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Κύριοι, 
 
Σας ενημερώσουμε για μια ακόμη σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική δράση που 
οργανώνει  το ΝΠΔΔ του Δήμου Εορδαίας και με μεγάλη ευθύνη και τιμή σας προτείνουμε 
να προγραμματίσετε έγκαιρα την επίσκεψη και του δικού σας σχολείου. 
 
Πρόκειται για την Έκθεση:  «Οι δικοί μας ήρωες στο έπος του ’40» στο Παλαιοντολογικό 
Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας.  
Η έκθεση δημιουργήθηκε για να τιμηθούν οι πεσόντες της περιοχής της Εορδαίας στην 
Πίνδο.  Εκτίθενται αυθεντικά αντικείμενα, ντοκουμέντα και κειμήλια της εποχής, από το υλικό 
του μουσείου μας αλλά και από συλλέκτες της περιοχής.   
Η εποχή, τα γεγονότα και οι πρωταγωνιστές της περιόδου, οι δικοί μας ήρωες του 
μετώπου. Θα παρουσιαστούν με τα αντίστοιχα ιστορικά τεκμήρια: 
 

Προσωπικά αντικείμενα ελλήνων, ιταλών και γερμανών στρατιωτών, νοσηλευτριών του 
Ερυθρού Σταυρού, οπλισμός, αντικείμενα της εποχής εκείνης εφημερίδες, επίσημα 
έγγραφα, φωτογραφικό υλικό, διαδραστικά μέσα, προβολές, και επιστολές στρατιωτών από 
το μέτωπο. 
Τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής και του άξονα της Εγνατίας οδού, ενθαρρύνονται να 
επισκεφθούν την πόλη και την έκθεση στο πλαίσιο των προβλεπομένων εκπαιδευτικών 
και πολιτιστικών δράσεών τους. 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
 
 Αναπόσπαστο στοιχείο της έκθεσης  είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που την 
συνοδεύει και δημιουργεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία επίσκεψης. 
Το πρόγραμμα επίσκεψης σχολείων περιλαμβάνει: 
 

 Υποδοχή και γενική ενημέρωση 

 εκπαιδευτικό παιχνίδι 

 δημιουργική καταγραφή εντυπώσεων 

 παραλαβή αναμνηστικού επίσκεψης.  
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Η διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού των επισκέψεων, περιλαμβάνει όλα τα 
σχολεία του Δήμου Εορδαίας, του Νομού Κοζάνης και των όμορων νομών της Μακεδονίας. 
Περιλαμβάνει όμως και  σχολεία από πιο μακρινές περιοχές της χώρας, που 
προγραμματίζουν εκδρομή στην Βόρειο Ελλάδα, με στόχο μονοήμερη, ή ολιγόωρη 
παραμονή στην Πτολεμαΐδα, με κίνητρο την έκθεση και το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. 
 
Στην περίπτωση αυτή η επίσκεψη θα μπορούσε υποστηριχθεί και από το Δήμο Εορδαίας 
και να εμπλουτισθεί με: 
 
Ξενάγηση στα εκθέματα του Παλαιοντολογικού Μουσείου Πτολεμαΐδας, στην Πινακοθήκη 
του Μουσείου, που φιλοξένει το κληροδότημα «Μοσχίδη» και έκθεση ψηφιδωτού,  επίσκεψη 
και αναψυχή  στο Πάρκο Λιγνίτη καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης.  
Σας παρακαλούμε όπως προωθήσετε τα στοιχεία της έκθεσης στις σχολικές μονάδες 
αρμοδιότητας σας.    
Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό επίσκεψης, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την υπεύθυνη προγραμματισμού του Μουσείου Πτολεμαΐδας κα Βαρβάρα 

Γκέκα, στο τηλέφωνο 24630-54444, καθημερινά (09:00 – 14:00) 

 
Με ιδιαίτερη Εκτίμηση 

 
 

Η Πρόεδρος  
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ  

 
 
 
 Αποδεκτές : 

 Περιφερειακή εκπαίδευση Δυτικής Μακεδονίας   

 Α’ βαθμια εκπαίδευση Κοζάνης 

 Β’ βαθμια εκπαίδευση Κοζάνης 

 Σχολικές μονάδες  
α’  βαθμιας ,β΄ βαθμιας Δήμου Εορδαίας 


