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Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
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Πολύ σοβαρά παίρνουν Πολύ σοβαρά παίρνουν 
οι άνθρωποι τον εαυτό τους.οι άνθρωποι τον εαυτό τους.

Κι αλαζονεύονται ανόητα Κι αλαζονεύονται ανόητα 
πάνω στη Γη. πάνω στη Γη. 

Που δεν είναι παρά Που δεν είναι παρά 
ένας κόκκος ανθόσκονης ένας κόκκος ανθόσκονης 

που ονομάζεται Γαλαξίας, που ονομάζεται Γαλαξίας, 
και που απλώθηκε και που απλώθηκε 

σαν φύσηξε ολίγον τι ο χρόνος, σαν φύσηξε ολίγον τι ο χρόνος, 
στο περιβόλι της Αιώνιας στο περιβόλι της Αιώνιας 

Άνοιξης.Άνοιξης.
Γιάννης ΥφαντήςΓιάννης Υφαντής

Από τα αποσπάσματα Από τα αποσπάσματα 
που ακούστηκαν στις που ακούστηκαν στις 

14/12/17 στην 714/12/17 στην 7ηη βραδιά  βραδιά 
λόγου και μουσικής με λόγου και μουσικής με 

θέμα «Τραγούδια για τον θέμα «Τραγούδια για τον 
Ουρανό» βλέπε και σελ. 6-7.Ουρανό» βλέπε και σελ. 6-7.
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Ο ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΛΑΒΑΣ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
και 

Η ΜΑΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«Και των εκ Διός υδάτων ίνα την χώρα μη κακουργεί μάλλον δ΄ ωφελή ρέοντα εκ των υψηλών…»

 Πλάτων

Κύριο γνωστικό αντικείμενο της 
Δασολογίας είναι και το μάθημα 
της Δασοτεχνικής Διευθέτη-
σης των Χειμάρρων. Όταν ένας 
χείμαρρος μεταφέρει πολλά υλικά 
μετατρέπεται σε χείμαρρο λάβας.  
Πάλι και εφέτος οι δυστυχείς 
κάτοικοι της Μάνδρας υπήρξαν 
θύματα ενός χειμάρρου, που πήρε 
διαστάσεις βιβλικής καταστροφής. 
Στις εικόνες των τηλεοπτικών μέ-
σων αποτυπώθηκε η απερίγραπτη, 
κατακλυσμιαία θολούρα και ορμή, 
της παρασυρτικής δύναμης της 
μεγίστης πλημμυρικής απορροής.

Όμως η έκρηξη ενός ηφαιστείου 
δεν μπορεί να προβλεφθεί από-
λυτα. Στην περίπτωση όμως των 
καταστροφών από χειμάρρους, η 
κατάσταση είναι προβλέψιμη και 
αντιμετωπίσιμη με δασοτεχνικά 
έργα διευθέτησης, τόσο στο πε-
δινό τμήμα του χειμάρρου (κοίτη 
εκκενώσεως), όσο κυρίως στη 
λεκάνη απορροής του.

Όπως και πριν από μία εικο-
σαετία (Ιανουάριος 1997) στις 
καταστροφές της Κορίνθου, έτσι 
και πρόσφατα «αναλύθηκαν» τα 
αίτια και οι προτεινόμενες λύσεις, 
σε συσκέψεις παραγόντων Κυβέρ-
νησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και σε πολλά τηλεοπτικά παρά-
θυρα. Εντύπωση έκανε η απουσία 
καθηγητών του τμήματος Δασο-
λογίας του ΑΠΘ και εκπροσώπων 

της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσί-
ας αφού, όπου υπάρχουν έργα 
διευθέτησης χειμάρρων, τεχνικά 
και φυτοκομικά, ανά την Ελλάδα, 
εδώ και εβδομήντα χρόνια, είναι 
έργα δικά της. Και βέβαια, τους 
μεν πρώτους το αθηνοκεντρι-
κό κράτος τους αγνόησε, αφού 
εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Τη 
Δασική Υπηρεσία όμως την απέ-
κλεισε ο διάχυτος στις ιθύνουσες 
τάξεις της κοινωνίας  λαϊκισμός 
της τελευταίας 15ετίας, αφού την 
έχει πλέον μαντρώσει σε μερικά 
μόνο διοικητικά καθήκοντα, με 
σκοπό την κατάργησή της και 
εμμέσως του αξιώματος του Δα-
σάρχη. Αγνοεί όμως το γεγονός 
ό,τι μόνο αυτή, έχει να επιδείξει 
τεράστια έργα δασικής ανάπτυξης 
και προπάντων αποτελεσματικής 
διευθέτησης χειμάρρων. Αφού πα-
λαιότερα είχε και ειδική υπηρεσία 
(Υ.Δ.Ε.) με αποκλειστική αρμοδι-
ότητα το σοβαρό αυτό θέμα, που 
ως γνωστόν, από την αρχαιότητα 
ακόμα, ταλαιπωρεί τη χώρας μας. 

