
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Για παιδιά 5 -12 ετών 

Δευτέρα 28 Ιουλίου fέχρι 
Παρασκευή 1 Αυγουστου, ώρα 9.30-13.00 

Αίθουσα Ειrnαιδευτικών Προγραμμάτων 
και κήπος του Μουσείου 

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις του 
αφιερώματος, διοργανώνεται 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα δώσει 
στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τον 
κόσμο του Ιουλίου Βερν, να πλουτίσουν τις 
εμπειρίες τους και να ψυχαγωγηθούν 
στους χώρους του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Βόλου. Είσοδος ελεύθερη για 
παιδιά και μεγάλους! 

Η Χορωδία του 16ου και 30ου Δημοτικού 
Σχολείου Βόλου θα ανοίξει το πρόγραμμα, τη Δευτέρα 28 Ιουλίου, στις 10 πμ. 
Διευθύνει η καθηγήτρια μουσικής κα Ζωή Φωτοπούλου. 

Δραστηριότητες: 

• Διαδραστική διδασκαλία με εκθέματα και πειράματα εμπνευσμένα από τα 
βιβλία του Ιουλίου Βερν: Αερόστατο - Κανόνι - Υποβρύχιο 
• Δημιουργικό Παιχνίδι με θέμα «Γνωριμία με τον Ιούλιο Βερν» 
• ΕκπαιδευτικtΊ περιήγηση στην έκθεση « Ο κόσμος του Ιουλίου Βερν» και 
στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου με τη συνοδεία αρχαιολόγου της ΙΓ' 
Εφορείας Προ·ίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Συντονισμός: 
Ιουλία Νησιώτου-Μαντέλου, Παιδίατρος, Επίκουρη Καθηγήτρ ια 
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδ ικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Υπεύθυνοι προγράμματος: 
Ελένη Κυρίτση, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΕΑ 
Πασχάλης Δήμου, Διευθυντής 30ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου 
Ανθή Ροντογιάvvη, Καθηγήτρια Γαλλικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Αθανασία Ελευθερούλη, Καθηγήτρια Γαλλικών, Δημοτικό Σχολείο <<Άγιος 
Ιωσήφ» Βόλου 
Νατάσα Κοντογιωργάκη, φοιτήτρια ΠΤΕΑ 
ΜαρίαΜαργαρίτη-Χαϊντούτη, ηθοποιός, εμψυχώτρια 

Τ α μηνύματα του Ιουλίου Βερν 

Πολλοί θα αναρωτηθούν ποιά σχέση μπορεί να έχει ένας Γαλλος συγγραφέας 
του 19ου αιώνα με την Ελλάδα και τη σημερινή πραγματικότητα. Ο Ιούλιος Βερν 
με το συγγραφικό έργο του, που τον καθιέρωσε παγκοσμίως ως τον πατέρα της 
εmστημονικής φαντασίας, με την αγάπη του για τη θάλασσα, τις εξερευνήσεις, τις 
περιπέτειες, τις τrερι:ιτλανήσεις του οτη γη και o·ro διάστημα, μας κάνει, μικρούς 
και μεγάλους, να ονειρευθούμε, να αναζητήσουμε το άγνωστο. Μας διεγείρει την 
περιέργεια, μας εξάτπ:ει τη φαντασία, διευρύνει τον ορίζοντα της γνώσης μας , μας 
βοηθάει να εισχωρήσουμε στα μυστικά του μυστηριώδους σύμπαντος, μας καλεί 
να υπερβούμε τα εμπόδια, να επιχειρήσουμε την υπέρβαση, να πάρουμε ρίσκα, να 
δοκιμάσουμε τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων, δηλαδή μας ωθεί προς την 
πρόοδο. 
Ο Ιούλιος Βερν όμως ήταν και φιλέλληνας. Στο βιβλίο του «Το Αιγαίο στις 

Φλόγες», στ1Ίριξε τους αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία, ανεξαρτησία και 
δικαιοσύνη. Στις <<20.000 Λεύγες κάτω από τη Θάλασσα» ο πλοίαρχος Νέμο 
διαπλέοvτας το Αιγαίο με το υποβρύχιό του προσφέρει ράβδους χρυσού και άλλα 
τιμαλφή για τους αγωνιστές της εξέγερσης στην Κρήτη. Στους «Πρώτους 
Εξερευνητές» αναφέρεται εγκωμιαστικά στον Ιάσονα, τον μεγάλο ταξιδευτή της 
ελληνικής μυθολογίας και στην Αργοναυτική Εκστρατεία. 
τ α μηνύματα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του ανθρώπου 

που εκπέμπει το σύνολο του έργου του είναι επίκαιρα και σήμερα, ενάμιση αιώνα 
αργότερα, και αποτελούν πηγή έμπνευσης και αλληλεγγύης. 

