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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος σε συνεργασία με το Δήμο Ιεράς 

Πόλεως Μεσολογγίου, το Δήμο Ναυπακτίας, και τη Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου  διοργανώνει εκδηλώσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα ως εξής: 

Α) 25 & 26 Μαΐου 2017: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 

«Στην Αιτωλία των μύθων και της ιστορίας, με συνοδοιπόρο τον λόρδο Βύρωνα», σε 

συνεργασία με την Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Περιήγηση στον Ι.Ν. 

Παναγίας Φοινικιάς, στην Πλευρώνα και στις Ρωμαϊκές θέρμες Αγ. Θωμά Μεσολογγίου  

Β) 25 & 26 Μαΐου 2017: Περιήγηση στο Κάστρο Ναυπάκτου και στην σύγχρονη πόλη, για 

μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού.   

Γ) 25 & 26 Μαΐου 2017: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 

Δημοτικού «Οι περιπέτειες της Αιχμηρής και του Ξέστρου», που θα διδάσκεται στα σχολεία 

της Αιτωλίας  

Δ) 26 Μαΐου 2017: Ξενάγηση στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο Θυρρείου, σε μαθητές 

και ενήλικες  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26310-55654 (Δ. Γαβρίνα, Ε. Κατσούλη, Αφρ. 

Τηλιγάδα, κα Β. Στάικου, Β. Τσαντήλα) 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Αργολίδας, το  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Τολού  θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης, την Πέμπτη 

25/5/2017,  την Παρασκευή 26/5/2017, το Σάββατο 27/5/2017 και την Κυριακή 28/5/2017  με 

θέμα «Αναγνωρίζουμε  την πανίδα και τη  χλωρίδα της  αρχαίας Ασίνης». Η εκδήλωση θα 

περιλαμβάνει προβολή της πανίδας του αρχαιολογικού χώρου και ξενάγηση στον αρχαιολογικό 

χώρο, με ταυτόχρονο εντοπισμό και αναγνώριση της χλωρίδας της περιοχής. Την Πέμπτη και 

την Παρασκευή θα γίνουν ξεναγήσεις και προγράμματα σε δημοτικά σχολεία, ενώ το Σάββατο 

και την Κυριακή στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου.  

Θα προβληθεί εφαρμογή με θέμα την πανίδα στους  συμμετέχοντες οι οποίοι θα περιηγηθούν 

στον αρχαιολογικό χώρο προσπαθώντας να αναγνωρίσουν είδη φυτών και θα συζητήσουν για 

τη διαχρονική σημασία τους, έχοντας ως πληροφοριακό υλικό καρτέλες που θα μοιραστούν από 

τους υπεύθυνους του προγράμματος.  
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Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τολού, θα φυτεύσει μαζί με τους 

μαθητές φυτά της ελληνικής φύσης σε επιλεγμένα σημεία  του αρχαιολογικού χώρου. Η δράση 

στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών και των πολιτών με τον αρχαιολογικό χώρο, 

επισημαίνοντας τη διαχρονικότητά του, όπως καθορίστηκε από την ιδιαίτερη γεωγραφική του 

θέση, καθώς πρόκειται για έναν χώρο με μακρά πορεία στο χρόνο, από την Πρωτοελλαδική 

εποχή (3η χιλιετία π.Χ.) έως και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα 

έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν το φυσικό περιβάλλον του 

αρχαιολογικού χώρου. 

Ώρα εκδήλωσης: 8:00- 14:00  

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος Ασίνης  

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 27520 25063,  27520 58101 (Ν. Κατσαραίος,  

Χ. Αντωνιάδης) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας θα συμμετάσχει στη φετινή δράση με την εκδήλωση 

«Περιήγηση στο ελατοδάσος του Μαινάλου και ξενάγηση στους ιερούς ναούς Παναγίας 

στο Ροεινό και στο Αρκουδόρεμα».  Σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και τον 

Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταμόρφωσης Τρίπολης, το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 θα 

πραγματοποιηθεί δωρεάν μετακίνηση των συμμετεχόντων στην περιοχή του Μαινάλου και 

ξενάγηση από αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας στα δύο σημαντικά 

βυζαντινά μνημεία της περιοχής, τα οποία συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ. Επιπλέον οι μετέχοντες θα επισκεφθούν και θα περιηγηθούν σε ιστορικά χωριά του 

Φαλάνθου.    

