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ΣΡΝ(ε)ΙΥ 

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΕΜΔΗΝΩΥΕΩΟ  

ΑΦΦΙΜΗ 

Ακινα, Αρχαιολογικόσ χώροσ Ακρόπολθσ (22,23/9) 

22/9, 9.30 «Θ Ακρόπολθ ςτθ ηωι τθσ πόλθσ»  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μακθτζσ 

Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςχετικά με το ρόλο τθσ Ακρόπολθσ ςτθ κρθςκευτικι, πολιτικι και 

πολιτιςτικι ηωι τθσ πόλθσ κατά τθν κλαςικι εποχι 

Τ/ 210 9239186 

E.mail/ education.ysma@culture.gr 

Υπθρεςία Συντιρθςθσ Μνθμείων Ακρόπολθσ, Τομζασ Ενθμζρωςθσ και Εκπαίδευςθσ 

23/9, 10.00 «Ο μεταςχθματιςμόσ τθσ Ακρόπολθσ ςε κάςτρο από τα φςτερα ωμαϊκά χρόνια 

(3οσ-4οσ αι.) και θ ςχζςθ τθσ με τθν πόλθ τθσ Ακινασ» Ξεναγιςεισ για το ευρφ κοινό 

Τ/ 210 3233058, 210 9238747 

E.mail/ ntsoniotis@culture.gr,  vbizaki@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ακθνϊν 

 

Ακινα, Μτίριο τθσ Βουλισ των Ελλινων (23,24/9) 

«Το Μζγαρο τθσ Βουλισ: μια άλλθ διαδρομι» Δφο ξεναγιςεισ ςτθ μεςθμβρινι πλευρά του 

κτιρίου τθσ Βουλισ, ςε χϊρουσ μθ επιςκζψιμουσ ςτισ ςυνικεισ ξεναγιςεισ (γραφείο του 

προζδρου τθσ Βουλισ, γραφείο του πρωκυπουργοφ, εντευκτιριο   των βουλευτϊν, νότιοσ 

περίβολοσ. Ϊρα 10.30, διάρκεια 1 ϊρα. 

Τ/ 210 3735340 

E.mail/ kazakos@parliament.gr  

Μδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων 

 

Ακινα, Αρχαιολογικόσ χώροσ και Ξουςείο Αρχαίασ Αγοράσ (24/9, 17.00) 

«Ακθναίοι - "Ραίδεσ Θφαίςτου" και άλλοι ιδρυτικοί μφκοι τθσ πόλθσ των Ακθνϊν» 

Ραρουςίαςθ για το ευρφ κοινό με κζμα τουσ ιδρυτικοφσ μφκουσ τθσ Αρχαίασ Ακινασ και 

περιιγθςθ ςε επιλεγμζνα μνθμεία του Αρχαιολογικοφ χϊρου και εκκζματα του Μουςείου 

Αρχαίασ Αγοράσ.  

Τ/ 210 3214825, 3210196 

E.mail/ efaath@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ακθνϊν 

 

Ακινα, Αρχαιολογικόσ χώροσ Νυκείου (23/9, 10.30) 

«Το Λφκειο ςτον χϊρο και τον χρόνο» Ρεριιγθςθ για το ευρφ κοινό με κζμα τθ ιςτορία τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ ανατολικά τθσ αρχαίασ Ακινασ από τον 6ο αι. π.Χ, όταν ιδρφεται το 
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Γυμνάςιο του Λυκείου ωσ τθν οκωνικι περίοδο, όταν χωροκετοφνται τα Ανάκτορα και 

διαμορφϊνεται ο Βαςιλικόσ Κιποσ.  

Τ/ 2132139500, 210-3251744 (-120) 

E.mail/ nsakka@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ακθνϊν 

 

Ακινα, Αρχαιολογικόσ χώροσ και μουςείο Μεραμεικοφ (23,24/9, 10.00) 

«Κεραμεικόσ: Το κάλλιςτον προάςτειον μζςα ςτο χρόνο» Κεματικι περιιγθςθ για το ευρφ 

κοινό. Απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ. 

Τ/ 2103463552 – 2103450140 

E.mail/ lmpournias@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ακθνϊν 

 

Ακινα, Αρχαιολογικόσ χώροσ Νόφων Ξουςών (Φιλοπάππου), Σνφκασ, Ουμφών (22/9 

ώρα 10.00, 23-24/9, ώρα 17:30-19:30) 

«Στουσ δρόμουσ και τισ γειτονιζσ τθσ Κοίλθσ και τθσ Μελίτθσ» Κεματικζσ παρουςιάςεισ ςτο 

Αναπαυτιριο Ρικιϊνθ και περιιγθςθ για το ευρφ κοινό. Κεατρικι παράςταςθ ςτισ 

«φυλακζσ Σωκράτουσ» 

Τ/ 210 92 38 747 

E.mail/ efaath@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ακθνϊν, Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

 

Εκνικό Αρχαιολογικό Ξουςείο (22 /9)  

22/9 10:00-12:00 Κεματικι ςπονδυλωτι περιιγθςθ για ενιλικεσ με τίτλο «ΡΟΛ(ε)ΛΣ ΤΩΝ 

ΑΝΚΩΡΩΝ» με κζμα όψεισ τθσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ ηωισ των πολιτϊν υπό το πρίςμα 

τθσ ενςωμάτωςθσ, απόρριψθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ.    

22/9 10.00-12:00 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταξιδεφοντασ ςτθν Ακινα του 5ου αι. 

π.Χ.» για μακθτζσ Δϋ, Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ  

Τ/ 213 214 4889 

E.mail/ eam@culture.gr  
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο 

  

Βυηαντινό και Χριςτιανικό Ξουςείο (22-23/9, 12:00 και 18:00, 24/9, 12:00) 

 «ΛΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΕΩΝ» κεματικζσ ξεναγιςεισ για το ευρφ κοινό ςτθ μόνιμθ ζκκεςθ του 

μουςείου ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ και τθν εξζλιξθ των πόλεων από τθν φςτερθ 

αρχαιότθτα ωσ τα νεϊτερα χρόνια. Κα πραγματοποιθκεί και ςχετικι εκπαιδευτικι δράςθ 

(24/9, 10:00 και 12:00). 

Τ/ 213 213 9507 

E.mail/ edu.bma@culture.gr  
Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο 

 

Επιγραφικό Ξουςείο (21-24/9) 

22/9, 12.00: Ξενάγθςθ ςε επιλεγμζνα εκκζματα του μουςείου που ςχετίηονται με τα 

οικοδομικά ζργα τθσ αρχαίασ Ακινασ 

21/9-21/10: Ζκκεςθ φωτογραφιϊν του Λταλοφ φωτογράφου Paolo Morello με τίτλο 

«Ρεριιγθςθ ςτθν τελειότθτα» με φωτογραφίεσ αρχαιολογικϊν χϊρων από τθν Ελλάδα και 
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τθν Λταλία. Εγκαίνια ςτισ 21/9 ϊρα 18.30.  Κα ακολουκιςει μουςικό αφιζρωμα ςτθ μουςικι 

τθσ αρχαίασ Ελλάδασ από τον ιταλό ςυνκζτθ και κικαρίςτα Tiziano Calabrese.  

23/9, 10.30 πμ: Ξενάγθςθ ςε επιλεγμζνα εκκζματα του μουςείου. 

23/9, 12.00: Μουςικι ςυναυλία Jazz Μουςικισ με τίτλο “Blue Mood”  από το μουςικό 

ςφνολο “Jazz Sextet” τθσ Στρατιωτικισ Μουςικισ Φρουράσ Ακθνϊν. 

Τ/ 210 8232950 

E.mail/ ema@culture.gr  

Επιγραφικό και Νομιςματικό Μουςείο, Λταλικό Μορφωτικό Λνςτιτοφτο 

 

Οομιςματικό Ξουςείο (20-22, 24/9) 

20/9, 19.30: Ροιθτικι εκδιλωςθ ςτον κιπο του μουςείου  

21/9: εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςχετικό με το κζμα για ςχολικζσ ομάδεσ 

22/9, 11.00-12.30: Διάλεξθ με κζμα «Ηωςιμάδεσ: Ρεφωτιςμζνοι ζμποροι και ευεργζτεσ» 

22/9, 13.00-14.30: Ραρουςίαςθ λυρικισ τραγωδίασ «Ρρομθκζασ Δεςμϊτθσ»  

24/9, 12.00: Ραρουςίαςθ βιβλίου «Θ Μεγάλθ κυρία των Νομιςμάτων και το κυνιγι του 

κρυμμζνου κθςαυροφ» 

24/9, 20.30: Μουςικι εκδιλωςθ ςτον κιπο του μουςείου ςε ςυνδιοργάνωςθ με το ΚΕΚΕΑ 

ΔΛΑΒΑΣΘ 

Τ/ 210 36 32 057, 2103678530 

E.mail/ epnom@culture.gr  

Επιγραφικό και Νομιςματικό Μουςείο 

 

Ακινα, Σαιδικό Ξουςείο τθσ Ακινασ (23/9) 

«Ανακαλφπτω το Ραγκράτι περί… πατϊντασ» Ζνα πρόγραμμα για οικογζνειεσ οι οποίεσ 

κάνοντασ περίπατο ςτουσ δρόμουσ του Ραγκρατίου ανακαλφπτουν μζςα από τα οδωνφμια, 

τουσ ανκρϊπουσ, τα κτίρια και τθν εμπορικι δραςτθριότθτα και τθ ηωι μιασ ακθναϊκισ 

γειτονιάσ.   

Τ/ 210 33 12 995 

E.mail/ secretariat@hcm.gr  

«Οργανιςμόσ Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Νεολαίασ Διμου Ακθναίων» (ΟΡΑΝΔΑ) & «Ελλθνικό 

Ραιδικό Μουςείο», Κτίριο Ωδείου Ακθνϊν, θγίλλθσ & Βας. Γεωργίου Βϋ 17-19 

 

Ακινα, Κδρυμα Ξιχάλθσ Μακογιάννθσ (22-24/9) 

«Αρχαίο Δράμα και Σπουδζσ Αςτικοφ Χϊρου/ Urbanism»  

Ζκκεςθ με κζμα «Ρόλισ – ροζσ – εντάςεισ – Ϊςμωςθ / Polis – flows – tensions – Osmosis» 

Διεκνζσ forum με κζμα «Αρχαίο Δράμα και Σπουδζσ Αςτικοφ Χϊρου/ Urbanism» 

Τ/ 210 34 18 550 

E.mail/ ageorgopoulou@mcf.gr   

Μδρυμα Μιχάλθσ Κακογιάννθσ 

website: www.mcf.gr 

 

Ακινα, Ινςτιτοφτο των Ελλθνικών Ξφλων Αγ. Αςωμάτων 45 (24/9) 

«Οι Ανεμόμυλοι τθσ Ακινασ»  

Ζκκεςθ φωτογραφιϊν και αρχειακοφ υλικοφ 
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μφλοσ είναι και γυρίηει …ο αζρασ μασ ταΐηει» για 

παιδιά θλικίασ 4-8 ετϊν 

Τ/ 6977 787 407 (Μαρία Γρυπάρθ ) 

E.mail/ itemylon@gmail.com   

Λνςτιτοφτο των Ελλθνικϊν Μφλων 

 

Ακινα, Ιςτορικό Αρχείο Σολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ρμίλου Σειραιώσ (22-24/9) 

«ΡΟΛ(ε)ΛΣ»  

22/9, 21.00 Ρροβολι τθσ ταινίασ «Μεςάνυχτα ςτο Ραρίςι», του Woody Allen (2011), ςτον 

εξϊςτθ του κτθρίου (κρατιςεισ ςτο 210 34 18 011) 

23/9, 20.30 «Συναπάντθμα ςτθν Ρεντζλθ», κεατρικι παράςταςθ για οικογζνειεσ με παιδιά 

12-15 ετϊν, διαςκευι τθσ κωμωδίασ του Γ. Κεοτοκά από τον κεατρικό όμιλο του 2ου 

Ρειραματικοφ Γυμναςίου Ακινασ, ςτον υπαίκριο χϊρο του ςυγκροτιματοσ (κρατιςεισ ςτο 

210 34 18 011) 

27/9, 20.30 «Μουςικι των πόλεων-Μικρι ερωτικι ιςτορία», Δφο λυρικοί τραγουδιςτζσ, ζνα 

ορχθςτρικό τρίο, ζνα χορευτικό ηευγάρι και μια αφθγιτρια παρουςιάηουν επιρροζσ από τθν 

Ευρϊπθ που κακόριςαν τα μουςικά ακοφςματα και ρεφματα ςτισ ελλθνικζσ μεγαλουπόλεισ 

(κρατιςεισ ςτο 210 34 18 011) 

Τ/ 210 34 18 062 

E.mail/ ArchivesPIOP@piraeusbank.gr   

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ), www.piop.gr 

 

Ακινα, Σολιτιςτικό Κδρυμα Ρμίλου Σειραιώσ (29/9) 

«Ρόλεισ και Λογοτεχνία: Θ Ακινα του Μζνθ Κουμανταρζα» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ςχολικζσ ομάδεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (10:00-11:30) 

και ενιλικεσ (17:00-18:30). Δωρεάν, απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ. 

Αποςπάςματα κειμζνων του Μζνθ Κουμανταρζα, αλλά και άλλων ςθμαντικϊν λογοτεχνϊν, 

κα δϊςουν τθν ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να δουν «με άλλα μάτια» ςθμεία τθσ 

Ακινασ, παρατθρϊντασ και ςχολιάηοντασ τι ζχει αλλάξει και τι παραμζνει ίδιο, δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτο πϊσ αιςκάνονται γι’ αυτά οι ιρωεσ των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων.  

Τ/ 210 3256927 

E.mail/ TrantaA@piraeusbank.gr    

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ)  

 

Ακινα, Ξουςείο Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τθσ Φζχνθσ, Σανεπιςτθμιοφπολθ Ζωγράφου 

(22-24/9) 

«Ρόλ(ε)ισ του χκεσ, παντοτινζσ πθγζσ ζμπνευςθσ: οι Δελφοί»  

Ζκκεςθ αφίςασ «Αρχαιότθτεσ και δθμιουργικό design: μια ζκκεςθ αφιςϊν των ςπουδαςτϊν 

του ΔΡΜΣ «Διαχείριςθ Μνθμείων: Αρχαιολογία, Ρόλθ και Αρχιτεκτονικι» 

22-23/9: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δελφοί, από το μαντείο ςτισ κατοπινζσ πόλεισ». 

Απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ. 

