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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το μειωμένο κόστος συμμετοχής στις εκδηλώσεις είναι η τακτοποίηση της 
συνδρομής που παραμένει 50 € για άτομα και 70 € για ζευγάρια και οικογένειες.

Τρίτη 10/1/17, στις 19:30, θα κόψουμε τη Βασιλό-• 
πιτα. Εμείς θα σας υποδεχθούμε μ΄ ένα ποτό, κρα-
σί και μεζέδες, κέφι και μουσική. Εσείς … βάλτε 
το χορό … Σας περιμένουμε στο café Αμμωνίτες, 
Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. Στις 7:30 
μ.μ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 20 €

Κυριακή 22/1/17 Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Κέντρο • 
Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Τρίτη 7/2/17 στις 18:30 θα συναντηθούμε στο café • 
Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. 
Εδώ η φιλόλογος Εύη Γεωργαντά, υπεύθυνη της 
Λέσχης Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Μεγάρων, θα μας μιλήσει  για το έργο «Ελεύθε-
ροι Πολιορκημένοι» του Διονυσίου Σολομού. Η 
παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου θα γίνει από 
μέλη της Λέσχης με τρόπο πρωτότυπο χρησιμο-
ποιώντας την ενοποίηση των τεχνών. Η εκδήλω-
ση θα πλαισιωθεί με ζωντανή μουσική. Όλοι οι 
Φίλοι και οι φίλοι τους είναι ευπρόσδεκτοι

Κυριακή 19/2/17 Μετάβαση στο Βυζαντινό και • 
Χριστιανικό Μουσείο. Ξενάγηση στην Έκθεση 
«Ερμιτάζ: Πύλη στην Ιστορία». Η έκθεση  καλύ-
πτει χρονικό φάσμα 25 αιώνων (5ος αι. π.Χ. - 20ός 
αιώνας), προσφέροντας μια μοναδική διαχρονική 
επισκόπηση πολιτισμών Ανατολής και Δύσης. Την 
ξενάγηση θα μας προσφέρει η επιμελήτρια της 
Έκθεσης κ. Ιωάννα Αλεξανδρή που χαρήκαμε και 
στην Έκθεση του Φ. Κόντογλου

Τετάρτη 8/3/17 (αντί Τρίτης) στις 18:30 θα συνα-• 
ντηθούμε στην αίθουσα Λεβέντη, Κέντρο ΓΑΙΑ, 
Όθωνος 100, Κηφισιά, για την Ετήσια Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση. Θα ακολουθήσει ομιλία με προβολή 

με θέμα: «Το περικαλλές Μαράσλειο». Το κτίριο 
και η ιστορία του, στον περιρρέοντα πολιτικό και 
εκπαιδευτικό χρόνο, της Αθήνας των αρχών του 
20ου αιώνα. Ομιλητης ο κ. Παναγιώτης Κασσιανός, 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ

Κυριακή 19/3/17 θα περπατήσουμε και θα ξε-• 
ναγηθούμε στον Κηφισό ποταμό, από τον Δρ. 
Στάθη Χιώτη

Σαββατοκύριακο 1 και 2/4/17 στο αίθριο του • 
Κέντρου ΓΑΙΑ θα γίνει το Ανοιξιάτικο Πασχαλι-
νό ΠΑΖΑΡΙ μας

Τρίτη 4/4/17 στις 18:30 μηνιαία συνάντηση στο • 
café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κη-
φισιά, Ομιλία-Προβολή

Τρίτη 9/5/17 στις 18:30 μηνιαία συνάντηση και • 
ομιλία στο café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 
100, Κηφισιά, Ομιλία-Προβολή

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η : Παρασκευή 26 έως Δευτέρα • 
29/5/17 στην Κρήτη (Ελεύθερνα, Θαλασσόκο-
σμος, Τέμενος Μασταμπά κ.ά.)

