
Μήπως ανησυχείτε;
Μήπως ανησυχείτε, όπως κι εγώ, για τις

μνήμες και τις εμπειρίες που αποκτούν σή-
μερα τα παιδιά; Πώς θα μπαινοβγούμε από το
μνημόνιο, πώς θα πάρουμε νωρίτερα σύνταξη,
πώς θα πληρώσουμε την εφορία, πόσο κινδυ-
νεύουν οι καταθέσεις, ο μισθός, το μεροκά-
ματό μας κ.ο.κ. Μα είναι μνήμες αυτές; Πού
είναι οι αξίες της ζωής; Η ανθρώπινη επαφή,
η χαρά της δημιουργίας, η αγάπη και η ευαι-
σθησία, η τρυφερότητα, η  φαντασία, η από-
λαυση της επαφής με τη φύση και τον
συνάνθρωπό μας;

Να γιατί σκεφτήκαμε να προτείνουμε σε παι-
διά 10-15 ετών τα εργαστήρια «Οι Αλήθειες
του Μικρού Πρίγκιπα». Επειδή «Τα σημαντικά

είναι αόρατα με τα μάτια, πρέπει να ψάχνεις
με την καρδιά» (σελ. 4-6).

Βρείτε ακόμη, τη συστράτευσή μας ενάντια
στην ισοπέδωση των  ΜΚΟ και τα βάσανα των
«ανταλλάξιμων» της Καππαδοκίας με τη σοφή
φράση του Τούρκου: «Μας πήραν τους γειτό-
νους μας που ήταν σαν διαμάντια και στη
θέση τους στείλανε σκουριασμένα σίδερα.
Ένας κήπος δε λογαριάζεται μ’ ένα δέντρο, δε
βγάζει γλύκα. Πρέπει να έχει ποικιλία με λο-
γιών λογιών οπωροφόρα...».

Δείτε και τις εκδηλώσεις του τελευταίου τρι-
μήνου της περιόδου στη σελ. 8. 

Άννα Κ-Μ

Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
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ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Μικρασιατικά Κειμήλια. Το ταξίδι τους στο χρόνο

Μαρτυρίες προσφύγων στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης
του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Οι μαρτυρίες από την ενδοχώρα
είναι διαφορετικές από αυτές των
κατοίκων των παραλίων του 1922.
Είναι μεταγενέστερες, μετά τη συν-
θήκη της Λωζάνης, σπανιότερες με
διαφορετικό ηχόχρωμα. Εδώ οι αν-
ταλλάξιμοι έχουν χρόνο και οργανώ-
νουν τελετουργικά την αποχώρησή
τους.

Οι προφορικές μαρτυρίες πρώ-
της γενιάς καταγράφηκαν από το
1930 έως το 1970 από ερευνητές
και βρίσκονται στο Κέντρο Μικρα-
σιατικών Σπουδών, στο ίδρυμα
Μέλπως και Οκτάβιου Μερλιέ. Φέ-
ρουν στο φως - ως άλλα ανασκα-
φικά ευρήματα- τη διαδρομή των
ιερών εκκλησιαστικών σκευών των
χριστιανών ορθοδόξων. 

Τα αντικείμενα της ορθόδοξης
λατρείας –όπως και κάθε θρη-
σκείας– φέρουν ένθετα μέταλλα
και λίθους μεγάλης αξίας. Το
ισχυρό δέσιμο του ποιμνίου με τα
εκκλησιαστικά σκεύη κατά τη δια-
δικασία της εξόδου βασίζεται πρώ-
τιστα στη συμβολική τους
σημασία, αλλά σε κάποιο βαθμό
και στην πολύτιμη αρματωσιά
τους, για τα εγκόσμια.

Μαρτυρία του Κύριλλου 
Τερκεντόγλου, από το χωριό Τένεϊ

(Τύανα). Καταγραφή 
στη Δραπετσώνα το 1957

Μαζί με τα πράγματά μας φορτώ-
σαμε και τα πράγματα της εκκλη-
σίας. Δισκοπότηρα, Ευαγγέλια,
Άμφια, πολυελαίους, καμπάνες και
ό,τι άλλο φανταστείς.Φέραμε και
τον τέμ[π]λο μας. Ο τέμ[π]λος της
εκκλησίας μας ήταν όμοιος με τον
τέμ[π]λο της εκκλησίας στο Πα-
τριαρχείο της Κων/πολης. Τον ξεβι-
δώσαμε και τον πήραμε μαζί μας.

