
 

 

 

 

 

 

 

                                               
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 18η ΜΑΪΟΥ 2012 
 

Η Εταιρεία Ελλήνων Μουσειολόγων,  το 
Μεταπτυχιακό της  «Μουσειολογίας»,  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,   
το Μουσείο Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ., 

και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
οργανώνουν τις εξής δράσεις 

 
Δράση 1: 

«Ερμηνεύοντας έναν Πολιτιστικό Περίπατο: Οδός Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη» 
 

σε συνεργασία με την ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ, την 9η ΕΒΑ, την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής 
Μακεδονίας, την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία  Πολιτισμού και 
Τουρισμού.  
Μικτές ομάδες τελειόφοιτων μουσειολόγων του Μεταπτυχιακού Μουσειολογίας, 
αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων θα αναλάβουν συμμετοχικά, στις 18, 19 και 20 Μαΐου 2012 
από τις 9.00 ως τις 14.00, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή,  την «ερμηνεία» 
ακολουθώντας την πορεία των παρακάτω σταθμών. Η δράση ξεκινάει στις 9.00 από τη 
Ρωμαϊκή Αγορά. Οι ομάδες ακολουθούν ανά μία ώρα (9.00 – 10.00-11.00-12.00-13.00-
14.00) 
Οι μουσειολόγοι συνδέουν το πανεπιστήμιο με την πόλη και τον κόσμο της και επιχειρούν 
μία αναδρομή στο τότε.  Με αφορμή τα μνημεία μιλούν για τους ανθρώπους, τις κοινωνίες 
και τις κοσμοαντιλήψεις τους αλλά και για ενδεχόμενες αναλογίες και διαφορές με το τώρα. 
Δεν πρόκειται για μία ξενάγηση στην ιστορία των “μνημείων” αλλά για μία μουσειολογική 
ερμηνεία σχετικά με τη δημιουργία τους και την παρουσία τους στην κοινωνία σήμερα και 
τότε. 
 
Σταθμός 1ος “Μια μέρα στη Ρωμαϊκή Αγορά: …μυστικά και ερμηνείες” 
Σταθμός 2ος “Μια μέρα στo Μπέη Χαμάμ: …..ίχνη και διαδρομές” 
Σταθμός 3ος “Μια μέρα στην Παναγία Χαλκέων: …φως σε ρητά και άρρητα” 
Σταθμός 4ος “Μια μέρα στην Πλατεία Αριστοτέλους: …α- όρατοι κώδικες και νήματα” 
 
Η ερμηνεία περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό βίντεο, εξηγώντας τι είναι η μουσειολογία και τι 
κάνουν οι μουσειολόγοι , ακολουθείται από σχετική προβολή με σχολιασμό για τα μνημεία 
του πολιτιστικού άξονα και τις κοινωνίες που τα δημιούργησαν και τα χρησιμοποίησαν και 
συνεχίζεται διαδοχικά σε Μπέη Χαμάμ, Παναγία Χαλκέων και Πλατεία Αριστοτέλους. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Δράση 2: 
«Πάμε μια βόλτα στο… μουσείο;» 

 
Οι μουσειολόγοι πάνε στα δημοτικά σχολεία όλης της Ελλάδας για να ”ερμηνεύσουν” με 
έναν διαφορετικό τρόπο τι είναι μουσείο, τι είναι μουσειολογία και τι κάνει ο μουσειολόγος. 
 
Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν σε ένα ειδικά σχεδιασμένο από 
μουσειολόγους εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο «Πάμε μια βόλτα στο… μουσείο;». Το 
πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 16, 17 και 18 Μαΐου 
2012 μέσα στις σχολικές αίθουσες από μουσειολόγους, αρχαιολόγους, ιστορικούς τέχνης 
και άλλους επιστήμονες των μουσείων.  
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης.  
Ο χώρος εφαρμογής του προγράμματος είναι η σχολική αίθουσα (ή άλλοι σχολικοί χώροι 
που φιλοξενούν εκδηλώσεις) και η διάρκειά του είναι περίπου 30’.  