Τρίτη 13/6/17 Ευχαριστήριο «ουζάκι» για τα•  μέλη-
εθελοντές, στους Αμμωνίτες

Γ Ι Α  Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α :  Θα συνεχιστεί η προσφορά
 μας προς το Μουσείο του  Προγράμματος 
«Η μετανάστευση των Οργανισμών» που στοχεύει στην 
παραδοχή της διαφορετικότητας από τους ανθρώ-
πους. Ακόμη θα συνεργαστούμε και πάλι με το Μου-
σείο σε δημιουργικά και βιωματικά εργαστήρια.

“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ” - Τεύχος 122, Οκτ. Νοε. Δεκ 2016

Εδώ ολοκληρώνεται και η έντυπη έκδοση των τεσσάρων τευχών του 2016 που έγινε με την ευγενική χορηγία του 
καθηγητή κ. Ιωάννη Κοντογιαννάκου. 

Η μετανάστευση των οργανισμών

Το Πρόγραμμα, βασίζεται στην 
ομώνυμη Μουσειοσκευή. 

Ασχολείται με το φαινόμενο της 
μετανάστευσης από το πλαγκτόν 
μέχρι τις φάλαινες και από τους 
σπόρους μέχρι τον άνθρωπο για 
τον οποίο υπάρχει εκτενής επίκαι-
ρη αναφορά.
Στόχος του είναι να βοηθήσει στη 
μείωση της ξενοφοβίας και του 
ρατσισμού, να δώσει έναυσμα για 
προβληματισμό, και να καταλήξει 
στη διαπίστωση ότι  πολιτισμένος 
είναι εκείνος που αναγνωρίζει 
στον άλλον το δικαίωμα να είναι 
διαφορετικός. Όλοι μοι-
ραζόμαστε τα 
αγαθά 
αυ-

τού του πλανήτη. Δεν μας 
ανήκει τίποτα και μας 
ανήκουν όλα ισότιμα. 
Όταν παραδεχθούμε 
και εφαρμόσουμε αυτή 
την αρχή, η συμπε-
ριφορά μας θα γίνει 
λιγότερο αλαζονική, 
άρα λιγότερο βλαβε-
ρή για τον πλανήτη 
και το συνάνθρωπό 
μας. 
Οι παρουσιάσεις 
γίνονται από ειδικευ-
μένα στελέχη των Φίλων, 
ανά ομάδες των 50 παιδιών 

και διαρκούν 1 ½ 
ώρα. Τα μέρη της 

παρουσίασης 
είναι: Προβολή σταθερών εικόνων • 

με αφήγηση (Βλέπε εικ.1)
Εντοπισμός μεταναστευτικών • 
ειδών στις αίθουσες του Μου-
σείου (Βλέπε εικ.2)
Αναφορά πάνω σε χειροποίη-• 
το χάρτη της μεταναστευτικής 
πορείας μαθητών ή μελών των 
οικογενειών τους
Σχολιασμός εικόνων μετανα-• 
στών μπαίνοντας στη σκέψη 
του εικονιζόμενου (Βλέπε εικ.3)
Ανάγνωση διαφορετικών • 
απόψεων για τους μετα-
νάστες που μοιράζονταν 
σε καρτέλες διαφορετικού 
χρώματος. Για παράδειγμα 
«Κάποιοι λένε πως οι περισ-
σότεροι μετανάστες είναι 
εγκληματίες».  «Κάποιοι 
άλλοι όμως λένε ότι εγκλη-
ματίες υπάρχουν παντού» 
(Βλέπε εικ.4)

Μέχρι σήμερα συμμετείχαν 
τα δημοτικά σχολεία με τους 
δασκάλους τους: 

3ο Αγίων Αναργύρων (Δη-• 
μήτρης Κάπονας και Μίνως 
Μυτιληνάκης), 
14ο Αχαρνών (Σταματίνα • 
Μέλλου και  Δήμητρα Γκου-
τζαμάνη), 
1ο  Νέας Ιωνίας (Σωτήρης • 
Τσουβαλάς και Γιώργος Αση-
μακόπουλος), 
17ο Νίκαιας (Ελένη Ξανθο-• 
πούλου και Δέσποινα Αβανί-
δου), 
14ο Γλυφάδας (Σταμάτης Κα-• 
μπάνης και Βασιλική Μπουγά), 
1ο Σκάλας Ωρωπού (Φώτιος • 
Φείδας και Ιωάννα Γκουσδοβά), 
4ο Παλαιού Φαλήρου (Αγ-• 
γελική Χατήρα και Πολυτίμη 
Βλαχαναστάση)