Υπολογίζεται ότι 500 χείμαρροι 
την ρημάζουν κάθε χρόνο μετα-
φέροντας στη θάλασσα 200.000 
στρεμ. γόνιμης γης. Και οι παραπά-
νω συσκεπτόμενοι ακόμα ψάχνουν 
τα αίτια της τραγωδίας, ρίχνοντας 
όλο το βάρος στις κακές συνθήκες 
απορροής της κοίτης του χειμάρ-
ρου, που οπωσδήποτε ευθύνονται 
σε τελευταία ανάλυση.

Όμως όπως επανειλημμένα το 
φώναζαν κάτοικοι-θύματα «το 
κακό ξεκίνησε από το βουνό 
Πατέρας». Εκεί λόγω πυρκα-
γιάς καταστράφηκε κάθε μορφή 
βλάστησης και το έδαφος των 
γυμνών απότομων πλαγιών του, 
μετά το «μαστίγωμα» της καταιγί-
δας, χαραδρώθηκε και παρασύρ-
θηκε προς τα κάτω. Αυτά τα υλικά 
διάβρωσης (στερεοπαροχή) έχουν 
και την κύρια ευθύνη «φουσκώμα-
τος» με μορφή λάβας, των κατα-
στρεπτικών νερών του χειμάρρου.

Με λίγα λόγια τα προγραμμα-
τιζόμενα έργα στην πεδινή κοίτη 
του χειμάρρου, σίγουρα δεν θα 
είναι αποτελεσματικά διαχρονικά, 
εάν πρώτιστα δεν αντιμετωπισθεί 
με έργα τεχνικά και φυτοκομικά 
το πρόβλημα της διάβρωσης στην 
έκταση της λεκάνης απορροής, 
στο βουνό Πατέρας. Εξάλλου η 
πολυετής πείρα και η πρακτική 
που έχει αποκτήσει η Δασική Υπη-
ρεσία απέδειξε ότι ο αγώνας κατά 
των χειμάρρων διεξάγεται στην 
ορεινή περιοχή.

Τέλος ελπίζουμε ότι η Πολιτεία 
κάποτε, όπως και στο παρελθόν, θα 
την απελευθερώσει και επαναδρα-
στηριοποιήσει σε έργα γενικότερα 
Δασικής προστασίας και ανάπτυ-
ξης. Έργα που εκτός από την πολύ-
τιμη προστατευτική τους  αξία,  θα 
δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχό-
λησης στην ημιορεινή και ορεινή 
Ελλάδα, όπου ζει το πιο φτωχό 
τμήμα του λαού, που όμως σήμερα 
λόγω ανεργίας την εγκαταλείπει και 
ολόκληρα χωριά ερημώνουν. 

                                                                                 
Ηλίας  Ζαλαβράς

τ. Δασάρχης            
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Στις 2 Νοεμβρίου 2017 συ-
μπληρώθηκαν 21 χρόνια από 

την ημέρα που έφυγε από κοντά 
μας ο Άγγελος Γουλανδρής, Iδρυ-
τής και πρώτος Πρόεδρος του 
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας. ΄Οσοι τον γνώρισαν 
και τον έζησαν, τον θυμούνται 
πάντα με συγκίνηση.Ανεξίτηλα 
μένουν στη μνήμη μας τα κοινά 
χρόνια, τα λόγια του, η συμπε-
ριφορά του, ο τρόπος που ήξερε 
να κατανοεί, να ενθουσιάζει, να 
ενθαρρύνει, να επιβραβεύει, να 
στέκεται δίπλα στους συνεργά-
τες του με Ανθρωπιά. Η πίστη 
του στο έργο του ήταν βαθιά και 
μεταδοτική. Αλλά και όσοι δεν 
τον γνώρισαν, τον γνωρίζουν τώρα μέσα από το 
έργο του. Το πνεύμα του δημιουργού είναι διά-
χυτο σε όλους τους χώρους του Μουσείου, στις 
δραστηριότητές του, στα ερευνητικά και εκπαι-
δευτικά προγράμματα και στις εκδηλώσεις του, 
που συνεχίζονται στη γραμμή που χάραξε εκεί-
νος, ξεκινώντας σε ανύποπτο χρόνο έναν αγώνα 