Τ/ 210 727 7561 

E.mail/ museum@arch.uoa.gr, asfyroera@arch.uoa.gr  

@ArchMuseumUoA  

mailto:itemylon@gmail.com
mailto:ArchivesPIOP@piraeusbank.gr
http://www.piop.gr/
mailto:museum@arch.uoa.gr
mailto:asfyroera@arch.uoa.gr
https://twitter.com/ArchMuseumUoA


Μουςείο Αρχαιολογίασ και Λςτορίασ τθσ Τζχνθσ (Τμιμα Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ, Φιλοςοφικι 

Σχολι, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν) 

 

Ακινα, Ξουςείο Ιςτορίασ του Σανεπιςτθμίου Ακθνών, Θόλου 5 (24/9) 

«ΡΟΛ(ε)ΛΣ. Το Μουςείο και θ Ρόλθ του: από τθν απομόνωςθ ςτθν διάδραςθ» Θμερίδα, 

ςτρογγυλι τράπεηα 

Τ/ 210 3689503-05 

E.mail/ museum@uoa.gr, papoulias@uoa.gr 

Εκνικόν και Καποδιςτριακόν Ρανεπιςτιμιον Ακθνϊν (ΕΚΡΑ), Μουςείο Λςτορίασ του Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν, Τμιμα Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ (ΕΚΡΑ), Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.)  

«Μουςειακζσ Σπουδζσ», ΕΚΡΑ, Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.)  «Διαχείριςθ 

Μνθμείων: Αρχαιολογία, Ρόλθ και Αρχιτεκτονικι», τα Ρανεπιςτθμιακά Μουςεία του ΕΚΡΑ 

 

Ακινα, Σολεμικό Ξουςείο (10/10) 

«Ράμε Μουςείο με το ςχολείο; Τρόποι και μζκοδοι προςζγγιςθσ και εκπαιδευτικισ 

αξιοποίθςθσ των μουςειακϊν χϊρων» Θμερίδα για εκπαιδευτικοφσ Α/βακμιασ και 

Β/βακμιασ Εκπαίδευςθσ  

Τ/ 210 3250341  

E.mail/ info@ekedisy.gr 

Μουςείο Σχολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ, Ρολεμικό Μουςείο 

 

Ακινα, Εβραϊκό Ξουςείο (24-25/9) 

Εκπαιδευτικά προγράμματα για ςχολικζσ ομάδεσ και οικογζνειεσ  

Τ/ 210 32 25 582 

Ε.mail. otreveza@jewishmuseum.gr 

Εβραϊκό Μουςείο τθσ Ελλάδοσ  

 

Ακινα, Ξουςείο Υχολικισ Ζωισ και Εκπαίδευςθσ, Φριπόδων 23, Σλάκα (22-23/9) 

«Θ πόλθ μζςα από το παραμφκι, τθ λογοτεχνία και τον κινθματογράφο»  

22/9 18:00-20:00 «Λογοτεχνικόσ περίπατοσ ςτθν Ρλάκα» Ρερίπατοσ για οικογζνειεσ ςτα 

ιςτορικά μνθμεία τθσ Ρλάκασ, ςε ςπίτια λογοτεχνϊν και ςε μζρθ που αναφζρονται ςε 

ςχετικά κείμενα  (κρατιςεισ 2103250341) 

23/9  13:00, «Διακοπζσ ςτθ βεράντα»  βιωματικό εργαςτιριο για παιδιά βαςιςμζνο ςτο 

βιβλίο τθσ Λωάννασ Μπαμπζτα που αναφζρεται ςτθ ηωι των παιδιϊν ςτθν πόλθ (κρατιςεισ 

2103250341) 

23/9 16:00 «Ρροςεγγίηοντασ τθν ιςτορία τθσ πόλθσ μζςα από το παραμφκι και τθ 

μυκοπλαςία» ςεμινάριο για εκπαιδευτικοφσ  (κρατιςεισ 2103250341) 

Τ/ 210 3250341  

E.mail/ info@ekedisy.gr 

Μουςείο Σχολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ, Γυναικεία  Λογοτεχνικι Συντροφιά 

 

Ακινα, Ξουςείον τθσ πόλεωσ των Ακθνών  (22-24/9) 

«Οδόσ Σταδίου / Οδόσ Ρανεπιςτθμίου» Δράςθ που ξεκινά με μια κεματικι ξενάγθςθ ςτουσ 

χϊρουσ του μουςείου με οδθγό εκκζματα που παρουςιάηουν τθν εξζλιξθ τθσ Ακινασ και 

καταλιγει ςε περιιγθςθ ςτισ οδοφσ Σταδίου και Ρανεπιςτθμίου, όπου οι ςυμμετζχοντεσ κα 
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αποτυπϊςουν φωτογραφικά τθ ςφγχρονθ εικόνα τθσ πόλθσ και οι φωτογραφίεσ τουσ κα 

δθμοςιευκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του μουςείου.  

Τ/ 210 32 31 387 

E.mail/ mveathen@otenet.gr  

Μουςείον τθσ Ρόλεωσ των Ακθνϊν – Μδρυμα Βοφρου - Ευταξία 

 

Ακινα, ATOPOS CONTEMPORARY VISUAL CULTURE, Υαλαμίνοσ 72 (22-24/9) 

Οccupy Atopos #AndrewSpyrou «Θχογεωγραφίεσ: Εξερευνϊντασ τουσ Ιχουσ τθσ Ρόλθσ», 

μια θχθτικι ζκκεςθ ςε επιμζλεια Andrew Spyrou. Θ Atopos cvc προςκαλεί τον Andrew 

Spyrou να "καταλάβει" το κτίριό τθσ και να διοργανϊςει ζνα τριιμερο πρόγραμμα με 

θχθτικζσ εγκαταςτάςεισ, performances και workshop επικεντρωμζνο ςτθν εξερεφνθςθ των 

ιχων τθσ Ακινασ. Στο πλαίςιό του πειραματικοί μουςικοί και sound artists κα 

πραγματοποιιςουν καταγραφζσ ςτθν πόλθ, μζςα από τισ οποίεσ κα ςυνκζςουν ζνα νζο 

θχθτικό ςφνολο. 

Τ/ 210 88 38 151 

E.mail/ kika.kyriakakou@atopos.gr   

Website/ atopos.gr 

Social Media/ 

facebook.com/atoposcvc 

instagram.com/atoposcvc 

twitter.com/atoposcvc 

ATOPOS CONTEMPORARY VISUAL CULTURE 

 

Οζο Ξουςείο ΞΕΝΦ & ΕΝΑΞΡ-ΥΦΑ ςτο οικοδομικό τετράγωνο Άρεωσ – Αδριανοφ – 

Μλάδου και Βρυςακίου ςτο Ξοναςτθράκι (22/9, 11.00) 

 «Κρυμμζνεσ ιςτορίεσ ςτθν Αυλι των καυμάτων» Ραιχνίδι κθςαυροφ για το ευρφ κοινό ςτο 

νζο Μουςείο ΜΕΛΤ & ΕΛΑΜΟ – ΣΦΑ για ομάδα 20 ατόμων (απαραίτθτθ θ διλωςθ 

ςυμμετοχισ – ςθμείο ςυνάντθςθσ ςτθν είςοδο του μουςείου ςτθν οδό Άρεωσ 1)  

Τ/ 210 32 49 698 

E.mail/ dkarveli.melt@culture.gr, i.vlachou@culture.gr  

http://www.melt.gr και ςελίδα ςτο facebοok Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ  

ΜΕΛΤ & ΕΛΑΜΟ-ΣΦΑ 

 

Ακινα, Βιομθχανικό Ξουςείο Φωταερίου, Φεχνόπολθ Διμου Ακθναίων (24/9) 

 «Από το εργοςτάςιο φωταερίου ςτθν Τεχνόπολθ», 12.15. Ξενάγθςθ με κζμα τθν ιςτορία 

και τθ λειτουργία του παλιοφ εργοςταςίου και τθν αξιοποίθςι του ωσ «πόλισ» πολιτιςμοφ.  

Σθμείο εκκίνθςθσ Νζο Υδαταζριο-Industrial Gas Museum Shop. Απαραίτθτεσ οι κρατιςεισ.  

«Τεχνόπολθ: Μια Ρόλθ των Τεχνϊν», 11.00. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα βαςιςμζνο ςτον 

αυτοςχεδιαςμό και ςτο κεατρικό παιχνίδια για παιδιά θλικίασ από 4-7 ετϊν. Χϊροσ 

διεξαγωγισ. Νζο Υδαταζριο-Ραρατθρθτιριο. Απαραίτθτεσ οι κρατιςεισ.  

Συνεχείσ προβολζσ μεταξφ 10.00 - 17.00 ςτο χϊρο προβολϊν ςτο κτίριο Νζο Υδαταζριο δφο 

παραγωγϊν. Θ πρϊτθ προβολι αφορά ςε μία ιςτορικι παρουςίαςθ τθσ Τεχνόπολθσ, από το 

1999 περίπου ζωσ ςιμερα,  ενϊ θ δεφτερθ αφορά ςε μία παρουςίαςθ ςυνεντεφξεων 

ανκρϊπων που ζηθςαν ςτο Γκάηι και κυμοφνται τθν πόλθ και τθ γειτονιά τουσ τθν οποία 

επιμελικθκε το Τμιμα Επικοινωνίασ Μζςων και Ρολιτιςμοφ του Ράντειου Ρανεπιςτθμίου.  

mailto:mveathen@otenet.gr
mailto:kika.kyriakakou@atopos.gr
mailto:dkarveli.melt@culture.gr
mailto:i.vlachou@culture.gr
http://www.melt.gr/


Τ/ 2130109325 

E.mail/ gasmuseum@athens-technopolis.gr  

Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου  

 

Μαλλικζα, Βιβλιοκικθ Σολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ρμίλου Σειραιώσ, Υαλαμίνοσ 72-74  (22/9) 

«Ρόλ(ε)ισ: Ραίηουμε με τθν Καλλικζα» Δθμιουργικό εργαςτιρι με κζμα τθν πόλθ τθσ 

Καλλικζασ, για παιδιά 5-9 ετϊν, από τθν Ομάδα Άναςςα (18:00-19:30, δωρεάν, απαραίτθτθ 

θ διλωςθ ςυμμετοχισ.  

Τ/ 210 3739651-2 

E.mail/ piop_library@piraeusbank.gr 

Βιβλιοκικθ Ρολιτιςτικοφ Λδρφματοσ Ομίλου Ρειραιϊσ, Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Καλλικζασ 

 

Μαλλικζα, Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Μαλλικζασ, Ανδρομάχθσ 86Α & Αλκμινθσ (23/9) 

«Ρόλ(ε)ισ: Ραίηουμε με τθν Καλλικζα» Δθμιουργικό εργαςτιρι με κζμα τθν πόλθ τθσ 

Καλλικζασ, για παιδιά 5-9 ετϊν, από τθν Ομάδα Άναςςα (11.30-13.00, δωρεάν, απαραίτθτθ 

θ διλωςθ ςυμμετοχισ.  

Τ/ 210 9593518 

E.mail/ vivliothiki@kallithea.gr 

 Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Καλλικζασ, Βιβλιοκικθ Ρολιτιςτικοφ Λδρφματοσ Ομίλου Ρειραιϊσ 

 

Αρχαιολογικό Ξουςείο Σειραιά  (24, 29 /9) 

24/9  Ξακρά Φείχθ και πζριξ αυτών αρχαιότθτεσ  (Διμοσ Ξοςχάτου – Φαφρου,   περιοχι 

Αγίου Ιωάννου Τζντθ)   

Αρχαιολογικόσ περίπατοσ ςτα Μ. Τείχθ ςε μνθμεία πζριξ αυτϊν όπου μζςα από αφθγιςεισ 

κα επιχειρθκεί θ ανάπλαςθ τθσ αρχαίασ τοπογραφίασ τθσ περιοχισ και θ διερεφνθςθ τθσ 

ςυνφπαρξθσ του ςφγχρονου αςτικοφ ιςτοφ με τα αρχαία κατάλοιπα. 

(Ϊρα ζναρξθσ : 10:30 πμ ςτακμόσ  ΘΣΑΡ ‘Ταφροσ’, διάρκεια : περίπου 3,5 ϊρεσ) 

 Τ / 210 45 90 705/ 711/ 712 

E.mail / isiropoulos@culture.gr  eskiadaresi@culture.gr  

29 /9  Διάλεξθ : «Εξελιςςόμενεσ  Ρόλεισ: Θ ςχζςθ Ρόλθσ-Ρολίτθ-Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ» 
με κζμα το ρόλο των αρχαιολογικϊν χϊρων εντόσ του ςφγχρονου αςτικοφ περιβάλλοντοσ, 
τθ δυναμικι  που αναπτφςςεται μεταξφ τθσ Ρόλθσ του Ρολίτθ (κατοίκου τθσ Ρόλθσ) και τθσ 
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. 
Τ / 210 45 90 705 

Ε.mail /  isiropoulos@culture.gr 

15/11*  «Antithesis»  Ρεριοδικι ζκκεςθ, θ οποία κα διαςχίηει τα κοινωνικά, πολιτιςμικά 

και ταξικά ςφνορα αναδεικνφοντασ τισ ποικίλεσ εκδοχζσ ταυτότθτασ που διατρζχουν τθν 

κακθμερινι ηωι ςτον Ρειραιά από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα.  

Τ/ 210 45 90 700 

E.mail / evangeloudora@gmail.com 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ Αττικισ, Ρειραιϊσ και Νιςων 

http://efadyat.wordpress.com/ 

Facebook @Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ Αττικισ Ρειραιϊσ και Νιςων 
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Αρχαιολογικό Ξουςείο Ξεγάρων (24/9)  

24/9 Ρολιτιςτικζσ διαδρομζσ: Ξεναγιςεισ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο και ςε 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ περιοχισ για το κοινό. 

3/11 Αφιζρωμα ςτον εκνογραφικό κινθματόγραφο με κζμα τθν Άυλθ Ρολιτιςτικι 

Κλθρονομιά ςε ςυηιτθςθ ανοικτισ τραπζηθσ.  