Η εκκλησιά μας είχε πέντε πολυε-
λαίους, τον ένα τον αφήσαμε ως τη
μέρα που φύγαμε και παρέδωσα τα
κλειδιά στη Νίγδη, είπα στους Τούρ-
κους ότι τον αφήσαμε να μας θυ-
μούνται. Πολύ ευχαριστήθηκαν με τη
χειρονομία μας αυτή. Όλα τα πράγ-
ματα τα κάμαμε μεγάλα δέματα.
Οχτακόσια μεγάλα δέματα φορτώ-
σαμε στις καμήλες. Τα συνόδευαν οι
καμηλιέρηδες και τρεις – τέσσερις
άνθρωποι από το χωριό μας. 

Μαρτυρία της Ευλαμπίας 
Μουμτζόγλου, από το χωριό 

Χαλβάντερε (Τύανα). Kαταγραφή
στην Αθήνα  το 1954

Όταν πια μαθεύτηκε επίσημα
πως θα φύγουμε [...] κάναμε την τε-
λευταία λειτουργία στην εκκλησία
μας. Ανοίξαμε τους τάφους αυτών
που είχαν πεθάνει από δυο, τρία,

πέντε χρόνια, πλύναμε με κρασί τα
οστά τους και τα ξαναθάψαμε.
Ύστερα στήσαμε καζάνια, μαγειρέ-
ψαμε πιλάφι, πλιγούρι με κρέας,
και το μοιράσαμε στους φτωχούς
για την ψυχή των πεθαμένων μας.
Ό,τι μπορέσαμε να φέρουμε μαζί
μας, το φέραμε. Τα άλλα τ΄ αφή-
σαμε εκεί. Ενώ φεύγαμε οι Τούρκοι
μας έφερναν δώρα: πλιγούρι, μέλι
και καϊμάκι. Μας αγκάλιαζαν και
έκλαιγαν πολύ. «Μην πάτε εκεί»
έλεγαν «Εδώ περνάμε σαν αδέρ-
φια. Είμαστε τοπράχ καρντασί
[αδέρφια απ’ την ίδια γη]».

Μαρτυρία της Ελισάβετ 
Ξυροστυλίδου, από το χωριό 
Σίλατα. Καταγραφή στα Νέα 
Σίλατα Χαλκιδικής το 1962 

Κάναμε ντέγκια [δέματα] τα
πράγματά μας. Μαζέψαμε τα κό-
καλα των γονέων μας από τα μνή-
ματα.  Στου Προφήτη Ηλία την
εκκλησία απέξω  ανοίξαμε ένα
λάκκο. Βάλαμε εκεί τα κόκαλα. Στον
ίδιο λάκκο βάλαμε και τις παλιές ει-
κόνες από τις εκκλησίες.

Καθίσαμε στους αραμπάδες. Μαζί
μας είχαμε παστουρμάδες, σουτζού-
κια, κοφτούρια [ξεραμένη μουστα-
λευριά], καϊμάκια, πλιγούρι, ψωμιά.
Το ψωμί που ζυμώσαμε για το δρόμο
είχε γάλα, μέλι, βούτυρο αγνό. Εί-
χαμε πλούτο εκεί. Εκεί ήταν το άνθος
του κόσμου!

Στις 4/2/14 η Ιωάννα Πετροπούλου έκανε μια εξαιρετικά ενδια-
φέρουσα ομιλία στους «Αμμωνίτες». Το κείμενο που ακολουθεί
είναι λίγα αποσπάσματα από ανάτυπο με τον πιο πάνω τίτλο, του
τεύχους 31 (φθινόπωρο 2013) του περιοδικού «Παλίμψηστον».

της Ιωάννας Πετροπούλου

Με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης (Ιούλιο του 1923) ανάμεσα στα άλλα έγινε ξεχωριστή συμφωνία
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την υποχρεωτική ανταλλαγή μειονοτήτων από τις δύο χώρες. Τότε μετακινήθηκαν
από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα 1.650.000 Τούρκοι υπήκοοι, χριστιανικού θρησκεύματος και από την Ελλάδα στην
Τουρκία 670.000 Έλληνες υπήκοοι, μουσουλμανικού θρησκεύματος. Η θρησκεία και όχι η εθνικότητα αποτέλεσε
το βασικό κριτήριο για την ανταλλαγή. Η ανταλλαγή στην Καππαδοκία έπρεπε να ολοκληρωθεί έως το 1925.   

Μεταξύ των ανταλλάξιμων περιλαμβάνονταν επίσης οι Έλληνες του Πόντου, αλλά και τουρκόφωνοι Έλληνες,
όπως Πόντιοι και Καραμανλήδες (τουρκόφωνοι Χριστιανοί ορθόδοξοι που κατοικούσαν στην Καραμανία και την
Καππαδοκία και έγραφαν την τουρκική γλώσσα με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, τα Καραμανλήδικα),
καθώς και ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι, όπως οι Βαλαάδες της Δυτικής Μακεδονίας. 



