Το Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος μαζί με το
Conferences Sans Frontières ,το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Γαλλική Πρεσβεία-Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, οι εκδόσεις
Πατάκη, το Caid και το Ελληνογαλλικό Λύκειο Eugène Delacroix στα πλαίσια του
Παγκόσμιου Έτους Βιοποικιλότητας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνουν μια
εξαιρετικά σημαντική «Συνάντηση με τη Γη», προάγοντας την επιστήμη μέσα από μια
ελληνογαλλική συνεργασία.
Το Φεστιβάλ ΓεωΣυναντήσεις που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, αποτελεί τη βάση για μία ετήσια συνάντηση
όπου θα συζητούνται οι σχέσεις του Ανθρώπου και του Πλανήτη μας. Ο στόχος του
προγράμματος του 2010 είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού της Ελλάδας στo θέμα της
διατήρησης της βιοποικιλότητας καθώς τα ερωτήματα που γεννώνται γύρω από αυτό το
ευαίσθητο θέμα είναι πολλά και οι επιστήμονες δεν μπορούν να δώσουν καθαρές
απαντήσεις σε όλες τις εκφάνσεις τις διαλειτουργικότητας των οικοσυστημάτων.
Το Φεστιβάλ ΓεωΣυναντήσεις γιορτάζει το Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας στο κέντρο
της Αθήνας, στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Στόχος λοιπόν είναι τη φετινή χρονιά να φέρουμε
μικρούς και μεγάλους κοντά στη Φύση.
•

Πλατεία Κλαύθμωνος

Στην Πλατεία Κλαυθμώνος θα δημιουργηθεί ένας εφήμερος κήπος ο οποίος θα
παρουσιάζει τα πιο χαρακτηριστικά είδη της ελληνικής και μεσογειακής χλωρίδας. Τα
παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τι σημαίνει η λέξη βιοποικιλότητα, να παίξουν με
τα φυτά, να ζωγραφίσουν, να μυρίσουν. Θα γνωρίσουν την αξία που είχαν τα ελληνικά
φυτά στη μυθολογία και θα παίξουν με κουίζ με θέμα τη Βιοποικιλότητα.
«Ο κήπος των αισθήσεων» θα είναι ανοιχτός σε όλους από 29/11/2010-8/12/2010 από
τις 10.00 μέχρι τις 17.00. Εκεί θα τους περιμένουν νέα παιδιά που θα ξεναγήσουν τους
μικρούς φίλους στην ομορφιά της πολύτιμης ελληνικής φύσης.
Το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Δεκεμβρίου 2010, 10.00-14.00 παιδικά εργαστήρια θα είναι
διαθέσιμα στην πλατεία Κλαυθμώνος για να μπορέσουν αν μάθουν τα παιδιά την αξία της
βιοποικιλότητας παίζοντας. Τα παιδικά εργαστήρια θα γίνουν με τη συνεργασία του
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
•

Βιβλιοπωλείο Πατάκη

Το Φεστιβάλ ΓεωΣυναντήσεις επίσης προσκαλεί τα δημοτικά σχολεία της Αττικής να
συμμετάσχουν στον εορτασμό του Παγκόσμιου Έτους Βιοποικιλότητας και να πάρουν μέρος
στην εκδήλωση «Ένας συγγραφέας, ένας επιστήμονας και μία σχολική τάξη».

Οι Εκδόσεις Πατάκη, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η WWF θα περιμένουν τα
παιδιά στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη στις 2,3 και 7 Δεκεμβρίου 2010, 9.00-10.30 & 11.00-12.30
για να γνωρίσουν από κοντά τις συγγραφείς κα Ελένη Δικαίου και κα Λίτσα Ψαραύτη, να
μιλήσουν για το πως το περιβάλλον επηρεάζει τη σκέψη ενός συγγραφέα, να παίξουν με τα
περιβαλλοντικά προγράμματα της WWF και νέοι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών να απαντήσουν σε ερωτήματα που θα προκύψουν.
Μέσα από τις τρεις αυτές διαδικασίες τα παιδιά θα γνωρίσουν την έννοια της
βιοποικιλότητας, θα τη συνδέσουν με την καθημερινότητα τους και θα κατανοήσουν πως
ένα υγιές περιβάλλον μπορεί να γίνει πηγή έμπνευσης.
«Ένας συγγραφέας, ένας επιστήμονας και μία σχολική τάξη»
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010
9.00-10.30 & 11.00-12.30
Συνάντηση με την κα Λίτσα Ψαραύτη και το βιβλίο της «ανάσες και ψίθυροι του δάσους»
Μαζί της η κα Ελένη Σβορώνου από τη WWF και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών..
Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010
9.00-10.30 & 11.00-12.30
Συνάντηση με την κα Λίτσα Ψαραύτη και το βιβλίο της «ανάσες και ψίθυροι του δάσους»
Μαζί της η κα Ελένη Σβορώνου από τη WWF και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών..
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010
9.00-10.30 & 11.00-12.30
Συνάντηση με την κα Ελένη Δικαίου και το βιβλίο της «η κοιλάδα με τις πεταλούδες»
Μαζί της η κα Ελένη Σβορώνου από τη WWF και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών..
•

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Τέλος, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας φιλοξενεί την Έκθεση Φωτογραφίας του
Gilles Mermet «Το Μεγαλείο της Φύσης» η οποία συνδυάζει τη φύση με την τέχνη. Επίσης,
σε συνεργασία με το ίδρυμα GoodPlanet, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προβολή του
¨HOME, «Η ιστορία ενός ταξιδιού - Histoire d’un voyage»” του Yann Arthus-Bertrand
αποκλειστικά στην Αθήνα καθώς και άλλα επιστημονικά ντοκιμαντέρ. Οι εκδηλώσεις στο
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας θα πραγματοποιηθούν από 2/12/2010 – 8/12/2010.
Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά
Δευτέρα 6/12/2010 και ώρα 10.00 ,προβολή του έργου «Η ζωντανή θάλασσα» του JacquesYves Cousteau. (στα Γαλλικά)
Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες:
1.«Ο κήπος των αισθήσεων» και παιδικά εργαστήρια στην πλατεία Κλαυθµώνος
∆ρ Συλβί Γκρούζοβ, Ελένη Χρηστιά,
Τηλ. 6983103998

2.Για την έκθεση φωτογραφίες του Gilles Mermet και για τις προβολές στο Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας:
κα Έµµη Γραµµένου emmieg@gnhm.gr
κα Λούση Μποτόν baudon.lucie@gmail.com
3.Για τις εκδηλώσεις στο βιβλιοπωλείο Πατάκη:
κ. ∆ικαίο Χατζηπλή, ekdiloseis1@patakis.gr
4. Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά
Τηλ: 211-3009124

