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Μουσεία και Μνήμη 

Το ∆ιεθνές Συμβούλιο Μουσείων επιθυμώντας να αναδείξει  

το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία όρισε, από το 1977, 

την 18η Μαΐου ως ∆ΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ. 

Για το 2011 το θέμα που επιλέχτηκε για τις εκδηλώσεις συμμετοχής 

των μουσείων στον εορτασμό της ∆ιεθνούς Ημέρας Μουσείων είναι 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ. 

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης 

συμμετέχει στον εορτασμό αυτό με σειρά εκδηλώσεων καθ’  όλη τη 

διάρκεια της ημέρας, με ελεύθερη είσοδο του κοινού. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  
 

9:00 - 11:00   «Απ’ την άκρη της κλωστής ως την άκρη της γης»  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την παραδοσιακή ενδυμασία για μαθητές 

Νηπιαγωγείου.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου 

«Παραδοσιακές Ενδυμασίες από τη Μακεδονία και τη Θράκη: 1860-1960» από το 

μουσειοπαιδαγωγό Γιώργο Αδαμίδη και αφήγηση λαϊκών παραμυθιών από την 

Ανθή Θάνου και τον Παναγιώτη  Κούλελη (μουσική).  

 

10:00 - 12:00    «Ο Καραγκιόζης μυλωνάς» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τους νερόμυλους στην προβιομηχανική εποχή, 

για μαθητές Δημοτικού.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου «Στους 

Μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης: Νερόμυλοι, Νεροπρίονα, Νεροτριβές και 

Μαντάνια στην παραδοσιακή κοινωνία» από το μουσειοπαιδαγωγό Γιώργο Αδαμίδη 

και παράσταση Θεάτρου Σκιών από τον Χρήστο Στανίση.  

 

19:00 - 20:30    «Μαλαματένιος αργαλειός και φιλντισένιο χτένι» 

της Μαρίας Παπαλέξη, για μικρούς και μεγάλους.  

Ένα μουσικό παραμύθι από …κλωστή από το Θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο 

δέντρο με ερμηνεία της Βαλεντίνας Παπαδημητράκη και όργανα (λαούτο, πνευστά, 

κρουστά) του Κωστή Πιστιόλη (στο πλαίσιο της εκθεσιακής ενότητας του Μουσείου 

για την παραδοσιακή υφαντική).             

 

20:30 - 10:00   «Ημερολόγια Ζωής»  

Παράσταση χοροθεάτρου με μουσική και αφήγηση από την ομάδα καλλιτεχνών 

SOURLIBOOM, για μεγάλους και μικρούς.  

…μνήμες ανθρώπων μέσα από τη λογοτεχνία. 

 

 

Όλες οι παραστάσεις για τη συμμετοχή του Μουσείου στον εορτασμό 

της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ για το 2011 προσφέρονται 

από τους καλλιτέχνες δωρεάν.  Το ΛΕΜΜ-Θ τους ευχαριστεί θερμά. 