Από τα σχολεία αυτά περιμένουμε 
εκθέσεις, αφίσες ή άλλες δημιουρ-
γίες που θέλουμε να αξιοποιήσου-
με. Υπάρχει και λίστα αναμονής 
σχολείων που ελπίζουμε να βρεθεί 
τρόπος να συμμετέχουν κι αυτά.
Να κάποια σχόλια δασκάλων: 
«Φεύγουμε με μια τσάντα γεμάτη 
μηνύματα αγάπης για τους αν-
θρώπους που μεταναστεύουν»
«Πολύ καλά οργανωμένο 
Πρόγραμμα. Αφήνει στα 
παιδιά την ελευθερία της 
έκφρασης και ενισχύει 
τον προβληματισμό  
γύρω από τα θέματα της 
μετανάστευσης. Συγχα-
ρητήρια για την άψογη 
δουλειά σας!» 

Το Δ.Σ. των Φίλων του 
ΜΓΦΙ, ευχαριστεί την Άννα Κρεμέ-
ζη-Μαργαριτούλη που σχεδίασε τη 
δραστηριότητα, είχε την ιδέα και 
δημιούργησε τη Μουσειοσκευή μαζί 
με τη Μαρίνα Μακρίδου. Τον παιδα-
γωγό Ηλία Πίτσικα και τα στελέχη 
των Φίλων Μπετίνα Βρανά, Ειρή-
νη Ζαχαροδήμου και Χαρά Ζαχα-
ράκου που υλοποίησαν 

το Πρόγραμμα, καθώς και τη Μιρέ-
ιγ Μπέση που σχεδίασε τους χάρτες. 
Όλοι δούλεψαν εθελοντικά.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«Η μετανάστευση των οργανισμώνΗ μετανάστευση των οργανισμών»

μας 

ων,
διών
ν 1 ½ν 1 ½ 

Τα μέρη της 
αρουσίασης

Μετά από αίτημα του Σωματείου μας, το Ίδρυμα Μποδοσάκη ενέκρινε την κάλυψη 
των εξόδων μετακίνησης και εισόδου για 350 περίπου μαθητές από Ε΄ δημοτικού 
και πάνω, για να παρακολουθήσουν το πιο πάνω Πρόγραμμα στο Μουσείο μας. 
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4.

1.

2.

Για την κάλυψη των 
εξόδων των μαθητών 
Ευχαριστεί το 
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… έγραψε ένας δάσκαλος. Ποτέ δεν … έγραψε ένας δάσκαλος. Ποτέ δεν 
δημιουργήσαμε εκπαιδευτική δράση με δημιουργήσαμε εκπαιδευτική δράση με 
στόχο την απασχόληση ή τη γνώση και στόχο την απασχόληση ή τη γνώση και 
μόνο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μόνο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 
κάτι για το κοινό καλό, κάτι που θα κάτι για το κοινό καλό, κάτι που θα 
μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Έτσι μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Έτσι 
δημιουργήθηκε και «Η Μετανάστευση δημιουργήθηκε και «Η Μετανάστευση 
των Οργανισμών», πρόγραμμα που των Οργανισμών», πρόγραμμα που 
υλοποιήθηκε με χορηγία από το Ίδρυμα υλοποιήθηκε με χορηγία από το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη, και το προσφέραμε στο Μποδοσάκη, και το προσφέραμε στο 
Μουσείο.Μουσείο.
«Πολιτισμένος είναι εκείνος που «Πολιτισμένος είναι εκείνος που 
αναγνωρίζει στον άλλον το δικαίωμα αναγνωρίζει στον άλλον το δικαίωμα 
να είναι διαφορετικός». Αυτή την να είναι διαφορετικός». Αυτή την 
άποψη προσπαθήσαμε να περάσουμε άποψη προσπαθήσαμε να περάσουμε 
στα παιδιά. Δείτε περισσότερα στις στα παιδιά. Δείτε περισσότερα στις 
επόμενες σελίδες.επόμενες σελίδες.
Δείτε ακόμη και την υπέροχη εκδρομή Δείτε ακόμη και την υπέροχη εκδρομή 
μας στην περιοχή του Ασπροποτάμου όπου μας στην περιοχή του Ασπροποτάμου όπου 
συνειδητοποιήσαμε τι σημαίνει Δάσος.συνειδητοποιήσαμε τι σημαίνει Δάσος.

