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e-Γπίζθερε  

ημο 2μο ΣΔΓ Τνηθάιςκ  

ζημ Ιμοζείμ Φοζηθήξ Ζζημνίαξ Ιεηεώνςκ  

θαη Ιμοζείμ Ιακηηανηώκ 
 

Θμηπόκ… ώνα γηα εθδνμμή! Ηαη μηαξ θαη δεκ μπμνμύμε κα πάμε εμείξ έλς, 

ένπεηαη ημ έλς ζε μαξ! Γπηιέλαμε μηα επίζθερε ζημ δάζμξ θαη ζηεκ άγνηα 

θύζε… Το Μοσσείο Φσσικής Ιστορίας θαη Μανιταριών κμμίδμομε πςξ είκαη 

ό,ηη πνεηαδόμαζηε γηα κα λεθύγμομε ιίγμ!   

Τμ Ιμοζείμ βνίζθεηαη ζηεκ Ηαιαμπάθα, πμιύ θμκηά ζηεκ πόιε ηςκ 

Τνηθάιςκ. Όηακ επηθμηκςκήζαμε μαδί ημοξ γηα κα μνγακώζμομε μηα ηειε-

λεκάγεζε ζημκ πώνμ ημοξ, μαξ πενίμεκε μηα εοπάνηζηε έθπιελε: ε θ. 

Γοαγγειία Κημύιε, οπεύζοκε ημο Ιμοζείμο, ενγάζηεθε θάπμηα πνόκηα 

κςνίηενα ςξ εθπαηδεοηηθόξ ζημ ζπμιείμ μαξ! Οπόηε ε ζοκενγαζία μαξ ζα 

γηκόηακ ζε θιίμα μηθεηόηεηαξ, όπςξ όηακ ζοκακηάξ παιημύξ θίιμοξ!  

Ε ζοκάκηεζή μαξ μνγακώζεθε ζηηξ 26 Γεκάνε 2017. Γθπαηδεοηηθμί θαη 

εθπαηδεοόμεκμη μαδεοηήθαμε ζημκ πώνμ ηςκ εθδειώζεςκ… δεκ έιεηρακ μη 

απόθμηημη ημο ζπμιείμο, πμο ζε θάζε εθδήιςζε δεκ παναιείπμοκ κα 

ένπμκηαη, αιιά θαη εθπαηδεοηηθμί πμο ενγάζηεθακ εδώ ηα πνμεγμύμεκα 

πνόκηα θαη με ηεκ πνώηε εοθαηνία μαξ δείπκμοκ ηεκ αγάπε ημοξ..  

 

 
 

Ε ζύκδεζε έγηκε ειεθηνμκηθά! Ε ηεπκμιμγία μάξ βμήζεζε κα «πεηαπημύμε» 

μέπνη ηεκ πόιε ηεξ Ηαιαμπάθαξ…  
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Αοηά πμο είδαμε μαξ θαζήιςζακ… Άγνηα δώα από όιμ ημκ θόζμμ βνίζθμκηαη 

εθεί… Ο ηνόπμξ πμο εθηίζεκηαη είκαη εκηοπςζηαθόξ! Τα έπμοκ ημπμζεηήζεη 

ζε δημνάμαηα πμο ακαπανηζημύκ ημ μηθμζύζηεμα πμο δηαβημύκ! 

 

Τμ Ιμοζείμ πενηιαμβάκεη άγνηα ζειαζηηθά, όπςξ είκαη ημ θμγηόη πμο 

θαίκεηαη ζηε θςημγναθία…  

 

 
 

Γίδαμε πεηνμθμύκαβμ, ναθμύκ, θαθόπμηνμ, ακηηιόπε, δανθάδη, βίδνα, 

θάζημνα, έκακ αζβό με ιεοθμπάζεηα… από ηα πημ εκηοπςζηαθά ήηακ έκαξ  

θακαδέδηθμξ ιύγθαξ… 
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…θαη μηα ανθμύδα πμο ζεθςκόηακ ζηα δομ ηεξ πόδηα, έημημε κα επηηεζεί…  

