
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ


• αθλητικά παπούτσια, καπέλα, ελαφριά ένδυση, μικρό σακίδιο πλάτης 


• συστήματα καταγραφής εικόνων, ήχου και βίντεο.(Φωτογραφική μηχανή, κινητό 
τηλέφωνο τύπου smart phone, τάμπλετ, βιντεοκάμερα, ηχογραφικά)


• μπλοκ σχεδίου, ελαφρά υλικά ζωγραφικής σημειωματάριο.


• φυλλάδιο για τον καθένα με διαδρομή και σταθμούς της πορείας στο οποίο θα 
μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις και υλικό σύντομο και κατανοητό για τα μέρη 
που θα επισκεφθούμε (π.χ. με αναπαραστάσεις από το γαλεριανό συγκρότημα 
κλπ.)


• νερό και σάντουιτς πριν την περιήγηση


• εξαρχής ειπώνεται ότι είναι σημαντικό να τηρούνται οι χρόνοι για να μην υπάρξουν 
καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.


ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 


Τρίτη 25 Ιουνίου


9.00-9.15:  Συγκέντρωση στο  Λευκό Πύργο  και αναχώρηση για το  Βυζαντινό Μουσείο της 
Θεσσαλονίκης 

9.30- 10.45:  Άφιξη και περιήγηση στο  Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης  (εισιτήριο 8 
ευρώ και μειωμένο 4 ευρώ)




10.45-12.30:  Περιήγηση στο  Γαλεριανό συγκρότημα  (παλάτι, αψιδωτή αίθουσα, θριαμβική 
αψίδα) στην οδό Ναυαρίνου, τον Ιππόδρομο και επίσκεψη στην Ροτόντα (εισιτήριο 2 ευρώ και 
μειωμένο 1 ευρώ)


12.45-14.30:  Επίσκεψη στην  Αγία Σοφία  και στάση σε καφέ της περιοχής για ξεκούραση, 
snack και συζήτηση (Ble ή Βυζαντινό)


14.40-17.30: Περιήγηση στην Παναγία Χαλκέων,  τη Ρωμαϊκή Αγορά,  τον Άγιο Δημήτριο, το 
Αλατζά Ιμαρέτ 


Τετάρτη 26 Ιουνίου


10.00: Συγκέντρωση στην είσοδο της Διεθνούς Έκθεσης απέναντι από τη Χ.Α.Ν.


10.15-11.45: Περιήγηση στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  (εισιτήριο 4 ευρώ και 
μειωμένο 2 ευρώ) 


11.50-13.20:  Περιήγηση κατά μήκος των  τειχών, επίσκεψη στο  νεκροταφείο της 
Ευαγγελίστριας και το Ισλαχανέ (μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς) 

(δεν βρήκαμε κόστος εισιτηρίου, έχει σταλεί σχετικό e mail με ερώτημα στη φόρμα της 
ιστοσελίδας τους στο Διαδίκτυο


13.20- 16.30:  Αναχώρηση για  Επταπύργιο  (κλείνει στις 3, είσοδος ελεύθερη),  στάση για 
φαγητό σε εστιατόριο της περιοχής του Πύργου του Τριγωνίου, περιήγηση κατά μήκος των 
τειχών (σε πύλη Άννας Παλαιολογίνας, καθώς και σε άλλα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος) 
και κάθοδος από τους κήπους του Πασά


Πέμπτη 27 Ιουνίου


Η ημέρα αυτή προτείνεται ως ελεύθερη για την Ατομική Περιπλάνηση και Στοχασμό-
Ρεμβασμό. Αποστασιοποίηση και Ένταση της Παρατηρητικότητας.  Η συνάντηση με το 
τυχαίο και το αναπάντεχο καταγράφεται ή αποτυπώνεται με τρόπο που θα επιλέξει ο κάθε 
νέος/α. 

Προτεινόμενα σημεία επίσκεψης:

Ευαισθητοποίση στις ιδιαιτερότητες του αστικού τοπίου, Αρχαιολογικό Μουσείο,  Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Μονή Λαζαριστών,  Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στο Λιμάνι, τα 
Λαδάδικα/αγορά, το Εβραϊκό Μουσείο και την περιοχή  Τophane (Πυροβολαρχείο),  την 
περιοχή των βορειοδυτικών Βυζαντινών Τειχών στην περιοχή μεταξύ Βαρδάρη και Δώδεκα 
Αποστόλων.




Πέμπτη βράδυ, 19.15:  μετάβαση στη Βέροια με το τρένο, όπου και ενθαρύνεται η 
ανασκόπηση και ανταλλαγή εμπειριών και καταγραφή αυτής της διαδιακασίας.


Παρασκευή 28/6


9.00-9.15: Συγκέντρωση στο Αρχαιολογικό μουσείο Βέροιας.(κόστος εισητηρίου 2ευρώ και 
μειωμένο 1ευρώ)


9.15-10.15: Περιήγηση στο μουσείο


10.45-11.45: Επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

https://el.wikipedia.org/wiki/Δημόσια_Κεντρική_Βιβλιοθήκη_Βέροιας

 

12.15-16.00: Περιήγηση στο Βαρόσι (Παραδοσιακός οικισμός)

16.00/ ελεύθερη περιήγηση, καταγραφή, στοχασμός.


20.15: Αναχώρηση για Φλώρινα με το τρένο.


Σάββατο 29 Ιουνίου


9.00-9.15: Συνάντηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλώρινας


9.15-9.45: Περιήγηση στο Μουσείο


10.00-18.00: Περιήγηση στην πόλη της Φλώρινας και επίσκεψη των Πτυχιακών εργασιών των 
φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών της Φλώρινας.


20.00: Δείπνο και ανασκόπηση της διαδρομής μας.


Κυριακή 30 Ιουνίου


Αναχώρηση για Πρέσπες 

Ξενάγηση στον Καλλιτεχνικό Σταθμό της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας.


Πορεία προτεινόμενη από τους νέους των Πρεσπών σε προσωπικά τους μονοπάτια, της 
καθημερινότητας ή της μνήμης.


Συγκέντρωση και ανασκόπηση διαδικασίας για τη δημιουργία του τελικού υλικού προβολής 
για την παρουσίασή του στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.


https://el.wikipedia.org/wiki/


Δευτέρα 1 Ιουλίου


Δημιουργία και Εγκατάσταση του συνολικού έργου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμου της 
περιοχής.


Καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού με το τρένο θα εμπλουτίζεται το υλικό και θα ενθαρύνεται η 

επικοινωνία και η όσμωση μεταξύ των μελών της ομάδας.


Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Ιουλίου : συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο  “ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΗ/ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ” που διοργανώνεται από τη Σχολή 

Καλών Τεχνών της Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από 1 έως 7 Ιουλίου, στις Πρέσπες.


Συνεργασία της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Συντονισμός: Γιάννης Ζιώγας, Ζωγράφος αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΕΤ.

Υπεύθυνες Προγράμματος:

Στέλλα Συλαίου, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος, 

Σύνθια Γεροθανασίου, Εικαστικός

Ράνια Σχορετσανίτη, Εικαστικός.

Αλέξης Ακριθάκης, “Βαλίτσα (Ελλάς)”, 1973


