
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Ψηφιακή έκθεση ‘Ο γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης’ 

- Προτάσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης» 

12 Απριλίου 2022, 17:30-19:30 

 

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων και οι Διευθύνσεις Π.Ε. Β΄, 

Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, δια των αντίστοιχων Υπευθύνων, σε συνεργασία με τη 

Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, διοργανώνουν διαδικτυακό 

σεμινάριο με θέμα:  «Ψηφιακή έκθεση ‘Ο γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης’ - Προτάσεις εκπαιδευτικής 

αξιοποίησης». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, κατά τις ώρες 17:30-19:30.   

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί η ψηφιακή έκθεση «Ο γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης» η οποία 

βασίζεται στην ομώνυμη έκθεση που οργάνωσαν το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών και η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, 

που εδώ και 25 χρόνια διαθέτει και αξιοποιεί το πλήρες Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη και θα συζητηθούν τρόποι 

ανάδειξης της προσωπικότητας του μεγάλου Έλληνα συνθέτη και αγωνιστή στο πλαίσιο διαθεματικών 

προσεγγίσεων, μέσα από το υλικό της έκθεσης. 

 Η Έκθεση εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2021 με την ευκαιρία εορτασμού των 96 χρόνων 

δραστήριας και δημιουργικής ζωής του συνθέτη και στόχο είχε τη γνωριμία με τον άνθρωπο πίσω από τις 

μελωδίες-ορόσημα της μουσικής και της ιστορίας του τόπου μας. Διαρθρώνεται σε 16 θεματικές που 

καλύπτουν πτυχές της ζωής και του έργου του και αναφέρονται ενδεικτικά στο συμφωνικό του έργο, τη 

μελοποιημένη ποίηση, τη μουσική για το θέατρο και το σινεμά, τις όπερες και τα μπαλέτα του, το λαϊκό 

τραγούδι, τη μουσική που συνδέεται με τους αγώνες, τα νεανικά του χρόνια, τα χρόνια της εξορίας, την 

πολιτική και τη συγγραφική του δράση, τη διεθνή του απήχηση. 

 

Αθήνα, 1/4/2022 

Αρ. Πρωτ.:  7582/1/4/2022 

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Δημοτικά Σχολεία &  

Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Α' 

Αθήνας 

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές/ίστριες 

Εκπαίδευσης 1oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ  
Ταχ. Δ/νση: Χίου 16-18, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα  
Ιστοσελίδα: http://dipe-a-athin.att.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Καλλιόπη Κύρδη 
a.politistika@gmail.com 
Τηλέφωνο: 2105201000, 6973884866 
 

mailto:mail@dipe-a-athin.att.sch.gr
mailto:a.politistika@gmail.com


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

17:30-17:40  Σύνδεση συμμετεχόντων στην 

πλατφόρμα webex 

 

17:40-18:00 Μίκης Θεοδωράκης: 

Ανακαλύπτοντας ένα μεγάλο 

Έλληνα συνθέτη και αγωνιστή 

μέσα από το αρχείο του  

 

Στεφανία Μεράκου, μουσικολόγος, διευθύντρια 

Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του 

Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής 

18:00-19:00 «Ο γαλαξίας μου: Μίκης 

Θεοδωράκης». Ξενάγηση στην 

ψηφιακή έκθεση  

Βάλια Βράκα, μουσικολόγος, υπεύθυνη Αρχείου 

Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης 

«Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της 

Μουσικής και  

Στεφανία Μεράκου, μουσικολόγος, διευθύντρια 

Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του 

Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής 

19:00-19:30 Συζήτηση   

  

• Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν 

την ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο https://forms.gle/Y2K6PXrdwfeYqJqx9  μέχρι τη 

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ. (Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν ανοίγει 

αυτόματα αντιγράψτε τον και επικολλήστε τον στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή 

σας.)  

• Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πληροφορηθούν για τη συμμετοχή τους και τον σύνδεσμο 

παρακολούθησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβουν  από την Υπεύθυνη 

Πολιτιστικών Θεμάτων τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 μετά τις 11.00 π.μ.. στο e-mail που θα 

έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα/ αίτηση συμμετοχής.  

• Ο κατάλογος με τις συμμετοχές θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ 

Αθήνας, στο http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata 

• Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης μετά από πιστοποίηση της συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της ημερίδας. 

Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη  

   

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  

Π.Ε. Α΄ Αθήνας 

 

 

Αμαλία Χρήστου 
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