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ΘΕΜΑ: «Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Κιλκίς-μια νοσταλγική 
επίσκεψη.......» 
 

                
                    Το Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Κιλκίς στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο 

“Παλιό Γυμνάσιο”. Το κτίριο κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και 
λειτούργησε ως βουλγάρικο δημοτικό σχολείο. Είναι ένα ενδιαφέρον  δείγμα 
αρχιτεκτονικής του ύστερου νεοκλασικισμού. Κατά τη διάρκεια της μάχης του 
1913 (Β' Βαλκανικός Πόλεμος)  σχεδόν καταστράφηκε και μετά το 1923 
άρχισε να επισκευάζεται με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου προκειμένου 
να λειτουργήσει ως σχολείο. Μέχρι το 1980 λειτουργούσε ως γυμνάσιο 
θηλέων και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Το 1995 παραχωρήθηκε, όπως όλα 
τα σχολικά κτίρια, στο Δήμο Κιλκίς για να αναπαλαιωθεί και να λειτουργήσει 
ως Λαογραφικό Μουσείο.  Στις 18 Μαϊου 2010, Παγκόσμια Ημέρα των 
Μουσείων,  εγκαινιάασθηκε και έκτοτε έχει δεχθεί πλήθος επισκεπτών, κυρίως 
παιδιών. 
   Στις  αίθουσες που διαθέτει το Μουσείο φιλοξενούνται τα αντικείμενα της 
συλλογής του ιδιώτη συλλέκτη Χρήστου Κετσετζή, που αγόρασε ο Δήμος το 
1997  και πλήθος δωρεών. 
  Στην πρώτη αίθουσα μπορεί κανείς να δει παλιά ραδιόφωνα, τηλέφωνα, 
τηλεόραση, γραμμόφωνο, πικ-απ, γραφομηχανές, φωτογραφικές μηχανές, 
μουσικά όργανα κ.ά. 
  Στη συνέχεια της περιήγησης ο επισκέπτης θα γνωρίσει εργαλεία από 
επαγγέλματα που έχουν εξαφανιστεί ή εκσυγχρονιστεί , καθώς και εκθέματα      
από τους Βαλκανικούς Πολέμους. 
 Στην τρίτη αίθουσα της έκθεσης μπορεί κανείς να συναντήσει σχολικά 
αντικείμενα ( βιβλία, τετράδια, πένες, πινακάκια , ποδιές, τσάντες κ.ά) αλλά και  
πολλά εκκλησιαστικά εκθέματα ( εικόνες, καντήλια, εικονοστάσια ).   



 Τέλος, στην τέταρτη αίθουσα ο επισκέπτης θα βρει προϊόντα της 
υφαντουργίας και οικιακά σκεύη. Υφαντά, γαμήλια δώρα, κανάτια, 
μαστραπάδες, ποτήρια, ρολόγια , αργαλειός έχουν βρει τη δική τους θέση στις 
βιτρίνες.  
   Στο διάδρομο του Μουσείου υπάρχουν προθήκες που φιλοξενούν  συλλογή 
χαρτονομισμάτων και κερμάτων ( δραχμές ), περιοδικά και εφημερίδες. 
  
   Το Λαογραφικό Μουσείο λειτουργεί για το κοινό καθημερινά από τις 9:00 
έως τις 14:00. Τα Σαββατοκύριακα κατόπιν συνεννοήσεως με τα γραφεία του  
ΟΠΟΝΓΑ. Βρίσκεται στην οδό  Αθ.  Τσούντα 2 ( αυλή 2ου Γυμνασίου).  
  Η  είσοδος ελεύθερη είναι ελεύθερη για το κοινό.          
  Για  πληροφορίες  και  προγραμματισμό επισκέψεων  μπορείτε  να 
απευθύνεστε  καθημερινά στο τηλέφωνο 23410-22343.  
    
   Θα ήταν μεγάλη μας χαρά αν το Λαογραφικό Μουσείο μας αποτελούσε 
επιλογή σας όταν βρεθείτε στην πόλη μας. 
Σας  ευχαριστούμε προκαταβολικά  για   τη  συνεργασία.    
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