 

 

 
 

Από ημκ άγνημ θόζμμ ηςκ ζειαζηηθώκ πενάζαμε ζηα πηεκά… εκδεμηθά θαη 

απμδεμεηηθά πηεκά πέναζακ από ηεκ μζόκε μαξ… Ηάπμηα από αοηά είκαη 

ζπάκηα, άιια οπό ελαθάκηζε θαη πνμζηαηεύμκηαη, άιια έπμοκ ελαθακηζηεί…  

 



4 

 

 

Από ηεκ θ. Κημύιε μάζαμε πςξ ε Γιιάδα είκαη έκαξ ηόπμξ πμο θαζώξ ε 

γεςγναθηθή ημο ζέζε ημκ εοκμεί: ζοκμνεύεη με ηνεηξ επείνμοξ θαη είκαη 

πέναζμα γηα ηα απμδεμεηηθά, αιιά θαη ηόπμξ γηα πμιιά εκδεμηθά πμοιηά… 

Από ηα 475 είδε πμοιηώκ πμο οπμιμγίδεηαη όηη δμοκ ζηεκ Γονώπε, ηα 436 

είδε εοδμθημμύκ ζηεκ Γιιάδα, είηε ηεκ δηαζπίδμοκ θαηά ηεκ απμδεμία ημοξ. 

 
 

Γκηοπςζηαθή ήηακ ε Χημκόγιαοθα από ημ «Ανθηηθό» δηόναμα! Πνόθεηηαη γηα 

πηεκό πμο δεη ζηεκ Ανθηηθή ημύκδνα.  
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Από ηα ζπάκηα πηεκά, ίζςξ μ γύπαξ Αζπνμπάνεξ μαξ γμήηεοζε πενηζζόηενμ! 

– έκα δεογάνη θαη αθόμε έκα ανζεκηθό δηαβημύκ ζηα Ιεηέςνα. Ιεγαιύηενμξ 

πιεζοζμόξ –γύνς ζηα 30 πμοιηά- βνίζθμκηαη ζηα δάζμξ ηεξ Δαδηάξ. Γίκαη έκα 

πμοιί πμο μη Φαναώ ημ πνμζηάηεοακ θαη όπμημξ πανάθμογε ηεκ εκημιή ήηακ 

θαηαδηθαζμέκμξ με ηεκ πμηκή ημο ζακάημο! Τμ έθζεμα ημο Ιμοζείμο είκαη 

Βηθηςνηακό, δειαδή έπεη ηανηπεοζεί επί βαζίιηζζαξ Βηθηςνίαξ ηεξ Αγγιίαξ. 

 
 

Τέιμξ, πενάζαμε ζηα μακηηάνηα… ε θ. Κημύιε μαξ λεκάγεζε ζηα 

εθζέμαηα πμο θαηά θύνημ ιόγμ είκαη γιοπηά θαη πανμοζηάδμκηαη ζε ηνεηξ 

θάζεηξ ηεξ ακάπηολήξ ημοξ, έηζη ώζηε μ επηζθέπηεξ κα δηαμμνθώκεη μηα 
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πιήνε εηθόκα ημο θύθιμο δςήξ ημοξ. Τμ Ιμοζείμ πνμζμμμηώκεη ημ 

πναγμαηηθό πενηβάιιμκ. Γθεί, είδαμε ηα μακηηάνηα πμο ζοκεζίδμομε κα ηνώμε, 

όπςξ ημκ Βςιίηε, αιιά θαη άιια πμο δεκ είπαμε λακαδεί… θάπμηα από αοηά 

είκαη βνώζημα όπςξ μ Αμακίηεξ μ Ηαηζανηθόξ, ημ αγαπεμέκμ μακηηάνη ημο 

Ζμύιημο Ηαίζανα! Γίπε, μάιηζηα, μμάδα πμο έβγαηκε ζηα δάζε γηα κα ηα 

πενηζοιιέγεη ώζηε κα ζογθαηαιέγμκηαη ζοπκά ζηε δηαηνμθή ημο! 