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 27 Μαΐου 2017 

Ώρα εκδήλωσης: 10:00 - 14:00  

Σημείο συνάντησης: Πλατεία Αγ. Βασίλειου Τρίπολης  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  

2710 225243 (Σ. Ανδρικοπούλου – Λ. Λαμπροπούλου (ΕΦΑ Αρκαδίας) 

6972593123 (Π. Σκορπίδας- Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Μεταμόρφωσης Τρίπολης) 

 

 

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας 

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας συμμετέχει στη δράση με τις εξής 

εκδηλώσεις: 

 

1. Εκδήλωση με θέμα «Δημιουργία σπηλαίων και χρήση τους από τον άνθρωπο», 

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου  στο Σπήλαιο Κάψιας Αρκαδίας.  
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Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε 

μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει παρουσίαση 

γεωλογικών στοιχείων για τη δημιουργία των σπηλαίων, συνοπτική αναφορά στη χρήση των 

σπηλαίων από τον άνθρωπο με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την αρχαιολογική 

έρευνα στα σπήλαια του ελλαδικού χώρου, καθώς και ξενάγηση στην τουριστική διαδρομή του 

σπηλαίου. Στόχος της είναι η κοινοποίηση της επιστημονικής έρευνας στο μαθητικό κοινό και η 

ευαισθητοποίησή του για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του.  

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας με τη συνεργασία 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τρίπολης  

Ώρα εκδήλωσης: 10:00 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας-

Σπηλαιολογίας  210 9232358, 9224339 (Χ. Κονταξή, Β. Γιαννόπουλος) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας διοργανώνει εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν: 

1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις 25, 26 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00 με θέμα: «Τα 

φυλλαράκια του Μουσείου» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Το πρόγραμμα απευθύνεται 

σε μαθητές Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. Ποδηλατοβόλτα σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Άρτας, την Κυριακή 28 

Μαΐου 2017 και  ώρα 10:00. 

Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα μνημεία της Άρτας (Δυτική Νεκρόπολη, Γεφύρι, 

Μονή Βλαχέρνας, Βυζαντινό Ναό Αγ. Βασιλείου Άρτας, Βυζαντινό Ναό Αγ. Θεοδώρας, Ναό 

Απόλλωνα, Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας), με σημείο εκκίνησης τη Δυτική Νεκρόπολη και 

τερματισμό το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν στα παραπάνω 

μνημεία από το προσωπικό της Υπηρεσίας. 

Η δράση απευθύνεται τόσο στους κατοίκους όσο και σε επισκέπτες της περιοχής καθώς και σε 

μαθητές και φοιτητές από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής. Σκοπός της εκδήλωσης είναι 

η άμεση επαφή του κοινού με τα σημαντικότερα αρχαία και βυζαντινά μνημεία του τόπου και του 

περιβάλλοντος στα οποία αυτά εντάσσονται. 

Tηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26810 24636 (Β. Γαλάνη, Α. Μπαλαδήμα) 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών υλοποιεί τις εξής δράσεις: 

Α) Το Σάββατο και την Κυριακή 27 και 28 Μαΐου 2017, στις 10:30, το Τμήμα Συντήρησης της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών σε συνεργασία με την Δρα Βιολογίας Ειρήνη Βαλλιανάτου, 
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επιμελήτρια του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους οργανώνει θεματική 

ξενάγηση με τίτλο «Η πολύ-ποικιλότητα του έργου της συντήρησης των μνημείων. Η 

πράσινη διάσταση» στον αρχαιολογικό χώρο της Νότιας Κλιτύος της Ακρόπολης. Σταθμοί της 

ξενάγησης τα συντηρημένα μνημεία της Στοάς Ευμένους και του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού 

και θέμα της η ωφέλιμη συνύπαρξη της πλούσιας κι ενίοτε σπάνιας ενδημικής χλωρίδας και των 

αρχαίων μνημείων με ήπιους περιβαλλοντικά τρόπους.  

Η ξενάγηση απευθύνεται σε φοιτητές συντήρησης αρχαιοτήτων και συναφών επιστημών (Σάββατο) 

και σε ενήλικες και παιδιά 8-11 ετών (Κυριακή).  

Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210-3233009 (Σ. Παπιδά, κα Μ. Παύλου) 

 

Β) Την Πέμπτη και την Παρασκευή 25-26 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί περιήγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Θα αναδειχθούν η ιστορία της περιοχής της 

Ακαδημίας με οδηγό τον Κηφισό ποταμό και το φυσικό περιβάλλον, καθώς και ο τρόπος που το 

ποτάμι καθόρισε την ιστορική πορεία του τόπου και τη ζωή των ανθρώπων όταν ήταν ορατό 

μέχρι σήμερα. 

Ώρα εκδήλωσης: 11:00 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου, Τριπόλεως και Κρατύλου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3313340  (Μ. Παναγιωτόπουλος, Τ. 