Αχιλλέας Παπαρσένος, πρόεδρος του Κοινού των Μαγνήτων 

Το Κοινόν των Μαγvήτων 

Το Κοινόν των Μαγνήτων είναι παγκόσμιο σωματείο αποδήμων Μαγνήτων, με 
έδρα το Βόλο που αποσκοπεί στην προβολή της Μαγνησίας και στην ανάδειξη 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων της. Τ α μέλη του 
κατάγονται από τη Μαγνησία, ζουν και εργάζονται σε πολλές χώρες του 
εξωτερικού ll έχουν παλιννοστήσει στη Μαγνησία. 
Με την ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών συμβάλλει, στο μέτρο των 

δυνατοτήτων του, στις εnιστημονικές, πολιτιστικές και ανατπ:υξιακές δράσεις 
της Μαγνησίας, με τη διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών και ενημερωτικών 
εκδηλώσεων καθώς και με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, εξειδικευμένων 
επιστημονικών συμβουλών και καλών πρακτικών από τις χώρες, όπου 

δραστηριοποιούνται οι απόδημοι Μάγνητες. 
Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του, το Κοινόν των Μαγνήτων αναπτύσσει 

συντονισμένη δράση κοινωνικής αλληλεγγύης στη Μαγνησία ενισχύοντας 
ιδρύματα κοινωνικής προστασίας. 

Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, συνεργάζεται με δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς της Μαγνησίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό . 

Επικοινωνία: sofiaz@otenet.gr 

Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή 

• Τ ο Κοινόν των Μαγνήτων : Αχιλλέας Παπαρσέvος, Νίκος Πράντζος , 
Αντώνης Γκρέκας, Πασχάλης Δήμου. 
• Δήμος Βόλου/ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ: Μαρία Σπανού, Χρύσα Δραντάκη 
• ΙΓ' Εφορεία Προ'ίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: Αργυρούλα 
Δουλγέρη- Ιντζεσίλογλου, Κωνσταντίνος Βουζαξάκης 
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας : Νησιώτου Ιουλία 
• Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος : Ευστάθιος Ζαφραvτζάς 
Συντονίστρια της εnιτροπής: ΣοφίαΖαφραντζά-VermeuJen, γραμματέας 
του Κοινού των Μαγνήτων 

Επιμέλεια Εντύπου: Λήδα Αλεξίου 

ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΒΕΡΝ 

αη~~~ 
τ α μηνύματα ενός οραματιστή 

Αθανασάκειο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 

25 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2014 

"Εναρξη: 25 Ιουλίου 2014, ώρα 20:30 
"Εκθεση: 25 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου 2014 



ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΜΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟγ 

Πρόσκληση 

Σας προσκαλούμε στις εκδηλώσεις 
για τον μεγάλο Γάλλο συγγραφέα Ιούλιο Βερν με τίτλο 

«Τ αξιδεόοvτας με τον Ιούλιο Βερν: Τ α μηνύματα ενός οραματιστή» 

Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, 
25 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου 2014 

~Εναρξη αφιερώματος: Παρασκευή 25 Ιουλίου, ώρα 20:30 

Ο Πρόεδρος του Κοινού των Μαγνήτων 
Αχjλλέας Παπαρσένος 

Ο Δήμαρχος Βόλου 
Πάνος Τ ρ. Σκοτινιώτης 

Συνδιοργανωτές: 
Δήμος Νάντης (Γαλλlα) και Μουσείο Ιούλιου Βερν, 

Π" Εφορε(α Πpόίοτορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων I ΥΠ.ΠΟΑ, 
Πανεπιοτήμιο Θεσσαλίaς, Εταιρεία Αστρονομίας και Δt.aστήμaτος. 

