
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

στο πλαίσιο του STREAM εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάμε Μουσείο;» 

 

Παρασκευή, 14 Απριλίου 2022 

Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 οι μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης του 1ου Γυμνασίου 

Περιστερίου επισκέφτηκαν τη Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο συνεργασίας και συμμετοχής 

τους στο STREAM εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πάμε Μουσείο;», στο οποίο 

συμμετέχουν 10 σχολεία του Μαθητικού Δικτύου «Ατίθασα Πινέλα» από την Ηλεία, 

Αττική και Θεσσαλονίκη.  Χωρισμένοι σε 8 ομάδες συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία 

στο κυνήγι θησαυρού που διοργανώθηκε από την Υπεύθυνη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων Δρ Σταματία Κοτρέτσου, αναζητώντας στη Βιβλιοθήκη και στο 

Λαογραφικό Μουσείο της Ανδρίτσαινας, σπάνια βιβλία της συλλογής Κ. Α. 

Νικολόπουλου, χειρόγραφα των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, 

παραδοσιακές φορεσιές, το μπαούλο του συνιδρυτή της Φιλικής Εταιρείας 

Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, το πορτρέτο της Γαληνής Κανελλοπούλου, 

ιδιοκτήτριας και δωρήτριας του κτηρίου που στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο 

κ.α. 

Περιηγήθηκαν στην εικαστική έκθεση «Παραδοσιακές φορεσιές από το χθες στο 

σήμερα», η οποία φιλοξενείται στη Βιβλιοθήκη από τις 23 Μαρτίου 2022, όπου 

εκτίθενται έργα δικά τους που έχουν δημιουργήσει με την τεχνική του κολλάζ και 



του upcycling καθώς και σχεδιασμένα ενδύματα εμπνευσμένα από παραδοσιακές 

φορεσιές.  

 

 

 

 



Τέλος, φωτογραφήθηκαν με το δικό τους έκθεμα - βιβλίο, στο οποίο παρουσιάζεται 

η εικονογράφηση του συμβολικού ποιήματος «Ωδή εις το έαρ» του Κ. Α. 

Νικολόπουλου, το οποίο έγραψε το 1817 και αφιέρωσε στον Ι. Καποδίστρια. 

 

 



 

 







 

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, δόθηκαν οι έπαινοι για το  

σχολείο, για  τη υπεύθυνη καθηγήτρια Εικαστικών κ. Παρασκευή Θεοφανίδου και 

για τους συμμετέχοντες μαθητές. Το βραβείο του σχολείου παρέλαβε από την 

Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης κ. Αντωνία Βλαχούση, η δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου 



Περιστερίου κ. Μαρία Χρονά , η οποία εισέπραξε ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια, για 

την υποστήριξη καινοτόμων δράσεων που υλοποιούνται στο σχολείο και για την 

ενθάρρυνση συνεργασιών. 

Η Καθηγήτρια κ. Παρασκευή Θεοφανίδου, η ψυχή του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

εισέπραξε ένα δυνατό χειροκρότημα από όλους για τον ενθουσιαμό, την 

εργατικότητα, τη δημιουργικότητα, την αισιοδοξία και την αστείρευτη έμνευσή της. 

Γιατί το αξίζει και γιατί αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση! 

 

 

 



 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου, η Προϊσταμένη και η 

Υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης 

της Ανδρίτσαινας  εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τη δ/νση του 1ου Γυμνασίου 

Περιστερίου και την Καθηγήτρια κ. Παρασκευή Θεοφανίδου για την εποικοδομητική 

συνεργασία και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης. 

Τέλος, ευχαριστούν θερμά την Πρόεδρο και τα μέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου 

Ανδρίτσαινας, την κ. Γ. Αυγερινού και την κ. Ελένη Ταμουρατζή για την άψογη 

συνεργασία και τη συνδρομή τους στην άριστη ξενάγηση των μαθητικών ομάδων στο 

Λαογραφικό Μουσείο στο πλαίσιο του STREAM εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάμε 

Μουσείο;».  

 