Χατζηευθυμίου) 

 

Γ) Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου. Θα γίνει αναδρομή στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής 

από το 1959, όταν συλλαμβάνεται η ιδέα δημιουργίας του Πνευματικού Κέντρου της Αθήνας, ως 

τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών για την ανέγερση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης το 

1995, την αποκάλυψη της παλαίστρας  και την ανάδειξη της θέσης.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3251744 (εσωτ. 0120) (Ν. Σακκά) 

 

Δ) Την Πέμπτη και την Παρασκευή 25-26 Μαΐου 2017 και ώρα 09:30 θα πραγματοποιηθεί 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα αναζητήσουν 

και θα γνωρίσουν τον Διόνυσο στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης μέσα από τον μύθο, το Ιερό 

και τα μνημεία που είναι αφιερωμένα σε αυτόν αλλά και μέσα από τη φύση. Παράλληλα, με 

άξονα ενημερωτικές πινακίδες για την πανίδα και τη χλωρίδα του χώρου, οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν γνωστά και άγνωστα είδη της πανίδας και της χλωρίδας που 

αναπτύσσονται και βρίσκουν καταφύγιο στο ειδυλλιακό, ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον της 

νότιας πλαγιάς της Ακρόπολης, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν για την αξία της προστασίας 

του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3214834, 210 9238747 (Α. Γιαννακοπούλου, Ε. 

Γιαννικαπάνη) 
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Ε) Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Α΄ Αθήνας/Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάντη = αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού», στους 

Αρχαιολογικούς Χώρους Κεραμεικού και Αρχαίας Αγοράς. 

To πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες μαθητών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δ' -ΣΤ΄ Δημοτικού). 

Οι μαθητές θα  εξοικειωθούν με την τοπογραφία των δύο αρχαιολογικών χώρων, καθώς και με 

όψεις του αρχαίου βίου που σχετίζονται με αυτούς. Θα  γνωρίσουν τον βιότοπο του Ηριδανού 

ποταμού. Θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες οι οποίες επιχειρούν να αποκαταστήσουν 

νοητά την ενότητα του αρχαίου αστικού τοπίου αλλά και να αναδείξουν τη διασύνδεση φύσης 

και πολιτισμού. 

Απαραίτητη συνεννόηση. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3210196 (Μ. Λιάσκα) 

 

Στ) Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών θα πραγματοποιήσει την Κυριακή  28 Μαΐου 2017 και 

ώρα 10:30, στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Αγοράς δράση με τίτλο «Πράσινες 

μυθιστορίες». Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά 8-14 ετών. 

 

Περιλαμβάνει παρουσίαση των ανασκαφών, της διαμόρφωσης και της δενδροφύτευσης του 

Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Αγοράς και διαδραστικό θεματικό περίπατο στον 

αρχαιολογικό χώρο, δομημένο ως παιχνίδι ρόλων. Κατά τη διάρκεια της πράσινης διαδρομής, οι 

συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τη διαθεματική παρουσίαση 13 δέντρων και θάμνων της Αγοράς 

χρησιμοποιώντας σενάριο/εικονογραφημένους διαλόγους και σχετικό εποπτικό υλικό. 

Πολυαισθητηριακές δραστηριότητες, και κατασκευές ζωντανεύουν την Ιστορία και τις ιστορίες, 

τη χρήση, τους μύθους, και τις απεικονίσεις στην τέχνη των 13 φυτών, αναδεικνύοντας τις 

πολλαπλές διασυνδέσεις φύσης και πολιτισμού. 

Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3210196 (Μ. Λιάσκα) 

 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής πραγματοποιεί εκδηλώσεις ως ακολούθως:  

Α) Σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης 

Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού την Κυριακή 28 Μαΐου 2017, θα 

πραγματοποιηθεί ξενάγηση στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας του «Νερού», μνημείου που 

βρίσκεται στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας. 

Στο ανυπέρβλητης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον της Πάρνηθας, βρίσκεται ο ναός της Αγίας 

Τριάδας, η πρώτη φάση του οποίου χρονολογείται στους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Σημαντικές 
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επεμβάσεις έγιναν στο μνημείο κατά το 1761 και το 1908. Ο ναός πήρε το όνομά του από  παλαιά 

πηγή νερού (αγίασμα) που βρίσκεται στα νότια του μνημείου. 

 Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση των πολιτών για τον πολιτιστικό πλούτο της 

περιοχής και την άρρηκτη σχέση του με το άμεσο φυσικό περιβάλλον, καθώς και η 

ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία τους. 