4/11 Ρόλ(ε)ισ και Μεταμορφϊςεισ:  Ρεριοδικι φωτογραφικι  ζκκεςθ ςτισ αίκουςεσ του 

Αρχαιολογικοφ Μουςείου Μεγάρων 

5/11 Αφιγθςθ παραμυκιοφ από το μουςικοκεατρικό εργαςτιρι Μεγάρων με κζμα τθν 

ίδρυςθ τθσ αρχαίασ πόλθσ των Μεγάρων 

Τ/ 2296081771  

E-mail / ckazazaki@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ Αττικισ, Ρειραιϊσ και Νιςων, Δ/νςθ Άυλθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, 

Διμοσ Μεγάρων, Λερόσ Ναόσ Αγ. Ραραςκευισ Μεγάρων 

http://efadyat.wordpress.com/ 

Facebook @Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ Αττικισ Ρειραιϊσ και Νιςων 

  

Σειραιάσ, Νζςχθ Ανάγνωςθσ του Ινςτιτοφτου Ξελζτθσ τθσ Φοπικισ Ιςτορίασ και τθσ 

Ιςτορίασ των Επιχειριςεων, Μομοτθνισ 125 (22/9) 

Ομιλία και ανοικτι ςυηιτθςθ «Rebranding Piraeus: Tο πολιτιςμικό απόκεμα τθσ πόλθσ ωσ 

μοχλόσ αλλαγισ τθσ ςφγχρονθσ ταυτότθτασ και εικόνασ τθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

κοινωνικοοικονομικισ τθσ αναςυγκρότθςθσ» (κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ ςτο 

imtiie@otenet.gr) 

Τ/ 210 48 31 631  

Λνςτιτοφτου Μελζτθσ τθσ Τοπικισ Λςτορίασ και τθσ Λςτορίασ των Επιχειριςεων  

 

Σειραιάσ, Οεκροταφείο τθσ  Ανάςταςθσ (24/9, 11.00-12.30) 

 «Νεκροταφείο τθσ Ανάςταςθσ: θ μνιμθ τθσ πόλθσ» Ρεριπατθτικι ξενάγθςθ για τθν ιςτορία 

τθσ πόλθσ και τα μνθμεία του Νεκροταφείου τθσ Ανάςταςθσ  

Τ/ 210 41 01 693 

E.mail/ culture@pireasnet.gr 

Διμοσ Ρειραιά – Διεφκυνςθ Ρολιτιςμοφ 

 

Αρχαιολογικι Υυλλογι Αχαρνών (22/9, 11:00 – 12:00) 

«Αχαρναί – Ακιναι: θ ςχζςθ των δφο πόλεων μζςα ςτον χρόνο» Ξενάγθςθ ςτθν 

αρχαιολογικι ςυλλογι με κεματικό άξονα τθ διαχρονικι ςχζςθ των δφο πόλεων μζςα από 

επιλεγμζνα εκκζματα. 

Τ/ 210 32 13 122 (εςωτ. 165), 210 24 66 122 

E.mail/ efaanat@culture.gr , eirini_anagnostopoulou@yahoo.gr, stkatsandri@gmail.com 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ανατολικισ Αττικισ 

 

Αρχαιολογικόσ χώροσ Ταμνοφντοσ (22/9, 10:00 – 12:00) 

«αμνοφσ: ο πλθρζςτερα διατθρθμζνοσ γνωςτόσ διμοσ τθσ Αττικισ» Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ – 

φροφριο με το τείχοσ, τουσ πφργουσ, τα οικοδομιματα, τουσ ναοφσ και τισ οικίεσ. 

Σθμείο ςυνάντθςθσ: είςοδοσ αρχαιολογικοφ χϊρου 

Τ/ 210 32 13 122 (εςωτ. 102) 

mailto:ckazazaki@culture.gr
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E.mail/ efaanat@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ανατολικισ Αττικισ 

 

Αρχαιολογικόσ χώροσ Ξερζντασ Ξαρκόπουλου Ξεςογαίασ (23, 24/9, 12:00 – 14:00) 

Χώροσ εγκαταςτάςεων του Οζου Ιπποδρόμου Ακθνών και του Ρλυμπιακοφ Ιππικοφ 

Μζντρου  

«Μυρρινοφσ: ζνασ αρχαίοσ διμοσ τθσ αττικισ υπαίκρου ςτθν Μερζντα Μαρκοποφλου 

Μεςογαίασ. Μια αναδρομι ςτο χρόνο και το χϊρο μζςα από τα μνθμεία του αρχαίου 

διμου» Ξενάγθςθ ςτα μνθμεία του αρχαίου διμου. 

Σθμείο ςυνάντθςθσ: χϊροσ ςτάκμευςθσ, μετά τθν πφλθ του Νζου Λπποδρόμου  

Τ/ 210 32 13 122 (εςωτ. 149, 129) 9672844548, 6972332176 

E.mail/ efaanat@culture.gr , mkatsavou@culture.gr, eskerlou@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ανατολικισ Αττικισ 

 

Αρχαιολογικό χώροσ και μουςείο Βραυρώνασ (24/9, 11:00 – 13:00) 

«Αρχαίοσ διμοσ Φιλαϊδϊν και άςτυ» Ξεναγιςεισ ςτον αρχαιολογικό χϊρο και το Μουςείο 

Βραυρϊνασ με κεματικό άξονα τθν οργάνωςθ των διμων τθσ Μεςογαίασ, με επίκεντρο το 

διμο Φιλαϊδϊν και τθ ςχζςθ τουσ με το άςτυ. 

Τ/ 210 32 13 122 (εςωτ. 149), 22990 27020 

E.mail/ efaanat@culture.gr, kpetrou@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ανατολικισ Αττικισ 

 

Αρχαιολογικόσ χώροσ Υουνίου (24/9, 12:30 – 13:30) 

«Ακρωτιριο Σουνίου: θ πόλισ εν τθ πόλει» Ρεριπατθτικι περιιγθςθ εντόσ των τειχϊν του 

ακρωτθρίου του Σουνίου με τθν αφιγθςθ δζκα + μιασ ιςτοριϊν που διαγράφουν τθν 

πορεία του οχυροφ του Σουνίου από το χκεσ ωσ το ςιμερα. 

Σθμείο ςυνάντθςθσ: είςοδοσ αρχαιολογικοφ χϊρου, εκδοτιριο ειςιτθρίων 

Τ/ 210 32 13 122 (εςωτ. 131), 22920 39363 

E.mail/ efaanat@culture.gr, easimakou@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ανατολικισ Αττικισ 

 

Ακινα και ςε ςθμεία πόλεων όλθσ τθσ χώρασ (24/9) 

«Θ Ελλάδα διαβάΗΕΛ για τισ ΕΘΡΚ 2017!»  

Τθν Κυριακι 23 Σεπτεμβρίου μζλθ του Ελλθνικοφ Τμιματοσ τθσ ΛΒΒΥ διαβάηουν κείμενα 

παιδικισ και εφθβικισ λογοτεχνίασ με κζμα τθν πόλθ, ωσ μια ςπονδυλωτι δράςθσ 

ανάγνωςθσ, ςε ςθμεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ ςε πόλεισ όλθ τθσ χϊρασ. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα των χϊρων ανάγνωςθσ κα ανακοινωκεί ςτθ ςελίδα του Ελλθνικοφ Τμιματοσ 

τθσ ΛΒΒΥ (FB: GreekIBBY- KYKLOS PAIDIKOY VIVLIOY). 

Είςοδοσ ελεφκερθ για το κοινό.  

Τ/ 210 82 22 296 (Τετάρτθ 5 -7 μ.μ.)   

E.mail/ ibbygg@otenet.gr   

Ελλθνικό Τμιμα ΛΒΒΥ – Κφκλοσ του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Βιβλίου  

www.greekibby.gr  
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ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ – ΘΤΑΜΗ 

 
Θεςςαλονίκθ, Ξουςείο Βυηαντινοφ Σολιτιςμοφ  (22-24/9) 

 21/9, 19.30. Κεατρικζσ αναγνϊςεισ επιλεγμζνων κειμζνων – πθγϊν βυηαντινϊν και 

μεταβυηαντινϊν χρόνων για τθ Κεςςαλονίκθ, ςε ςυνεργαςία με το ΚΚΒΕ  

 21/9, 20.10. Ο ςυγγραφζασ Λςίδωροσ Ηουργόσ διαβάηει αποςπάςματα από τα ζργα του 

που ςυνδζονται με τθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ και άλλεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ  

  22/9, 12.00. «Θ πόλθ, θ Οικουμζνθ, ο Άγιοσ» Κεματικι ξενάγθςθ ςτθ μόνιμθ ζκκεςθ του 

μουςείου 

 23/9, 11.00. «Θ πορεία μιασ γειτονιάσ ςτον χρόνο» Κεματικι ξενάγθςθ ςτθ γειτονιά του 

Μουςείου με αφετθρία τον Λευκό Ρφργο με τουσ dot2dot.  

Τ/ 2313 306 400 ιςτοςελίδα: www.mbp.gr / facebook Museum of Byzantine Culture | 

Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ 

E.mail/ mbp@culture.gr      

Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ  

 

Θεςςαλονίκθ, Αρχαιολογικό Ξουςείο  (22-24/9) 

«Α-ΡΟΛ(ε)ΛΣ» εικαςτικι εγκατάςταςθ τθσ Άννθσ Καλτςίδου 

«Δρϊντα μνθμεία: το μουςείο “ερμθνεφει” τθν πόλθ» Κεατρικό δρϊμενο ςε τρεισ πράξεισ 

με βάςθ μία πρωτότυπθ ςφνκεςθ υπθρεςιακϊν, επιςτθμονικϊν, δθμοςιογραφικϊν και 

λογοτεχνικϊν κειμζνων που αφοροφν ςε τρία ςφνολα εκκεμάτων του μουςείου: αττικι 

ςαρκοφάγο από το Δυτικό Νεκροταφείο Κεςςαλονίκθσ, άγαλμα Θρακλειϊτιςςασ από τθ 

ωμαϊκι Αγορά Κεςςαλονίκθσ, κρατιρα και πάπυρο Δερβενίου. 

Τ/ 2313 310 249 (Στυλιάνα Γκαλινίκθ) 

E.mail/ amth@culture.gr, sgkaliniki@culture.gr, styliana.galiniki@gmail.com 

https://www.facebook.com/archaeologicalmuseumofthessaloniki/ 

Αρχαιολογικό Μουςείο Κεςςαλονίκθσ, Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδοσ 

 

Θεςςαλονίκθ, Χώροσ και Ξουςείο Τωμαϊκισ Αγοράσ Θεςςαλονίκθσ  (22-24/9) 

«Θ περιοχι τθσ Κεςςαλονίκθσ από τθν προκαςςάνδρεια εποχι μζχρι ςιμερα» 

Εκπαιδευτικζσ δράςεισ, κεματικζσ ξεναγιςεισ και δθμιουργία 10λεπτθσ ταινίασ ςχετικά με 

το κζμα 

Τ/ 2313 310 440/ -453 

E.mail/ alioutas@culture.gr,   gskiadaresis@culture.gr  

Ρλθροφορίεσ-κρατιςεισ: 2313-310.439 (κα Ηωι Μπίλθ), 18-21 Σεπτεμβρίου, ϊρεσ 10:00-12:00 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρόλθσ Κεςςαλονίκθσ 

 

Θεςςαλονίκθ, Σολυχώροσ Σολιτιςμοφ τθσ πρώθν Υχολισ Φεχνών και Επαγγελμάτων 

Χαμιδιζ - Ιςλαχανζ  (τζλοσ Ρκτωβρίου ζωσ τζλοσ Δεκεμβρίου) 

«1917: Το Λςλαχανζ… βλζπει τθν πόλθ να καίγεται» Ζκκεςθ αφιερωμζνθ ςτα 100 χρόνια 

από τθν πυρκαγιά τθσ Κεςςαλονίκθσ με φωτογραφίεσ από το αρχειακό υλικό του Γαλλικοφ 

Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και εκκζματα του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ Ελλάδοσ. 

Τ/ 2310 213 800 

E.mail/ ynmtekm@culture.gr , akondilidou@culture.gr      

www.ppxi.gr  
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mailto:alioutas@culture.gr
mailto:gskiadaresis@culture.gr
mailto:ynmtekm@culture.gr
mailto:akondilidou@culture.gr
http://www.ppxi.gr/


Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων Κεντρικισ Μακεδονίασ, Υπουργείο Ρολιτιςμοφ 

Γαλλίασ, Γαλλικό Ρροξενείο ςτθ Κεςςαλονίκθ, Ρυροςβεςτικό Σϊμα Ελλάδοσ. 

 

Θεςςαλονίκθ, Ναογραφικό και Εκνολογικό Ξουςείο – Ξακεδονίασ – Θράκθσ, Βας. λγασ   

68 (22,23/9) 

 22/9, 20.00 «Ρόλεων Άςματα, Ραραδοςιακά Εικονογραφθμζνα» Συναυλία που 

παρουςιάηει αναπαραςτάςεισ τθσ πόλθσ ςε παραδοςιακά και αςτικά τραγοφδια του 19ου 

και 20ου αιϊνα από τον βορειοελλαδικό και μικραςιατικό χϊρο (επιμζλεια, 

εκνομουςικολογικι προςζγγιςθ, τραγοφδι, κρουςτά: Κατερίνα Λφγκουρα) 

23/9, 11.00 Ξενάγθςθ, εικαςτικι δράςθ (Philippe Laferriere) και θχοτοπίο με επιτόπια 

πειραματικι θλεκτρονικι μουςικι ςφνκεςθ (Λάηαροσ Αποκατανίδθσ) μπροςτά ςτο κοινό με 

απεικόνιςθ των κτθρίων που περιβάλλουν το Μουςείο. 

Τ/ 2310 889 840 

E.mail/ lemm-th@otenet.gr  

Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο – Μακεδονίασ – Κράκθσ  

 

 

Θεςςαλονίκθ, Υυνεδριακό Μζντρο Φράπεηασ Σειραιώσ, ΣΙΡΣ,  Ματοφνθ 12-14, (22/9, 

21:00) 

Οι αςπρόμαυρεσ ταινίεσ «Απόκλθροσ τθσ Κοινωνίασ» (1947, 116’) και «Ο τρίτοσ άνκρωποσ» 

(1949, 104’), του ςκθνοκζτθ Κάρολ ιντ, τοποκετοφν τουσ πρωταγωνιςτζσ ςε 

παρθκμαςμζνεσ από τθ δίνθ του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου ευρωπαϊκζσ πόλεισ, οι οποίεσ 

ςθματοδοτοφν τθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ και κακορίηουν τθ μοίρα των ανκρϊπων. Με αφορμι 

τθ διπλι προβολι κα ανοίξει, ειδικά για το κοινό, θ ταράτςα του κτθρίου τθσ οδοφ 

Κατοφνθ. Δωρεάν, απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ (λόγω περιοριςμζνου αρικμοφ 

κζςεων). 

