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                                                                                                          Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2019 
 

                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 506  
                                                                                                                          

Προς: Δ/ντριες,  Δ/ντες των σχολικων 

μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης 

Νομού Θεσσαλονίκης 

 

ΘΕΜΑ: Επιστολή – πρόσκληση στην έκθεση με θέμα «Σύγχρονες όψεις του Αγίου Δημητρίου στη 

Θεσσαλονίκη».                                                                                               

 
Αξιότιμοι κύριοι/ κυρίες, 

 

 Όπως γνωρίζετε στις 26 Οκτωβρίου 2019, ανήμερα του εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης 

και του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, η Α Ε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. 

Προκόπης Παυλόπουλος παρουσία του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και των αρχών της πόλης, 

εγκαινιάστηκε στο ιστορικό κτίριο του Διοικητηρίου (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης) η έκθεση έργων 

τέχνης με τίτλο «Σύγχρονες όψεις του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη» με σκοπό την ανάδειξη της 

άγνωστης σχέσης της τέχνης με την ιστορία του έθνους και της πόλης με τον «ακριβό» της φρουρό Άγιο 

Δημήτριο.  

 

 Για πρώτη φορά εκτίθενται στο κοινό της Θεσσαλονίκης σπάνια έργα από καλλιτεχνικής και θεματικής 

άποψης, στα οποία αποτυπώνεται η νεότερη εικαστική ιστορία της πόλης και τα οποία βρίσκονται σε ιερούς 

ναούς, σε πινακοθήκες, μουσεία αλλά και ιδιωτικές συλλογές εμπνευσμένες από τον Άγιο Δημήτριο. 

Ο λαϊκός και επώνυμος αγιογράφος της κολακιώτικης σχολής (η σημερινή Χαλάστρα), του γαλατσιάνικου 

εργαστηρίου (Γαλάτιστα Χαλκιδικής) του 19ου αιώνα και άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες, προβεβλημένοι και μη, 

συναντούν το Σπύρο Βασιλείου και τον καινοτόμο Πολύκλειτο Ρέγκο. Αυτοί με τη σειρά τους παραδίδουν τη 

σκυτάλη της καλλιτεχνικής έκφρασης στον Γιάννη Κολέφα όπως αποτυπώνεται στο τεράστιο ψηφιδωτό της 

αίθουσας τελετών του ΑΠΘ (σε σκεπτικό του αείμνηστου Νικόλαου Μουτσόπουλου) για να εμπνευστούν και 

να αποτυπώσουν με το δικό τους εικαστικό τρόπο την "όψη" του Αγίου Δημητρίου οι Δημήτρης Μυταράς, 

Αλέκος Φασιανός και άλλοι καταξιωμένοι σύγχρονοι καλλιτέχνες. 

 

Στόχος είναι η ανάδειξη του ξεχωριστού αποτυπώματος της προσωπικότητας του Αγίου Δημητρίου 

και η συμβολή του στη διαμόρφωση των μικρών και μεγάλων σημαντικών αλλαγών που καθιέρωσαν τη 

Θεσσαλονίκη σε "περιλάλητη πόλη". 
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Η έντονη επιθυμία των Μακεδόνων για απελευθέρωση, εκφράζεται με την εικονογράφηση του Αγίου 

Δημητρίου ως πολεμιστή που άλλοτε ετοιμάζεται για μάχη και άλλοτε κατατροπώνει τον εχθρό. Μετά την 

απελευθέρωση του 1912 εικονογραφείται και πάλι ένστολος, αλλά πλέον σε ήπια μορφή με τα όπλα "παρά 

πόδα" ενώ μετά το πέρας των παγκοσμίων πολέμων, ο Άγιος Δημήτριος αποτυπώνεται πλέον στην τέχνη 

ως ειρηνοποιός, ως Άγιος του Πολιτισμού και της Παιδείας. 

 

Εκτός των εικόνων κυρίως του 19ου αιώνα, στο Διοικητήριο θα εκτεθούν έργα των Ε. Βαρλάμη, Α. 

Αστεριάδη, Δ. Μυταρά, Α. Φασιανού, Γ. Δέρπαπα, Σ. Μουστάκα, Χρ. Λεφάκη, Μ. Βιτσώρη, Τ. Τσεντεμεΐδη, 

Πολ. Ρέγκου, Δ. Γαλάνη, Κ. Παλιάν, Ιερομόναχου Δανιήλ, Κ. Καλδή, Γ. Κολέφα, Κ. Κολέφα. 

 

Υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού της έκθεσης είναι ο κ. Βασίλης Γ. Γάκης (Οικονομολόγος 

Εκπαιδευτικός, Δημοτικός Σύμβουλος και τέως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού στο Δήμο της Θεσσαλονίκης). 

Συντονιστής επιμελητών είναι ο κ. Μίλτος Παπανικολάου (Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας της  

Τέχνης της Φιλοσοφικής ΑΠΘ) με επιμελήτρια για τα εκκλησιαστικά έργα την κα. Αθηνά Τσιγκαροπούλου 

(Ιστορικός Τέχνης) και επιμελήτρια για τα έργα των σύγχρονων καλλιτεχνών την κα. Κάτια Κιλεσοπούλου 

(Ιστορικός Τέχνης-Επιμελήτρια εκθέσεων). 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της σχολικής 

μονάδας της οποίας προΐστασθε, σας παρακαλούμε όπως προγραμματίσετε επίσκεψη σε αυτή τη μοναδική 

έκθεση έργων τέχνης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2310 379305-420 (Αυτοτελές Τμήμα 

Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας) και 2310 379332-369 (Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτισμού & 

Αθλητισμού) προκειμένου η επίσκεψή σας να συνδυαστεί με την παρουσίαση των έργων της έκθεσης από 

στελέχη του αρμόδιου τμήματος, οι οποίοι και θα σας ξεναγήσουν. 

 

Διάρκεια έκθεσης: 26 Οκτωβρίου – 26 Νοεμβρίου 2019.  

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές 10:00-14:00 και 17:00-20:00 & Σαββατοκύριακα 10:00-14:00.   

Με εκτίμηση 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Τομέας Μακεδονίας – Θράκης 

 

 Η Διευθύντρια του Υφυπουργού 

Πέγκυ Κιουτσούκη 


