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ΜΥΡΤΙΣ
2ο και 3ο  Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ “ΜΥΡΤΙΔΑ”
10,11 & 12 Απριλίου 2019.

Αναγνωρισμένες στο χώρο τους προσωπικότητες συμπαρουσιάζουν 
με μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θέματα με τα οποία οι 

τελευταίοι ασχολήθηκαν όλη τη χρονιά.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
“ΜΥΡΤΙΔΑ”

 
Φέτος στα σχολεία μας πραγματοποιήθηκαν 
δράσεις γύρω από τη “Μύρτιδα”. Μύρτις 
ονομάστηκε ένα μικρό κορίτσι που έζησε 
στην Αθήνα 2.500 χρόνια πριν, τα οστά του 
οποίου βρέθηκαν σε κοινό ομαδικό τάφο 
στο αρχαίο νεκροταφείο του Κεραμεικού. 
Ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον κύριο 
Μανώλη Παπαγρηγοράκη, με τη μέθοδο του 
DNA διερεύνησε τα αίτια του μεγάλου λοιμού 
των Αθηνών, το 430 π.Χ., και με την μέθοδο 
«Μάντσεστερ», πραγματοποίησε την ανάπλαση 
του προσώπου της Μύρτιδος.  Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της μικρής 
Αθηναίας στη σύγχρονη εποχή. Σήμερα, ως Πρέσβειρα και «Φίλη 
της Χιλιετίας» του ΟΗΕ, με την παρουσία της ευαισθητοποιεί τους 
ανθρώπους για την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόσβαση 
όλων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Για τους μαθητές μας ήταν μια καλή αφορμή για να ασχοληθούν με 
θέματα όπως: Τα παιχνίδια που έπαιζαν στην Αρχαία Ελλάδα (μέσω 
της Μουσειοσυσκευής της Μύρτιδος), την εξέλιξη της ελληνικής 
γλώσσας, τη διατροφή τότε και σήμερα, τη θέση της γυναίκας ανά 
τους αιώνες, και τη φτώχεια στον σύγχρονο κόσμο. Οι μαθητές/τριές 
μας έφτιαξαν πήλινα αγαλματίδια, ζωγράφισαν, έγραψαν ποιήματα, 
διάβασαν σχετικά  βιβλία, επισκέφτηκαν αρχαιολογικούς χώρους και 
παρακολούθησαν προσομοιώσεις ανασκαφών.

Οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους το τριήμερο 10, 11 και 
12 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Μαζί τους θα 
βρίσκονται και θα κάνουν τις εισηγήσεις τους αναγνωρισμένες στον 
χώρο τους προσωπικότητες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου είναι: 
Τετάρτη 10/4/19
8.30:  Παρουσίαση παιχνιδιών της Αρχαίας Ελλάδας από μαθητές της Α και Β 
τάξης -  Θεατρικά δρώμενα από μαθητές της Δ τάξης.
11.30:  Παρουσίαση θεμάτων διατροφής από τον κύριο Ηλία  Μαμαλάκη, 
την κυρία Σεμίραμις Μεντεσίδου και μαθητές /τριες της Δ τάξης.

Πέμπτη 11/4/19
9.00: Η θέση της γυναίκας ανά τους αιώνες:
Εισήγηση από την ιστορικό κυρία Καμέλια Μαράντου και μαθητές/τριες της 
Ε τάξης.
11.15: Παρουσιάσεις θεμάτων σχετικών με τη γλώσσα από μαθητές/τριες  
της Γ και Στ τάξης.
Παιδιά της Ε τάξης θα παρουσιάσουν το χορό των Αμαζόνων και τον “Ύμνο 
στην Αθηνά” του Κωστή Παλαμά.

Παρασκευή 12/4/19
9.00: Ομιλία   του κυρίου Δημήτρη Φατούρου, 
Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Ελλάδα και την 
Κύπρο στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης 
του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, με θέμα “Τα Ηνωμένα 
Έθνη, οι Νέοι και πώς 17 Στόχοι μπορούν να 
αλλάξουν τον κόσμο μας”  και παρουσιάσεις 
θεμάτων σχετικών με τη φτώχεια από μαθητές/
τριες  της Στ τάξης.
11.00. Παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου της 
εποχής  από μαθητές/τριες  της  Ε τάξης. Ακολουθεί  
ομιλία του κυρίου Μανώλη Παπαγρηγοράκη με 
θέμα την έρευνα της επιστημονικής του ομάδας 
και τα συμπεράσματά στα οποία κατέληξαν. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση.
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με τη χορωδία της 
Στ τάξης. Θα συντονίσει η δημοσιογράφος κυρία 
Βίκυ Φλέσσα. 
 Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, θα λειτουργεί 
έκθεση  με έργα των παιδιών των σχολείων μας.