:Ξl····~ Πανεπιστήμ ιο ~ 
Θεσσαλίας ~ 

Η είσοδος σε ό"kς uς εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 

<Π αξιδεύοvτας με τον Ιούλιο Βερν: Τ α μηνύματα ενός οραματιστή» 

Τ ο Κοινόν των Μαγνήτων και ο Δήμος Βόλου, συνδιοργανώνουν με 
τον Δήμο Νάντης (Γαλλία) και το Μουσείο Ιουλίου Βερν, τη ΙΓ' Εφορεία 
Προ·ίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, αφιέρωμα 
στο μεγάλο Γάλλο συγγραφέα Ιούλιο Βερν (1828-1905) . 

Σκοπός του αφιερώματος είναι να αναδειχθεί το συγγραφικό και 
προφητικό έργο ενός από τους διασημότερους συγγραφείς του 19ου 
αιώνα ο οποίος πρωτοπόρησε σε έργα επιστημονικής φαντασίας. 

Από το συγγραφικό του έργο, θα παρουσιαστούν επιλεγμένα βιβλία 
του, συνοδευόμενα από επιστημονικό σχολιασμό και σύγκριση των 
προφητειών του Βερν με τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα. 

Επίσης θα τονιστεί ο φιλελληνισμός του όπως αναδεικνύεται στα έργα 
του. 

ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ 

Παρασκευή 25 Ιουλίου 
20.30, Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 

Χαιρετισμοί 
• Αργυρούλα Δουλγέρη - Ιντζεσίλογλου, Προϊσταμένη ΙΓΈΠΚΑ 
• ΑχUλέας Παπαρσένος, Πρόεδρος του Κοινού των Μαγνήτων 
• Πάνος Τ ρ. Σκοτινιώτης, Δήμαρχος Βόλου 
• Ιωάννης Μεσσήνης, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 
• Κώστας Μαυρομάτης, Πρόεδρος Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος 

Ομιλίες 
• «ΝάVΠJ, η yεvέτεzρα του Iovλfov Βερν» 
Δρ. Αντώνης Γκρέκας, Επ(τιμος Πρόξενος της Ελλάδος στη Νάντη, μέλος 
του Κοινού των Μαγνήτων 

Παράδοση σημαίας της Νάντης στον Δήμαρχο Σκοτινιώτη 
• «Τα μηνύματα εvός οραματιστή yzα τΟ'Υ 21 ο αzώ'Υα» 
Δρ. Νίκος Πράντζος, Αστροφυσικός, Δ/ντής έρευνας στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών Γ αλλ ία ς ( CNRS), αντιπρόεδρος του Κοινού των Μαγνήτων 

Εγκαίνια της Έκθεσης «0 κόσμος του Ιουλίου Βερν» 
Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου 

Στην έκθεση περιλαμβάνονται: 
• Εικονογραφημένα πόστερς και επιλεγμένα κείμενα σχετικά με τη ζωή και το 
έργο του Ιουλίου Βέρν, παρουσlαση του ανεκδότου χειρογράφου στο οποίο ο 
Βερν περιγράφει τα ταξίδια και τις περιπέτειες του Οδυσσέα και του Ιάσονα, 
αναφορές του Βερν οτην Ελλάδα που αποδεικνύουν τον φιλελληνισμό του. 
Το υλικό, που διατέθηκε από το Μουοε(ο Ιουλίου Βερν της Νάντης, 
επιμελήθηκε ο Αντώνης Γκρέκας. 
• Συνεχής τιροβολή μικρών βίντεο για τη Νάντη, το έργο του Ιουλίου Βερν και 
το θεατρικό «Γύρω από τη Σελήνη». 
• Συλλεκτικά βιβλία του Ιουλίου Βερν, στερεοσκοπικές φωτογραφίες εποχής 
1875, βασισμένες στις θεατρικές παραστάσεις «Ταξίδι στη Σελήνη» και <<Ο 
Γύρος του Κόσμου σε 80 Η μέρες» εμπνευσμένες από τα αντίστοιχα βιβλία του 
καθώς και παλαιά αντικείμενα (τηλεσκόπιο, εξάντας, κλπ) που προέρχονται 
από τη συλλογtl του Ευσταθίου Ζαφραντζά., οικονομολόγου, μέλους ΔΣ της 
Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος. 

Η ξενάγηση θα γ(νει από τους Αντώνη 
Γκρέκα και Ευστάθιο Ζαφραντζά 

Μικρή δεξίωση στον κήπο του 
Μουσείου. 