3«Οι φίλοι του μουσείου» - Τεύχος 115, Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. 2014

Μαρτυρία του Παΐσιου 
Κιρεμιτζόγλου, από το χωριό 

Καρμίρα. Kαταγραφή στο 
Ηράκλειο Αττικής το 1958

Πήραμε μαραγκό και φτιάξαμε
κάσες. Στοιβάξαμε τα ιερά σκεύη και
τα εικονίσματα. Πολλές εικόνες τις
κάψαμε στην αυλή της εκκλησίας με
εντολή του δεσπότη [...]  Προτού φύ-
γουμε για την Ελλάδα (τέλη Αυγού-
στου του 1924 ήταν) καταστρέψαμε
όλες τις αγιογραφίες της εκκλησίας,
για να μην πέσουν στα χέρια των
Τούρκων. Με σκεπάρνια και κασμά-
δες, όσο μπορούσαμε πιο ψηλά, ξύ-
σαμε τις ζωγραφιές των αγίων στους
τοίχους. Τις πασαλείψαμε με ασβέ-
στη. Ήταν εντολή του δεσπότη. Εί-
χαμε πικρή πείρα με τη σφαγή των
Αρμενίων στον πρώτο παγκόσμιο
πόλεμο. Είχαμε έναν καλό χότζα στην
Κερμίρα. Χαβούζ Εφέντη τον έλεγαν.
Όταν φεύγαμε έκλαιγε λέγοντας
[τουρκικά]: «Μας πήραν τους γειτό-
νους μας που ήταν σαν διαμάντια
και στη θέση τους στείλανε σκουρια-
σμένα σίδερα. Ένας κήπος δε λογα-
ριάζεται μ’ ένα δέντρο, δε βγάζει
γλύκα. Πρέπει να έχει ποικιλία με λο-
γιών λογιών οπωροφόρα...».

Μαρτυρία της Μαρίας 
Ψυλλίδου, από το χωριό 
Σίλατα. Kαταγραφή στον 

Κορυδαλλό το 1955
Τη Λαμπρή κοινωνήσαμε όλοι

μαζί στην εκκλησία μας. Μετά οι άν-
τρες μάζεψαν τα οστά των νεκρών

μας και τα έβαλαν όλα σ΄ ένα λάκκο.
Μάζεψαν και τις εικόνες και τις
έστειλαν εδώ. Στείλαμε κι εμείς τους
μπόγους μας. Μετά, ολόκληρη την
τελευταία βδομάδα, ζυμώναμε τα
κουλούρια και ετοιμάζαμε τα φα-
γητά που θα παίρναμε μαζί μας. Και
τι δεν πήραμε! Κότες σφάξαμε,
μέλια, αυγά, καϊμάκια, τυριά, απ’
όλα πήραμε μαζί μας σαν να πηγαί-
ναμε σε πανηγύρι.

Μαρτυρία της Μαρίας 
Πορλόγλου-Κοσμίδου, από το
χωριό Κερμίρα. Καταγραφή 

στην Κοκκινιά το 1955
Η επιτροπή μας άρχισε να μαζεύει

τα πράγματα της εκκλησίας. Τα βά-
λαμε σε μεγάλες κάσες. Πολυελαί-
ους ασημένιους, μανουάλια, όλα τα
φέραμε. Καταστρέψαμε μόνο τις μι-
κρές εικόνες. Τι ασήμι ήταν εκείνο!
Μέχρι και τους δίσκους που μα-
ζεύαμε τα λεφτά, ασημένιους τους
είχαμε. Τι πλούτη! Μεγάλες περιου-
σίες είχανε δώσει στην εκκλησία
αυτοί που ξενιτεύονταν: Εφτά πο-
λυελαίους ασημένιους, δεκατέσ-
σερα άγια ποτήρια [...] Στο
Βυζαντινό Μουσείο βρίσκεται ένα
άγιο ποτήριο δικό μας. Στο ίδιο
Μουσείο βρίσκεται κι ένας επιτά-
φιος δικός μας, μεγάλης αξίας... 