Τ/ 2310 385 662 

E.mail/ KyriaziK@piraeusbank.gr 

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ) 

 

Θεςςαλονίκθ, Αρχαιολογικόσ χώροσ Φοφμπασ και Φράπεηασ Θζρμθσ  (22/9) 

«Θ κατοίκιςθ ςτθ Κζρμθ. Από τθν Νεολικικι εποχι μζχρι ςιμερα»  Εκπαιδευτικι 

ενθμερωτικι δράςθ για μακθτζσ Α/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Τ/ 2310 801402 

E.mail/ efapeth@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρεριφζρειασ Κεςςαλονίκθσ, Διμοσ Κζρμθσ 

 

Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ  (24/9) 

«Θ διαρκισ κατοίκθςθ και μετεξζλιξθ τθσ Κζρμθσ από τθν πρϊτθ νεολικικι εγκατάςταςθ 

ζωσ τθ δθμιουργία τθσ ςφγχρονθσ πόλθσ»  Ρεριιγθςθ ενθλίκων ςτουσ αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ τθσ Κζρμθσ  

Τ/ 2310 801402 

E.mail/ efapeth@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρεριφζρειασ Κεςςαλονίκθσ, Διμοσ Κζρμθσ 

 

Αρχαιολογικόσ χώροσ Ρλφνκου (22/9) 

mailto:lemm-th@otenet.gr
mailto:KyriaziK@piraeusbank.gr
mailto:efapeth@culture.gr
mailto:efapeth@culture.gr


«ΠΟΛ(Ε)ΙΣ τθσ αρχαίασ Ολφνκου: νοικοκυριό και αγροτικι ηωι»  

- 9:30 & 11:30 για μακθτζσ Εϋ & Στ’ Δθμοτικοφ και Αϋ& Β’ Γυμναςίου (ςε ομάδεσ μζχρι 25 
άτομα κατόπιν ςυνεννόθςθσ), - 17.30 για οικογζνειεσ και ενιλικεσ 
Βιωματικι δράςθ με προβολι διαφανειϊν, παρουςίαςθ και ςυμμετοχι του κοινοφ ςε 
τεχνικζσ ανάκτθςθσ αρχαιοβοτανικϊν και άλλων οργανικϊν καταλοίπων, προςζγγιςθ 
λειτουργίασ αρχαίου ελαιοπιεςτθρίου και  περιιγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο εςτιάηοντασ 
ςτισ κοινωνικο-πολιτικζσ αλλαγζσ κατά τουσ αρχαϊκοφσ και τουσ κλαςικοφσ χρόνουσ, 
ιδιαίτερα ςτθν χωρο-οργάνωςθ τθσ κλαςικισ πόλεωσ.  
Τ/ 23710 22060, 2310 285163 
Εφορεία Αρχαιοτιτων Χαλκιδικισ και Αγίου Προυσ, Διμοσ Ρολυγφρου & Τοπικι Κοινότθτα Ολφνκου, 
Διεφκυνςθ Α/βάκμιασ & Β/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ 

 

Σζλλα, Αρχαιολογικόσ χώροσ  (23/9) 

«Ρόλισ και Χϊρα: αςτικοί και αγροτικοί πλθκυςμοί ςε τρεισ κόςμουσ (Κλαςικι αρχαιότθτα 

ϊμθ, Βυηάντιο)» Αρκρωτι εκδιλωςθ δεκάλεπτων παρουςιάςεων και ξενάγθςθ ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ρζλλασ με ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ των πόλεων και τθσ υπαίκρου ςε 

τρεισ περιόδουσ, τθν κλαςικι αρχαιότθτα (Ρζλλα), τθν φςτερθ αρχαιότθτα (Ζδεςςα), και τον 

Μεςαίωνα (Χρυςι-Μογλενά ςτθν Αλμωπία) 

Τ/ 23820 31160, 23810 24356 

Δελτία Τφπου και φωτογραφικό υλικό από τισ εκδθλϊςεισ τθσ Εφορείασ δθμοςιεφονται 

ςτουσ παρακάτω κόμβουσ:  

http://www.pella-museum.gr, https://www.facebook.com/pages/-Archaeological-Museum-

of-Pella/ 

E.mail/ efapel@culture.gr, pella.museum@gmail.com   

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρζλλασ 

 

Δίον, Αρχαιολογικό Ξουςείο  (22/9) 

«Κζλω να γυρίςω ςπίτι μου» Αφιγθςθ παραμυκιοφ με κεντρικό κζμα τθν αρχαιοκαπθλία 

Τ/ 23510 47 883 

E.mail/ gerofoka@gmail.com       

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ριερίασ 

 

Αρχαιολογικό χώροσ Σφδνασ, Ο. Σιερίασ (22/9) 

«Ρφδνα: οι μεταμορφϊςεισ μιασ πόλθσ» Ξενάγθςθ ςτο κάςτρο τθσ Ρφδνασ με κζμα τθ 

μορφι και τισ μεταμορφϊςεισ τθσ πόλθσ, τθν ακμι και τθ ςυρρίκνωςι τθσ κατά τθ 

μακραίωνθ ιςτορία τθσ 

Τ/ 23520 33 883 

E.mail/ stavrach@hotmail.com        

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ριερίασ  

 

Νείβθκρα Σιερίασ, Βιωματικό Σάρκο  (23,24/9) 

«Ρόλεισ και Άνκρωποι»  

23,24/9: Ξεναγιςεισ ςτο πάρκο Λειβικρων και ζκκεςθ γλυπτϊν του Λ. Ροιμενίδθ με τίτλο 

«Ρόλισ και Ρόλεισ – Θ κακθμερινότθτά τουσ, θ Τζχνθ μασ» 

23/9: Ομιλίεσ «Αρχαιολογικζσ κζςεισ του Μακεδονικοφ Ολφμπου», «Ραραδοςιακοί οικιςμοί 

του Μακεδονικοφ Ολφμπου», «Ραραδοςιακι Οικοτεχνία», «Φυτά και Ραραδοςιακζσ 

Χριςεισ», «Ρροςβάςιμθ Ρόλθ!» 

http://www.pella-museum.gr/
https://www.facebook.com/pages/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82-Archaeological-Museum-of-Pella/434922793269007?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/pages/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82-Archaeological-Museum-of-Pella/434922793269007?ref=aymt_homepage_panel
mailto:efapel@culture.gr
mailto:pella.museum@gmail.com
mailto:gerofoka@gmail.com
mailto:stavrach@hotmail.com


24/9 Βιωματικά εργαςτιρια «Φυςικι δόμθςθ – προετοιμαςία πρϊτων υλϊν και καταςκευι 

ωμοπλίνκων», «Βαφι και φφανςθ μαλλιοφ – Καταςκευι τςόχασ», «Ανακαλφπτουμε ςτθ 

φφςθ τα φυτά που χρθςιμοποιοφμε ςτθν κακθμερινι μασ ηωι» 

Τ/ 23520 33 884 

E.mail/ eklinaki@yahoo.gr        

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ριερίασ, Νομαρχιακι Επιτροπι του ΤΕΕ Ριερίασ, Σφλλογοσ Διπλωματοφχων 

Μθχανικϊν Ν. Ριερίασ, Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ολφμπου, Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ 

Δρυμοφ Ολφμπου, Κζντρο Εκπαίδευςθ και Αποκατάςταςθσ Τυφλϊν – Ραράρτθμα Κεςςαλονίκθσ 

 

Αιανι Μοηάνθσ, Αρχαιολογικό Ξουςείο   (24/9) 

 «Ρόλεων δρϊμενα. Ραλιζσ ιςτορίεσ πίςω από ςφγχρονεσ τελετουργίεσ» Ραρουςίαςθ 

λαϊκϊν δρϊμενων που ανάγονται ςτθν αρχαιότθτα, ζωσ και τθν προϊςτορία. 

Τ/ 24610 98800 

E.mail/ efakoz@culture.gr    

Εφορεία Αρχαιοτιτων Κοηάνθσ, Ρολιτιςτικόσ Μορφωτικόσ Σφλλογοσ Αιανισ θ «Ρρόοδοσ», Σφλλογοσ 

Βλατςιωτϊν Ρτολεμαΐδασ, Σφλλογοσ Βοιωτϊν Κοηάνθσ «θ Αγία Ραραςκευι», Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ 

Ρενταλόφου, Ροντιακόσ Μορφωτικόσ Σφλλογοσ Αγίου Δθμθτρίου – υακίου, Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ 

Αςβεςτόπετρασ, Μορφωτικόσ Σφλλογοσ Σερβίων «Τα Κάςτρα», Λαογραφικόσ Σφλλογοσ Ρελεκάνου, 

Σφλλογοσ «Λάκκοσ του Μαγγάνθ» 

 

 

Γρεβενά, περιοχι Βεντηίων (24/9) 

 «Ρόλε(ι)σ, Γθ και θ Ρζτρα»  

 Κεματικι ξενάγθςθ ςε μνθμεία τθσ περιοχισ Βεντηίων (Λ.Ν. Κοίμθςθσ τθσ Κεοτόκου 

Κνίδθσ, Λ.Ν. Κοίμθςθσ Κεοτόκου και Λ.Ν. Αγ. Δθμθτρίου ςτον εγκαταλελειμμζνο οικιςμό 

«Κολοκυκάκι»), περίπατοσ και βιωματικι δράςθ τοπικισ παράδοςθσ ςτθν πζτρα. 

 Ενθμζρωςθ για του οικιςμοφσ τθσ περιοχισ από τθν προϊςτορικι ζωσ και τθ 

μεταβυηαντινι εποχι και τθν παραγωγικι τουσ δραςτθριότθτα 

Τ/ 24610 25903 

E.mail/ efagre@culture.gr      

Εφορεία Αρχαιοτιτων Γρεβενϊν, Διμοσ Γρεβενϊν, Διεφκυνςθ Δαςϊν Γρεβενϊν  

 

Υζρρεσ, Ζιντηιρλί Φηαμί  (22/9-8/10)  

«διαχρονίεσ»   

Ράνω από 15 εικαςτικοί καλλιτζχνεσ ιχνθλατοφν τα ςθμάδια πολιτιςμοφ των Σερρϊν,  

παρουςιάηοντασ ποικίλα εικαςτικά ζργα τουσ εμπνευςμζνα από τθν ιςτορία και τον 

πολιτιςμό  τθσ πόλθσ. Μνθμεία, τόποι, αντικείμενα,  ευριματα, διαφορετικοί πολιτιςμοί, 

κρθςκείεσ, γλϊςςεσ και άνκρωποι ςυνκζτουν ζνα μωςαϊκό, απʼ όπου οι καλλιτζχνεσ 

αντλοφν τισ ιδζεσ τουσ και αναπτφςςουν ζνα δικό τουσ διάλογο με τα μνθμεία και τθν 

ιςτορία. Θ ζκκεςθ πραγματοποιείται ςε ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά και ενδιαφζροντα 

οκωμανικά μνθμεία των Σερρϊν, το Ηιντηιρλί Τηαμί. Αναφορά ςτο μνθμείο και ςτα ζργα των 

καλλιτεχνϊν κα γίνει ςε εκδιλωςθ που κα πραγματοποιθκεί τθν Ραραςκευι 22 

Σεπτεμβρίου 2017, ϊρα 18:00.   

Τ/ 23210 21084  

E.mail/ efaser@culture.gr      

mailto:eklinaki@yahoo.gr
mailto:efakoz@culture.gr
mailto:efagre@culture.gr


Εφορεία Αρχαιοτιτων Σερρϊν, Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν, Διμοσ Σερρϊν, Πμιλοσ Σερρϊν για  

τθν Unesco 

 

Δράμα, Θάρρος ι Υαντιρβάν Φηαμί  (22 - 28/9) 

 «Με κάρροσ ςτο παρελκόν» Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν Γυμναςίου ςτο υπό 

αποκατάςταςθ πρϊθν μουςουλμανικό τεμζνοσ που φιλοξζνθςε τισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

ιςτορικισ εφθμερίδασ τθσ Δράμασ, Θάρροσ. 

Τ/ 25210 58017, 58012 

E.mail/ efadra@culture.gr, mkontogiannopoulou@culture.gr   

Εφορεία Αρχαιοτιτων Δράμασ, Raycap A.E, Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Δράμασ  

 

Δράμα, Υυνεδριακό Μζντρο Hydrama Grand Hotel (αναπαλαιωμζνθ καπναποκικθ 

Spierer), 22, 24/9 

Επιςτθμονικό ςυμπόςιο με κζμα «Τοπικόσ πολιτιςμόσ και εκπαιδευτικά προγράμματα: τα 

ςφγχρονα διαβατιρια ιπιασ ιςχφοσ για τισ διεκνείσ ςχζςεισ των πόλεων» με διαλζξεισ, 

κινθτά εργαςτιρια, ξεναγιςεισ, ςτρογγυλι τράπεηα, παρουςιάςεισ λαογραφικϊν 

δρϊμενων, λαϊκό παραδοςιακό γλζντι. 

Τ/ 25210 62431 

E.mail/ dipdram@sch.gr  

Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δράμασ, Κζντρο Ρολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ 

 

 

Μτιριο πρώθν δθμαρχείου Δοξάτου Δράμασ (23/9) 

Επιςτθμονικό ςυμπόςιο με κζμα «Άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά και εκπαιδευτικά 

προγράμματα: τα ςφγχρονα διαβατιρια ιπιασ ιςχφοσ για τισ διεκνείσ ςχζςεισ των πόλεων» 

με διαλζξεισ, ςυγκρότθςθ ομάδων ζρευνασ και επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ των λαϊκϊν 

ιππικϊν αγϊνων, ξεναγιςεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ιππικοφ ομίλου, μουςικι εκδιλωςθ 

Τ/ 25210 62431 

E.mail/ dipdram@sch.gr  

Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δράμασ, Διμοσ Δοξάτου 

 

Μιλκίσ, Αρχαιολογικό Ξουςείο  (21,22/9) 

21/9: «Κινϊντασ για νερό ςτθν κρινθ…» Εκπαιδευτικι δράςθ για μακθτζσ Γυμναςίου – 

Λυκείου μζςα ςτθν πόλθ με αφετθρία τθ βρφςθ Σαλάτσ και τζρμα το Αρχαιολογικό Μουςείο 

και ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ ςθμεία που ςυνδζονται με το νερό και αποτζλεςαν τόπουσ 

ςυνάντθςθσ και κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ κατά το παρελκόν.  