Διάρκεια έκθεσης: 26 Ιουλίου έως 30 
Σεπτεμβρίου 2014 
Ώρες λειτουργίας : 8 π.μ. έως 5 μ.μ., 
εκτός Δευτέρας 

Πληροφορίες για ομαδικές 
επισκέψεις σχολείων και συλλόγων: 
Μουσείο Βόλου, τηλ. 24210- 25 285 

Δευτέρα 28 Ιουλίου 
20.30, Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 

Παρουσίαση των βιβλίων: 
• «Από τη Γ η στη Σελή11η» 
Δρ. Χρίστος Ξενάκης, Φυσικός, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας 
και Διαστήματος 
• «Γύρω από τη Σελψη», <ύ41!ω Κάτω>>, <<Εκτωρ Σερβαπάκ>> 
Δρ. Νίκος Πράvτζος, Αστροφυοικός, Δ/νιής έρευνας οτο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών Γαλλίας (CNRS), μέλος της Εταιρείας Αστρονομίας και 
Διαστήματος. 
• Παρουσίαση και προβολή της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Το Τ aξfoz 
στη Σελή11η>> (1902), του Ζωρζ Μελιές (Georges Melies) 
Ευστάθιος Ζαφραντζάς, οικονομολόγος, μέλος ΔΣ της Εταιρείας 
Αστρονομ(ας και Διαστήματος 

Τρίτη 29 Ιουλίου 
20.00, Παραλία (ε(σοδοςΛιμεναρχε(ου) 

• Επίσκεψη των μελών του Κοινού των Μαγνήτων στην <<Αργώ». Ανάρτηση 
της σημαίας της Νάντι1ς, γενέτειρας του Βερν και έδρας του ομώνυμου 
Μουσείου, από τους κωπηλάτες - αργοναύτες. 

2 I .00, Πάρκο Αναύρου - θεατράκι (δίπλα από τα γλυπτά Φιλολάου) 

• Προβολή Ντοκιμαντέρ του BBC «Ot περzπλα11ήσειςτου Iovλfov Βερν» 
• Προβολή βίντεο του θεατρικού «Γύρω από τη Σελψη» με ελληνικούς 
υποτίτλους 
Επιμέλεια: Ευστάθιος Ζαφραντζάς και Αντώνης Γκρέκας, μέλη του Κοινού 
των Μαγνήτων 

Τετάρτη 30 Ιουλίου 
20.30, Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 

Παρουσίαση των βιβλίων: 
• «Ροfήρος ο Κατακτητής>> 
Διονυσης Βαβουγυιός, Φυσικός, Καθηγητής Πανεπιστημ(ου Θεσσαλίας 
• «20. 000 Λεύyες κάτω από την θάλασσα- Ο κόσμος των υποβρvχfων» 
Δρ. Αντώνης Γκρέκας, Επfτιμος Πρόξενος της Ελλάδος στη Νάντη, μέλος 
του Κοινού των Μαγνήτων 

Πέμπτη 31 Ιουλίου 
21.00, ΠάρκοΑναύρου - θεατράκι (δίπλα από τα γλυπτά Φιλολάου) 

• Δρώμενο από το θεατρικό εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου, με τίτλο 
«Γύρω από τη Σελή'Vη>>, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δακτυλάς 

Παρασκευή 1 Αυγούστου 
20.30, Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 

• Παρουσίαση του βιβλίου: «Το Azyαfo στις Φλόyες» 
Δημήτριος Παντελοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής του τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
• Αναγvωση του ανέκδοτου χειρογράφου του Ιουλίου Βερν «ΓvωρiζΟ'IIτ~ 
π; Γ ψ>, που αναφέρεται ο τον Οδυσσέα και τον Ιάσονα. 
Γεώργιος Βλαχάβας, οικονομολόγος, τ.μεταφραστής Ευρ. Κοινοβουλ(ου, 
μέλος του Κοινού των Μαγνήτων 
• Σύντομο μουσικό πρόγραμμα από το Σύνολο Εγχόρδων του Δημοτικού 
Ωδείου Βόλου (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ). 

Απονομ1 βραβείου, από το Κέντρο Συστημιιcής Βιο-Ιατριιcής του Παν. της Καλιφόρvtας 
στο Λος Άντζελες (UCIA) οε αριστούχο μαθή·ιρια α1rό το Ν. Μαγνησίας που εισήχθη στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βραβείο προσφέρει ο Αν. Καθηγητής 
Δημήτρης Ηλιόπουλος, Δ/vηΊς του εν λόγω Κέντρου και μέλος του Κοινού των Μαγνήτων. 