Όπως προκύπτει, οι ανταλλάξιμοι
Καππαδόκες πριν από την Έξοδο
επιτελούν ορισμένες διαβατήριες
τελετές οργανωμένα και ομαδικά

που μπορούν να ταξινομηθούν σε
πέντε κύκλους: 

1. Εναρκτήρια εκδήλωση ο τελευ-
ταίος εκκλησιασμός

2. Ο χθόνιος κύκλος με τον οριστικό
χωρισμό από τους κεκοιμημένους,
εκταφές οστών αλλά και ενταφια-
σμός πολύτιμων αντικειμένων

3. Επιστρέφοντας τον απάνω
κόσμο, γίνονται ομαδικά μαγειρέ-
ματα από τις γυναίκες και συνεστιά-
σεις για την τέρψη της γεύσης

4. Εγκιβωτισμός των εκκλησιαστι-
κών αντικειμένων που θα πάρουν
μαζί τους

5. Ο κύκλος της πυράς για την εξο-
λόθρευση των ιερών αντικειμένων
όπου όλοι προσκυνούν.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα πο-
λύτιμα αυτά αντικείμενα απομα-
κρύνονται από το χώρο και τον ιερό
τους ρόλο, ταξιδεύουν σε μιαν άλλη
ήπειρο και κάποια καταλήγουν στα
Μουσεία όπου αίρεται τελεσίδικα ο
εκκλησιαστικός προορισμός τους.

Σπάνια αναλογιζόμαστε ότι το
ίδιο συμβαίνει με πολλά εκθέματα
σε Μουσεία, όπου το έργο τέχνης
έχει μια νέα σχέση με το θεατή δια-
φορετική από αυτή για την οποία
δημιουργήθηκε. Ο Αντρέ Μαλρώ
σημειώνει: «Ένας ρομανικός εσταυ-
ρωμένος αρχικά δεν ήταν γλυπτό, η
Παναγία του Τσιμαμπούε αρχικά
δεν ήταν πίνακας, ακόμα και η
Αθηνά του Φειδία αρχικά δεν ήταν
άγαλμα...».



4 «Οι φίλοι του μουσείου» - Τεύχος 115, Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. 2014

ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ
Oι αλήθειες του Μικρού Πρίγκιπα,

διαχρονικές και παγκόσμιες μπήκαν
και φέτος μέσα στη σχολική τάξη.
Από 16/1 έως τις 6/2/14, τέσσερα
μέλη των Φίλων,  οι: Μπετίνα Βρανά,
Μαριάνα Δημητρίου, Ειρήνη Ζαχα-
ροδήμου και Άννα Μαργαριτούλη,
απευθυνθήκαμε σε μαθητές Ε΄ και
ΣΤ΄ δημοτικού από έξι σχολεία (9
τμήματα, 300 παιδιά περίπου).

Η επαφή έγινε μέσω της  Δ/σης
Π/θμιας Εκπ/σης  Ανατολικής Αττι-
κής – Καινοτόμες Δράσεις – Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση και της κ.
Βέρας Βορύλλα. Στόχος μας να προ-
τείνουμε έναν επαναπροσδιορισμό
των αξιών της ζωής, μια ευρύτερη
θεώρηση της καθημερινότητας,
συμμετέχοντας σε δράσεις δημιουρ-
γίας, αναζήτησης και αυτογνωσίας.

Η πρώτη επαφή με τα παιδιά πε-
ριλάμβανε εικονογραφημένα στοι-
χεία από τη ζωή του Antoine de
saint Exupéry, και αποσπάσματα
από το βιβλίο, συζήτηση, κατάθεση
απόψεων και προσφορά φακέλου
με περισσότερα στοιχεία και ιδέες
για τη δημιουργία σύντομου δρώ-
μενου. Στη συνέχεια καλέσαμε στο
Μουσείο όλα τα παιδιά για να πα-
ρουσιάσουν τη δουλειά τους. Δεν
κατάφεραν να έρθουν τα δημοτικά:
1ο Κηφισιάς, Πολυδενδρίου και
Ανατολής.

Περιγράφουμε με δυο λόγια τα
δρώμενα που παρουσιάστηκαν στο
Κέντρο ΓΑΙΑ στις 14/3/14 με συντο-
νισμό από τον Ηλία Πίτσικα

27ο Δημοτικό Αχαρνών, ΣΤ΄
τάξη δάσκαλοι: Μάκης Λαζαρίδης,
Χρυσάνθη Μυρισκλάβου, Ειρήνη
Σαράγια, Βαρβάρα Δεληγιαννάκη
(μουσικός), Μαριάνθη Αθανασιάδη
(γαλλικών).

Μοίρασαν χειροποίητο πρό-
γραμμα και έστησαν ξύλινο «βι-
βλίο» με την ιστορία του Μ.Π.
Ξεδίπλωσαν ένα χάρτινο πανό-σκη-
νικό με τον ουρανό, τ’ αστέρια και

τους πλανήτες και δραματοποίησαν
την ιστορία. Ανάμεσα στην αφή-
γηση τραγούδησαν το τραγούδι
«Φιλία» σε στίχους  δικούς τους και
μελοποίηση από την δασκάλα της
μουσικής. Έκλεισαν με το τραγούδι
του Gérard  Lénorman «Le Petit
Prince».