22/9: «Από τθν Ευρωπό τθσ Μακεδονίασ ςτθ ςυριακι Δοφρα – Ευρωπό …και το 

αντίςτροφο» Κεματικι ξενάγθςθ με δθμιουργικό εργαςτιριο αποκλειςτικά για πρόςφυγεσ 

από τθ Συρία επικεντρωμζνθ ςε εκκζματα από τθν Ευρωπό, γενζτειρα του Σελεφκου, 

ιδρυτι τθσ Δοφρασ - Ευρωποφ 

Τ/ 2310 801 402-428 

E.mail/ efakil@culture.gr      

Εφορεία Αρχαιοτιτων Κιλκίσ 
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Αρχαιολογικόσ χώροσ Σαλατιανοφ, Ο. Μιλκίσ  (24/9) 

 «Μωρον: μια πόλθ τθσ αρχαιότθτασ» Κεματικι ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο 

Τ/ 2310 801 402-428 

E.mail/ efakil@culture.gr      

Εφορεία Αρχαιοτιτων Κιλκίσ 

 

Φλώρινα, Αρχαιολογικό Ξουςείο και παλιά πόλθ (23, 24/9) 

23/9 Διάλεξθ με κζμα «Ρόλεισ τθσ πόλεισ τθσ αρχαίασ Μακεδονίασ: οικιςτικι ανάπτυξθ και 

κοινωνικζσ – οικονομικζσ δομζσ του χκεσ και του ςιμερα» 

24/9 Ρολιτιςτικι διαδρομι ςτθν παλιά πόλθ τθσ Φλϊρινασ και performance art 

Τ/ 23850-28206 

E.mail/ efaflo@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Φλϊρινασ  

 

Μαςτοριά, Βυηαντινό Ξουςείο  (22/9) 

«Θ οχφρωςθ τθσ πόλθσ τθσ Καςτοριάσ τθ βυηαντινι και μεταβυηαντινι εποχι» Εκπαιδευτικι 

δράςθ για ςχολικζσ ομάδεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (απαραίτθτθ θ διλωςθ 

ςυμμετοχισ). 

Τ/ 24670 88206 

E.mail/efakas@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Καςτοριάσ, Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ 

 

Άργοσ Ρρεςτικό, Αρχαιολογικό Ξουςείο  (22/9) 

«Διοκλθτιανοφπολθ: ο μεταςχθματιςμόσ μιασ ρωμαϊκισ πόλθσ ςε χριςτιανικι» 

Εκπαιδευτικι δράςθ για μακθτζσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ και τθσ Αϋ και Βϋ 

Γυμναςίου (απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ)  

Τ/ 24670 88200, 44616 

E.mail/ efakas@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Καςτοριάσ, Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ, 

Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ 

 

 

Μομοτθνι, Βυηαντινό Μάςτρο   (23/9) 

 Σπονδυλωτι ξενάγθςθ – performance ςτο βυηαντινό κάςτρο τθσ Κομοτθνισ που αποτζλεςε 

τον πυρινα τθσ ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ, με οδθγό ιςτορικά, αρχαιολογικά, λαογραφικά και 

πολεοδομικά ςτοιχεία τθσ πόλθσ που προβάλλουν τθν πολιτιςμικι μεταμόρφωςι τθσ.   

Τ/ 25310 22411 

E.mail/ efarod@culture.gr    

Εφορεία Αρχαιοτιτων οδόπθσ 

 

Υουφλί, Ξουςείο Ξετάξθσ   (23/9) 

Ραράςταςθ παραδοςιακϊν χορϊν.  

18:30-21:00 «Κάκε πόλθ ζνα ταξίδι» Χορευτικά ςυγκροτιματα από διάφορεσ περιοχζσ τθσ 

Ελλάδασ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςτον Ζβρο, κα παρουςιάςουν τον τόπο καταγωγισ, 

τισ παραδόςεισ και τουσ χοροφσ τουσ. Είςοδοσ ελεφκερθ. 

Τ/ 25540 23700 

mailto:efakil@culture.gr
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E.mail/ dimiskidouD@piraeusbank.gr     

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ) 

 

Άβδθρα, Αρχαιολογικόσ χώροσ και μουςείο  (24/9) 

«Άβδθρα. Τα λιμάνια και ο ρόλοσ τουσ ςτθν ιςτορικι πορεία τθσ πόλθσ»  

11.00. Διάλεξθ ςτο αρχαιολογικό Μουςείο Αβδιρων.  

11.45. Ρεριιγθςθ ςτα χερςαία και υποκαλάςςια λιμάνια τθσ πόλθσ  

Τ Μουςείου/ 25410 51003, 51783, Τ/ Αρχαιολογικοφ χϊρου  25410 51988 

E.mail/ efaxan@culture.gr ckallintzi@gmail.com     

 https://www.facebook.com/groups/477693452270516/   

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ξάνκθσ, Διμοσ Αβδιρων  

 

 

ΘΕΥΥΑΝΙΑ   
 

Σόλθ Νάριςασ (22,24/9) 

 «Ακζατθ Ρόλθ»: Ρρωτότυπθ περιιγθςθ – εξερεφνθςθ ςτθν ζκκεςθ του Διαχρονικοφ 

Ξουςείου Νάριςασ και ςε επιλεγμζνα ςθμεία ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ, μζςα από 

τθν οποία κα γίνει προςπάκεια να φωτιςτεί θ ιςτορία μιασ πόλθσ που κρατά κρυμμζνα τα 

μυςτικά 8500 ετϊν κάτω από τον ςφγχρονο αςτικό ιςτό. 

22/09 εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ακζατθ Ρόλθ» με ςυμμετοχι μακθτϊν δθμοτικϊν 

ςχολείων τθσ Λάριςασ. 

24/09, 11 π.μ.: Δράςθ «Ακζατθ Ρόλθ» για το κοινό (απαραίτθτθ διλωςθ ςυμμετοχισ). 

Τθλζφωνο για πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ ςυμμετοχισ: 2413 508242 

E.mail/ efalar@culture.gr  

web: larisa.culture.gr    

fb: Διαχρονικό Μουςείο Λάριςασ 

Θ δράςθ διοργανϊνεται από τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Λάριςασ ςε ςυνεργαςία με τθν Κοινωνικι 

Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ «Νόον Ζγνω». 

 

Βόλοσ, Ξουςείο Σλινκοκεραμοποιίασ Ο. &Υ. Φςαλαπάτα  (22,23/9) 

«Ρόλεισ και Λογοτεχνία» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ςχολικζσ ομάδεσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (Ραραςκευι 22/9, ϊρα 10:00-11:30, 12:00-13:30) και ενιλικεσ (Σάββατο 23/9, 

ϊρα 10:00-11:30, 12:00-13:30). Δωρεάν, απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ. 

Αξιοποιϊντασ αποςπάςματα κειμζνων νεοελλινων λογοτεχνϊν, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν 

τθν ευκαιρία να δουν «με άλλα μάτια» ςθμεία πόλεων (Ακινα, Ρειραιάσ, Κεςςαλονίκθ, 

Βόλοσ) διαχρονικά, παρατθρϊντασ και ςχολιάηοντασ τι ζχει αλλάξει και τι παραμζνει ίδιο, 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτο πϊσ αιςκάνονται γι’ αυτά οι ιρωεσ των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων. 

Τ/ 24210 29844 

E.mail/ SiexouV@piraeusbank.gr        

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ),  Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Μαγνθςίασ  

 

Γιαννοποφλειο Αρχαιολογικό Ξουςείο Αλμυροφ  (22/9) 

«Στθ χϊρα τθσ Ζλλθσ» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθν ελλθνιςτικι πόλθ τθσ Άλου για 
παιδιά 10-12 ετϊν. 
Τ/ 24210 76278 

mailto:dimiskidouD@piraeusbank.gr
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E/mail efamag@culture.gr 
Εφορεία Αρχαιοτιτων Μαγνθςίασ, Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Μαγνθςίασ 
 

Αρχαιολογικοί χώροι Άλου και Φκιωτίδων Θθβών (Ο. Αγχίαλοσ)    (22-23/9 και 1/10) 

22,23/9 «Λαμπροτάτθ Κθβαίων πόλισ» Ρεριθγιςεισ ςτισ Βαςιλικζσ Αϋ και Βϋ τθσ 

παλαιοχριςτιανικισ πόλθσ των Φκιωτίδων Κθβϊν  

24/9 «Άλοσ και Φκιϊτιδεσ Κιβεσ: ανακαλφπτοντασ ξανά δφο πόλεισ τθσ Αχαΐασ Φκιϊτιδασ» 

κεματικζσ περιθγιςεισ 

Τ/ 24210 76278 

E.mail/ efamag@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτιτων Μαγνθςίασ, Φιλάρχαιοσ Εταιρεία Αλμυροφ «Πκρυσ»  

 

 

Μαρδίτςα, Αρχαιολογικό Ξουςείο (22/9) 

«Ρόλ(ε)ισ τθσ αρχαίασ δυτικισ Κεςςαλίασ – Από το χκεσ ςτο ςιμερα» Κεματικι περιιγθςθ 

ςτθ μόνιμθ ζκκεςθ του μουςείου με οδθγό ευριματα από ταυτιςμζνεσ αρχαίεσ πόλεισ τθσ 

περιοχισ με ςτόχο να παρουςιαςτεί θ ιςτορία, θ πολεοδομικι οργάνωςθ, οι λατρείεσ, αλλά 

και οι μεταμορφϊςεισ τουσ ςτο πζραςμα των χρόνων 

Τ/ 24410 61 564 

E.mail/ efakar@culture.gr        

http://ldepka.culture.gr 

https://www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas/ 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Καρδίτςασ 

 

Αρχαιολογικόσ χώροσ Σφργου Μιερίου, Σ.Ε. Μαρδίτςασ  (22/9) 

«Ρόλ(ε)ισ τθσ αρχαίασ δυτικισ Κεςςαλίασ – Από το χκεσ ςτο ςιμερα» Ρεριιγθςθ ςτα 

κατάλοιπα τθσ αρχαίασ πόλθσ του Κιερίου εςτιάηοντασ ςτθν πολεοδομικι και πολιτικισ τθσ 

οργάνωςθ και τον αντίκτυπο των αρχαιολογικϊν καταλοίπων ςτουσ ςθμερινοφσ κατοίκουσ 

τθσ περιοχισ (απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ) 

Τ/ 24410 61 564 

E.mail/ efakar@culture.gr        

http://ldepka.culture.gr 

https://www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas/ 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Καρδίτςασ 

 

 

Αρχαιολογικόσ χώροσ αρχαίων Γόμφων, Σ.Ε. Μαρδίτςασ  (22/9) 

«Ρόλ(ε)ισ τθσ αρχαίασ δυτικισ Κεςςαλίασ – Από το χκεσ ςτο ςιμερα» Ρεριιγθςθ ςτα 

κατάλοιπα τθσ αρχαίασ πόλθσ των Γόμφων, ςτθ κζςθ Επιςκοπι Τ.Ε. Μουηακίου εςτιάηοντασ 

ςτθν πολεοδομικι και πολιτικι οργάνωςθ, τισ λατρείεσ και τισ μεταμορφϊςεισ τθσ αρχαίασ 

πόλθσ ςτο πζραςμα των χρόνων (απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ) 

Τ/ 24410 61 564 

E.mail/ efakar@culture.gr        

http://ldepka.culture.gr 

https://www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas/ 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Καρδίτςασ 

 

mailto:efamag@culture.gr
mailto:efamag@culture.gr
mailto:efakar@culture.gr
http://ldepka.culture.gr/
https://www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas/
mailto:efakar@culture.gr
http://ldepka.culture.gr/
https://www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas/
mailto:efakar@culture.gr
http://ldepka.culture.gr/
https://www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas/


Αρχαιολογικόσ χώροσ Ξθτρόπολθσ – Αρχαϊκόσ ναόσ Απόλλωνα αρχαίασ Ξθτρόπολθσ, 

Σ.Ε. Μαρδίτςασ (22/9) 

«Ρόλ(ε)ισ τθσ αρχαίασ δυτικισ Κεςςαλίασ – Από το χκεσ ςτο ςιμερα» Κεματικι περιιγθςθ 

ςτα ρωμαϊκά λουτρά τθσ αρχαίασ πόλθσ και τον ναό του Απόλλωνα με κζμα τθ ςταδιακι 

εξζλιξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ πολιτικισ οργάνωςισ τθσ από τθν μικρι και άςθμθ 

κϊμθ ςε μια ιςχυρι και πλοφςια  πόλθ – κράτοσ μζςα από ςυνοικιςμοφσ και ομοςπονδίεσ 

(απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ) 

Τ/ 24410 61 564 

E.mail/ efakar@culture.gr        

http://ldepka.culture.gr 

https://www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas/ 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Καρδίτςασ 

 

 

Αρχαιολογικόσ χώροσ Μζδρου – αρχαία ρκθ και αρχαιολογικι Υυλλογι  (22/9) 

«Ρόλ(ε)ισ τθσ αρχαίασ δυτικισ Κεςςαλίασ – Από το χκεσ ςτο ςιμερα» Ρεριιγθςθ ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο Κζδρου, όπου διατθροφνται τα κατάλοιπα τθσ αρχαίασ Πρκθσ και ςτθν 

αρχαιολογικι ςυλλογι (απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ) 

Τ/ 24410 61 564 

E.mail/ efakar@culture.gr        

http://ldepka.culture.gr 

https://www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas/ 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Καρδίτςασ 

 

Φρίκαλα, Δίδυμο Ρκωμανικό Νουτρό  (21, 22/9) 

«Μια μζρα ςτα λουτρά τθσ πόλθσ» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μακθτζσ Δϋ- ΣΤϋ Δθμοτικοφ 

Τ/ 24310 76647 

E.mail/ efatri@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτιτων Τρικάλων, Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Τρικάλων   

 

Φρίκαλα, Αρχαιολογικι Υυλλογι  (22-24/9) 

22/9 Ξενάγθςθ με κζμα «Τα εκκζματα τθσ Συλλογισ μιλοφν για τθν αρχαία Τρίκκθ» 

23-24/9 Σπουδαςτζσ καλλιτεχνικϊν εργαςτθρίων τθσ πόλθσ των Τρικάλων αποδίδουν 

εκκζματα τθσ Συλλογισ 

Τ/ 24310 76647 

E.mail/ efatri@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτιτων Τρικάλων, Εργαςτιρια ηωγραφικισ Τρικάλων 
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ΗΣΕΙΤΡΥ - ΕΣΦΑΟΗΥΑ 
 

 

Ιωάννινα, Αρχαιολογικό Ξουςείο (22-24/9) 

«Ιωάννινα και πζριξ»  

22/9 Κεματικι περιιγθςθ ςτθν περιοδικι ζκκεςθ «Θ Αρχαιολογία του Λεκανοπεδίου: από 

τισ απαρχζσ ζωσ τθν φςτερθ αρχαιότθτα με τίτλο «Ραςςαρϊν» και επίκεντρο τθ ςυηιτθςθ 

των τελευταίων ετϊν ςχετικά με τθν ταφτιςθ τθσ κζςθσ τθσ πρωτεφουςασ των Μολοςςϊν 

22/9 «Ρόλεισ και κϊμεσ ςτθν αρχαία Ιπειρο» εκπαιδευτικι δράςθ για μακθτζσ Γυμναςίου 

– Λυκείου με ζμφαςθ ςτθν Ραςςαρϊνα, τα ερείπια τθσ οποίασ ζχουν αναηθτθκεί ςτο 

Κάςτρο των Λωαννίνων 

23,24/9 Κεματικι ξενάγθςθ με τίτλο «Δωδωναίων πόλισ» και οδθγό τα μολφβδινα 

χρθςτιρια ελάςματα από το μαντείο τθσ Δωδϊνθσ  

Τ/ 26510 01076/8 

E.mail/ ikatsadima@culture.gr, evasiliou@culture.gr, efaioa@culture.gr         

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λωαννίνων, Ρνευματικό Κζντρο του Διμου Λωαννίνων, Φίλοι του Α.Μ. 

