
 

 

 

Δημιουργικές Κυριακές 

στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

 
Ένας πρωτότυπος κύκλος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για μεγάλους και 

μικρούς ξεκινά την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

της Θεσσαλονίκης. Οι «Κυριακές στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» είναι μια 

«διαφορετική» πρόταση για να επισκεφθεί κανείς το Μουσείο και να περάσει δημιουργικά 

τον χρόνο του, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη γνώση.  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να ζήσουν μια περιπέτεια στην 

παλαιοχριστιανική Θεσσαλονίκη, να «δέσουν» ένα βιβλίο με την παραδοσιακή τεχνική, να 

αυτοσχεδιάσουν μπροστά σε μια μεταβυζαντινή εικόνα, να φτιάξουν ψηφιδωτά ή 

κεραμικά, να γίνουν χαράκτες για να δημιουργήσουν τις δικές τους πασχαλιάτικες κάρτες ή 

να κατασκευάσουν χειροποίητο χαρτί. 

Οι «Κυριακές στο Μουσείο» απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε οικογένειες με 

παιδιά, σε νέους και εφήβους, αλλά και σε όλους όσοι θέλουν να ενεργοποιήσουν τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Με αφορμή την ανακήρυξη του 2008 σε 

Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

συνεργάζεται με το Κέντρο Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της 

Μαύρης Θάλασσας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης προκειμένου να δώσει σε 

παλιννοστούντες που ζουν στην πόλη τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στις 

«Κυριακές στο Μουσείο». Η επαφή μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμικών 

καταβολών στο πλαίσιο των δημιουργικών εργαστηρίων θα αποτελέσει μια επιπλέον 

ευκαιρία να ενεργοποιηθεί ο διάλογος, επιτρέποντας σε όλους να μοιραστούν εμπειρίες, να 

αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 

συνυπάρχουν στο σύνθετο κοινωνικό περιβάλλον μιας σύγχρονης πόλης. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2008, στο τηλ. 2310 868570 

(Δευτ.-Παρ. 09:30-14:30, κ. Χωτίδου). Καθώς ο αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε 

πρόγραμμα είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

 



Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008, ώρα 11:00 και ανά 30 λεπτά έως τις 14:30 
«550 μ.Χ. Μυστήριο στη Θεσσαλονίκη του Ιουστινιανού» 
Παιχνίδι ρόλων για οικογένειες με παιδιά από 10 χρονών. 
Γίνετε πρωταγωνιστές σε μια περιπέτεια αναζήτησης που θα σας μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη 
της εποχής του Ιουστινιανού. 
 
Κυριακή 2 Μαρτίου 2008, ώρα 11:00 
Δημιουργικό εργαστήριο βιβλιοδεσίας 
Για οικογένειες με παιδιά από 8 χρονών. 
Πληροφορηθήτε για την τέχνη και τις τεχνικές της βιβλιοδεσίας και κατασκευάστε το δικό 
σας σημειωματάριο με παραδοσιακές τεχνικές.  
 
Κυριακή 30 Μαρτίου 2008, ώρα 11:00 
«Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο» 
Εκπαιδευτικό δράμα για παιδιά Στ΄ δημοτικού και Α΄ γυμνασίου. 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στοιχεία θεάτρου, με αφορμή μια μεταβυζαντινή εικόνα του Θ. 
Πουλάκη που εκτίθεται στο Μουσείο. 
 
Κυριακή 13 Απριλίου 2008, ώρα 11:00 
Δημιουργικό εργαστήριο χαρακτικής  
Για ενήλικες και νέους από 16 χρονών. 
Πληροφορηθήτε για την ιστορία και τις τεχνικές της χαρακτικής και δημιουργήστε τις δικές 
σας χειροποίητες πασχαλιάτικες κάρτες με την τεχνική του λινόλεουμ. 
 
Κυριακή 4 Μαΐου 2008, ώρα 11:00 
Δημιουργικό εργαστήριο κεραμικής 
Για οικογένειες με παιδιά από 8 χρονών. 
Γνωρίστε την παραδοσιακή τέχνη του αγγειοπλάστη, ελάτε σε επαφή με τον πηλό και 
δημιουργήστε τα δικά σας κεραμικά.  
 
Κυριακή 18 Μαΐου 2008, Διεθνής Ημέρα Μουσείων, ώρα 11:00 
Δημιουργικό εργαστήριο ψηφιδωτού 
Για οικογένειες με παιδιά από 10 χρονών. 
Γνωρίστε την τέχνη του ψηφιδωτού και τις βασικές αρχές κατασκευής του και δημιουργήστε 
το δικό σας μικρό ψηφιδωτό. 
 
Κυριακή 8 Ιουνίου 2008, ώρα 11:00 
Δημιουργικό εργαστήριο κατασκευής χειροποίητου χαρτιού 
Για οικογένειες με παιδιά από 10 χρονών. 
Γνωρίστε την ιστορία και τον τρόπο κατασκευής του χαρτιού και φτιάξτε ένα φύλλο χαρτί με 
την παραδοσιακή μέθοδο. 


