Αστική Σχολή: «Η Ελληνίδα στον Πόλεμο» - Έκθεση Φωτογραφίας - 4 έως 12 Δεκεμβρίου 2019

από 4 έως 12 Δεκεμβρίου 2019

Εγκαίνια την Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου & ώρα 18:00 από τον Υφυπουργό Εσωτερικών
(Μακεδονίας – Θράκης) Θεόδωρο Καράογλου και τον Δήμαρχο Κατερίνης Κώστα
Κουκοδήμο.

Την ευκαιρία να γνωρίσουν την συμμετοχή των Ελληνίδων στους αγώνες της
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της πατρίδος μας, μέσα από ένα πλούσιο
φωτογραφικό υλικό θα έχουν οι δημότες της Κατερίνης, στην έκθεση «Η Ελληνίδα
στον Πόλεμο», την οποία συνδιοργανώνουν στην Αστική Σχολή, το Υπουργείο
Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας - Θράκης) και ο Δήμος Κατερίνης.

Στόχος της έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει από τις 04 έως τις 12 Δεκεμβρίου είναι η
απόδοση της οφειλόμενης ελάχιστης τιμής στις γυναίκες της πατρίδος μας,
καθώς και η ανάδειξη, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, των αγώνων των επώνυμων
και ανώνυμων Ελληνίδων που πρωτοστάτησαν για την ελευθερία του τόπου μας,
λειτουργώντας παράλληλα ως φύλακες των ηθικών και κοινωνικών μας αξιών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, το σπάνιο υλικό της έκθεσης το οποίο ευγενώς
παραχωρήθηκε από ιστορικούς φορείς της χώρας μας (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,
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Πολεμικό Μουσείο, Σχολή Ευελπίδων κα.)θα συνοδεύεται και με κείμενα έγκυρων
ιστορικών και μουσειολόγων.

Για τους μαθητές της πόλης μας, θα υπάρξει μέριμνα ώστε οργανωμένα να
επισκεφθούν την έκθεση, τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν την Τετάρτη 04
Δεκεμβρίου & ώρα 18:00 στην Αστική Σχολή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών
(Μακεδονίας – Θράκης) Θεόδωρο Καράογλου και τον Δήμαρχο Κατερίνης Κώστα
Κουκοδήμο.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν: Νικόλαος Νικόλτσιος, Μουσειολόγος,
Στέλλα Συλαίου, Μουσειολόγος, Βασίλειος Νικόλτσιος, Συνταγματάρχης ε.α.,
Ευαγγελία Πάλλα, Ιστορικός, Αγγελική Καλιπτσίδη, Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής.

Διάρκεια Έκθεσης: 04 έως 12 Δεκεμβρίου 2019

Ώρες λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα – Σάββατο 18:00 – 21:00 &

Κυριακές 11:00 π.μ. – 14:00 και 18:00 – 21:00,

Για τα σχολεία κατόπιν συνεννόησης (τηλ.23510 47445) από τις 09:00 π.μ. έως τις 12
μ.
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