Λωαννίνων 

 

Ιωάννινα, Αρχαιολογικόσ χώροσ Δωδώνθσ (22/9) 

«Ιωάννινα και πζριξ»  

«Δωδωναίων πόλισ» Κεματικι ξενάγθςθ με οδθγό τα μολφβδινα χρθςτιρια ελάςματα από 

το μαντείο τθσ Δωδϊνθσ  

Τ/ 26510 01062 

E.mail/ efaioa@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λωαννίνων, Διμοσ Δωδϊνθσ 

 

Ιωάννινα, Αρχαιολογικόσ χώροσ Ακρόπολθσ Ξεγάλου Γαρδικίου (22/9) 

«Ιωάννινα και πζριξ»  

«Ο οικιςμόσ και θ Ακρόπολθ του Μεγάλου Γαρδικίου» Κεματικι ξενάγθςθ ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο  

Τ/ 26510 01077/3 

E.mail/ thkirkou@culture.gr, nchoinas@gmail.com, koutliani@yahoo.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λωαννίνων, Διμοσ Ηίτςασ 

 

Ιωάννινα, Αρχαιολογικόσ χώροσ Μαςτρίτςασ (22/9) 

«Ιωάννινα και πζριξ»  

«Ο οικιςμόσ και θ Ακρόπολθ τθσ Καςτρίτςασ Λωαννίνων» Κεματικι ξενάγθςθ ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο τθσ ακρόπολθσ Καςτρίτςασ 

Τ/ 26510 01060/61/73 

E.mail/ pgiouni@culture.gr, ifaklari@culture.gr, chkappa@culture.gr         

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λωαννίνων, Διμοσ Λωαννιτϊν/Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ «Τζκμων» 

 

Ιωάννινα, Μλθματιά (τ. Βελτςίςτα) (23/9) 

«Ιωάννινα και πζριξ»  

«Μεταβυηαντινά μνθμεία τθσ Κλθματιάσ» Κεματικζσ ξεναγιςεισ 
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Τ/ 26510 01050, 25989, 39580 

E.mail/ ikalogianni@culture.gr, pdimitrakopoulou@culture.gr , dipapaioannou@culture.gr       

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λωαννίνων, Διμοσ Ηίτςασ, Δ.Δ. Κλθματιάσ, Λ.Μ. Μθτρόπολθσ Λωαννίνων 

 

 

Ιωάννινα, Εςωτερικι Ακρόπολθ Μάςτρου Ιωαννίνων (22/9) 

 «Ιωάννινα και πζριξ» 

Αίκουςα πολλαπλών χριςεων - Ζκκεςθ εικόνων και κειμθλίων με τίτλο «Ανα-γεννιςεισ, το 

ζργο των ςυντθρθτϊν τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Λωαννίνων (2014-2017)» 

Θθςαυροφυλάκιο – Κεματικι ξενάγθςθ με κζμα «Γιάννενα και Αργυροχοΐα»  

Τ/ 26510 01050, 25989, 39580 

E.mail/ ikalogianni@culture.gr, pdimitrakopoulou@culture.gr, dipapaioannou@culture.gr, 

azogaki@culture.gr,aefthimiadou@culture.gr,melinanaka1975@gmail.com, 

gkyrkos@yahoo.com, mairhmoraith@hotmail.com       

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λωαννίνων, Διμοσ Λωαννιτϊν 

 

Ιωάννινα, Ξουςείο Αργυροτεχνίασ (22, 24/9) 

 «Μια πόλθ… τρεισ κρθςκείεσ»  

Ραράςταςθ αφιγθςθσ για ςχολικζσ ομάδεσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, αλλά και για γενικό κοινό, με ιςτορίεσ από τισ τρεισ κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ 

τθσ πόλθσ των Λωαννίνων. (22/9 10:30 για μακθτζσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ & 12:00 για 

μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ). Δωρεάν, απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ. 

24/9 19:00 για γενικό κοινό. Δωρεάν, απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ. 

Τ/ 26510 64065 

E.mail/ drimtziaa@piraeusbank.gr 

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ) 

 

Ιωάννινα, Ξονζσ νιςου λίμνθσ Ιωαννίνων (24/9) 

«Ιωάννινα και πζριξ»  

«Μονζσ Νιςου λίμνθσ Λωαννίνων» Κεματικζσ περιθγιςεισ  ςτισ μονζσ του νθςιοφ με 

επίκεντρο τθ ςφνδεςθ τθσ μοναςτικισ πολιτείασ του νθςιοφ με το αςτικό κζντρο των 

Λωαννίνων και Ρεριιγθςθ-Επίςκεψθ ςτο Μουςείο τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 

Τ/ 26510 01050, 25989, 39580 

E.mail/ ikalogianni@culture.gr, pdimitrakopoulou@culture.gr, dipapaioannou@culture.gr           

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λωαννίνων, Διμοσ Λωαννιτϊν, Λ. Μθτρόπολθ Λωαννίνων, Φορζασ Διαχείριςθσ 

Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 

 

Άρτα, Αρχαιολογικό Ξουςείο (22/9) 

«Αμβρακία: μια κορινκιακι αποικία. Αςτικζσ και υπαίκριεσ λατρείεσ»  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μζςα από τα εκκζματα 

του μουςείου, προβολζσ και εκπαιδευτικά παιχνίδια και εικαςτικά εργαςτιρια. 

Τ/ 26810 24636 

E.mail/ efaart@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτιτων Άρτασ, Εφορεία Ραλαιοανκρωπολογίασ - Σπθλαιολογίασ 
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Ηγουμενίτςα, Αρχαιολογικό Ξουςείο (24/9) 

 «Ανακαλφπτω τθν πόλθ μου» Εκπαιδευτικόσ περίπατοσ με αφετθρία το αρχαιολογικό 

μουςείο για το ευρφ κοινό με οδθγοφσ μνθμεία, χϊρουσ, αλλά και ολόκλθρεσ γειτονιζσ που 

λειτουργοφν ωσ τοπόςθμα για τθν ιςτορία τθσ πόλθσ και τουσ κατοίκουσ τθσ 

παρακολουκϊντασ τισ μεταμορφϊςεισ τουσ μζςα ςτο χρόνο 

Τ/ 26650 28539 

E.mail/ efathe@culture.gr, amig@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτιτων Κεςπρωτίασ 

 

Ξουςείο Ζακφνκου – Πενοποφλειοσ Σαιδικι Βιβλιοκικθ (22,23/9) 

 «Θ κλθρονομιά και το μζλλον τθσ μικρισ ευρωπαϊκισ πόλθσ» 

22/9,9.00-14.00 Εκπαιδευτικι δράςθ για μακθτζσ Δϋ, Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ με τίτλο «Χαμζνα 

Μνθμεία τθσ πόλθσ μασ ςτο Μουςείο Ηακφνκου».  

22/9, 18.30-17.30 Εκπαιδευτικι δράςθ για παιδιά από 5 ετϊν ςτθν Ξενοποφλειο παιδικι 

βιβλιοκικθ με τίτλο: «Εργαςτιρι αρχιτεκτονικισ τθσ φανταςτικισ μασ πόλθσ». 

23/09, 19.00-21.00), Θμερίδα ςτο Μουςείο Ηακφνκου με τίτλο «Θ κλθρονομιά και το μζλλον 

τθσ μικρισ ευρωπαϊκισ πόλθσ». 

Τ/ 26950 42714 

E.mail/ efazak@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ηακφνκου, Σφλλογοσ Φίλων Ξενοπουλείου Ραιδικισ Βιβλιοκικθσ – Τεχνικό 

Επιμελθτιριο, Τμιμα Δυτικισ Ελλάδοσ, Ν.Ε. Ηακφνκου – Εκνικό Μετςόβειο Ρολυτεχνείο 

 

 

 

ΥΦΕΤΕΑ ΕΝΝΑΔΑ 
 

Θιβα, Αρχαιολογικόσ χώροσ Δικαςτικοφ Ξεγάρου Θθβών (22/9) 

«Υφγχρονεσ Ιςτορίεσ Αρχαίων Σόλεων» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια βυηαντινι γειτονιά» για παιδιά Ε και ΣΤ Δθμοτικοφ και 

ςχολικζσ ομάδεσ, με το οποίο επιχειρείται να φωτιςτεί θ ιςτορία τθσ αρχαίασ και βυηαντινισ 

Κιβασ, ωσ κζντρο πολιτικισ, οικονομικισ και πολιτιςμικισ ηωισ.  

Τ/ 2262023559 

E.mail/ efavio@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Βοιωτίασ 

ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΘΒΑΣ www.mthv.gr 

ΚΑΝΑΛΛ EFA VIOTIAS https://www.youtube.com/channel/UCyndKmjILb7X8H-kidpVsKQ 

 

Υχθματάρι, Αρχαιολογικό Ξουςείο  (22/9) 

«Υφγχρονεσ Ιςτορίεσ Αρχαίων Σόλεων» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τανάγρασ Γθ» για παιδιά Ε και ΣΤ Δθμοτικοφ και ςχολικζσ 

ομάδεσ. 

Τ/ 2262058220  

E.mail/ efavio@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Βοιωτίασ 

ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΘΒΑΣ www.mthv.gr 

ΚΑΝΑΛΛ EFA VIOTIAS https://www.youtube.com/channel/UCyndKmjILb7X8H-kidpVsKQ 

mailto:efathe@culture.gr
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Αρχαία Φάλαρα, Ο. Φκιώτιδασ (22/9) 

Εκπαιδευτικι δράςθ με τίτλο «Γνωρίηοντασ τα αρχαία Φάλαρα με οδθγό το μικρό Νικία» 

και κζμα τθν οικιςτικι οργάνωςθ, τισ οχυρϊςεισ, τθ κρθςκεία και τθν ιςτορία του τόπου, 

κακϊσ και τισ κακθμερινζσ ςυνικειεσ των κατοίκων τθσ πόλθσ τον 4ο και 3ο αι. π.Χ 

Τ/ 22310 29992 

E.mail/ efafeu@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Φκιϊτιδασ – Ευρυτανίασ, Διεφκυνςθ Αϋ/βάκμιασ και Βϋ/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Φκιϊτιδασ 

 

Αρχαιολογικό Ξουςείο Δελφών (22-24/9) 

Ραρουςίαςθ με τίτλο «Θ λειτουργία τθσ πόλθσ των Δελφϊν κατά τουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ» 

Τ/ 22650 82313 

E.mail/ efafok@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Φωκίδασ 

Ακαναςία Ψάλτθ, Νίκοσ Ρετρόχειλοσ, Ανκοφλα Τςαροφχα 

 

Οαφπακτοσ, Φετιχζ Φηαμί (22/9) 

«Ρόλεισ από βελοφδο», εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ «Lasuperiorite» 

τθσ Μάρωσ Μιχαλαλάκου, που κα φιλοξενείται ςτο Φετιχζ Τηαμί από 11 Αυγοφςτου ζωσ 8 

Οκτϊβρθ. Το πρόγραμμα κα επαναλθφκεί ζωσ τθν λιξθ τθσ ζκκεςθσ, (απαραίτθτθ θ 

διλωςθ ςυμμετοχισ)  

Τ/ 26310 55654 

E.mail/ efaait@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Αιτωλοακαρνανίασ - Λευκάδασ 

 

Ξεςολόγγι, Αίκουςα Εκδθλώςεων Διοικθτθρίου Σ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ (22/9) 

Θμερίδα με τίτλο «Τζςςερισ αρχαίεσ πόλεισ γφρω από τθν Λερι (πόλθ): 
Ρλευρϊνα,  Αλίκυρνα, Καλυδϊνα, Οινιάδεσ» 
Τ/ 26310-55654 

E.mail/ efaait@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Αιτωλοακαρνανίασ - Λευκάδασ 

 

 

 

ΣΕΝΡΣΡΟΟΗΥΡΥ 
 

Αρχαιολογικό Ξουςείο Αρχαίασ Μορίνκου (22-24/9) 

«Θ διαχρονία του ςτολιςμοφ ωσ αντανάκλαςθ εξζλιξθσ πόλεων ςτθν Κορινκία», 

22/9 εκπαιδευτικζσ ξεναγιςεισ ςτθ μόνιμθ ζκκεςθ του μουςείου για ςχολικζσ ομάδεσ με 

εςτίαςθ ςτον ςτολιςμό και το κόςμθμα 

23/9 Εργαςτιρι καταςκευισ κοςμθμάτων με ζμπνευςθ από ςχετικά εκκζματα  

24/9 Ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο Αρχαίασ Στυμφάλου 

Τ/ 27410 32630 

E.mail/ efakor@culture.gr 

mailto:efafeu@culture.gr
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Εφορεία Αρχαιοτιτων Κορίνκου, Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ, Λςτορικό 

Λαογραφικό Μουςείο Κορίνκου 

 

Μόρινκοσ, Ιςτορικό – Ναογραφικό Ξουςείο (22,23/9) 

«Θ διαχρονία του ςτολιςμοφ ωσ αντανάκλαςθ εξζλιξθσ πόλεων ςτθν Κορινκία», 

22/9 εκπαιδευτικζσ ξεναγιςεισ ςε ςχολικζσ ομάδεσ με εςτίαςθ ςτον ςτολιςμό και το 

κόςμθμα 

23/9 ομιλία με κζμα το νεοελλθνικό κόςμθμα και τουσ ςυμβολιςμοφσ του  

Τ/ 27410 71690 

E.mail/ info@laografikokorinthou.gr 

Λςτορικό - Λαογραφικό Μουςείο Κορίνκου, ΡΛΟΡ – Μουςείο Ρεριβάλλοντοσ Στυμφαλίασ , 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Κορίνκου. 

 

Ξουςείο Σεριβάλλοντοσ Υτυμφαλίασ  (22-24/9) 

«Θ διαχρονία του ςτολιςμοφ ωσ αντανάκλαςθ εξζλιξθσ πόλεων ςτθν Κορινκία», 

22/9 10:00 «Σφμβολα και ςυμβολιςμοί ςτθν ακρόπολθ τθσ Αρχαίασ Στυμφάλου». Κεματικζσ 

περιθγιςεισ για ςχολικζσ ομάδεσ. Επιλεγμζνα αρχαιολογικά ευριματα αναδεικνφονται για 

πρϊτθ φορά, ωσ επιμζρουσ κεματικό ςφνολο τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ. Δωρεάν, απαραίτθτθ θ 

διλωςθ ςυμμετοχισ. 