Ώρα εκδήλωσης: 11:00 – 13:00 

Πρόγραμμα ξεναγήσεων: 11:00 – 12:00 και 12:00 – 13:00 

Σημείο συνάντησης: Ι. Ν. Αγίας Τριάδας του «Νερού» στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό:  

2103216700, εσωτ, 136 και 143 (Ε. Κατσάρα) 

210 3321753 (Ν. Γεωργιόπουλος) 

 

Β) Σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 

Μαΐου 2017 ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Βραυρώνας από αρχαιολόγους 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, ενώ παράλληλα η Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία θα πραγματοποιήσει περιβαλλοντική περιήγηση για το ευρύ κοινό σε επιλεγμένες 

περιηγητικές διαδρομές στον Υγρότοπο Βραυρώνας με παράλληλη παρατήρηση πουλιών με 

κιάλια και τηλεσκόπια. Οι δύο δράσεις θα διεξαχθούν παράλληλα στις ώρες 10:00 – 11:30 και 

11:30 – 13:00. 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας 

 

Tηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 

22990 27020, 22990 27340 (κα Κ. Πέτρου, Μ. Στάθη) 

210 8227937, 210 8228704 (κα Ρ. Τρίγκου, εσωτ. 118) 

 

Γ) Το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00-12:00 θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο 

μνημείο του Λέοντα της Κάντζας και στον Ι. Ν.  Αγ. Νικολάου, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος 

Κάντζας του δήμου Παλλήνης. Πρόκειται για μία μικρή περιηγητική ξενάγηση στον φυσικό λόφο 

της περιοχής όπου συνυπάρχουν ο περικαλλής ταφικός μαρμάρινος Λέοντας της Κάντζας του 

4
ου

 π.Χ., ο οποίος έδωσε και το τοπωνύμιο της περιοχής Λεοντάριον Κάντζας, και ο 

μεταβυζαντινός ναΐσκος του Αγ. Νικολάου, χτισμένος πάνω σε προγενέστερο βυζαντινό ναό.  

Ώρα εκδήλωσης: 11:00  

Σημείο συνάντησης: Οδός Λεονταρίου, στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Κάντζας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3213122, εσωτ. 138, 143  (Ά. Πλασσαρά,  

Κ. Καραθανάση) 

 

Δ) Σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου θα 

πραγματοποιηθεί στις 28-05-2017 και ώρα 10:00-14:00, στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, δράση με 

τίτλο «Ες Δρυμόν εκδράμωμεν». Πρόκειται για περιηγητική ξενάγηση για μικρούς και 

μεγάλους, συνδυασμένη με εκπαιδευτικές δράσεις.  

tel:210%208227937
tel:210%208228704
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Α. Περίπατος στα μονοπάτια της κοιλάδας της Σούριζας:  

Περιήγηση σε κλειστή διαδρομή αγροτικής οδού, διασχίζοντας συγκροτήματα αρχαίων 

μεταλλουργικών εργαστηρίων και κατάλοιπα των εργασιών της Γαλλικής και της Ελληνικής 

Μεταλλευτικής Εταιρείας στο μοναδικό γεωλογικό - βιοποικίλο σύνολο του Λαυρεωτικού 

οικότοπου.  

Β. Ξενάγηση στον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο των μεταλλουργικών εργαστηρίων 

της Σούριζας (ήπια διαδρομή). 

Γ. Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά στον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο των 

μεταλλουργικών εργαστηρίων της Σούριζας. 

Ώρα εκδήλωσης: 10:00 

Σημείο συνάντησης: Αγία Τριάδα στο Δρυμό 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22920 22817 (Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου) 

 

Ε) Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και ώρα 09:30, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

σας προσκαλεί σε μια ξενάγηση – περιήγηση από αρχαιολόγους της Εφορείας στον 

αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντος. 

Στην κοιλάδα του Λοιμικού, στο βορειοανατολικό άκρο της Αττικής δίπλα από τον Ευβοϊκό 

κόλπο σώζονται τα ερείπια του αρχαίου δήμου του Ραμνούντος. Διασχίζοντας την αρχαία οδό 

με τους πολυτελείς ταφικούς περιβόλους των κλασικών χρόνων προσεγγίζεται το περίφημο ιερό 

της Νεμέσεως με κατάληξη το φρούριο. Θα πραγματοποιηθεί περιήγηση, στα ιδιωτικά και 

δημόσια κτήρια, την αγορά, τα μικρά ιερά, το θέατρο και το γυμνάσιο της αρχαίας πόλης και της 

ακρόπολης που περικλείονται από τον περίβολο του φρουρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 

22940 63477 (Αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντος) 

210 3213122 εσωτ. 102 (Ειρ. Χαριτάκη) 

Στ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής διοργανώνει εκδήλωση στο Φρούριο της Φυλής 

και στον Αρχαίο Υδραύλακα το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής-Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, τον Δήμο Φυλής και τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Ελευσίνας. Η εκδήλωση 

εντάσσεται στο πλαίσιο σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Δυτική Πάρνηθα: 

Το φυσικό περιβάλλον συνομιλεί με το ανθρωπογενές» που διοργανώνουν οι Υπεύθυνοι 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Δυτικής Αττικής για 40 

εκπαιδευτικούς. Θα περιλαμβάνει ξενάγηση από αρχαιολόγο στο Φρούριο της Φυλής και 

πεζοπορική διαδρομή από το Φρούριο προς την Φυλή με επίσκεψη στον Αρχαίο Υδραύλακα. 