2ο  Δημοτικό Αχαρνών, Ε΄ Τάξη,
δάσκαλοι: Νεκταρία Κανά, Χρυ-
σούλα Κατηφόρη, Γαρυφαλλιά Οικο-
νόμου (διευθύντρια), Μελίνα
Παπαγιάννη (θεατρολόγος).

Ξεκίνησαν με video. Αφηγητής
διάβαζε την ιστορία που εξελισσό-
ταν παράλληλα με το δρώμενο.
Όταν ο πρίγκιπας έφτασε στη γη
έπαιξαν ένα παιχνίδι με ερωτήσεις
και απαντήσεις.

1ο Δημοτικό Αχαρνών, Ε΄1 Τάξη,
δάσκαλοι: Μαρία Μερίσογλου και
Δέσποινα Σωτηροπούλου (μουσικός).

Τα παιδιά κατέγραψαν σε video
ό,τι εμπνεύστηκαν από τη μελέτη
του Μ.Π. Έφτιαξαν φιγούρες της
ιστορίας από πλαστελίνη και  χαρτο-
νάκια. Αναρωτήθηκαν πάνω στις έν-
νοιες του βιβλίου κι έδωσαν
απαντήσεις. Έψαξαν βιβλία για άλ-
λους πρίγκιπες. Βρήκαν πώς ο Μ.Π.
έδωσε έμπνευση σε ευρωπαίους ζω-
γράφους. Τέλος, τα παιδιά καθισμένα
σε κύκλο έπαιξαν ξυλόφωνα τραγου-
δώντας ένα τραγούδι του Νίκου Κη-
πουργού. 

Δημοτικό Βαρνάβα,  
Α) Ε΄ Τάξη, δασκάλα: Φανή Μάττα.
Μια αφηγήτρια-αναλύτρια εξι-

στορεί τον Μ.Π. Τα παιδιά σηκώ-
νουν χαρτόνια με τις έννοιες του
βιβλίου. Ένα κορίτσι διαβάζει ένα
κείμενο του Άκη Αγγελάκη. Κλείνουν
τραγουδώντας ένα τραγούδι της
Μελίνας Τανάγρη.

Β) ΣΤ΄ Τάξη, δασκάλα: 
Ελισάβετ Στεφανάκη.
Τα παιδιά παρουσιάζουν την περι-

πλάνηση του Μ.Π. κρατώντας και δεί-
χνοντας χάρτινους πλανήτες. Μιλούν
για τους χαρακτήρες και τους συμβο-
λισμούς. Τελειώνουν με το τραγούδι
του Μάριου Φραγκούλη «Ο Μικρός
Πρίγκιπας» σε κυκλικό χορό.

Δημοτικό Καπανδριτίου,
Α) ΣΤ΄1 Τάξη, δασκάλα: 
Σοφία Λίτσα.
Με μουσική υπόκρουση τους

«Πλανήτες» του Γκούσταβ Χολστ τα
παιδιά κρατώντας «πλανήτες» γυρ-
νούν γύρω από τον Μ.Π. που είναι
ξαπλωμένος στο πάτωμα. Εξηγούν
γιατί επέλεξαν αυτούς τους πλανή-
τες, τι συμβολίζουν τα χρώματά
τους και τι συναισθήματα δημιουρ-
γούνται.

Β) ΣΤ΄2 Τάξη, δάσκαλοι: Μαρία
Κρίκη, Νασία Κώνστα (μουσικός).

Τα παιδιά έφτιαξαν τραγούδι και
τεύχος με το «ημερολόγιο του Μ.Π.».
Ομάδα κοριτσιών παράστησαν τι ση-
μαίνει φιλία: αγάπη, συμπαρά-
σταση, χαρά, διασκέδαση, βοήθεια,
συνεργασία, όνειρα. Τελειώνουν με
δικό τους τραγούδι σε ρυθμό ραπ.

4ο Δημοτικό Μαρκόπουλου, 
Ε΄ και ΣΤ΄  Τάξη, δασκάλες: Αθανα-
σία Τσενέντε και Στέλλα Σούλτου.

Παρουσίασαν και έπαιξαν για λίγη
ώρα επιτραπέζιο παιχνίδι (βλέπε σε-
λίδα 6).

