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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(σχολικό έτος 2012-13) 

 

1. Διεθνής Ημέρα Μουσείων  
Πάμε μια βόλτα… στη Βενιζέλου; 

 

 
 

 

 

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων οι 
μουσειολόγοι επισκέφτηκαν και φέτος δημοτικά σχολεία της 
Θεσσαλονίκης. Με το πρόγραμμα «Πάμε μια βόλτα…στη 
Βενιζέλου;» φτάσαμε και στο δικό σας σχολείο στις 23 Μαΐου.  
Μαζί είδαμε, ακούσαμε, συζητήσαμε για το χαρακτήρα του 
σημερινού μουσείου, για το ρόλο του μουσειολόγου και κυρίως για 
τα μνημεία της πόλης στον άξονα της οδού Βενιζέλου. Μέσα από 
εικόνες, ιστορίες και παιχνίδια προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε 
μια διαφορετική πλευρά της Θεσσαλονίκης και μια διαφορετική 
εικόνα του παρελθόντος της.  
Διοικητήριο, Μπεζεστένι, Γιαχουντί Χαμάμ, Πλατεία Ελευθερίας: 
αυτές ήταν οι στάσεις μας στο ταξίδι που κάναμε. Ένα ταξίδι στο 
παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που μας έκανε να σκεφτούμε, να 
φανταστούμε, να συζητήσουμε πώς θα θέλαμε να είναι η πόλη 
στην οποία ζούμε. Σας ευχαριστούμε όλους, μικρούς και 
μεγάλους, για αυτή την εμπειρία!  
Μυρσίνη Κάιλα, δασκάλα, φοιτήτρια μουσειολογίας 
Χαλινίδου-Βαγγέλα Φανή, νηπιαγωγός, φοιτήτρια μουσειολογίας 

 

2. Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα –  
      «Αποκρυπτογραφώντας τον Μακεδονικό Αγώνα» 
 

Οι μαθητές του Δ1 μαζί με τη δασκάλα τους κα Μπασλή Μαριάνθη, 
επισκέφτηκαν το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για να 
συμμετάσχουν στο εκπ/κό πρόγραμμα: «Αποκρυπτογραφώντας 
τον Μακεδονικό Αγώνα». 
Κρυμμένα μηνύματα και καλά φυλαγμένα μυστικά περιμένουν την 
αποκρυπτογράφισή τους. Τα παιδιά μέσα από ένα συναρπαστικό 
παιχνίδι γρίφων ανακαλύπτουν τη μυστική φύση του Μακεδονικού 
Αγώνα επιστρατεύοντας τη φαντασία και τη λογική τους! 

 

 
 

3. Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Φ.Κ.Θ.) –  
18η Μαθητική Έκθεση Φωτογραφίας – 3ο Βραβείο για το σχολείο μας 

 

 
 
 
 
 

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Φ.Κ.Θ.) διοργάνωσε και 
για το 2013, για 18η συνεχή χρονιά, την Έκθεση Μαθητικής 
Φωτογραφίας. Όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν τα "φτερά" τους, εξωτερικεύοντας τις 
φωτογραφικές τους ιδέες στο κοινό της πόλης. Η περιπέτεια αυτή 
ξεκίνησε το 1996, τη χρονιά που η πόλη μας προετοιμαζόταν 
πυρετωδώς για τη δική της ευκαιρία, ως Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 1997. Τη χρονιά αυτή πιθανόν 
γεννήθηκαν και οι περισσότεροι από τους τωρινούς μαθητές-
φωτογράφους! Ζωηροί και ωραίοι, όπως απαιτεί και επιβάλει η 
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ζωντάνια των μαθητών που συμμετέχουν, συνεχίζουμε 
ακάθεκτοι... 
Συμμετείχαν 46 σχολεία Π.Ε. & Δ.Ε. (Δημόσια και Ιδιωτικά). 
Η έκθεση λειτούργησε στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου 
Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσ/νίκης, στην οδό Αγγελάκη 13, 
απέναντι από το χώρο της Δ.Ε.Θ από την Παρασκευή 26 
Απριλίου μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 και την 
επισκέφτηκαν μαθητές από σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και 
Λύκεια) της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. 
Το 1ο βραβείο πήρε η Μαρία Γεωργίου/1ο Δημ. Θεσ/νίκης,  
το 2ο βραβείο απονεμήθηκε στην 3η ΕΠΑΣ  
και το 3ο βραβείο μοιράστηκαν 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό 
Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού με το 1ο ΓΕΛ Θέρμης. 
Οι μαθητές του σχολείου επιστράτευσαν το ταλέντο και τη 
δημιουργική τους φαντασία, και με την καθοδήγηση των δασκάλων 
τους κατάφεραν να αποσπάσουν αυτήν τη σημαντική διάκριση 
ανάμεσα σε 46 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. 
 «Για ακόμη μια φορά το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείου 
Ελευθερίου Κορδελιού κατάφερε να μας γεμίσει περηφάνια και 
χαρά φέρνοντας το 3ο βραβείο στη φωτογραφική αυτή 
διοργάνωση, η οποία αποτελεί θεσμό για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Συγχαίρουμε, επαινούμε και ευχαριστούμε τα 
παιδιά που με το ταλέντο τους πέτυχαν τη σημαντική αυτή 
διάκριση αλλά και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου 
για το έργο της, το οποίο γνωρίζει πανελλαδική καταξίωση» 
δήλωσε ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κ. Στάθης Λαφαζανίδης. 
 