Σημείο εκκίνησης είναι το Δημαρχείο της Φυλής (Κεντρική Πλατεία Φυλής) το Σάββατο 27 

Μαΐου και ώρα 10:00. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  

ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής: 2103213122 (εσωτ. 106 κα Γεωργουσοπούλου) 
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Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής: 2131600830 (κα Τσίγκου) 

  

 

Ζ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τα 

μέλη της επιστημονικής ομάδας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

καθ. κ.κ. Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Π. Βαλαβάνη, Γ. Παπαδάτο και Γ. Βαβουρανάκη, 

περιήγηση στις αρχαιότητες στη θέση Πλάσι Μαραθώνα. Πρόκειται για 

παρακολούθηση της διαδικασίας ανασκαφής, τεκμηρίωσης και πρώτων μέτρων 

προστασίας των αρχαίων που αποκαλύπτονται στο πλαίσιο της συστηματικής έρευνας 

που διεξάγεται με τη συμμετοχή πλειάδας φοιτητών και ερευνητών. 

Aπό τον Μάιο του 2014, η ανασκαφή διεξάγεται από τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας 

της Τέχνης του ΕΚΠΑ, υπό την εποπτεία της ΕΦΑΑΝΑΤ. Η ανασκαφή έχει διττό 

χαρακτήρα, εκπαιδευτικό και ερευνητικό. Ως εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί το βασικό 

πεδίο πρακτικής άσκησης των φοιτητών αρχαιολογίας. Ως ερευνητικό πρόγραμμα αφορά 

μία θέση η οποία αποτέλεσε επίκεντρο ανθρώπινης δραστηριότητας από τη Νεολιθική 

εποχή έως και την Ύστερη Αρχαιότητα (για περισσότερες πληροφορίες, 

www.marathonexcavations.arch.uoa.gr ). 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 27 Μαΐου 2017 

Ώρα εκδήλωσης: 11:30 – 13:00 

Ώρα συνάντησης: 11:15  

Σημείο συνάντησης: Παραλία Μαραθώνα, στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με 

την οδό Μάχης Μαραθώνα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3213122 (εσωτ. 102), 6971 994920 

(κα Λ. Σίσκου – Π. Φωτιάδη) 

 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων  

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων πραγματοποιεί εκδηλώσεις 

ως ακολούθως:  

Α) Στον αρχαιολογικό χώρο στη θέση Άγιος Νικόλαος Πάλλων (Βούλα) διεξάγεται συστηματική  

έρευνα από το 2011. Ο χώρος παρουσιάζει ένα μοναδικό πλεονέκτημα, καθώς βρίσκεται  εντός 

του πυκνού οικιστικού ιστού της σύγχρονης πόλης  και έχουν έρθει στο φως  κατάλοιπα 

κλασικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής.  

Η ανασκαφή διεξάγεται κατά κύριο λόγο με τη συμμετοχή φοιτητών, Ελλήνων και Αμερικανών 

ενώ κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών περιόδων επισκέπτονται το χώρο σχολεία της 

περιοχής, όλων των βαθμίδων και  ενημερώνονται για τις αρχαιότητες και τις μεθόδους της 

ανασκαφής. Οι αρχαιολόγοι της επιστημονικής ομάδας της ανασκαφής θα υποδεχτούν τους 

επισκέπτες  σε μια πρώτη γνωριμία με το χώρο και θα μυήσουν κυρίως τους μαθητές στη 

διαδικασία της ανασκαφικής έρευνας.  

http://www.marathonexcavations.arch.uoa.gr/
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Ημερομηνία εκδήλωσης:  25 και 26 Μαΐου 2017 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00-13:00  

Σημείο συνάντησης:  Ο αρχαιολογικός χώρος  επί της οδού Μάρνη 1, στη Βούλα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 4590711 και 210 4590714  

(Ά.-Μ. Αναγνωστοπούλου, Μ. Γιαμαλίδη) 

 

Β) Με αφορμή τον εορτασμό των Ημερών Θαλάσσης που θα λάβει χώρα στον Δήμο του 

Πειραιά τις ίδιες μέρες, το κοινό θα ξεναγηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά με άξονα τα 

ιδιαίτερα εκείνα ευρήματα που καταδεικνύουν τον ναυτικό χαρακτήρα του Πειραιά στον πόλεμο, 