Τα θέματα που προσεγγίζονται αφορούν τη σύνδεση καθημερινότητας και 
μουσείου, τα διάφορα είδη και κατηγορίες μουσείων, τη σχέση της εκάστοτε ομάδας 
παιδιών με το μουσείο, τα μουσεία του χτες σε αντιπαράθεση με τα μουσεία του σήμερα, 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων για τα παιδιά και τη σχέση μουσείου-κοινού 
εστιάζοντας στην ταυτότητα του κοινού, για να καταλήξουμε ότι το κοινό είμαστε όλοι εμείς 
και τα παιδιά μαζί.  
 
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Τάνιας Βλαχομήτρου 
(Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος), σε συνεργασία με τις Ντίνα Ιωαννίδου (Φιλόλογος-
Μουσειολόγος) και Λίνα Ευθύμογλου (Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος) και με τη συνδρομή της 
Ματούλας Σκαλτσά (Διευθύντρια του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Μουσειολογίας, Α.Π.Θ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της 
Εταιρείας Ελλήνων Μουσειολόγων). 
 
Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τα μικρά παιδιά πιο κοντά στο μουσείο, να 
παρουσιάσει μια εικόνα του σημερινού μουσείου που αλλάζει και να τους δοθεί το 
έναυσμα να εκφραστούν, να θέσουν ερωτήματα αλλά και να γνωρίσουν τον μουσειολόγο 
και το μουσείο. Ο μουσειολόγος με τη βοήθεια του οπτικού υλικού θα δημιουργήσει το 
χώρο για τα παιδιά να εκφραστούν, θα τα ενθαρρύνει να συζητήσουν μαζί του και μεταξύ 
τους, να ρωτήσουν και να δώσουν και τις δικές τους απαντήσεις.  
Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σχολεία από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Κομοτηνή, 
την Κοζάνη, την Καρδίτσα, την Καλαμάτα, το Άργος, την Κόρινθο, τον Πύργο, την Πάτρα, το 
Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Δράση 3: 

Αμφιθέατρο  
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 

 
Διάλεξη 

Πάνος Τζώνος- Ματούλα Σκαλτσά 
Η ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 

 
Παρασκευή 18 Μαΐου,  ώρα 19.00, 

 
 
Η διάλεξη είναι ανοιχτή και διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μαθημάτων του Μακεδονικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για τον Πολιτισμό, με φετινή θεματική "Η τέχνη στα χρόνια 
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο". 
 
Ματούλα Σκαλτσά, καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολογίας, Α.Π.Θ, Διευθύντρια 
του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μουσειολογία", Α.Π.Θ. 
και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Πάνος Τζώνος, ομ. καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Α.Π.Θ., Συντονιστής της Διδακτικής Περιοχής 
"Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων και Ανάδειξη 
Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων", Δ.Π.Μ.Σ. "Μουσειολογία". 
 

Δράση 4: 

Δημόσια συζήτηση για το μουσείο στο blog http://greekmuseologists.wordpress.com/ 

H Εταιρεία Ελλήνων Μουσειολόγων ξεκινά μια δημόσια συζήτηση, μέσω κοινωνικών 
δικτύων, για τα μουσεία και τις αξίες τους στη σύγχρονη κοινωνία, διατυπώνοντας κάποια 
πολύ απλά και ανοικτά ερωτήματα που αναζητούν τις δικές σας απόψεις και προτάσεις. 

Μετρώντας αντίστροφα μέχρι την 18η του Μάη … για επτά μέρες θέτουμε επτά ερωτήματα, 
κάθε μέρα και ένα διαφορετικό που ξεχωριστά αλλά και ως σύνολο μας κάνουν να 
σκεφτούμε ξανά ή αλλιώς τα μουσεία και το ρόλο τους στη ζωή μας. 

Πιστεύουμε στο διάλογο και τη διάδραση, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή, αναζητούμε 

τη σκέψη και το συναίσθημα σας για τα μουσεία σε έναν κόσμο που αλλάζει… 

 

                         
 

                 

 
 


