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Θεσσαλονίκη: 7-4-2021 
Αρ. Πρωτ.:  4395 
 
 
Προς :  
Τους κ. Δ/ντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         
  
Κοιν:  
Φ. Αρχείου 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική Ημερίδα στο 
πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία με θέμα “Η μνήμη της πόλης: αφηγήσεις για 
τα μνημεία της Θεσσαλονίκης” στις 14 Απριλίου του 2021». 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β. Ιππέκη, σας προσκαλεί σε σύγχρονη εξ αποστάσεως 
επιμορφωτική Ημερίδα, που διοργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης - Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με θέμα: 

“Η μνήμη της πόλης: αφηγήσεις για τα μνημεία της Θεσσαλονίκης” 

την  Τετάρτη 14-04-2021 και ώρες 18.00-19.30 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας Webex. 

Σκοπός της ημερίδας είναι η αναζήτηση του αποτυπώματος των μνημείων της 
Θεσσαλονίκης στη σύγχρονη πόλη με έμφαση σε αυτά της οθωμανικής περιόδου. 
Επιμέρους στόχοι: (α) να ενισχυθεί η θεματική ενότητα "Περιβάλλον και μνημεία, 
αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι" στα καινοτόμα Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (σύμφωνα με τη θεματολογία που προτείνεται για τα Προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο υπ’ αριθμ.137053/ΓΔ4/9-10-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με 
θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό 
έτος 2020-2021», (β) να αξιοποιηθεί η κεντρική θεματική ενότητα για το τρέχον σχολικό 
έτος “200 χρόνια από την Επανάσταση” (υπ’ αριθμ.137053/ΓΔ4/9-10-2020 έγγραφο του 
ΥΠΑΙΘ, (γ) να ενημερωθούν και να ενδυναμωθούν στις παραπάνω θεματικές ενότητες οι 
σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί, που συμμετέχουν στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. 
“Αειφορική Διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης”. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως ακολούθως:  

18.00-18.10΄: Υποδοχή-χαιρετισμοί 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Ιππέκη Βασιλική 

Τηλέφωνο: 2310  588294 
Φαξ: 2310  -   643 046 
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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18.10΄: 18.40’: «Τα νήματα της Ιστορίας - η βιωματική πρόσληψη του παρελθόντος στον 
άξονα της οδού Αριστοτέλους», Ιωάννης Καρλιάμπας, Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Πόλης Θεσσαλονίκης.  

18.40’-19.15΄: «Η Θεσσαλονίκη μετά την Οθωμανική κατάκτηση και το αποτύπωμα των 
μνημείων της Οθωμανικής περιόδου στη σύγχρονη πόλη», Κωνσταντίνος Θ. Ράπτης, 
Αρχαιολόγος-Βυζαντινολόγος PhD, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. 

19.15΄-19.30’: Συζήτηση ανατροφοδότηση, Βασιλική Ιππέκη και Δέσποινα Μιχελάκη, 
Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης ΠΕ και Δ/νσης ΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. 

Οι παρουσιάσεις θα επικεντρωθούν τοπογραφικά η πρώτη στον άξονα της οδού 
Αριστοτέλους και η δεύτερη στην περιοχή εκατέρωθεν του κύριου οδικού άξονα της πόλης, 
όπου συγκεντρώνονται αφενός οι βυζαντινοί ναοί, που μετατράπηκαν σε ισλαμικά τεμένη 
τον πρώτο αιώνα της οθωμανικής κυριαρχίας (όπως η βασιλική της Παναγίας 
Αχειροποιήτου, που μετατράπηκε σε ισλαμικό τέμενος το 1430 και ο καθεδρικός ναός της 
Αγίας Σοφίας, που μετατράπηκε στο ομώνυμο τζαμί το 1523/4) και αφετέρου τα οθωμανικά 
θρησκευτικά και κοσμικά ιδρύματα του 15ου αιώνα (Μπέη Χαμάμ 1444, Μπεζεστένι 1455/9 
και Χαμζά Μπέη Τζαμί 1467/8), που από την ίδρυσή τους αποτέλεσαν σημαντικά τοπόσημα 
τόσο της οθωμανικής μεγαλούπολης, όσο και της σύγχρονης Θεσσαλονίκης. 

Η Ημερίδα εντάσσεται στις επιμορφωτικές δράσεις του Τοπικού Θεματικού 
Περιβαλλοντικού Δικτύου “Αειφορική Διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης”, που 
συντονίζουν τα  Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. Δυτικής 
Θεσσαλονίκης. Συνεργαζόμενοι Φορείς: Φίλοι της Φύσης και Φροντιστήριο Βιωσιμότητας 
του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. 

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkcgve4WEQ6NrpR01VcB1i6noSicF-
7g0K2yC5Cu3HEDqd4g/viewform έως και τις 12-04-2021. Στους επιλεγέντες θα αποσταλεί ο 
σύνδεσμος για την συμμετοχή τους στο σεμινάριο την Τρίτη 13-4-2021. Στους 
συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.  

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ           
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