αλλά και κατά τη διάρκεια της ειρήνης, με την άσκηση του εμπορίου. Παράλληλα, θα γίνει 

αναφορά και στη ιδιαίτερη δυναμική του Λιμανιού σε σχέση με τις ασθένειες και τις ιδιαίτερες 

οικολογικές συνθήκες του αρχαίου Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής του.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 28 Μαΐου 2017  

Ώρα εκδήλωσης: 10:00- 14:00 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 4590731  (Ν. Μπέσης, Β. Αγγαθαγγελίδου, 

 Ε. Βάλβη) 

 

Γ) Η ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο των Αστικών Πυλών προσφέρει στον επισκέπτη και 

στο κάτοικο του Πειραιά μία γνωριμία με ένα σημαντικό μνημείο της πόλης που διατηρείται σαν 

νησίδα πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό. Οι Αστικές Πύλες αποτελούσαν την αρχαία είσοδο 

στον Πειραιά, μέσω των δύο αρχαίων δρόμων που ένωναν το άστυ των Αθηνών με το πολεμικό 

και εμπορικό λιμάνι του. Οι δρόμοι αυτοί έβαιναν κατά μήκος των Μακρών Τειχών.  Τα 

αποσπασματικά αυτά σωζόμενα μνημεία φωτίζουν και αποκαλύπτουν το μεγαλεπήβολο σχέδιο 

της οχύρωσης της Αθήνας και του Πειραιά και της σύνδεσής τους με τα Μακρά τείχη.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 28-5-17       

Ώρα εκδήλωσης: 11:00  

Σημείο συνάντησης:  Αρχαιολογικός Χώρος Διαμέσου Πύλης, πεζόδρομος οδ. Πύλης 8, 

Πειραιάς 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 4590713 (Α. Ντόβα,  210  4590700:Γραμματεία 

ΕΦΑΔΥΑΤ) 

Δ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων διοργανώνει μια περιήγηση 

στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό (Κύθηρα) την Κυριακή 28/5/2017.  

Ανηφορίζοντας το μονοπάτι οι επισκέπτες θα ακολουθήσουν  τα βήματα των κατοίκων του 

νησιού που, από την αρχαιότητα έως σήμερα, ανεβαίνουν  στο Βουνό για να προσευχηθούν και 

να  αποθέσουν προσφορές και τάματα. Θα γνωρίσουν τον τόπο όπου στα προϊστορικά χρόνια 
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είχε ιδρυθεί ένα σημαντικό Ιερό Κορυφής με πολύ πλούσια  αφιερώματα, καθώς επίσης και το 

παλαιοχριστιανικό ψηφιδωτό του 7ου αιώνα, που διατηρήθηκε μέσα στο μεταγενέστερο 

εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Όσοι από τους επισκέπτες το επιθυμούν μπορούν να 

επισκεφθούν και το Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων, όπου εκτίθενται τα ευρήματα από το Ιερό 

Κορυφής του Αγίου Γεωργίου. Η είσοδος στο Μουσείο θα είναι ελεύθερη. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 28/5/2017 

Ώρα εκδήλωσης: 11:00  – 13:00 

Σημείο συνάντησης: Κοινοτικό κατάστημα Αρωνιάδικων (στη διασταύρωση) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 27360 31739 (Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων)  

210 4590707 Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, 

Πειραιώς και Νήσων (Ε. Πίνη) 

 

Ε) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής  Αττικής  Πειραιώς  και Νήσων σας προσκαλεί στην 

εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή  28 Μαΐου 2017  με τίτλο «Αρχαιολογικός 

Περίπατος από τον Πειραιά προς την Αθήνα: στα ίχνη των Μ. Τειχών –   ταφικά  σύνολα, 

κτήρια και δρόμοι»  

Οι αρχαιολόγοι της Εφορείας θα προσπαθήσουν να αναπλάσουν την αρχαία τοπογραφία της 

Αθηναϊκής πεδιάδας (μεταξύ των πόλεων της Αθήνας και του Πειραιά) , ενώ οι επισκέπτες θα 

έχουν την δυνατότητα να  κατανοήσουν  το αρχαίο Αττικό τοπίο , καθώς  θα  επισκεφθούν  

θέσεις  όπου  διατηρούνται   ταφικά σύνολα και μνημεία, τμήματα αρχαίων δρόμων  και 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κτηρίων που πλαισίωναν τα Μακρά Τείχη.     

Επίσης θα αναζητηθούν ίχνη των Μ. Τειχών από τον Πειραιά προς την Αθήνα , ενός μνημείου-  

συμβόλου για την Αθήνα και τον Πειραιά , καθώς αποτέλεσαν ένα από τα μεγαλύτερα 

οχυρωματικά έργα στην Αρχαία Αττική.       

