
                                                                                                      
                          

   
     

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  σε  σύγχρονη  εξ  αποστάσεως  επετειακή  Ημερίδα  με  θέμα:
“Διαχρονικά μηνύματα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (200 χρόνια μετά)”».

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης,

δια των οικείων Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνδιοργανώνουν σύγχρονη εξ

αποστάσεως επετειακή Ημερίδα με θέμα: 

«Διαχρονικά μηνύματα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (200 χρόνια μετά)» 

την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρες 18.00’-20.00΄μ.μ. μέσω της πλατφόρμας Webex.

Η  Ημερίδα  θα  πραγματοποιηθεί  στο  πλαίσιο  του  Τοπικού  Θεματικού  Περιβαλλοντικού
Δικτύου με τίτλο  “Αειφορική Διαχείριση των μνημείων και  της  ιστορικής  μαρτυρίας”  με
στόχο  να  αποτελέσει  ένα  επαρκές  «υποκατάστατο»  εορτασμού  λόγω  των  ειδικών
συνθηκών,  αλλά και  μια ευκαιρία αναστοχασμού και  διεύρυνσης των γνώσεων και  των
ερμηνειών μας για το 1821 αφενός και αφετέρου ως συνέχεια της προτεινόμενης κεντρικής
θεματικής ενότητας  για το τρέχον σχολικό έτος  “200 χρόνια από την Επανάσταση” (υπ’
αριθμ.137053/ΓΔ4/9-10-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ) και στο πλαίσιο της θεματολογίας για τα
Προγράμματα Π.Ε., που αφορά στην ενότητα «Περιβάλλον και Ιστορία». 

Με την ελπίδα πως τέτοιες δράσεις συνάδουν στην προώθηση της εκπαίδευσης για την
αειφορία  και  τη  βιωσιμότητα  του  ιστορικού  γεγονότος  για  το  νέο  ελληνικό  κράτος
εκφράζουμε την  πεποίθηση ότι  η  επέτειος  της  συμπλήρωσης των  200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821, όσο και αν στερήθηκε την λάμψη των δημοσίων εορτασμών λόγω
της  πανδημίας,  στην  πραγματικότητα  επιτέλεσε  τον  σκοπό  της.  Η  επιστημονική  μελέτη
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Θεσσαλονίκη: 16-4-2021
Αρ. Πρωτ.:  4882

Προς : 
Τους κ. Δ/ντές &
Τις κ. Διευθύντριες 
των Δημοτικών Σχολείων &
Τους κ. Προϊσταμένους & 
Τις κ. Προϊσταμένες 
των Νηπιαγωγείων 
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης        
 
Κοιν: 

1 Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής 

Μακεδονίας

2 Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

3 Φ. Αρχείου
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ενισχύθηκε, πολλά αρχεία αποκάλυψαν τους θησαυρούς τους, βιβλιοθήκες προέβησαν σε
παρουσιάσεις βιβλίων, συλλογών και λευκωμάτων, ενώ οργανώθηκαν πολλές δράσεις εξ
αποστάσεως που ανέδειξαν κειμήλια, ήρωες, ιστορικούς και πρόσωπα της Επανάστασης. Εν
μέσω αυτής της συγκυρίας η εν λόγω Ημερίδα αποτελεί μια μικρή συμβολή και συνέπεια
στη διαχρονική διαχείριση της ιστορικής γνώσης και της τοπικής ιστορίας.

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν
την  αίτησή  τους  έως  την  Τετάρτη  20  Απριλίου 2021 (ώρα  13.00μμ)  στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxVTMMIboXKZUY08uGahNNXlEcxqjbeWRWs8
7Q_Zd5DdO-7A/viewform.  Ο  σύνδεσμος  για  τη  συμμετοχή  στην  ημερίδα  θα  αποσταλεί
στους ενδιαφερόμενους την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στα email, που θα δηλώσουν.

Συνημμένα επισυνάπτεται αφίσα και πρόγραμμα της Ημερίδας.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

                                    

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 

«Διαχρονικά μηνύματα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (200 χρόνια μετά)» 

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 (18.00΄-20.00΄μ.μ.) 
 

 

Η Ημερίδα αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή ημερομηνία 200 χρόνια μετά 

τιμά το ηρωικό γεγονός του ολοκαυτώματος της Νάουσας (22 Απριλίου 1821). 
 

 

ΜΕΡΟΣ I:  

18.00’-18.05΄: Καλωσόρισμα - Υποδοχή, Δρ. Βασιλική Ιππέκη και Δέσποινα Μιχελάκη, Υπεύθυνες 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

18.05’-18.30’: Χαιρετισμοί επισήμων 

Προσφώνηση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως-Νεαπόλεως, κ. Βαρνάβα. 

Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης. 

Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής Θεσσαλονίκης, τέως Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για 
θέματα Μακεδονίας-Θράκης. 

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, τέως υφυπουργός Παιδείας, τέως υφυπουργός Εσωτερικών, 
βουλευτής Θεσσαλονίκης, πρόεδρος Διεθνούς Επιτροπής Άμυνας και Εσωτερικών υποθέσεων.  

Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Θωμάς Μπαχαράκης, Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Δρ. Χρυσούλα Κεχαΐδου Δ/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης,  

Δρ. Αθανάσιος Φροσύνης, Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

18.30΄-18.45΄: Διαχρονικά μηνύματα της Επανάστασης του 1821 (200 χρόνια μετά), 
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, βουλευτής Θεσσαλονίκης. 

ΜΕΡΟΣ II : 

18.45΄-19.00’: «Η συμβολή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στην Επανάσταση του 1821» 
Σταυρούλα Μαυρογένη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

19.00΄-19.15΄: «Η συμμετοχή των Μακεδόνων στην Εθνεγερσία του 1821: η περίπτωση του 
ολοκαυτώματος της Νάουσας», Νικόλαος Βασιλειάδης, επίκουρος καθηγητής Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

19.15΄-19.30΄: «Τα δύσβατα ορεινά μονοπάτια, ορμητήρια για τη λευτεριά των Ελλήνων», 
Αναστασία Στεργιάδου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
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19.30΄-19.45΄: «Η Επανάσταση του 1821 στην ελληνική εκπαίδευση», Μουσείο Ελληνικής 
Παιδείας στην Καλαμπάκα - Παύλος Μπαλογιάννης, ιδρυτής του Μουσείου. 

19.45’-19.50’: «Αξιολόγηση του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Αειφορική Διαχείριση των 
μνημείων και της ιστορικής μαρτυρίας», Δρ. Βασιλική Ιππέκη και Δέσποινα Μιχελάκη, 
Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

19.55’-20.00’: Επιμύθιο, Δρ. Ζήσης Αγγελίδης, τέως Σχολικός Σύμβουλος. 

 

Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας 

Δρ. Χρυσούλα Κεχαΐδου, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Δρ. Αθανάσιος Φροσύνης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Δρ. Βασιλική Ιππέκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Δέσποινα Μιχελάκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 