Φεύγουμε με μια τσάντα γεμάτη Φεύγουμε με μια τσάντα γεμάτη 
μηνύματα αγάπης …μηνύματα αγάπης …

Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής ΙστορίαςΤριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Αννα Κ-ΜΑννα Κ-Μ

Ιστοσελιδα: www.fi loi-gnhm.gr



Οι εκδηλώσεις του 2ου εξαμήνου του 
2017 θα οριστούν αργότερα

Απαραίτητη επιβεβαίωση επειδή 
μπορεί να υπάρχουν αλλαγές αλλά 
και προσθήκες.

• Πέμπτη 27/10:  Οι 23 Φίλοι φεύγουμε από το Μουσείο 
στις 9:00 για το Νέο Μοναστήρι με κακές καιρικές προ-
βλέψεις. Ο κ. Νίκος Καλημέρης πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δομοκού μας ξενάγησε με θέρμη και χιούμορ 
στο κάστρο της αρχαίας Προέρνας (4ος αι. π.Χ). Φτάνου-
με στην Καλαμπάκα και στο ξενοδοχείο DIVANI. Άλλοι 
ξεκουράζονται κι άλλοι βγαίνουν για γεύμα. Το απόγευμα 
συναντιόμαστε με τον κύριο οργανωτή την εκδρομής μας 
τον τ. Δασάρχη Καλαμπάκας κ. Ηλία Ζαλαβρά που ήταν 
και η αιτία μαζί με την Ευαγγελία Ρουπακιώτη, να γίνει 
αυτή η εκδρομή. 
Δυο βήματα από το ξενοδοχείο μας είναι το Μουσείο Πανί-
δας και Μανιταριών Μετεώρων από την όπου ξεναγούμα-
στε από τον ιδρυτή και διευθυντή κ. Νίκο Πάλλα. Εντυ-
πωσιαζόμαστε από την οργάνωση και τη φρεσκάδα των 
εκθεμάτων. Συνεχίζουμε για τη Σχολή Ξυλογλυπτικής όπου 
μαθαίνουμε πως όποιος θέλει να μάθει να σκαλίζει το ξύλο, 
εδώ πρέπει να έρθει. Τελευταία φτάνουμε στο Μουσείο Ελ-
ληνικής Παιδείας όπου ο συμβολαιογράφος και συλλέκτης 
κ. Παύλος Μπαλογιάννης μας ξεναγεί στη συλλογή του 
από παλαιά αναγνωστικά, συγγράμματα, χάρτες, διπλώ-
ματα κ.ά. αξιολογότατα αντικείμενα άριστα εκτεθειμένα. 
Πολλά πειράγματα γίνονται για το «βράδυ ελεύθερο» που 
έγραφε το πρόγραμμα και βέβαια δεν υπήρξε αφού φτάσα-
με κατάκοποι στο ξενοδοχείο γύρω στις 10:30 μ.μ.