Σημείο συνάντησης: Λεωφ. Πειραιώς, έμπροσθεν του εργοστασίου «ΕΛΑΪΣ»  

Ώρα συνάντησης: 10:30 (διάρκεια περιπάτου περίπου 3 ώρες)  

Ελεύθερη  συμμετοχή.   

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 45 90 705,  6937 930 252  

(Γιαν. Συρόπουλος), 210  4590712 (Ειρ.  Σκιαδαρέση) 

 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει και φέτος στις εκδηλώσεις 

παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στα παιδιά και τους γονείς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα 

χώρο του. 

Με τον γενικό τίτλο «Στους Κήπους του Βυζαντινού Μουσείου» θα πραγματοποιηθεί σειρά 

εκπαιδευτικών δράσεων, την Κυριακή 28 Μαΐου 2017: 

Α) Θα υπάγω εις τους κήπους… 

Μαζί με τα παιδιά θα ανακαλύψουμε σε αντικείμενα του Μουσείου, λουλούδια, φυτά και δέντρα, 

κήπους πραγματικούς και συμβολικούς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με κηπουρική 

δραστηριότητα. 
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Ώρες έναρξης: 10:00 και 12:00 

Για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών 

 

Β) Ζωγραφικό εργαστήρι στη φύση 

Τα παιδιά παρατηρούν τη φύση και προσπαθούν να αποδώσουν ζωγραφικά τον χώρο ή να 

δημιουργήσουν τη δική τους σύνθεση με αφορμή τους Κήπους. 

Ώρες έναρξης: 10:00 και 12:00 

Για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών 

 

Γ) Γνωριμία με τους Κήπους του Βυζαντινού Μουσείου 

Όλοι μαζί ξεκινάμε μια βόλτα στους Κήπους κι εντοπίζουμε σημεία ενδιαφέροντος που 

συνδέονται και με τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου. 

Ώρα έναρξης: 12:00 

Για παιδιά κι εφήβους από 13 ετών 

 

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 213 2139507 (Π. Βοσνίδης, Α. Χατζή, Ζ. Τζιουβάρα) 

 

 

Επιγραφικό-Νομισματικό Μουσείο 

Το Νομισματικό Μουσείο σε συνεργασία με τον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. 

Διομήδους, τις εκδόσεις Αιγηίς, το Κλασσικό Ωδείο Χολαργού και το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 

διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων για σχολικές ομάδες και ενήλικες. 

Το Ιλίου Μέλαθρον ως χώρος ανοιχτός σε εκπαιδευτικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δράσεις, 

υποδέχεται το κοινό για άλλη μια φορά με εκπαιδευτικές δράσεις και μουσικές εκδηλώσεις στον 

κήπο του Μουσείου.  

 

Συγκεκριμένα:  

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 

Ώρα: 10:00- 11:30 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες  

«Άνθη και φυτά στον Κήπο των Μουσών» 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα άνθη και τα φυτά του κήπου του Ιλίου Μελάθρου μέσα από τη 

γνωριμία τους με τα νομίσματα. 

 

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 

Ώρα: 12:00 

Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Αθανασόπουλου «ΠΕΙΡΑΙΑΣ- Περιηγητικός 

Αρχαιολογικός Οδηγός» στην αίθουσα των Εσπερίδων του Ιλίου Μελάθρου. 

 

Σάββατο 27 Μαΐου 2017 
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Ώρα: 12:00 

Οπερατική συναυλία στην αίθουσα των Εσπερίδων. 

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την προσέλευση του κοινού. 

 

Κυριακή 28 Μαΐου 2017 

Ώρα: 20:30 

 Συναυλία της Ομάδας Μουσικής του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ στο Καφέ του Κήπου του Νομισματικού 

Μουσείου. 

 

 Για τη συμμετοχή του κοινού θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Tηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3643774, 210 3632057 (Ε. Νάκη) 

 

 

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –  

Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη 

 

Α) Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, 

διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού, την Παρασκευή 26 Μαΐου 

2017 και ώρα 10:00–12:00. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική 

Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τη δράση τους «Επιχείρηση Καθαρή πρόσοψη» για 

τον καθαρισμό προσόψεων κτιρίων από graffiti, και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των 

μαθητών για το σεβασμό του δημόσιου χώρου και της γειτονιάς τους.  

Σημείο συνάντησης: Κτήριο Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τριπόδων 28 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3223368 (Β. Πολυζώη) 

 

Β) Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, 

διοργανώνει ξενάγηση στο οικοδομικό τετράγωνο Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου, όπου 

πρόκειται να στεγαστεί η νέα έκθεση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών 

Λαϊκών Μουσικών Οργάνων – Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.  

