ανεβήκαμε  εύκολα 
τη λοφοπλαγιά έχοντας δεξιά μας χωράφια 
με παλιές ξερολιθιές, όπου κυριαρχούσαν 
οι καλλιέργειες του μαστιχοφόρου σχίνου, 
της ελιάς και της συκιάς. Oι αρχαιότερες 

 «Εύχομαι και ελπίζω ότι ούτε 
αυτή η θυσία του τόπου μου θα 
πάει χαμένη. Ότι θα ξυπνήσει 
συνειδήσεις και θα κάνει τους 

ανθρώπους πιο συνετούς»
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Χίο
πληροφορίες για τη μαστίχα προέρχονται 
από τον Hρόδοτο που αναφέρει πως στην 
αρχαία Ελλάδα μασούσαν την ξεραμένη 
ρητίνη που βγαίνει από το μαστιχόδεντρο, 
ενώ ο Iπποκράτης τη συνιστούσε ως  θε-
ραπευτικό μέσο.

Περπατώντας  ανάμεσα σε πεύκα και σχί-
νους, φθάσαμε στο ξωκλήσι του Αγίου Αντω-
νίου. Εκεί, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
του περίβολου, κάναμε μικρή στάση για ξε-
κούραση και φωτογραφίες, απολαμβάνοντας 
τις μυρωδιές και τις ομορφιές της φύσης. 

Κατηφορίζοντας στο μονοπάτι θαυμάσα-
με τη θέα του χωριού Μεστά με  τα σπίτια 
του σφιχτά δεμένα το ένα με το άλλο και  
τους  δρόμους στενούς και δαιδαλώδεις. 
Αυτός ο τύπος φρουρίου, τετράγωνης και 
γωνιακής δομής, χτίστηκε για προστασία 
από τις συχνές επιδρομές των πειρατών 
και των Τούρκων. Αποτελεί πόλο έλξης 
τουριστών, για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
του αλλά και για την εκκλησία του Παλαιού 
Ταξιάρχη. Θολωτή βασιλική με το ξυλόγλυ-
πτο τέμπλο. Μετά το γεύμα μας στην ωραι-
ότατη παραλία του Λιμένα επιστρέψαμε στο 
ξενοδοχείο για κολύμπι και ξεκούραση.

Κυριακή 3 Ιουνίου. Προορισμός μας 
σήμερα ήταν η διαδρομή στο μονοπάτι Φα-
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Πλατεία Μεστών

Μεστά

Ανάβατος

Αγναντεύοντας το Λιθί
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Βακαλάος 20cm Μάιος- Ιούλιος

Βλάχος 45cm Ιούλιος - Αύγουστος

Γαύρος 9cm Ιούνιος-Ιούλιος 

Το µέγεθος µετράει

Κάθε πράγµα στον καιρό του...

1 2 3 4

Να µην καταναλώνουµε νεαρά ψάρια 
(και γενικά αλιεύµατα κάτω από το 
επιτρεπόµενο µέγεθος) 

Να µην καταναλώνουµε ψάρια κατά 
την εποχή αναπαραγωγής τους

Να µην καταναλώνουµε προστατευόµενα 
(δηλαδή παράνοµα) και απειλούµενα είδη 
θαλάσσιων οργανισµών

!

Υπεραλίευση

Μείωση πληθυσµών

Εξαφάνιση είδους

-

-

-
-

Η σηµασία του να µην ψαρεύουµε και κατα-
ναλώνουµε νεαρά ψάρια σχετίζεται και µε 
το γεγονός ότι κάποια είδη αλλάζουν φύλλο 
στην πορεία της ζωής τους, όπως η γόπα, 
που γεννιέται θηλυκό και αφού ωριµάσει 
µετατρέπεται σε αρσενικό! 