Θεωρούμε ότι αυτή η ανταλλαγή
εμπειριών ανάμεσα στους συμμετέ-
χοντες ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
Μας έδειξε ότι έγινε αυτό ακριβώς
που θέλαμε: Η ασχολία παιδιών και
εκπαιδευτικών με τις έννοιες αυτού
του βιβλίου.
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Να ένα σημαντικότατο συμπέρασμα από το βιβλίο «Μην τα παρατάς»



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
“ΜΙΚΡΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ”
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Το επιτραπέζιο παιχνίδι “Μι-
κροι Πρίγκιπες” παίζεται από 2 έως
4 ομάδες ηλικίας από 8 ετών και
πάνω.  Κάθε ομάδα πρέπει να έχει
τουλάχιστον 2 παίκτες.

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η
ομάδα να φτάσει στη Γη και να επι-
στρέψει τα αστεράκια στους πλανή-
τες τους.

Οι παίκτες ξεκινούν από την

αφετηρία που είναι ο πλανήτης του
Μικρού Πρίγκιπα και πρέπει να πε-
ράσουν και από τους έξι πλανήτες
του ταμπλό.  Σε κάθε πλανήτη, αν
απαντήσουν σωστά, κερδίζουν ένα
αστεράκι.  Όταν μαζέψουν και τα
έξι αστεράκια, κατευθύνονται στη
Γη.  Εκεί πρέπει να απαντήσουν σε
έξι ερωτήσεις, μία από κάθε κατηγο-
ρία και για κάθε σωστή απάντηση

να επιστρέψουν το αντίστοιχο αστε-
ράκι στον πλανήτη.  Νικήτρια είναι
ομάδα που θα επιστρέψει πρώτη
όλα τα αστεράκια.

Οι κατηγορίες των δραστηριοτή-
των και των ερωτήσεων είναι: Ερωτή-
σεις περιεχομένου, γενικών γνώσεων,
βιογραφίας του συγγραφέα και συμ-
βολισμών, δραστηριότες λεξιλογίου,
παντομίμα, ζωγραφική.

Οδηγίες Παιχνιδιού

Αγαπητοί αναγνώστες,

Eίμαστε οι μαθητές της Ε’ και
ΣΤ’ τάξης του 4ου Δημοτικού
Σχολείου Μαρκοπούλου και
αποφασίσαμε να παρουσιά-
σουμε τον Μικρό Πρίγκιπα μέσα
από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι
που φτιάξαμε μόνοι μας.

Αφορμή στάθηκε η συμμετοχή
μας στο πρόγραμμα των Φίλων
του Μουσείου Γουλανδρή “Οι
Αλήθειες του Μικρού Πρίγκιπα”.

Αρχικά διαβάσαμε το βιβλίο
και το συζητήσαμε.  Στη συνέχεια
επιλέξαμε την κατασκευή επιτρα-
πέζιου παιχνιδιού γιατί συνδύαζε
όλες τις δραστηριότητες που κά-
ναμε στην τάξη.

Κάθε παιδί ζωγράφισε το ταμ-
πλό όπως το φανταζόταν.
Ύστερα ψηφίσαμε και επιλέξαμε
αυτό το σχέδιο, χρησιμοποι-
ήσαμε όμως και στοιχεια από τα
υπόλοιπα.  Ζωγραφίσαμε τους
πλανήτες στο χέρι και το διαμορ-
φώσαμε τελικά στον υπολογιστή.

Το ταμπλό εκτυπώθηκε σε
μουσαμά που είναι ένα εύχρηστο
και εύκολο στη μεταφορά υλικό.

Ταυτόχρονα φτιάξαμε τις ερω-
τήσεις.  Χωριστήκαμε σε ομάδες.
Κάθε ομάδα πήρε κάποια κεφά-
λαια και έφτιαξε ερωτήσεις και
δραστηριότητες.

Τα πιόνια είναι επίσης χειρο-
ποίητα, κατασκευασμένα από
πηλό και απεικονίζουν ήρωες
του βιβλίου.

Ελπίζουμε να σας κεντρίσαμε
το ενδιαφέρον και να έρθετε κι
εσείς να γίνουμε “Μικροί Πρίγκι-
πες”.  

Καλό παίξιμο!
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Σε μια διάχυτη κουλτούρα ισοπέδωσης και απαξίω-
σης των πάντων και σε μία προσπάθεια αποπροσα-
νατολισμού, με αφορμή το σκάνδαλο του «Διεθνούς
Κέντρου Αποναρκοθέτησης» έχει εξαπολυθεί μια άνευ
προηγουμένου επίθεση κατά των μη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων.

Οι συνεχείς και επίμονα γενικευμένες αναφορές οδη-
γούν στην καθολική απαξίωση ενός από τους λίγους
εναπομείναντες υγιείς χώρους της ελληνικής κοινω-
νίας, αυτού της Κοινωνίας των Πολιτών.