«Συγχαρητήρια στο 6οΔιαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο 
Ελευθερίου Κορδελιού το οποίο μας έχει συνηθίσει μόνο σε 
πρωτιές και διακρίσεις. Μέσα από το φωτογραφικό φακό οι 
μαθητές μπόρεσαν να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο και 
να αναδείξουν το ταλέντο και τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες. 
Μπράβο στα παιδιά, στη διεύθυνση και στους δασκάλους που 
ενθαρρύνουν, ενισχύουν και προβάλλουν τις ιδιαίτερες 
δυνατότητες και καλλιτεχνικές ανησυχίες των μαθητών μας» 
τόνισε η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας κ. 
Αβρόρα Σαββίδου. 
 

Η Διεύθυνση το Σχολείου συγχαίρει τον Δάσκαλο του 
Ολοημέρου κ. Κώστα Δελάκη και τους μαθητές της ομάδας 
φωτογραφίας του ολοημέρου: Μαρία Αναστασιάδου, Λευτέρη 
Γιαννάκ, Άννα- Μαρία Ιωαννίδου, Μίλτο Παυλάκη, Κώστα 
Πέκοβ, Μαρία Πετμεζά, Μάρκο Ρόκο και Εσάτ Φιζμάνι.  
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4. Περιβάλλον και Πολιτισμός  
 

 
 

 
 

 
 

 

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς διοργάνωσε τη δράση Περιβάλλον και 
Πολιτισμός, στοχεύοντας στην ανάδειξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην ενεργοποίηση των πολιτών 
για την προστασία της. Θεματικός άξονας των εκδηλώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια του 
εορτασμού ήταν η φωτιά. Ο τίτλος «παντέχνου πυρός σέλας» 
λαμπερές ιστορίες φωτιάς, προέρχεται από τον Προμηθέα Δεσμώτη 
του Αισχύλου. Ο στίχος περιγράφει εύστοχα τη φύση της φωτιάς, 
που χάρισε στον άνθρωπο δύναμη και γνώση, γέννησε τέχνη, 
τεχνική και τεχνολογία αλλά και φώτισε με τη λάμψη της τον 
πολιτισμό. 
Από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, η φωτιά ήταν εκείνο που ο 
άνθρωπος έμαθε να συντηρεί και να χειρίζεται, εξασφαλίζοντας 
φως, προστασία και θαλπωρή, ανάπτυξη και πρόοδο. Ωστόσο, δεν 
έχασε ποτέ τον ατίθασο χαρακτήρα της, ενίοτε οδηγώντας στο 
θάνατο και στην καταστροφή. Η διπλή της όψη προκάλεσε το δέος, 
φλόγισε τη φαντασία κι έθρεψε το μύθο. Της αποδόθηκαν ιδιότητες 
θεϊκές, συνδέθηκε με τη θρησκεία και τη λατρεία, έλαβε σημαντική 
θέση σε δοξασίες και τελετουργίες. 
Τις λαμπερές ιστορίες της φωτιάς φιλοξένησαν φέτος 147 μουσεία, 
αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της χώρας που συμμετείχαν στον 
εορτασμό. Πραγματοποιήθηκαν ποικίλες εκδηλώσεις, περιηγήσεις κι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Σε συνεργασία με την υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης 
Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης κα Αρβανιτίδου Βιργινία προγραμματίσαμε στα 
πλαίσια της δράσης τη συμμετοχή μας σε εκπ/κό πρόγραμμα στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο για τα παιδιά της Γ' τάξης και στη Ρωμαϊκή 
Αγορά για τα παιδιά της Δ' τάξης. Τα παιδιά αναζήτησαν 
πληροφορίες για επιλεγμένα αντικείμενα, τις κατέγραψαν σε εκπ/κό 
φυλλάδιο και δημιούργησαν τις δικές τους εικονογραφημένες 
ιστορίες για τα αντικείμενα αυτά. 

 


