
Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2013 

Μνήμη + Δημιουργικότητα = Κοινωνική αλλαγή 
 
Εκπ/κό Πρόγραμμα στο 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ-Κορδελιού 

Πάμε μια βόλτα... στη Βενιζέλου; 

Σχεδιασμός:  
Τάνια Βλαχομήτρου, Αρχαιολόγος & Ιστορικός Τέχνης – Μουσειολόγος 
Μυρσίνη Κάιλα,  Δασκάλα – μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μουσειολογίας 

Βαλεντίνα Σουμιντούμπ, Νηπιαγωγός - Μουσειολόγος 



Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2013 

Μνήμη + Δημιουργικότητα = Κοινωνική αλλαγή 

Με το πρόγραμμα «Πάμε μια βόλτα… στη Βενιζέλου;» είδαμε, 
ακούσαμε & συζητήσαμε στο 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο  
Ελευθερίου-Κορδελιού, 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 Θεσ/νίκης 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. 



Πάμε μια βόλτα 
στο μουσείο; 

 



Ξέρετε τί μπορείτε να κάνετε στο μουσείο; 



Επισκέπτες σε μουσεία 

Περπατώντας στο δρόμο 



Μήπως να κάνουμε έναν 
περίπατο  

στην οδό Βενιζέλου; 



Ή μήπως να 
πετάξουμε πάνω 

από τη Βενιζέλου; 

Ποια 
μνημεία 

υπάρχουν 
εκεί; 



Τότε … 
 
Διοικητήριο 



τώρα … 
 
Υπουργείο 



Μπεζεστένι 

Σέρρες 

  Sarajevo 

Λάρισα 

Θεσσαλονίκη 



Μπεζεστένι Θεσσαλονίκης 



τότε 
“...ο επισκέπτης που θα πρωτομπεί, κυριολεκτικά τα 

χάνει και ζαλίζεται από τον μόσχο, το κεχριμπάρι και 

τ’άλλα μπαχάρια που ευωδιάζουν εκεί μέσα.  

Μέσα στο μπεζεστένι ζάμπλουτοι έμποροι μετρούν το 

χρυσάφι και τα άσπρα κι ο κρότος από το μέτρημα 

δημιουργεί φρίκη στους καλούς, φτωχούς ανθρώπους.” 

Εβλιγιά Τσελεμπί 

τώρα 
“συνεχίζουν να πουλιούνται υφάσματα στο 

εσωτερικό του. Μόνο που αντί για λεπτά, 

μεταξωτά και βελουδένια υφάσματα βρίσκουμε 

σήμερα τσίτια, κουμπιά και κορδέλες...” 

Β.Δημητριάδης 



Γιαχουντί 
Χαμάμ 



Ένα μνημείο, πέντε ονομασίες... 

Καντινλάρ 
«Λουτρό των 

γυναικών 

Χαλίλ Αγά 

Παζάρ 
«Λουτρό της 

αγοράς» 
Γιαχουντί  

«Λουτρό των 
Εβραίων» 

Λουλουδάδικα 



Το λουτρό των 
μουσουλμάνων 

3 στάδια για να φτάσει ο 

επισκέπτης  στη σωματική και 

πνευματική «κάθαρση»: 

 

1.Ξεκούραση – προετοιμασία 

2.Ζεστή λούση και προσαρμογή σε 

ψηλότερες θερμοκρασίες 

3.Πολύ ζεστή λούση - καθαρισμός 



• Αντανακλούν κοινωνικές ανάγκες 

• Πολυτελείς κατασκευές 

• Στοιχεία αναφοράς μιας μουσουλμανικής πόλης  και 

της οθωμανικής εξουσίας 

• Σύνδεση με την αγορά  

Χαμάμ:  
τα χαρακτηριστικά τους 



Η πόλη και το λιμάνι 

Θεσσαλονίκη,            
μια εμπορική πόλη 

Ήταν άραγε πάντα έτσι; 



Το 
παραθαλάσσιο 
τείχος της 
πόλης 

γκρεμίζεται ! 



 

 Τότε 

και τώρα 

Ο παραλιακός δρόμος 

(Λεωφόρος Νίκης) 



Η πλατεία Ελευθερίας 

για τους 
ανθρώπους 

και για τα 
αυτοκίνητά τους 



Ένα μνημείο για 
τους Εβραίους 

Πλατεία 
Ελευθερίας 



Σας ευχαριστούμε! 