Φτάνει πια!
Ξεκινήσαμε τη δράση μας διεθνώς τις δεκαετίες του

’60 και του ’70. Προϋπήρχαμε των σκανδάλων που
κατά καιρούς αποκαλύπτονται στη χώρα μας και θα

συνεχίσουμε να υπάρχουμε για πολύ καιρό ακόμη
χάρη στην εμπιστοσύνη, την αναγνώριση και την έμ-
πρακτη αποδοχή των υποστηρικτών μας.

Καλούμε τις υπόλοιπες οργανώσεις, ιδρύματα, συλ-
λόγους και ομάδες πολιτών, τοπικές ή διεθνείς, μικρές
ή μεγάλες, που μοιράζονται τις ίδιες αξίες διαφάνειας,
λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας, να αντιδρά-
σουν. Είναι ώρα η ελληνική πολιτεία να δημιουργήσει
στη χώρα μας ένα νομικό πλαίσιο λειτουργίας για τις
ΜΚΟ, που να επιτρέπει στους πολίτες που πιστεύουν
στην προσφορά και στον εθελοντισμό να κάνουν τα
οράματά τους, για ένα καλύτερο κόσμο, πράξη.

Απάντηση στον Πόλεμο εναντίον των ΜΚΟ
Παραθέτουμε αποσπάσματα από τη δήλωση των οργανώσεων: 

Actionaid, Greenpeace και WWF, που μας βρίσκουν σύμφωνους.

Ιστορική απόφαση του ΣτΕ κλείνει οριστικά την πόρτα στην εκτροπή του Αχελώου.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 10/1 ανατρέπει

οριστικά τα έως σήμερα σχέδια για την εκτροπή του Αχελώου. Δικαιώνει έτσι ένα συνεπή και υπο-
μονετικό οικολογικό αγώνα 20 και πλέον ετών, για να σωθεί ο μεγάλος ποταμός από ένα παρά-
λογο και κακοσχεδιασμένο έργο και η χώρα από τη σπατάλη άγνωστων μέχρι σήμερα
δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για μια δικαστική απόφαση ιστορικής σημασίας, που σφραγίζει με τρόπο καθοριστικό
την προστασία του περιβάλλοντος τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας το ου-
σιαστικό περιεχόμενο που πρέπει να έχει η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης στις μέρες μας.

Η απόφαση 26/2014 της Ολομέλειας κάνει δεκτούς όλους τους λόγους που είχαν προβάλει οι ορ-
γανώσεις και οι φορείς που αντιτίθενται στην εκτροπή:

• Παραβίαση του αρθ. 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος 
• Παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα 
• Παραβίαση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
• Παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και τα είδη 
• Παραβίαση της Σύμβασης της Γρανάδας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Με δεδομένες όλες αυτές τις παραβιάσεις, το δικαστήριο έκρινε ότι ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός του

έργου αντιβαίνει στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η κρίση του ανώτατου

δικαστηρίου θέτει πλέον
σοβαρά ζητήματα νομι-
μότητας και για τις απο-
φάσεις που ετοιμάζονται
για νέο «πράσινο φως»
στα έργα εκτροπής, δη-
λαδή τα υπό έγκριση
σχέδια διαχείρισης υδά-
των Δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδας και Θεσσαλίας,
τουλάχιστον για τις σχε-
τικές με το έργο προβλέ-
ψεις.

ΑΧΕΛΩΟΣ
Πολλές φορές στο παρελθόν αφιερώσαμε χώρο του δελτίου μας στον Αχελώο. 

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσουμε το κείμενο που ακολουθεί.  
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τρίτη 1/4, 18:30-20:30, συνάντηση στο καφέ Αμμω-

νίτες. Παρουσίαση από το Χρήστο Βασιλόπουλο του
βιβλίου του ίδιου και του Δημήτρη Πετρόπουλου «Ένο-
χοι και Αθώοι» που περιέχει  στοιχεία από την έρευνα
της εκπομπής  «Η Μηχανή του Χρόνου». 

Σα-Κυ 5-6/4, 10:30-15:00 «Τα γήινα, τ’ ανθρώπινα,
τα νόστιμα», Πασχαλινό Παζάρι και Βιβλιαγορά στο Αί-
θριο του Κέντρου ΓΑΙΑ.