24/9 12:00 «Γνωριμία με τθν Αρχαία Στφμφαλο». Ξενάγθςθ. Θ ςυμμετοχι είναι ελεφκερθ 

για το κοινό. 

24/9 13:00 «Στφμφαλοσ-Κόρινκοσ. Μεταλλοτεχνία και ιερζσ χριςεισ κοςμθμάτων». Ομιλίεσ. 

Είςοδοσ ελεφκερθ 

 Τ/ 27470 22296, 22279 

E.mail/ kiourktsoglouA@piraeusbank.gr   

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ) – Μουςείο Ρεριβάλλοντοσ Στυμφαλίασ, 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Κορίνκου. Λςτορικό - Λαογραφικό Μουςείο Κορίνκου   

 

Οαφπλιο, Σελοποννθςιακό Ναογραφικό Κδρυμα Β. Σαπαντωνίου (22/9) 

«Το Ναφπλιο ςτον 19ο αιϊνα”» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

Τ/ 27520 28947 

E.mail/ pff@otenet.gr  

Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Μδρυμα Β. Ραπαντωνίου 

 

Δθμθτςάνα, Χπαίκριο Ξουςείο Χδροκίνθςθσ (22-24/9) 

«Μια ματιά ςτθν πόλθ τθσ Δθμθτςάνασ» για ςχολικζσ ομάδεσ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Ε'-Στ' Δθμοτικοφ, Γυμνάςιο). Δωρεάν, απαραίτθτθ θ διλωςθ 

ςυμμετοχισ 

22/9, 10:30-12:30 «Σφντομθ ματιά ςτθν πόλθ». Οργανωμζνθ επίςκεψθ ςτα ςθμαντικότερα 

ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ Δθμθτςάνασ 

22/9, 12:30-13:15 «Μια πόλθ από νερό». Τα παιδιά κα ηωγραφίςουν, με τθν τεχνικι τθσ 

υδατογραφίασ, το κτιριο που τουσ προξζνθςε ενδιαφζρον 

22/9, 13:15-14:00 «Δθμθτςάνα. Μετακομίηοντασ ςτον καινοφργιο αιϊνα». Ρροβολι 

ντοκιμαντζρ, προϊόν τθσ εκνογραφικισ ζρευνασ του Γιάννθ Δρίνθ και του Σίλλα Μιχάλακα, 

mailto:info@laografikokorinthou.gr
mailto:pff@otenet.gr


που πραγματοποιικθκε ςτθ Δθμθτςάνα κατά τθν περίοδο 2007-2011, με κζμα τθ 

διερεφνθςθ των μεταςχθματιςμϊν  που ζχει υποςτεί ο χϊροσ  

 

«Μια ματιά ςτθν πόλθ τθσ Δθμθτςάνασ» για γενικό κοινό. Δωρεάν, θ ςυμμετοχι είναι 

ελεφκερθ για το κοινό. 

23/9, 10:30-12:30 «Σφντομθ ματιά ςτθν πόλθ». Οργανωμζνθ επίςκεψθ ςτα ςθμαντικότερα 

ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ Δθμθτςάνασ.  

23/9, 12:30-13:15 «Μια πόλθ από νερό». Τα παιδιά κα ηωγραφίςουν, με τθν τεχνικι τθσ 

υδατογραφίασ, το κτιριο που τουσ προξζνθςε ενδιαφζρον. 

23/9, 13:15-14:00 «Δθμθτςάνα. Μετακομίηοντασ ςτον καινοφργιο αιϊνα». Ρροβολι 

ντοκιμαντζρ, προϊόν τθσ εκνογραφικισ ζρευνασ του Γιάννθ Δρίνθ και του Σίλλα Μιχάλακα, 

που πραγματοποιικθκε ςτθ Δθμθτςάνα κατά τθν περίοδο 2007-2011, με κζμα τθ 

διερεφνθςθ των μεταςχθματιςμϊν  που ζχει υποςτεί ο χϊροσ. 

 

«Δθμθτςάνα. Μετακομίηοντασ ςτον καινοφργιο αιϊνα» 

24/9 13:15 Ρροβολι του ντοκιμαντζρ «Δθμθτςάνα. Μετακομίηοντασ ςτον καινοφργιο 

αιϊνα». Ρρόκειται για προϊόν τθσ εκνογραφικισ ζρευνασ του Γιάννθ Δρίνθ και του Σίλλα 

Μιχάλακα, που πραγματοποιικθκε ςτθ Δθμθτςάνα κατά τθν περίοδο 2007-2011, με κζμα 

τθ διερεφνθςθ των μεταςχθματιςμϊν  που ζχει υποςτεί ο χϊροσ. Θ είςοδοσ είναι ελεφκερθ 

για το κοινό.  

Τ/ 27950 31630 

E.mail/ papadopouloui@piraeusbank.gr  

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ) 

 

Σόλθ τθσ Σάτρασ, επιλεγμζνα μνθμεία του κεντρικοφ πολεοδομικοφ ιςτοφ (21,22,24/9) 

«Μια πόλθ, μια διαδρομι» Ρολιτιςτικζσ διαδρομζσ με ποικίλα δρϊμενα για το μακθτικό, 

αλλά και το ευρφ κοινό με αφετθρία το Ναό του Αγ. Ανδρζα και κατάλθξθ το κάςτρο ςτθν 

άνω πόλθ (21/9 για μακθτζσ Δθμοτικοφ, 22/9 για μακθτζσ Γυμναςίου, 24/9 για το ευρφ 

κοινό)  

Τ/ 2613 616 178 

E.mail/ efaacha@culture.gr, gmanolopoulou@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ, Εφορεία Νεωτζρων Μνθείων Δυτικισ Ελλάδασ, Ρεριφερειακι 

Διεφκυνςθ Α/βακμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτ. Ελλάδασ, Διάηωμα – Κίνθςθ Ρολιτϊν για τθν 

Ανάδειξθ Μνθμείων, Στζγθ Γραμμάτων Κωςτισ Ραλαμάσ, Εκελοντικι Ομάδα Αρχιτεκτόνων Ν. 

Αχαΐασ, Σχολι Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου 

 

Σφργοσ, Δθμόςια Μεντρικι Βιβλιοκικθ Σφργου (22/09) 

«Μνιμεσ από τθν πόλθ του Ρφργου ςτθν εποχι του Μεςοπολζμου & αρχαιολογικζσ 

ιςτορίεσ», ομιλίεσ για τθν κοινωνικι, πνευματικι & οικονομικι ηωι τθσ πόλθσ του Ρφργου 

τθν εποχι του Μεςοπολζμου, κακϊσ και ιςτορίεσ από τισ αναςκαφζσ τθν περίοδο αυτι από 

το Γερμανικό Αρχαιολογικό Λνςτιτοφτο ςτθν Ολυμπία και τθ ςχζςθ τουσ με τθν περιοχι. 

Τ/ 26240/22529 

Ε.mail/ cliagkouras@culture.gr, kloumioti@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Θλείασ, Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Ρφργου  

Η εκδιλωςθ πραγματοποιείται με τθ ςτιριξθ του Επιμελθτθρίου Ηλείασ 
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Ρλυμπία, Αρχαιολογικό Ξουςείο  (24/9) 

«Fortuna – Virtu - Amore» Συναυλία με άριεσ – ντουζτι από όπερεσ που αντλοφν τα κζματά 

τουσ από αρχαίουσ μφκουσ και ζργα για τςζμπαλο.  

Τ/ 26240 22529 

E.mail/ efahle@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Θλείασ, Διμοσ Αρχαίασ Ολυμπίασ 

 

Αρχαιολογικόσ χώροσ Μάςτρου Γερακίου και νεότεροσ οικιςμόσ Γερακίου (22,23/9) 

«Θ ιςτορία ενόσ οικιςτικοφ ςυνόλου» κεματικζσ ξεναγιςεισ με κζμα τθν ιςτορία του 

Γερακίου, αλλά και τθν τοπικι χλωρίδα (22/9 για μακθτζσ Δθμοτικοφ,  Σάββατο, ςτισ 23 

Υεπτεμβρίου, ςτον Αρχαιολογικό Χϊρο Κάςτρου Γερακίου κα πραγματοποιθκοφν 

ενθμερωτικζσ δράςεισ για το ευρφ κοινό, από αρχαιολόγουσ τθσ ΕΦΑΛΑΚ (5 -7 μ.μ.). Το 

βράδυ τθσ ίδιασ θμζρασ (8:30 μ.μ.) κα ακολουκιςει εκδιλωςθ με ηωντανι, παραδοςιακι 

μουςικι και χοροφσ, ςτθν πλατεία του νεϊτερου οικιςμοφ, με τθ ςυνεργαςία του Διμου 

Ευρϊτα, του Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου Γερονκρϊν και του Φιλανκρωπικοφ Συλλόγου Κυριϊν 

και Δεςποινίδων Γερακίου.» 

 

 

Τ/ 27310 25363 

E.mail/ efalak@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λακωνίασ, Διμοσ Ευρϊτα, Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Γερονκϊν, Φορζασ 

Διαχείριςθσ όρουσ Ράτωνα – Υγροτόπου Μουςτοφ 

 

Υπάρτθ, Ξουςείο Ελιάσ και Ελλθνικοφ Ναδιοφ (22/9) 

Μουςικζσ παραςτάςεισ για ςχολικζσ ομάδεσ και γενικό κοινό.  

11:00-12:30 «Ταξιδεφοντασ τθν Ελλάδα ςτισ πόλεισ του κόςμου», για ςχολικζσ ομάδεσ 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Μουςικι παράςταςθ για γνωςτοφσ Ζλλθνεσ που ταξίδεψαν, 

διακρίκθκαν και εμπνεφςτθκαν ςε διάφορεσ πόλεισ του κόςμου. Δωρεάν, απαραίτθτθ θ 

διλωςθ ςυμμετοχισ. 

21:00-23:00 «Ο Αττίκ ςτο Ραρίςι… και άλλεσ ιςτορίεσ», για γενικό κοινό. Τραγοφδια και 

αφθγιςεισ που ηωντανεφουν μουςικζσ ιςτορίεσ του Μεςοπολζμου. Είςοδοσ ελεφκερθ.  

Τ/ 27310 89315 

E.mail/ MpagiokosI@piraeusbank.gr 

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ) 

 

Αρχαίο κζατρο Γυκείου (22-24/9) 

22/9, 20.30 Κεατρικι παράςταςθ «Οι κυρίεσ τθσ αυλισ τθσ μικρισ μασ πόλθσ» βαςιςμζνο 

ςτο κεατρικό ζργο «Το ζκτο πάτωμα» του Άλφρεντ Ηερί από τθν εραςιτεχνικι κεατρικι 

Ομάδα του Διμου Ανατολικισ Μάνθσ 

23/9, 20.30 Φεςτιβάλ χορωδιϊν «Συνάντθςθ πολιτιςμϊν και πόλεων» με τισ χορωδίεσ τθσ 

Ηακφνκου, τθσ Σφρου τον Μουςικό Πμιλο Γυκείου 

24/9, 20.30 Κεατρικό δρϊμενο «Ο μφκοσ τθσ Ρερςεφόνθσ και θ πόλθ τθσ Ελευςίνασ» από 

τθν παιδικι ομάδα κεατρικισ ζκφραςθσ – παιδαγωγικισ κεάτρου του Διμου Ανατολικισ 

Μάνθσ 

Τ/ 27310 23315 /25363 

mailto:efahle@culture.gr
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E.mail/ efalak@culture.gr   

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λακωνίασ, Διμοσ Ανατολικισ Μάνθσ - Νομικό Ρρόςωπο Ρολιτιςμοφ και 

Ρεριβάλλοντοσ  

 

 

Αρχαιολογικό Ξουςείο Οεάπολθσ Βοιών (22/9) 

«Ψάχνοντασ τισ αρχαίεσ πόλεισ τθσ χερςονιςου του Μαλζα» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

μακθτζσ από Δϋ Δθμοτικοφ ζωσ Γ’ Γυμναςίου που ωσ βαςικι ιδζα ζχει τθ ςυνομιλία τθσ 

ιςτορίασ και τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι με το φυςικό περιβάλλον. 

Τ/ 27310 23315 

E.mail/ efalak@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λακωνίασ 

 

ΜΤΗΦΗ  

 
Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Ξουςείο (21/9 - 2/10) 

 «Κνωςόσ, Θράκλειον, Χάνδακασ: με το βλζμμα ςτθ κάλαςςα»  

Σφνολο δράςεων που ςτοχεφουν να αναδείξουν τον ιδιαίτερο ρόλο τθσ κάλαςςασ ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ εξωςτρζφειασ και του κοςμοπολιτιςμοφ ςτουσ οικιςμοφσ  που 

αναπτφχκθκαν διαχρονικά ςτθν παράκτια περιοχι του Θρακλείου.  

21/9, 10:00: Βιωματικό εργαςτιριο ςυντιρθςθσ επιλεγμζνων αρχαίων ζργων από καλάςςιο 

περιβάλλον για το ευρφ κοινό 

22/9, 9:00-12:00: Κεματικζσ ξεναγιςεισ ςτθ Μινωικι Συλλογι ςε μακθτζσ του Δθμοτικοφ - 

Βιωματικό εργαςτιριο ςυντιρθςθσ 

23/9, 10:30 και 11:30: Κεματικζσ ξεναγιςεισ που απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό (αρχαίοι 

χρόνοι, Συλλογι Λςτορικϊν Χρόνων) 

           13:00 μ.μ. κεματικι ξενάγθςθ ςτο Λςτορικό Μουςείο Κριτθσ από επιμελθτι του ΛΜΚ     

           (μεςαιωνικοί και νεότεροι χρόνοι) 

24/9, 19:00-20:00: αναγνϊςεισ φιλολογικϊν κειμζνων από μζλθ τθσ Ζνωςθσ Φιλολόγων 

Νομοφ Θρακλείου 

27/9, 19:00: Διάλεξθ του Διευκφνοντα Συμβοφλου του ΟΛΘ κ. Α. Φιλιππι, με κζμα "Θ 

ςφγχρονθ εικόνα του Λιμζνοσ Θρακλείου".  Κα ακολουκιςει ευςφνοπτθ κεματικι ξενάγθςθ 

ςτισ Συλλογζσ Μινωικϊν και Λςτορικϊν χρόνων 

29/9, 9:00-12:00: Κεματικζσ ξεναγιςεισ ςτθ Μινωικι Συλλογι ςε μακθτζσ του 

Γυμναςίου/Λυκείου - Βιωματικό εργαςτιριο ςυντιρθςθσ 

30/9, 11:00 και 12:00:  Κεματικζσ ξεναγιςεισ που απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό 

(Ρροϊςτορικοί χρόνοι, Μινωικι Συλλογι) 

2/10, 19:00: Διάλεξθ τθσ Επίτιμθσ Διευκφντριασ του ΑΜΘ, κ. Ν. Δθμοποφλου, με κζμα " Το 

επίνειο τθσ Κνωςοφ ςτον Ρόρο-Κατςαμπά: θ πφλθ τθσ Μινωικισ Καλαςςοκρατίασ". Κα 

ακολουκιςει ξενάγθςθ ςτα ευριματα από τον Ρόρο που εκτίκενται ςτθ Μινωικι Συλλογι 

του ΑΜΘ. 