δρόμου για την προστασία της 
ζωής. Προφητικά, σε συνέντευξη 
στο περιοδικό «Κεφάλαιο», τον 
Ιούλιο του 1996, γράφει: «…και 
είναι τραγικό, ότι μόνο υπό την 
πίεση των καταστροφών και την 
απειλή της ζωής μας, θα οδηγη-
θούμε σε ενότητα και παγκόσμια 
συνεργασία...». Διορατικός και 
επαναστατικός γράφει, επίσης, 
στην εφημερίδα «Ελευθεροτυ-
πία» στις 22.4.1996, Παγκόσμια 
Ημέρα της Γης, άρθρο με τίτλο 
«Γιατί είναι αναγκαία η οικολογι-
κή επανάσταση».
«… Χρειάζεται να δώσουμε ένα 
νέο προσανατολισμό στον πολιτι-
σμό μας. Αναζητούμε ένα νέο κώ-

δικα αξιών, μία νέα ηθική. Μιλάμε για μία οικολογική 
επανάσταση που θα συγκλονίσει ευρύτερα κοινωνικά 
στρώματα, θα υπερνικήσει τα κατεστημένα συμφέρο-
ντα, την ανθρώπινη αδράνεια και άγνοια…».
Θα τιμούμε πάντα τη μνήμη του συνεχίζοντας το 
έργο του.

Φαλή Βογιατζάκη

21 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ 
ΑΓΓΕΛΟ  ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Στο παλαιό κυλικείο του Μουσείο, 1975,
Από αριστερά: Κωσταντίνος Τσάτσος, Άγγελος Γουλανδρής, Κωσταντίνος Καραμανλής, Νίκη Γουλανδρή, Ιωάννα Τσάτσου, Μάνος Χατζηδάκις



2018
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Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 1 2 3 4

9/1 Βασιλόπιτα
31/1 Λυρική ΚΠΙΣΝ, Τόσκα

17/4 «Αμμωνίτες» ομιλία
18/4 «Η προέλευση και η Εξέλιξη του Ανθρώπου»
29/4 Ύδρα

8/5 «Αμμωνίτες» Θ. Μικρογιαννάκη
25-28/5 Εκδρομή στην Κάλυμνο

6/2 «Αμμωνίτες», Κακριδής
10/2 «1000 + 1 Νύχτες», αποκριάτικο πάρτυ
21/2 «Η εξέλιξη της εξέλιξης» Σ. Σφενδουράκη
25/2 Μυκήνες

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
 26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

6/3 Γενική Συνέλευση, «Το δίλημμα της Πεταλούδας»
21/3 «Τι είναι η εξέλιξη» Μ. Μυλωνά
24-25/3 Παζάρι

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
 26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

5/6 Ευχαριστήριο «Ουζάκι» για τους 
Φίλους Εθελοντές

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3
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Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
 1 2 3 4 5 6 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31  1 2 3 4 5

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Ιούλιος

Αύγουστος

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
 27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

     

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
 26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Νοέμβριος

Δεκέμβριος



ΤΤΡΑΓΟΥΔΙΑΡΑΓΟΥΔΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟΝ  ΟΟΥΡΑΝΟΥΡΑΝΟ
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Γιατί ψηλά στον ουρανό που 

κατοικούνε τ’ άστρα   

μαζεύονται όλοι οι π
οιητές

και οι εραστές καπνί
ζουν 

σιωπηλοί πράσινα φύλλα

μασάν χρυσόσκονη πηδάνε τα 

ποτάμια
και περιμένουν
να λιγωθούν οι αστερισ

μοί και 

να λιγοθυμήσουν  

να πέσουν μέσ’ στον ύπ
νο σου

να γίνουν αναστεναγμ
ός στην 

άκρη των χειλιών σου

να σε ξυπνήσουν και ν
α δεις 

απ’ το παράθυρό σου

το πρόσωπό μου φωτ
εινό

να σχηματίζει αστερισμ
ό

να σου χαμογελάει

και να σου ψιθυρίζει

Καλησπέρα 
Mάνος Χατζιδάκις

Πολύ μακριά στα βάθη του ουρανού
ζούνε δυο μικρά χαριτωμένα αστέρια
που αιώνια απομακρύνονται το ένα από το άλλο
κι αιώνια προσπαθούνε να πλησιάσουν.
απλώνουν τα φτερά τους τα αραχνοΰφαντα για νά ‘ρθουνε το ένα δίπλα στο άλλοαλλά και τα δυο τους φεύγουν προς τα  πίσω

κάθε φορά που πρόκειται ν’ αγγίξουν. 