• Παρασκευή 28/10:  Μετά το πρωινό, ξεκινάμε για την 
περιοχή του Ασπροποτάμου, με οδηγό τον κ. Ζαλαβρά. 
Η ομίχλη και το ψιλόβροχο θα ‘λεγες πως ταίριαζαν στο 
φθινοπωρινό τοπίο με τα ζεστά χρώματα (ώχρα, κεραμιδί, 
βυσσινί). Ο κ. Ζαλαβράς μας εξηγεί την αξία των παρα-
ποτάμιων φυτοκοινωνιών στα συμβάλλοντα ρεύματα του 
Πηνειού, τη διαφορετική αξία των δέντρων που φυτρώ-
νουν από σπόρο ή από βλαστάρια δίπλα σε κομμένους 
κορμούς. Τα πολύτιμα δάση οξιάς κάτω από τα οποία διυ-
λίζεται το καλύτερο νερό. Τα δρυοδάση δίπλα στο ποτάμι 
κ.ά. Επισκεπτόμαστε την έδρα του δασικού συμπλέγματος 
Ασπροποτάμου και ενημερωνόμαστε από τους δασικούς 
για το μοναδικό σε έκτα- ση, ποικιλία και 
προσφορά δάσος κυρίως 

ελάτης. Τη 
μελετημένη 
εκμετάλλευσή 
του, και τη 
λειτουργία 
του πεστρο-
φογεννητι-
κού σταθ-
μού που 
εμπλου-

τίζει με νέα άτομα 
τον ενδημικό πληθυσμό που 

κινδυνεύει από την υπεραλίευση. Με πόσο σε-
βασμό αναφέρονταν όλοι στον παλαιό προϊστάμενό τους 
τον κ. Ζαλαβρά.
Μεταβαίνουμε στα Δολιανά. Εδώ μας ξεναγεί εκπρόσω-
πος της Μονής στο μοναδικής αρχιτεκτονικής ναό του 
Τιμίου Σταυρού. Γευματίζουμε στην Κρανιά, σε γνήσια 
οικογενειακή ταβέρνα με πίτες και ψητά. Εδώ ο κ. Ζα-
λαβράς μας προσφέρει συμβολικό ενθύμιο του δάσους. 
Προς επιβεβαίωσιν της φιλοξενίας των ντόπιων γευόμα-
στε εξαιρετική καρυδόπιτα και καφέ, κερασμένα από τη 
Ευαγγελία και το Φίλιππο Ρουπακιώτη. 

Το απόγευμα έχουμε οργανώσει ομιλία-προβολή στο 
ξενοδοχείο μας με θέμα «Δάση του Νομού Τρικάλων και 
Αγριολούλουδα της Νότιας Πίνδου» από τον κ. Ηλία 
Ζαλαβρά και «Το Γεωλογικό Φαινόμενο των Μετεώρων» 
από τη δρ. Γεωργία Φέρμελη. Αν και μας πρόδωσε η τε-
χνολογία, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε. 

• Σάββατο 29/10:  Ξεναγούμαστε από τον κ. Αντώνη 
Καλοστύπη, ιστορική φυσιογνωμία της Καλαμπάκας στην 

παλαιά κρήνη και στον περίφημο βυζαντινό 
ναό Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου. 
Μας προσφέρει τεύχος με παλαιές 
φωτογραφίες του Σωποτού, γειτονιάς της Καλαμπάκας. 
Μεταβαίνουμε στη Μονή του Αγίου Στεφάνου με μεγάλη 
πολυκοσμία. Ξεναγούμαστε και απολαμβάνουμε τη θέα 
του Θεσσαλικού κάμπου και της πόλης της Καλαμπάκας 
δίπλα στον κέδρο που φύτεψε πριν από 25 χρόνια ο κ. 
Ζαλαβράς μαζί με τον τότε αρχιεπίσκοπο. 
Στη συνέχεια οι περισσότεροι παίρνουμε το λιθόστρωτο 
μονοπάτι που διασχίζει την καρδιά των γιγάντιων βρά-
χων. Μαθαίνουμε τα ονόματα και τη χρησιμότητα μιας 
τεράστιας ποικιλίας φυτών που συναντάμε καθώς και 
πολλών μανιταριών. Μιάμιση ώρα αργότερα καταλήγου-
με στο Καστράκι όπου θα γευματίσουμε και θα αποχαι-
ρετίσουμε τον κ. Ζαλαβρά. Ως ενθύμιο του προσφέρουμε 
την έκδοση του Μουσείου «Ελληνικά Αγριολούλουδα». 
Το βράδυ συναντιόμαστε όλοι στο σαλόνι του ξενοδο-
χείου, όπου με ποτάκι, ερωτήσεις-κουίζ και πειράγματα 
γινόμαστε μια παρέα και γνωριζόμαστε καλύτερα.