 

 

Από ηα πημ εκηοπςζηαθά μακηηάνηα ήηακ ε πημ δοζεύνεηε θαη γη αοηό πημ 

αθνηβή ηνμύθα ημο θόζμμο, ε Θεοθή, ε μπμία θανπμθμνεί ζε δάζε 

θοιιμβόιςκ δέκηνςκ, βειακηδηάξ θαη θμοκημοθηάξ. Σηεκ Γιιάδα, ε Θεοθή 

Τνμύθα έπεη θαηαγναθεί ζηεκ πενημπή ηεξ Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ.  
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Σημκ πίκαθα, θαίκεηαη θαη μ ηνόπμξ πμο ελάγεηαη ε ηνμύθα από ημ έδαθμξ, 

θαζώξ είκαη μακηηάνη πμο θύεηαη οπόγεηα! Ιε ηε βμήζεηα ζθύιςκ ή 

γμονμοκηώκ πμο εθπαηδεύμκηαη κα ηεκ βνίζθμοκ θαη κα ζογθναημύκηαη πςνίξ 

κα ηεκ ηνώκε!  

 

 
 

Θομόμαζηε, επίζεξ, πςξ ηα πμνημθαιί μακηηάνηα, μ Ηακζανίζθμξ μ Βνώζημμξ, 

μονίδμοκ βενίθμθμ!  

 

 
 

…αιιά θαη πςξ ηα μακηηάνηα με ημ θόθθηκμ θαπέιμ θαη ηηξ άζπνεξ κηθάδεξ, μ 

Αμακίηεξ μ μογμθηόκμξ, είκαη ημληθά θαη παναηζζεζημγόκα! Γη αοηό θαη 
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μκμμάδμκηαη θαη Δμονιμκάκημνα! Έπμοκ γίκεη γκςζηά μέζα από ιασθά 

παναμύζηα θαη έπμοκ ηηξ πενηζζόηενεξ ακαθμνέξ ζηεκ παγθόζμηα ιμγμηεπκία. 

Έπμοκ ζοκδεζεί θαη με ηα Χνηζημύγεκκα, όπςξ θαίκεηαη ζηεκ παναθάης 

εηθόκα! Ιάιηζηα, πηζηεύεηαη όηη αοηό ημ μακηηάνη «δάκεηζε» ηα πνώμαηά ημο 

ζηε ζημιή ημο Άε-Βαζίιε! 

 

 
 

Τμ ηαλίδη μαξ ζε άιιμοξ ηόπμοξ θαη ζε άιιμοξ πνόκμοξ έθηαζε μέπνη ημκ 

Όηδη, ημκ άκζνςπμ πμο βνέζεθε ημ 1991 μμομημπμηεμέκμξ ζηηξ Άιπεηξ θαη 

οπμιμγίδεηαη πςξ έδεζε ζηα 3000 π.Χ.… πάκς ημο βνέζεθακ 3 είδε 

μακηηανηώκ, μία Φμμηηόρε πμο ημκ βμεζμύζε κα ακάβεη θςηηέξ, έκαξ 

Πηπημπόνμξ ηεξ Σεμύδαξ, μακηηάνη πμο ημκ βμεζμύζε κα λεπενκά 

γαζηνεκηενηθά πνμβιήμαηα, θη έκα ηνίημ είδμξ πμο μέπνη ζήμενα δεκ έπεη 

ηαοημπμηεζεί. 
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Γοπανηζημύμε πμιύ ημ Ιμοζείμ πμο ήηακ πνόζομμ γη’ 

αοηό ημ ηαλίδη αιιά θαη ηεκ Γοαγγειία γηα ηεκ άρμγε 

θηιμλεκία!!!! 
 