Karl Marx

Στις 14 Δεκεμβρίου οργανώσαμε την 7η βραδιά Λόγου και Μουσικής στο αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ. Ήταν 
μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου όπου η Αστρονομία συνομίλησε με τη Μουσική και την Ποίηση. Την ιδέα, την 
επιλογή των τραγουδιών, των ποιημάτων και των εικόνων της προβολής είχε η Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού, 
αστρονόμος και λυρική τραγουδίστρια. Πιάνο έπαιξε ο συνθέτης  Σάκης Κοντονικόλας και τις αναγνώσεις έκανε ο 
ηθοποιός  Χάρης Δεληνικόπουλος.  Με τη Φιόρη-Αναστασία μας συνδέει φιλία και συνεργασία από το 2007, τότε 
που με τη μεσολάβηση του καθηγητή Γιάννη Δαγκλή, οργανώναμε τα εργαστήρια για μεγάλα παιδιά  με τίτλο 
«Ταξίδια του Νου και τ΄ Ουρανού». 

Οι στίχοι από τα περισσότερα τραγούδια που ακούστηκαν στις 14/12 είναι λίγο-πολύ γνωστοί, τα αποσπάσματα 
όμως από τα ποιήματα και τα πεζά που μας συγκίνησαν, είναι περισσότερο άγνωστα. Παρουσιάζουμε εδώ κάποια 
για να τα χαρείτε κι όσοι δεν ήρθατε … 

το 

Μια παρέα άστρα κουβεντιάζουν, 

κάποτε γελούν κι η σιωπή 

άγνωστο μέταλλο ακ
ατέργαστο 

στριφογυρίζει, ντιντι
νίζει και φω-

νάζει κάθε ήχο με το
 επίθετό του.

Κι ένας γέρος απλανή
ς, 

Τρύπες-τρύπες το άγρ
ιο μούτρο του 

βλέπει την Αφροδίτη
 

και στοχάζεται.

Φαλακρός ο χρόνος τό
νε χαιρετά, 

τον κοροϊδεύει, μα κείνος το χαβά 

του, ο ξεμωραμένος 

στέλνει τον δορυφόρο
 του και της 

πάει πεσκέσι τέσσερα
 σπάνια 

σύννεφα με πράσινο φορτίο

ηλεκτρισμένα.  
Μανώλης Ρασούλης



Αστέρια ουράνια, αγαπημένα τέκνα της μαύρης Νύχτας,που με κυκλικές περιδινήσεις στριφογυρίζετε γύρω από τον θρόνο της γης. Σπινθηροβόλα, φλογερά,πάντα γεννήτορες των πάντων
Ορφικά

Α
τέ
πο
στ
θρό
Σπ
πάν
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Πόσο πολύ σε αγάπησα εγώ μονάχα το ξέρω. 
Εγώ που κάποτε σ’ άγγιξα με τα μάτια της πούλιας 
και με την χαίτη του 
φεγγαριού σ’ αγκάλιασα και χορέψαμε
μες τους καλοκαιριάτικους κάμπους.