Τ/ 2810 279 000, 2810 279 072, 2810 279 073 

E.mail/ amh@culture.gr 

Website/ http://heraklionmuseum.gr/  

mailto:efalak@culture.gr
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Αρχαιολογικό Μουςείο Θρακλείου, Λςτορικό Μουςείο Κριτθσ, Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου, 

Ζνωςθ Φιλολόγων Ν. Θρακλείου 

 

Ανάκτορο Μνωςοφ  (22/9) Ξενάγθςθ με κζμα: «Θ πόλθ και το ανάκτορο τθσ Κνωςοφ: μια 

διαφορετικι ξενάγθςθ» Κνωςόσ, ϊρα 11.00 

Τ/ 2810 279 200,  2810 279 201   

E.mail/ efahra@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Θρακλείου, Βρετανικι Σχολι – Ερευνθτικό Κζντρο Κνωςοφ 

 

 

Ενετικό Φροφριο Νιμζνοσ Ηρακλείου Ενετικό Φροφριο Νιμζνοσ  Ηρακλείου (22/9) 

Θμερίδα με τίτλο  «Κνωςόσ – Θράκλειο: ιςτορία δφο πόλεων»,  ϊρα ζναρξθσ ομιλιϊν 18.00 -

21.00 

Τ/ 2810 279 200,  2810 279 201, 2810   

E.mail/ efahra@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Θρακλείου, Βρετανικι Σχολι – Ερευνθτικό Κζντρο Κνωςοφ 

 

 

Νφττοσ Σεδιάδοσ – Σροφιτθσ Ηλίασ Αρκαλοχωρίου Ξονοφατςίου - Αρκαδία (Αφράτι Ινί 

Ξονοφατςίου (24/9) 

Ξενάγθςθ με τίτλο  "Αρχαιολογικόσ περίπατοσ ςτθ αρχαία Λφττο, ςτον Ρροφιτθ Θλία 

(Αρκαλοχϊρι) και ςτθν ελλθνορωμαϊκι Αρκαδία ( Μνι )". Εκκίνθςθ από το Δθμαρχείο Μινϊα 

Ρεδιάδοσ (Καςτζλλι) ςτισ 9.30π.μ 

Τ/ 2810279200,  2810 279 201   

E.mail/ efahra@culture.gr, calliopegk@gmail.com,   

Εφορεία Αρχαιοτιτων Θρακλείου, Διμοσ Μίνωα Ρεδιάδοσ, Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Μνατοσ 

 

Χανιά, Αρχαιολογικό Ξουςείο (22/9) 

 «ΡΟΛ(ε)ΛΣ» Μουςικι βραδιά ςτον κιπο του ΑΜΧ με τουσ Yar Aman, 25μελζσ μουςικό 

ςχιμα με ζγχορδα, κρουςτά και πνευςτά όργανα ςε ζνα πολυπολιτιςμικό μουςικό ταξίδι ςε 

πόλ(ε)ισ οικείεσ ςτθ Μεςόγειο και τα Βαλκάνια. 

Κα προθγθκεί κεματικι ξενάγθςθ-περιιγθςθ για τθν αρχαία Κυδωνία ςτο Μουςείο ςε 

οικογζνειεσ μεταναςτϊν που ηουν και δραςτθριοποιοφνται ςτα Χανιά (ςε ςυνεργαςία με 

τθν Ρρωτοβουλία Μεταναςτϊν) 

Τ/ 28210 44 418 

E.mail/ efacha@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Χανίων 

 

Μίςαμοσ, Αρχαιολογικό Ξουςείο (22/9, 9.00-12.00) 

 «Ρόλισ - κράτοσ: θ Ρολυρρινια μζςα από τισ επιγραφζσ τθσ» κεματικζσ εκπαιδευτικι 

ξενάγθςθ για ςχολικζσ ομάδεσ (απαραίτθτθ θ τθλεφωνικι διλωςθ ςυμμετοχισ)  

Τ/ 2821044418/94487 

E.mail/ efacha@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Χανίων 

 

Ρνικζ Γουλεδιανών, Τζκυμνο (23/9) 

mailto:efahra@culture.gr
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«Σκιαγραφίςεισ: ΡΟΛ(ε)ΛΣ ςτθν ΟνικζΓουλεδιανϊν». Ξενάγθςθ και ομιλία με κζμα τθν 

εξζλιξθ και τον μεταςχθματιςμό τθσ πόλθσ ςτθν Ονικζ Γουλεδιανϊν από τουσ αρχαϊκοφσ 

ζωσ τουσ νεότερουσ χρόνουσ 

Τ/ 28310 23653, 58842 

E.mail/ efareth@culture.gr  

Διεφκυνςθ ςελίδασ τθσ Ρροςωρινισ Ζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου εκφμνου ςτο 

facebook/ https://www.facebook.com/Archaeological-Museum-of-Rethymno-

1862299297343244/?fref=ts 

Εφορεία Αρχαιοτιτων εκφμνου,  Εκπολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Γουλεδιανϊν 

 

ΜΧΜΝΑΔΕΥ - ΟΗΥΙΑ Β. Α. ΑΙΓΑΙΡΧ - ΔΩΔΕΜΑΟΗΥΑ 
 

Σφργοσ Φινου, Ξουςείο Ξαρμαροτεχνίασ (22,23/9) 

«Δρόμο παίρνει, δρόμο αφινει, πάει ςτθν πόλθ και βρίςκει τθν τφχθ του» 

Ραραςτάςεισ αφιγθςθσ για ςχολικζσ ομάδεσ και γενικό κοινό και εργαςτιρια ςυλλογισ και 

παρουςίαςθσ ιςτοριϊν, από τον Στζλιο Ρελαςγό. 

22/9, 10:00-11:00, 11.30-12:30 Δφο αυτοτελείσ παραςτάςεισ αφιγθςθσ για ςχολικζσ 

ομάδεσ, με κζμα τθν πόλθ. Στισ αφθγιςεισ κα ακουςτοφν και δφο αποςπάςματα από τθν 

Οδφςςεια, τονίηοντασ τθν απουςία πόλθσ ςτουσ Κφκλωπεσ, ωσ ςθμάδι αγριότθτασ, ςε 

αντιδιαςτολι με τθν πόλθ των Φαιάκων, ωσ ςτοιχείο καλλιζργειασ και πολιτιςμοφ. Δωρεάν, 

απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ. 

22/9, 18:00 & 23/9 18:30 «Ρρϊτθ φορά που πιγα ςτθν πόλθ». Εργαςτιρι ςυλλογισ και 

αφιγθςθσ μαρτυριϊν, με κζμα τθν εςωτερικι μετανάςτευςθ, και παρουςίαςι του ςτο 

κοινό. Θ είςοδοσ για το κοινό είναι ελεφκερθ. 

Τ/ 22830 31290 

E.mail/ MichailI@piraeusbank.gr  GkrintzaliK@piraeusbank.gr 

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ), Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νοτίου Αιγαίου 

 

Αρχαιολογικόσ χώροσ Ξφρινασ Νιμνου (24/9) 

Ομιλία με τίτλο «Νεότερεσ Αρχαιολογικζσ Ζρευνεσ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Λζςβου ςτθν 

Θφαιςτία Λιμνου (2015-2017)», μουςικι εκδιλωςθ τθσ Φιλαρμονικισ τθσ 88θσ ΣΔΛ Λιμνου 

Τ/ 22510 40719 

E.mail/ efales@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λζςβου 

 

Αρχαιολογικό Ξουςείο Ξυτιλινθσ (22/9) 

Ομιλία με τίτλο «Λεςβίων Ρολιτείαι» 

Τ/ 22510 40719 

E.mail/ efales@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λζςβου 

 

Υίγρι Νζςβου, Ξουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Απολικωμζνου Δάςουσ Νζςβου (22-24/9) 

 «ΚΑΛΑΣΣΛΟ ΡΑΚΟ ΝΘΣΛΩΡΘΣ – Μια καλάςςια περιιγθςθ ςτθν ιςτορία τθσ δθμιουργίασ 

του Αιγαίου»  

mailto:efareth@culture.gr
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Ρεριιγθςθ και επιςτθμονικι ενθμζρωςθ «Καλάςςιο Ράρκο Νθςιϊπθσ– Μια καλάςςια 

περιιγθςθ ςτθν ιςτορία τθσ δθμιουργίασ του Αιγαίου!», περιιγθςθ και επιςτθμονικι 

ενθμζρωςθ ςτθν περιοδικι ζκκεςθ «Το δάςοσ κάτω από το δρόμο», εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Ελάτε να γνωρίςουμε τουσ ςειςμοφσ», δράςθ ενθμζρωςθσ για ομάδεσ 

προςφφγων 

Τ/ 22530 54434, 22510-47033 

E.mail/ lesvospf@otenet.gr 

Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ Απολικωμζνου Δάςουσ Λζςβου 

 

Ξουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Νζςβου (29/9) 

10:00-13:00 «Ρερπατϊντασ ανάμεςα ςε μορφζσ και κτίςματα», για ςχολικζσ ομάδεσ 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ραρουςίαςθ ςτοιχείων τθσ ιςτορίασ τθσ 

λεςβιακισ κτθριακισ δομικισ τζχνθσ και περίπατοσ ςτον οικιςμό τθσ Αγίασ Ραραςκευισ με 

ςκοπό τθν τεκμθρίωςθ και κατανόθςθ. (Δωρεάν, απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ) 

17:00-20:00 «Ματιζσ ςτθν πόλθ μασ» Επιμορφωτικό ςεμινάριο για εκπαιδευτικοφσ κυρίωσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Το πρόγραμμα, αξιοποιϊντασ ποικίλεσ πθγζσ (ιςτορικζσ, 

λογοτεχνικζσ, κ.ά.), προτείνει εργαλεία για τθν προςζγγιςθ τθσ πόλθσ και τθσ τοπικισ 

ιςτορίασ (πόλθ, γειτονιά), προκειμζνου οι εκπαιδευτικοί να μπορζςουν να 

ευαιςκθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ τουσ ςε κζματα προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ. (Δωρεάν, απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ) 

Τ/ 22530 32300 

E.mail/ Papadopouloum@piraeusbank.gr 

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ) 

 

Χίοσ, ποταμόσ Σαρκζνθσ (22/9) 

Ρεριβαλλοντικόσ περίπατοσ και ιςτορικι αναδρομι ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Ραρκζνθ ςτθν 

πόλθ τθσ Χίου με οδθγό τα μνθμεία που είχαν κατά το παρελκόν ιδρυκεί ςτισ όχκεσ του και 

τα ευριματα που ζφερε ςτο φωσ θ αρχαιολογικι ςκαπάνθ. 

Σθμείο ςυνάντθςθσ: Ναόσ Αγίου Γεωργίου Καταδότθ, 10.00 π.μ. 

Τ/ 22710 44238 

E.mail. efachi@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτιτων Χίου, Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ομθροφπολθσ,  3
ο
 Γενικό Λφκειο 

Χίου 

 

Ξουςείο Ξαςτίχασ Χίου (22-24/9) 

«Μόκκινθ κλωςτι δεμζνθ, απ’ τθ Χίο καμωμζνθ!» 

«Μντα κζτε να ςασ πω; Ραραμφκια από τθ Χιό!». Αφιγθςθ παραμυκιϊν για ςχολικζσ ομάδεσ 

(22/9, ϊρα 10:00 και 11:30) και για οικογζνειεσ (23/9, ϊρα 17:00) από τθν Ομάδα «Χείλια 

λζνε παραμφκια». Χιϊτικα παραδοςιακά παραμφκια διανκίηονται με τραγοφδια a capella ι 

με τθ ςυνοδεία ηωντανισ παραδοςιακισ μουςικισ. (Δωρεάν, απαραίτθτθ θ διλωςθ 

ςυμμετοχισ)   

Ειδικζσ ξεναγιςεισ ςτθν περιοδικι ζκκεςθ «ISNPIRATION CHIOS-Με ζμπνευςθ τθ Χίο» 

(24/9, ϊρα 12:00 και 13:00). Τοπία, οικιςμοί και άνκρωποι του νθςιοφ, ςε «μια πανοραμικι 

άποψθ τθσ Χίου που δεν κα χαλάςει ποτζ», όπωσ αποτυπϊκθκαν από τον χρωςτιρα του 

Χιϊτθ καλλιτζχνθ Γιϊργου Ηυμαράκθ. Θ ςυμμετοχι είναι ελεφκερθ για το κοινό.  
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Τ/ 22710 72212 

E.mail/ GavalasD@piraeusbank.gr  

Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΛΟΡ) 

 

Τόδοσ (22,24/9) 

Αρχαιολογικό Ξουςείο 22/9, 17.00-19.00 

Ρεριιγθςθ, ξενάγθςθ και φωτογράφθςθ ςτθ μεςαιωνικι πόλθ και εικονικά ςτθν αρχαία 

όδο, μζςα από τα εκκζματα του Μουςείου ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο 

Φωτογραφίασ ''Creating Memories”. Θ δράςθ απευκφνεται ςε παιδιά προςφφγων και 

παιδιά δθμοτικϊν ςχολείων όδου, με ςκοπό τθν δθμιουργία ευχάριςτων ςτιγμϊν και 

αναμνιςεων και τθν επαφι των παιδιϊν αυτϊν με τθν ροδιακι ιςτορία και 

κοινωνία.(Απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο e-mail: 

animateandmeettheother@gmail.com και ςτα τθλζφωνα 6970674554 και 6973058390). 

Εμπορικό Επιμελθτιριο, 24/9, 19.30 

Ομιλία με κζμα «Θ ακζατθ αρχαία πόλθ τθσ όδου μζςα από τθ διαχρονικι κατοίκθςι τθσ» 

θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςτο Εμπορικό Επιμελθτιριο, ςτα υπόγεια του οποίου -και των 

γειτονικϊν καταςτθμάτων- διατθρείται ζνα πολφ μεγάλο τμιμα τθσ αρχαίασ πόλθσ, 

άγνωςτο ςτο ευρφ κοινό, όπωσ κρυμμζνα ι άγνωςτα διατθροφνται και άλλα  60-80 

μικρότερα και μεγαλφτερα τμιματά τθσ, διάςπαρτα μζςα ςτθ ςφγχρονθ πόλθ.  

Σφλλογοσ Αρχιτεκτονικισ και Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ όδου 
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