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    Θεσ/νίκη 24-11-2020 
       Αρ. Πρωτ.: 17492 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         
 

1.Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  
Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  
2. 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής 
Μακεδονίας 
Φ. Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τον θεματικό προσανατολισμό του Τοπικού θεματικού 
Δικτύου  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αειφορική Διαχείριση των μνημείων της 
Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της προτεινόμενης κεντρικής θεματικής ενότητας “2οο 
χρόνια από την Επανάσταση - περιβάλλον, υγεία, πολιτισμός”». 
 
 
Η Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου, σας αποστέλλει ενημέρωση 
σχετικά με τον νέο θεματικό προσανατολισμό του Τοπικού θεματικού Δικτύου  
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αειφορική Διαχείριση των μνημείων της 
Θεσσαλονίκης» : 
 

«Το οθωμανικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης - το περιβάλλον και η ιστορική 

μνήμη της πόλης από τους οθωμανικούς χρόνους μέχρι σήμερα». 

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προτεινόμενης κεντρικής θεματικής 
ενότητας για το τρέχον σχολικό έτος “2οο χρόνια από την Επανάσταση - περιβάλλον, 
υγεία, πολιτισμός”», όπως ορίζεται από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, που αφορά στην 
υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων για 
το σχολικό έτος 2020-2021 (υπ’ αριθμ.137053/ΓΔ4/9-10-2020). 

Διακόσια χρόνια μετά την επανάσταση του 1821 το πλούσιο φυσικό και ιστορικό 
περιβάλλον της πόλη μας είναι γεμάτο μνήμες της Οθωμανικής περιόδου, μιας εποχής 
που αποτελεί μια ακόμα ψηφίδα στο μωσαϊκό της Θεσσαλονίκης συνθέτοντας τη 
φυσιογνωμία της. Βλέποντας το επετειακό γεγονός (200 χρόνια από την Επανάσταση του 
1821) ως αφόρμηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων 
Π.Ε./Εκπαίδευσης για την Αειφορία για την πόλης μας, τα Γραφεία Περιβαλλοντικής της 
ΔΠΕ και ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, προτείνουν τον παραπάνω θεματικό 
προσανατολισμό στο ΤΘΔ, που συντονίζουν και καλούν τους/τις εκπαιδευτικούς να 
ενταχθούν σε αυτό και να αναλάβουν Προγράμματα Π.Ε. στην εν λόγω θεματική, 
στηρίζοντας τους μαθητές/τριες στην ανακάλυψη της μνήμης της πόλης από την 
οθωμανική περίοδο και στη σύνδεσή της με το παρόν, αλλά και το μέλλον της (η 
κληρονομιά του χθες παρακαταθήκη για το αύριο). Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη βάση 
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του 4ου άξονα της πρωτοβουλίας “Ελλάδα 2021”: «Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα 
το μέλλοντος» και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν ένα ταξίδι στο χωροχρόνο της 
πόλης τους και να την γνωρίσουν καλύτερα, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το 
μέλλον της. 

Θεματικοί άξονες, που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης 
Προγραμμάτων Π.Ε. στην προτεινόμενη θεματική είναι οι ακόλουθοι: περιβάλλον, τοπική 
ιστορία, το φυσικό και αστικό περιβάλλον της πόλης τότε και τώρα, τοπογραφία 
(τοπωνύμια, οδωνύμια), μνήμες της επανάστασης στη πόλη/γειτονιά μου (μνημεία, 
προσωπικότητες, ιστορικά γεγονότα, μύθοι-θρύλοι, παραδόσεις), γνωριμία με κτίρια και 
μνημεία του 19ου αιώνα. Θεματικές ενότητες, που μπορούν να αναπτυχθούν: ▪ Πώς ήταν 
η πόλη μας τότε; Ποιοί και πώς ζούσαν; ▪ Το οθωμανικό αποτύπωμα της πόλης: δρόμοι, 
σοκάκια, πλατείες, γειτονιές συνοικίες ▪ Αγορές ▪ Μουσουλμανικά τζαμιά και λουτρά ▪ 
Βυζαντινές εκκλησιές. 

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, που θα ενταχθούν στο Τοπικό Δίκτυο Π.Ε. και θα 
υλοποιήσουν περιβαλλοντικά Προγράμματα στη θεματική του, θα γίνει με επιμορφωτικά 
σεμινάρια και δράσεις σε συνεργασία με ΚΠΕ, Δήμους, Τοπικούς Φορείς. Για τη 
εξυπηρέτηση των στόχων του Δικτύου και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των 
εκπαιδευτικών, που συμμετέχουν σε αυτό, δημιουργήθηκε η δημόσια ομάδα «Εικόνες της 
πόλης μέσα από τα μνημεία της» 

(https://www.facebook.com/groups/1030189844088419) με σκοπό την αλληλεπίδραση 
και την ανταλλαγή μέσα από την εικόνα και την συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού, που 
θα αποτελέσει την αφορμή για τη διαμόρφωση ενός άλμπουμ, που θα εκδοθεί ως ένα από 
τα τελικά παραγόμενα του Δικτύου. 

Συνημμένα στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου παρατίθενται ενδεικτικά 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, από όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν 
πληροφορίες για την υλοποίηση προγραμμάτων με τον προτεινόμενο θεματικό 
προσανατολισμό. 

Η Υπεύθυνη Π.Ε. θα βρίσκεται στη διάθεση των εκπαιδευτικών για οποιαδήποτε επιπλέον 
ενημέρωση και παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας (τηλ. επικοινωνίας: 6992202710). 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.  

 
 
                                                                                              

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 
                                                                    ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
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Παράρτημα 

 

1) Οθωμανική περίοδος - Δήμος Θεσσαλονίκης 
https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-

%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%89-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7/%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%8

3%CF%84%CE%B5/%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%BF%CE%B8%CF%8

9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82/ 
 

2) Το Οθωμανικό αποτύπωμα της πόλης  

https://parallaximag.gr/thessaloniki/to-othomaniko-apotypoma-tis-polis 

 

3) Θεσσαλονίκη Μνημεία UNESCO 

https://www.psy.auth.gr/sites/default/files/Thessaloniki%20Unesco%20Monuments

%20Map.pdf 

 

4) Η Θεσσαλονίκη των Οθωμανών ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

https://www.kathimerini.gr/culture/books/1030681/i-thessaloniki-ton-othomanon/ 

 

5) Βιώσιμη πόλη  

http://www.kpe-thess.gr/download/ekdoseis/ekpaideytiko_yliko/Biwsimi_Poli.pdf 

 

6) Συλλογικό έργο 21 + 1 για το 1821, Εκδόσεις Παπαδόπουλος Αθήνα, 2020. 
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