Νίκος Γκάτσος

Κοιτάς τ’ αστέ
ρια, αστέρι μου· 

και ‘γω, ουρανός να ήμουν,

για να μπορώ να σε κοιτώ με 

τα πολλά μου μάτια.
Πλάτων

... όχι το λευκό φεγγά
ρι των 

ειδυλλίων, που μοιάζ
ει με 

ψυχρή νύφη, αλλά το δυσοίω-

νο και μεθυστικό φεγ
γάρι που 

είναι κρεμασμένο στ
ο φόντο 

μιας θυελλώδους νύχ
τας και 

το σπρώχνουν τα σύννεφα που 

τρέχουν·  όχι το γαλή
νιο και δι-

ακριτικό φεγγάρι πο
υ επισκέ-

πτεται τον ύπνο των
 αγνών 

ανθρώπων, αλλά το ξεριζωμένο 

από τον ουρανό, το ν
ικημένο 

και ανυπότακτο φεγ
γάρι, που 

οι Θεσσαλές μάγισσε
ς εξανα-

γκάζουν αλύπητα να χορεύει 

πάνω στο τρομοκρατημένο
 

χορτάρι
Charles Beaudelaire

Ο ήλιος βασίλεψε, θάμ
πω-

σαν τα βουνά, οι οροσειρές του 

μυαλού μου κρατούν
 ακόμα 

λίγο φως στην κορφή
 τους, μα 

η άγια νύχτα πλακώνει, ανε-

βαίνει από τη γης, κατεβαίνει 

από τον ουρανό, και 
το φως 

ορκίστηκε να μην πα
ραδοθεί,

μα το ξέρει, σωτηρία δεν 

υπάρχει, δεν θα παραδοθεί, μα 

θα σβήσει.
Νίκος Καζαντζάκης

Έκλεψες πάλι την πανσέληνοαπόψε
άνοιξες το φεγγίτη σου και αφαίμαξες όλο το λευκό της νύχτας
έκλεψες πάλι την πανσέληνοκι έγινες ποτάμικι έγινες βροχή και φεύγειςανάμεσα από τα δάχτυλά μου.

Ευριπίδης Κλεόπας

Το φεγγάρι
βγήκε απ’ το πέλαγο σαν 

Αφροδίτη. 
Σκέπασε τ’ άστρα

 του Τοξότη, 

τώρα πάει να ‘βρει την καρδιά
 

του Σκορπιού, κι
 όλα τ’ αλλάζει.

Γιώργος Σεφέρης

Ένας σκύλος του κάμπου αλυχτάει.
Θα’ θελε να καταβροχθίσει την Αφροδίτη που λαμποκοπειπάνω από το περιβόλι σαν κρεμασμένο μήλο. 

Federico Garcia Lorca

Μα εγώ
 στων ά

στρων τ
ις ρωγμέ

ς

στου φε
γγαριού

 τη ράχη 

αρχίζω τον αγ
ώνα μου

και τη στερνή
 μου μά

χη

Νίκος  Γκάτσος

… κι είδα ξάφνου τον ουρανό

εκκοκκισμένο κι ανοι
χτό, 

πλανήτες,
παλλόμενες φυτείες, 

διάτρητη 

σκιά, κοσκινισμένη από βέλη,

από φωτιά και λουλούδια

η νύχτα που κυλάει και συ-

ντρίβει, το σύμπαν.

Και γω, η έσχατη ύπαρξη,

μεθυσμένος απ’ το απέραντο

έναστρο κενό κατ’ εικ
όνα και 

ομοίωση του μυστηρίου, 

ένιωσα καθάριο κομμάτι τη
ς 

αβύσσου, κυλούσα μαζί με τ’ 

άστρα,
διαλύθηκε η καρδιά μου μέσα 

στον άνεμο. Pablo Neruda

… και το φεγγάρι μια τρύπα στο κρανίο του κόσμουμην κοιτάξεις μέσα,έχει μια δύναμη μαγνητική που σε τραβάει μην κοιτάξεις,μην κοι- τάχτε,
ακούστε με που σας μιλάω θα πέσετε μέσα.
Τούτος ο ίλιγγος ωραίος, ανάλαφρος θα πέσεις, -ένα μαρμάρινο πηγάδι το φεγγάρι,
ίσκιοι σαλεύουν και βουβά φτερά, μυστιριακές φωνές δεν τις ακούτε;

Γιάννης Ρίτσος
Το
βγ
Αφ
Σκ
τώ
το

ό

Γύρω μας είναι χιλιάδες αστέρια
και είναι δικά μας. Μέσα μας είναι χιλιάδες αστέρια.Πρέπει να γίνουνε δικά μας. Φτάνει να μου κρατάς το χέρι.Θεέ μου, τι απέραντος που είναι ο κόσμος!
Όλα τα αστέρια είναι δικά μας …

Γιάννης Ρίτσος
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Τιμή τεύχους για τα μη μελη των ΦΙΛΩΝ, 1€

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1ου εξαμήνου του 2018 
Καθώς προχωρεί ο χρόνος οι εκδηλώσεις θα εμπλουτίζονται

