
  

Δελτίο Τύπου 

 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτικών 

ολοκληρώθηκε η επιμορφωτική εβδομάδα Πολιτισμού, με θέμα «Συναπάντημα σε 

μονοπάτια τέχνης και πολιτισμού του Τόπου μου», που διοργάνωσε η Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, το Αρχηγείο Τακτικής 

Αεροπορίας, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων και το 

Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λάρισας του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας. Κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν δια 

ζώσης σεμινάρια στα οποία τηρήθηκαν όλα τα  προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για 

την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού. Τα σεμινάρια στόχευαν στη στήριξη και 

την ενημέρωση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων με Πολιτιστικά Θέματα στις σχολικές τους μονάδες.  

 Στο συγκεκριμένο πλαίσιο υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα σεμινάρια: 1) 

«Διαδρομές νερού στη Λάρισα του χθες», σε συνεργασία με την Εφορία 

Αρχαιοτήτων Λάρισας,  κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

στην Κεντρική Δεξαμενή Λάρισας (οδός Μανωλάκη), το Βαλανείο (Λουτρό) της 

πλατείας Λαμπρούλη, τον Ρωμαϊκό δρόμο και οικίες (διασταύρωση Δήμητρας και 

Νίκης), την Αναθηματική στήλη Ποσειδώνα (οδός Δήμητρας), Οθωμανικά Λουτρά 

(Χαμάμ) (οδός Βενιζέλου), 2)  «Η Αεροπορία στη Λάρισα του χθες, του σήμερα και 

του αύριο», σε συνεργασία με το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια 

του οποίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Χώρο Ιστορικών Εκθεμάτων «Μορφές 

Αεροπορικού Πνεύματος» του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, όπου δόθηκε η 

ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν την αξία της προσφοράς της 

Αεροπορίας και των ανθρώπων της στην πατρίδα μας, να πετάξουν με μαχητικό 

αεροπλάνο με τη βοήθεια προσομοιωτή και να αναδιφήσουν στην ιστορία των 

πρώτων Ελλήνων αεροπόρων και των θρυλικών τους κατορθωμάτων. 3) 

«Ιχνηλατώντας την ιστορία του παραδοσιακού πολιτισμού της Θεσσαλίας στα 

χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από τα εκθέματα του ΛΙΜΛ», σε 

συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων - 

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, κατά τη διάρκεια του οποίου 

πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις μόνιμες και στις περιοδικές συλλογές, στα 



εκθέματα και στις εκπαιδευτικές μουσειοσκευές του Μουσείου, 4) 

«Κουκλοκαμώματα», σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και 

Επιστημών Δήμου Λαρισαίων - Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα, κατά τη διάρκεια 

του οποίου πραγματοποιήθηκε  ξενάγηση  στο Μουσείο Κούκλας και οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις κούκλες ως προϊόντα της 

καλλιτεχνικής αναζήτησης των δημιουργών τους, και παράλληλα μνημεία αγάπης και 

φροντίδας για μαθητές και για εκπαιδευτικούς. 5) «Αναζητώντας την ιστορία μέσα 

στην ιστορία», «Διάλογοι. Κοστούμια θεάτρου στο Μουσείο», σε συνεργασία με 

την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων - Μουσείο Σιτηρών 

και Αλεύρων,  κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην 

περιοδική έκθεση με κοστούμια του Θεσσαλικού Θεάτρου, η οποία προσπαθεί να 

εντάξει τους επισκέπτες σε έναν αθέατο κόσμο πολιτισμικής δημιουργίας και 

ταυτόχρονα σηματοδοτεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς 

της πόλης μας.  6) «Η ιστορία των μονόπλων του στρατού ανά τους αιώνες - Το 

άλογο και η Λάρισα», σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Μουσείο 

Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια του οποίου 

πραγματοποιήθηκε  ξενάγηση σε  εκθέματα που αφορούν σε όλη την ιστορία της 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Στρατού από την ίδρυσή της το 1904 ως σήμερα. 

Επισημαίνεται ότι το Μουσείο Κτηνιατρικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας που στεγάζεται 

στις εγκαταστάσεις της 1ης Στρατιάς είναι το μόνο της κατηγορίας του στην Ελλάδα 

και ένα από τα έξι στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν 

πάνω από 6000 εκθέματα της σχολής πεταλουργών-πεταλωτών , του στάβλου και του 

Κτηνιατρικού χειρουργείου που καλύπτουν την ιστορία της Υπηρεσίας  των ζώων 

στον Ελληνικό Στρατό ως και τη σημερινή ανεκτίμητη προσφορά των εκπαιδευμένων 

σκύλων σε διάφορα καθήκοντα. 

 Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων 

Λάρισας  κ. Σδρόλια και στους Αρχαιολόγους κ. Τσιάκα και κ. Παπαζαφειρίου, στην   

Υπεύθυνη του Χώρου Ιστορικών Εκθεμάτων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, 

Ανθυπασπιστή  κ. Αργυροπούλου Χρυσάνθη,  στη Διευθύντρια του Λαογραφικού 

Ιστορικού Μουσείου Λάρισας κ. Καλοκαιρινού Φανή, στην Υπεύθυνη Καλλιτεχνικού 

Προγράμματος  Κουκλοθίασο Τιριτόμπα κ.  Καλούδη Φωτεινή, στην  Υπεύθυνη  του 

Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων, Αρχαιολόγο κ.  Κόντσα Κωνσταντίνα και στον 

Υπολοχαγό Υγειονομικού κ. Κοντογιάννη Νικόλαο, Κτηνίατρο, Αξιωματικό του 

Μουσείου Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 



  Επιπρόσθετα, εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας σε όλους/ες τους/τις 

συναδέλφους/ισσες  εκπαιδευτικούς για  την ενεργό συμμετοχή τους στα σεμινάρια 

και στις βιωματικές δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

επιμορφωτικής εβδομάδας. Σειρά έχουν τώρα οι εμπνευσμένες παρεμβάσεις τους 

στις τάξεις τους που θα οδηγήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και τις 

οικογένειές τους να επισκεφθούν τα παραπάνω Μουσεία και να εκτιμήσουν την 

μακραίωνη ιστορία του τόπου τους στο «ιστορικό γίγνεσθαι». 

 

 

 

 

 

 