• Κυριακή 30/10:  Αναχωρούμε με τα πράγματά μας για 
τη Λίμνη Πλαστήρα. Εδώ μας περιμένει ο οδηγός βουνού 
Δημήτρης Χόνδρος με τη σύζυγό του. Μας οδηγούν σε μο-
νοπάτι μιας ώρας περίπου δίπλα στη λίμνη. Ωραίος καιρός, 
τοπίο και ποικιλία βλάστησης. Για το μεσημεριανό πέστρο-
φες σε εξαιρετικό εστιατόριο δίπλα στο ποτάμι. Αναχωρού-
με για Κηφισιά με τον Αντρέα και τη Νάσια να μοιράζουν 
δώρα στους προσεχτικούς που απαντούσαν σωστά στις 
ερωτήσεις. Φτάνουμε στην Κηφισιά αργά το βράδυ.
Ως επίλογο κάθε εκδρομής θεωρώ τις σχέσεις που δημι-
ουργούνται ανάμεσά μας μετά από 3 ή 4 μέρες συμβίωσης. 
Εδώ θα σταθώ στον κ. Ηλία Ζαλαβρά ως άνθρωπο που 
εκπέμπει πολιτισμό. Νομίζω ότι του ταιριάζουν τα λόγια 
του Antoine de Saint Exupery από τη «Γη των Ανθρώ-
πων»: «Να ‘σαι  άνθρωπος θα πει να ‘σαι υπεύθυνος. Να 
ντρέπεσαι για μια αθλιότητα που δε φαίνεται να εξαρτάται 
από σένα. Να ‘σαι υπερήφανος για μια νίκη που κέρδισαν 
οι συνάδελφοί σου. Να νιώθεις, βάζοντας το λιθαράκι σου, 
πως βοηθάς κι εσύ στο χτίσιμο του κόσμου» 
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Ιανουάριος Ιούλιος

Φεβρουάριος Αύγουστος

Μάρτιος Σεπτέμβριος

Απρίλιος Οκτώβριος

Μάιος Νοέμβριος

Ιούνιος Δεκέμβριος

7/2  Εύη Γεωργαντά, «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»
19/2 Βυζαντινό Μουσείο, «Ερμιτάζ»

8/3 Γενική Συνέλευση, «Το περικαλλές Μαράσλειο»
19/3 Δρ. Στάθης Χιώτης, 

Κηφισός

1-2/4 Πασχαλινό ΠΑΖΑΡΙ
4/4 Αμμωνίτες, Συνάντηση

9/5 Αμμωνίτες, Συνάντηση
26-29/5 Εκδρομή στην Κρήτη 

13/6 Ευχαριστήριο «Ουζάκι» για τους εθελοντές
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ΑσπροπόταμοςΑσπροπόταμοςΑσπροπόταμοςΑσπροπόταμος  
27-30/10/16 Ημερολόγιο Εκδρομής

για το μοναδικό σε έκτα- ση, ποικιλ
προσφορά δάσος κυ

ελάτης. Τ
μελετημ
εκμετά
του, κα
λειτου
του π
φογ
κού
μού
εμ

τίζει με νέα
τον ενδημικό πληθυσμό π

κινδυνεύει από την υπεραλίευση. Με πό
βασμό αναφέρονταν όλοι στον παλαιό προϊστάμεν

ρή η ρ φημ β ζ
ναό Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου. 
Μας προσφέρει τεύχος με παλαιές 

ί Σ ύ ά Κ λ ά

Τριμηνιαία Έκδοση των 
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10/1 Βασιλόπιτα
22/1 Ξενάγηση στο Κέντρο Πολιτισμού 

του Ι.Σ.Ν.

Κανείς δεν αναλαμβάνει να γράψει το ημερολόγιο. Τι απογοήτευση !  
Το γράφω εγώ, όμως η άποψη είναι από «μέσα» άρα μάλλον διαφορετική από των υπολοίπων.


