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Θεσσαλονίκη: 28-02-2022 
Αριθ. Πρωτ.:2838 
 
 

 
  

ΠΡΟΣ:  

 

 

1. Τους κ. Διευθυντές & Τις κ. 

Διευθύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων. 

2. Τους κ. Προϊσταμένους & Τις 

Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων  Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

    ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & 

Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Φ. Αρχείου 

 

   
 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο στο Τελλόγλειο Ίδρυμα με 

αφορμή τις  εκθέσεις  

 «Γιανούλης Χαλεπάς: Δούναι και Λαβείν», «Μυστικοί κήποι» της Άννας 

Μαρίας Τσακάλη & «Θεατές, κοινό, άσπρος καβαλάρης, όχλος και κοπάδι» 

του Εδουάρδου Σακαγιάν 

  

             Η Διεύθυνση  Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών 

Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα,  

θα  πραγματοποιήσει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με αφορμή τις νέες  

εκθέσεις  με τίτλo: «Γιανούλης Χαλεπάς: Δούναι και Λαβείν», «Μυστικοί 

κήποι» της Άννας Μαρίας Τσακάλη & «Θεατές, κοινό, άσπρος καβαλάρης, 

όχλος και κοπάδι» του Εδουάρδου Σακαγιάν 

Η έκθεση – αφιέρωμα στον Γιανούλη Χαλεπά σε συμπαραγωγή με το 

Οnassis Culture επιχειρεί μια επανεκτίμηση ολόκληρου του έργου του 

σημαντικότερου γλύπτη της νεοελληνικής τέχνης, που από πολλούς είχε 

χαρακτηριστεί ως ο Έλληνας Ροντέν. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η ζωή και το 
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έργο του Χαλεπά, από την γέννησή του στον Πύργο της Τήνου, ως την 

«Κοιμωμένη» 

 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών κι από την ψυχολογική του κατάρρευση, τον 

εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας, ως την απομόνωση στα βουνά του 

νησιού, καταλήγοντας στην πνευματική και καλλιτεχνική του αφύπνιση, που τον 

καθιέρωσε στο καλλιτεχνικό στερέωμα τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο τίτλος 

«Δούναι και Λαβείν» -δάνειο όρων από τα κατάστιχα της πατρικής επιχείρησης, 

εκφράζει το αμφίδρομο δίνω παίρνω της εικαστικής του πορείας, αναφορές, 

δάνεια, επιδράσεις από την παράδοση, από σύγχρονούς του καλλιτέχνες, από την 

αρχαιότητα, εμμονικές αναζητήσεις σε ζητήματα και αρχές γλυπτικής, νέες 

δημιουργίες, κτλ. 

Στις εκθέσεις του Εδουάρδου Σακαγιάν και  Άννας-Μαρίας Τσακάλη 

συνεχίζεται η παράδοση παρουσίασης ζευγαριών καλλιτεχνών. Στο έργο του 

Εδουάρδου Σακαγιάν ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της δεκαετίας 

του 80’, δίνεται η ευκαιρία οι επισκέπτες να παρατηρήσουν τα πολυπρόσωπα έργα 

του, να θαυμάσουν τα έντονα χρώματα της παλέτας του και να αναρωτηθούν για 

την σημασία της ταυτότητας, της μοναδικότητας αλλά και της δύναμης του 

συνόλου. Στα έργα της Άννας-Μαρία Τσακάλη, οι επισκέπτες μπορούν να 

θαυμάσουν τα λουλούδια της καλλιτέχνιδας, να γνωρίσουν ένα μαγικό κόσμο με 

πολλαπλά αντιφατικά μηνύματα και να παρατηρήσουν από κοντά την ευαισθησία 

του έργου της και την ιδιαίτερη τεχνική της. 

Στόχος της συνάντησης, είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών με το 

περιεχόμενο των εκθέσεων, τον τρόπο παρουσίασής τους στα παιδιά της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επισκέπτονται τις εκθέσεις, καθώς και η 

ενημέρωσή τους για τις μουσειό-παιδαγωγικές δράσεις που συνοδεύουν τα 

συγκεκριμένα μουσείο-εκπαιδευτικά προγράμματα. 

   

Κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου- ξενάγησης στο Τελλόγλειο Ίδρυμα 

Τεχνών Α.Π.Θ. θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Για 

την συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 

πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο 

θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν, 

μαζί με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο 

αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας 
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προς τα ανωτέρω. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του 

Ιδρύματος. 

 .          

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 στο 

Τελλόγλειο Ίδρυμα στις18.00-20.00. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUhQ3zXBByY69haeudEjnPLwbyMg

qInMq0JdkZdWOQljQmLQ/viewform     μέχρι την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.  

  

     Η κατάσταση των συμμετεχόντων  και συμμετεχουσών εκπαιδευτικών θα 

ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
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