Τρίτη 9/1, στις 19:30, κόβουμε τη • 
βασιλόπιτα στο café Αμμωνίτες

Τετάρτη 31/1: 18:30, ΓΑΙΑ  • 
Αναχώρηση για Λυρική Σκηνή 
Κ.Ι.Π.Σ.Ν. Τόσκα του Πουτσίνι. 
(38€ μέλη, 43€ μη μέλη) 

Τρίτη 6/2 στις 18:30, café Αμμω-• 
νίτες, ο καθηγητής Φάνης Κακρι-
δής θα μιλήσει με θέμα: «Ρυθμός, 
γλώσσα και στίχος» παρασύρο-
ντάς μας σ’ ένα δρώμενο

Σάββατο 10/2, 21:00, το ΜΟΥ-• 
ΣΕΙΟ οργανώνει αποκριάτικο 
Diner Party, με θέμα «Χίλιες και 
μία Νύχτες»

Τετάρτη 21/2, 19:00, από το • 
ΜΟΥΣΕΙΟ: «Η Εξέλιξη της Εξέ-
λιξης: οι αντιλήψεις για τη ζωή 
μέσα στο χρόνο» του Αν. Καθη-
γητή του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου κ. Σπύρου Σφενδουράκη

Kυριακή 25/2, ξενάγηση στις • 
Μυκήνες και περπάτημα στο 
αρχαίο μονοπάτι

Τρίτη 6/3/18, 18:30, ΓΑΙΑ, αί-• 
θουσα Κύκλος, Γ.Σ. Παρουσίαση 
του βιβλίου «Το Δίλημμα της 
Πεταλούδας» του Ηλία Ευθυμι-
όπουλου. Κάποια βιβλία θα δια-
νεμηθούν στους συμμετέχοντες

Τετάρτη 21/3, 19:00, από το • 
ΜΟΥΣΕΙΟ: «Τι είναι η Εξέλιξη» 
από τον Καθηγητή και Διευθυ-
ντή του Μουσείου Φ. Ι. Κρήτης 
κ. Μωυσή Μυλωνά

Σαββατοκύριακο 24-25 Μαρτίου, • 
θα γίνει το Πασχαλινό ΠΑΖΑΡΙ 
μας, γαλανόλευκο και γιορτινό

Τρίτη 17/4 στις 18:30 στο café • 
Αμμωνίτες, ομιλία-Προβολή 

Τετάρτη18/4, 19:00 από το • 
ΜΟΥΣΕΙΟ: «Η Προέλευση και 
η Εξέλιξη του Ανθρώπου από 
Καταβολής Κόσμου» από τον 
Αν. Καθηγητή του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης 
Αντώνη Μπαρτσιώκα 

Κυριακή 29/4 ημερήσια εκ-• 
δρομή στην Ύδρα ξενάγηση σε 
μουσεία κ.ά. τόπους

Τρίτη 8/5, 18:30 café Αμμωνίτες • 
«ο Αριστοφάνης Φυσιολάτρης»  
από την ομοτ. Καθηγήτρια 
κλασσικής φιλολογίας κ. Θεώ-
νη Μικρογιαννάκη

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η : Παρ. 25 έως • 
Δευτ. 28/5/18 στην Κάλυμνο. 

Τρίτη 5/6, café Αμμωνίτες, • 
ευχαριστήριο «ουζάκι» για τους 
Φίλους-Εθελοντές 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Θα συνεχιστεί και φέτος ο • 
δανεισμός των πέντε Μουσει-
οσκευών (βλέπε και στο site : 
Εκπαιδευτικά Πακέτα). 

Το Πρόγραμμά “Η Μετανά-• 
στευση των Οργανισμών”  
φέτος “μετανάστευσε” στη Νέα 
Ερυθραία, τη Νέα Πατρίδα που 
δημιούργησαν εδώ πρόσφυγες 
από τη χερσόνησο της Ερυ-
θραίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ το Κέντρο 
Έρευνας και Μελέτης Μικρα-
σιατικής Ερυθραίας (KEMME) 
για τη φιλοξενία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ και τον Όμι-
λο IPG-MEDIABRANDS και 
τον κ. Κωνσταντίνο Ρόκο για 
την ευγενική χορηγία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το μειω-
μένο κόστος συμμετοχής στις 
εκδηλώσεις είναι η τακτοποίηση 
της συνδρομής που παραμένει 
50€ για άτομα και 70€ για ζευ-
γάρια και οικογένειες.

ΧΟΡΗΓΟΣ έντυπης μορφής των 4 τευχών του 2017, μέλος που παραμένει ανώνυμο.
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