Ένας από τους
βασικούς λόγους
της υπεραλίευσης είναι
ότι ψαρεύουµε
νεαρά ψάρια
που δεν έχουν προλάβει
να αναπαραχθούν
ούτε µία  φορά

Ελάχιστα µεγέθη
και Εποχικότητα

Προστατευόµενα είδη 

Απειλούµενα είδη  

-
-

-

FishTips
Συµβουλές και προτάσεις του WWF Ελλάς προς
τους καταναλωτές σχετικά µε τα ελληνικά αλιεύµατα

82%
των ιχθυοαποθεµάτων

της Μεσογείου είναι

υπεραλιευµένα

Γλώσσα 20cm ∆εκέµβριος-Φεβρουάριος

Κακαρέλος ή Χαρακίδα 18cm Σεπτέµβριος-Νοέµβριος

Κεφαλάς ή Μπαλάς 33cm Μάιος-Ιούνιος

Κουτσοµούρα 11cm Ιούνιος-Ιούλιος

Κολιός 18cm Ιούλιος-Αύγουστος

Λαβράκι 25cm Ιανουάριος-Μάρτιος

Λυθρίνι 15cm Απρίλιος-Μάιος

Μουρµούρα 20cm Απρίλιος-Ιούνιος

Μουσµούλι 17cm Σεπτέµβριος-Νοέµβριος

Μπαρµπούνι 11cm Μάιος-Ιούνιος

Ούγαινα ή Μυτάκι 18cm Οκτώβριος-Νοέµβριος

Ροφοειδή 45cm Ιούνιος-Ιούλιος

Σαργός 23cm Μάρτιος-Ιούνιος

Σαρδέλα 11cm ∆εκέµβριος-Ιανουάριος

Σαφρίδι 15cm Ιούνιος-Ιούλιος

Σπάρος 12cm Μάιος-Ιούνιος

Τσιπούρα 20cm Μάιος-Ιούνιος

Φαγγρί 18cm Μάιος-Ιούνιος
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Αν και το καλοκαίρι τέλειωσε και οι ερασιτέχνες ψαρά-
δες μάλλον θα λιγοστέψουν, η ψαροφαγία εξακολου-

θεί διαρκώς να κερδίζει έδαφος. Πριν αγοράσετε ψάρι ή 

πριν το παραγγείλετε στην ψαροταβέρνα πηγαίνετε να το 
μετρήσετε (έχετε μαζί σας μια μεζούρα). Να οι πληροφο-
ρίες που λάβαμε από το  WWF. 
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Η δύναμη των καταναλωτών 
είναι πολύ μεγαλύτερη
απ’ όσο φανταζόμαστε.

• Από τον Οκτώβριο του 2012 έως το 
Φεβρουάριο  του 2013 θα μαθαίνουμε 
πώς να  καλλιεργούμε τοπικές ποικι-
λίες φυτών στη βεράντα ή στον κήπο 
μας (σπανάκι, καρότα, κουνουπίδια 
κ.ά.) και θα τα φροντίζουμε από τη 
σπορά μέχρι τη  συγκομιδή. Τέλος θα 
τα γευθούμε μαζί με τους φίλους μας.

 
• Τα εργαστήρια θα γίνονται σε δύο 

αγρούς στο περιβόλι της Οργάνωσης 
ΓΗ στο Ίλιον. 

• Το θεωρητικό μέρος θα γίνεται στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Οργάνω-
σης ΓΗ.

• ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ Θα είναι του-
λάχιστον επτά (7) και θα πραγματο-
ποιούνται από τις 10:00-14:00 τα εξής 
Σάββατα:

Το Φαγητό μας 
από τα χέρια μας

• 13 και  20 Οκτωβρίου,  
• 3 και 24 Νοεμβρίου, 
• 22 Δεκεμβρίου, 
• 19 Ιανουαρίου και 
• 16 Φεβρουαρίου
Οι συμμετέχοντες πάντως θα μπορούν να 
επισκέπτονται την οργάνωση ΓΗ και όποια 
άλλη μέρα το επιθυμούν για να παρακολου-
θούν την πρόοδο των φυτών τους στο λαχα-
νόκηπο, με δωρεάν είσοδο.

