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Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

YOUTH TOUCH TO TRADITIONAL WOOD ARTS 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Το τριήμερο 13- 15 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη δράσεις προβολής της 

ξυλογλυπτικής τέχνης και  μεταφοράς της τεχνογνωσίας από παλιούς τεχνίτες σε νέους μαθητές, 

στο πλαίσιο του έργου «Young Masters-Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: 
Master Hands-Young Brains Cooperation Project», που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο της 

Κωνσταντινούπολης και το ΕΚΒΜΜ, με επικεφαλής φορέα το YAPIMED, Graduates and Members 

Society of Istanbul Zincirlikuyu Technical and Constructional Vocational High School.  

Συγκεκριμένα, στις 13 Απριλίου πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας στον 

Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, βιωματικό εργαστήρι ξυλογλυπτικής, στη διάρκεια του οποίου 

έμπειροι δάσκαλοι ξυλογλυπτικής από Ελλάδα και Τουρκία συνομίλησαν και αλληλοεπίδρασαν με 

νεαρούς σπουδαστές του Επαγγελματικού Λυκείου της Κωνσταντινούπολης “Zincirlikuyu ISOV 

Vocational and Technical Anatolian High School”, καθώς και της ΕΠΑ.Σ Καλαμπάκας 

«Ξυλογλυπτικής και Διακοσμητικής Επίπλου», ενώ παράλληλα μύησαν στα μυστικά της τέχνης 

τους το ευρύ κοινό.  

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και στον ίδιο χώρο τελέστηκαν σε εορταστική ατμόσφαιρα τα 

εγκαίνια της έκθεσης «Νεανικές ματιές στην παραδοσιακή ξυλογλυπτική» παρουσία του 

Γενικού Πρόξενου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Efe Ceylan και με πλήθος κόσμου. Η τελετή 

πλαισιώθηκε με μία σύντομη συναυλία από το Σύνολο παραδοσιακής μουσικής “Ψαλτήρα” του 

ΤΜΣ ΑΠΘ υπό την διεύθυνση της Μαρίας Αλεξάνδρου, με τίτλο «Ανατολικοί ήχοι και 

ξυλοσκαλίσματα», καθώς και με δεξίωση. Η έκθεση αναδεικνύει πτυχές της ξυλογλυπτικής τέχνης 

στη Βυζαντινή- Μεταβυζαντινή και Οθωμανική παράδοση και ταυτόχρονα προβάλλει τη δυναμική 

της παράδοσης αυτής στη σύγχρονη εποχή. Περιλαμβάνει, εκτός από πλούσιο εποπτικό και 
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οπτικοακουστικό υλικό από τις δύο χώρες, σύγχρονα έργα σπουδαστών παραδοσιακής 

ξυλογλυπτικής της ΕΠΑ.Σ Καλαμπάκας «Ξυλογλυπτικής και Διακοσμητικής Επίπλου». Αντίστοιχα 

έργα έχουν παραχθεί και από την πλευρά της Τουρκίας, από τους μαθητές της Σχολής 

ZincirlikuyuI SOV Vocational and Technical Anatolian High School, δείγματα των οποίων 

παρουσιάζονται στο εποπτικό υλικό.  

 

Στις 14 Απριλίου διοργανώθηκε στρογγυλή τράπεζα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στην 

οποία ειδικοί επιστήμονες από Ελλάδα και Τουρκία παρουσίασαν ζητήματα που άπτονται των 

καλλιτεχνικών τάσεων και των τεχνικών του διακόσμου ξυλόγλυπτων έργων των δύο χωρών, αλλά 

και σύγχρονων μεθόδων συντήρησής τους. Τέλος, στις 15 Απριλίου, οι δράσεις ολοκληρώθηκαν με 

γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, καθώς η ομάδα του έργου, που περιλαμβάνει 

ξυλογλύπτες, αρχαιολόγους και συντηρητές ξυλόγλυπτων έργων, αλλά και νεαρούς σπουδαστές 

ξυλογλυπτικής, είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί και να παρακολουθήσει εργασίες συντήρησης 

έργων ξύλινης πολιτιστικής κληρονομιάς στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Grant Scheme for Common Cultural Heritage: 
Preservation and Dialogue between Turkey and the EU-II (CCH-II)». 

 
Λειτουργία Έκθεσης: 13 Απριλίου–12 Μαΐου 2022  
Καθημερινές 10:00-14:00 και Τετάρτη 10.00 -20.00 
Σαββατοκύριακα κλειστά 
Την Μεγάλη Παρασκευή και την Δευτέρα του Πάσχα η έκθεση θα παραμείνει κλειστή. 
Προσφέρονται εκπαιδευτικές δράσεις για σχολικές ομάδες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και 
κράτησης. 
 
Είσοδος ελεύθερη 

Υπεύθυνοι δράσεων: Χαρά Σαρρηγιαννίδου, Κώστας Γκανάτσας 

Τηλέφωνο:2310 889830 

 

 

Χορηγός Επικοινωνίας: 
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