Τετάρτη 9/4, ώρα 19:30, ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Η
Ιστορία του Φυσικού Κόσμου» Η Σύγχρονη Παλαιον-
τολογική Έρευνα - Παλαιοντολογικές ανασκαφές. Γε-
ώργιος Θεοδώρου, Καθηγητής Παλαιοντολογίας και
Στρωματογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τετάρτη 30/4, ώρα 19:30,  ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Η
Ιστορία του Φυσικού Κόσμου» Επίλογος Πρώτιστα
Χάος εγένετο - Οι Αρχαίοι για την Κοσμογένεση...
Φάνης Κακριδής, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φι-
λολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Τρίτη 6/5, 18:30-20:30, συνάντηση στο καφέ Αμμω-
νίτες. Ομιλία της επίκουρης καθηγήτριας αρχαίας ελ-
ληνικής φιλολογίας Θεώνης Μικρογιαννάκη, με θέμα
«Δέντρα, Νερά, Ζώα και ο Άνθρωπος στην Ελληνική
Μυθολογία».

Τρίτη 3/6, ώρα 19:30 συνάντηση στο καφέ Αμμω-
νίτες, ευχαριστήρια εκδήλωση-ουζάκι για τους εθελον-
τές που εργάστηκαν στο Παζάρι.

Παρασκευή 6 έως Δευτέρα 9 Ιουνίου τετραήμερη
οικο-τουριστική εκδρομή στην Τήνο. ΚΟΣΤΟΣ περί-
που 260 ευρώ. Λεπτομέρειες θα δίνονται σε όσους εκ-
δηλώσουν ενδιαφέρον.

Ό,τι και να έχει συμβεί στον
τόπο μας η μοναδική ομορφιά
της φύσης και της αρχιτεκτονι-
κής των νησιών μας έχει δια-
τηρηθεί.

Την ώρα της κρίσης, αυτό
αποδείχτηκε πολύτιμο πλεονέ-
κτημα και ο λόγος που εκατομ-
μύρια τουριστών επισκέπτονται
τα νησιά μας για διακοπές,
παρά το υψηλό μεταφορικό κό-
στος και τα απρόβλεπτα του
ταξιδιού.
Ενδεικτικό είναι ότι εκατομμύ-
ρια ταξιδιώτες επιλέγουν τα
νησιά μας, αποφεύγοντας τις
δικές τους ακτές - υποβαθμι-
σμένες από την πυκνή δό-
μηση, όπως οι Ισπανοί και οι
Τούρκοι.
Σ’ αυτόν τον θησαυρό του
λαού μας έρχεται να βάλει
τέλος το σχέδιο για την αναθε-
ώρηση του Χωροταξικού του

Τουρισμού, υποβαθμίζοντας τα
ελληνικά νησιά για πάντα. Το
σχέδιο αυτό: 
• Ομαδοποιεί περιοχές – όπως
τους παραδοσιακούς και τους
εγκαταλελειμμένους οικισμούς
– τις οποίες αντιμετωπίζει με
τον ίδιο τρόπο χωρίς να λαμ-
βάνει υπ’ όψιν τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά τους. 
• Πριμοδοτεί τη δόμηση νέων
τουριστικών κατοικιών αδιακρί-
τως, σε κάθε είδους περιοχές:
ορεινές, προστατευόμενες, πα-
ράκτιες κλπ.
• Για πρώτη φορά επιτρέπεται
η οικοδόμηση σε τεράστια κλί-
μακα σε όλα τα νησιά, ανεξαρ-
τήτως μεγέθους, και χωρίς να
συνυπολογίζονται η Φέρουσα
Ικανότητά τους και η αυτονο-
μία τους σε φυσικούς πόρους
όπως το νερό. 
• Το περιβαλλοντικό και κοινω-

νικό κόστος θα είναι ανυπολό-
γιστο και με αμφίβολα οικονο-
μικά αποτελέσματα όπως έχει
αποδειχθεί στην Τουρκια και
την Ισπανία, με χιλιάδες απού-
λητων σπιτιών και ημιτελών
οικοδομών.
Για τους λόγους αυτούς ζη-
τάμε από το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής να εξαι-
ρεθούν από το σχέδιο νόμου
τα νησιά κάτω των 130
τ.χλμ., οι αρχαιολογικοί χώροι
και οι προστατευόμενες πε-
ριοχές.
Ήδη 28 Δήμαρχοι νησιωτικών
περιοχών έχουν εκφράσει την
αντίρρησή τους στο πρότυπο
ανάπτυξης που προωθείται.
Ας μην ξεχνάμε ότι η κρίση
θα περάσει... αλλά ό,τι κα-
ταστραφεί σήμερα θα κατα-
στραφεί για πάντα..

Η μοναδική ομορφιά των νησιών μας έχει διατηρηθεί

Συνιστούμε να ενημερώνεστε συχνά από τις
ιστοσελίδες του Μουσείου και  των Φίλων
επειδή μπορεί να υπάρχουν αλλαγές αλλά και
εμπλουτισμός όσων  αναφέρονται εδώ.

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
ΚΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αρ. Αδείας
271 Κωδικός 014860
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