Τέλος, θα μαγειρέψουμε και θα προσφέ-
ρουμε μέρος της συγκομιδής στους γονείς 
και φίλους μας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 80 € το άτομο 
                         (140 € για δύο αδέρφια)
Εξασφάλιση συμμετοχής με την καταβολή 
του αντιτίμου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-13 ΕΤΩΝ 

Σε συνεργασία με την Οργάνωση ΓΗ 
και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών



.
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Με όρεξη και διευρυμένη συμμετοχή οργανωτών σχεδιάζουμε ποι-
κίλες εκδηλώσεις, για μικρούς και μεγάλους. Οι μηνιαίες συναντή-
σεις μας από φέτος θα γίνονται την πρώτη Τρίτη του μηνός και μισή 
ώρα αργότερα. Πάντα θα υπάρχει ένα θέμα που θα αναπτύσσεται με 
προσιτό τρόπο από ειδικούς. 

Να λοιπόν όσα είναι έως τώρα γνωστά:

 1. ΓΙΑ τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ

✔ Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012, ώρα 18:30-20:30. Café Aμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ. Η δρ. αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, με ειδίκευση στην Αποκατά-
σταση Μνημείων, (Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza) Ελένη Κανετάκη θα κάνει μια αναδρομή στην εξέλιξη των λουτρικών κτισμάτων 
στον Ελλαδικό χώρο: Βαλανεία, θέρμες, ιαματικά λουτρά και χαμάμ. Θέμα που ελπίζουμε να συνδεθεί και με σχετικές επισκέψεις μας 
αργότερα. Ενημέρωση για το πρόγραμμα της χρονιάς.

 
✔ Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η: 26-28 Οκτωβρίου στην Πιερία. Με βάση το Λιτόχωρο θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο του Δίου, 

και θα βαδίσουμε σε μονοπάτια του Ολύμπου. ΚΟΣΤΟΣ 250 € περίπου. Εξασφάλιση συμμετοχής με την καταβολή του ½ του αντιτίμου.

✔ Τρίτη 6 Νοεμβρίου, ώρα 18:30-20:30, Café Aμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ. «Leonardo da Vinci ο Εφευρέτης». Ο μηχανικός Γιώργος Δασκαλά-
κης θα μας εισάγει στην προσωπικότητα του Νταβίντσι ως επιστήμονα και τεχνικού, με στοιχεία πρωτότυπα. 

✔ Κυριακή 18 Νοεμβρίου,  ημερήσια ΕΚΔΡΟΜΗ στη Θήβα και το Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού. Ξενάγηση από την αρχαιολόγο Πετρούλα 
Ρέτζου.

✔ Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, οργανώνουμε την 4η βραδιά Λόγου και Μουσικής στο Αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ, με αφορμή την έκδοση της 
Εμπορικής Τράπεζας «Το Ελληνικό τραγούδι από το 1821 έως τη δεκαετία του ‘50».

✔ Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, ώρα 18:30-20:30, Café Aμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, «Οίνος ο Αγαπητός» με το Δημήτρη Χατζηνικολάου.

✔ Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, ημερήσια ΕΚΔΡΟΜΗ στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. «Η φύση επιστρέφει εκεί όπου προστατεύεται». Έξι χρόνια 
μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά, υπάρχουν κάποια μηνύματα ελπίδας. 

2. ΓΙΑ τα ΠΑΙΔΙΑ

✔ Δείτε τα εργαστήρια στην προηγούμενη σελίδα 7.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ εκτός από τις Τρίτες, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο γραφείο των Φίλων 
τηλ. 210-8083289 ώρες 10:00-14:00

Το Δ.Σ. σας εύχεται Καλό Φθινόπωρο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  για το τρίμηνο 
Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012

MEDIA GROUP