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 – 12:00. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο επικοινωνίας.   

Σημείο συνάντησης: Είσοδος του Μουσείου στην οδό Άρεως 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3249698 (Ουρ. Ράπτη) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Α) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας σε συνεργασία με το «Άλμα Ζωής Πάτρας». Σύλλογος 

Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Νομού Αχαΐας σας προσκαλεί την Κυριακή 28-5-2017, από 
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τις 10:00 έως τις 13:30, στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης Πατρών, για μια θεματική 

περιήγηση με τίτλο:  «Γυναίκα, Φύση και Περιβάλλον. Από την προϊστορία μέχρι σήμερα».  

Στο χώρο του νεκροταφείου θα πραγματοποιηθούν δύο περιηγήσεις με τη συνοδεία των 

υπεύθυνων αρχαιολόγων και των μελών και εθελοντών του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» Πάτρας:  

α) στις 10:00 - 11:15 και 

β) στις 11:30 - 12:45 

Για τη συμμετοχή στη δράση είναι απαραίτητα τα παρακάτω: 

1) Τα παιδιά θα είναι υπό την εποπτεία των γονέων / συνοδών τους. 

2) Οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με νερό, καπέλα και αντιηλιακό. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 2610275070 (κ. Μ. Γκαζής)  

Δηλώσεις συμμετοχής: Πέμπτη 25-5-2017 και Παρασκευή 26-5-2017 ώρες 09:00 – 12:00 

 

 

Β) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας σε  συνεργασία με τον Πολυχώρο Συνδετήρας 

το Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Μαΐου  και ώρα 11:00–12:30  

πραγματοποιεί τη δράση: «Ανακαλύπτω ένα Στάδιο κρυμμένο στην πόλη!» 

 

Η δράση στοχεύει στη γνωριμία με το Ρωμαϊκό Στάδιο της Πάτρας, ένα σπουδαίο αλλά 

«άγνωστο» μέχρι στιγμής για το ευρύ κοινό μνημείο. Η εκπαιδευτική δράση περιλαμβάνει 

αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο του μνημείου, στην αρχιτεκτονική δομή του, στα θεάματα και τα 

δρώμενα που διαδραματίζονταν σ’ αυτό και στον σημαντικό του ρόλο στη ζωή της ρωμαϊκής 

Πάτρας.  

Σημείο συνάντησης: Πεζόδρομος της οδού Ηφαίστου, στο κέντρο της πόλης 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 2610 275070, 2610276207 (Απαραίτητη η δήλωση 

συμμετοχής (Ά. Μανιάκη, Σ. Κασκαντίρη,  Α. Μπαρδάκη) 

 

Γ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας σε  συνεργασία με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

της Δ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 25 Μαΐου 

2017 και Παρασκευή 26 Μαΐου 2017  μεταξύ 09:00-11:00 και 11:00-13:00 στον  υπαίθριο 

χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές 

ξεναγήσεις, προβολή ψηφιακού υλικού σχετικό με το Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο 

Πάτρας καθώς και εικαστικά εργαστήρια. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 2613 616176 (Ν. Κουτσουμπελίτη) 

2613 616178 (Γ. Μανωλοπούλου) 

 

Δ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας πραγματοποιεί την Πέμπτη και Παρασκευή 25 και 26 Μαῒου 

2017 και ώρα 9:00-13:00 στο Κάστρο Πάτρας δράση με τίτλο  «Το Κάστρο της Πάτρας 
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μεταμορφώνεται. Η ανάδειξή του σε πόλο έλξης της πόλης με αφορμή το έργο 

στερέωσης της πρώτης του οικοδομικής φάσης». 

Πρόκειται για εκπαιδευτική περιήγηση στον χώρο της ανασκαφής του έργου ΕΣΠΑ «Στερέωση-

Ανάπλαση Βορείων Τειχών και φωτισμός ανάδειξης Κάστρου Πάτρας Νομού Αχαΐας», 

παρουσίαση του έργου της συντήρησης των ευρημάτων και προβολή ταινίας στον σταθμό 

πληροφόρησης του Κάστρου Πάτρας. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 2610 275070, 2610 276207 (Eιρ. Μαγκανιώτη, Κ. 

Αντωνοπούλου, Μ. Κυριακοπούλου, Κ. Κατσιγιάννη, Β. Δημητρούλη) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών σε συνεργασία με την Ένωση Ποδηλατιστών Γρεβενών 

(Ε.ΠΟ.Γ.) και την Εθελοντική Ομάδα «Γονείς εν δράσει» Γρεβενών διοργανώνει  τις παρακάτω 

δράσεις  την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 στα πετρογέφυρα Σπανού και του Σταυροποτάμου 

που βρίσκονται στον επαρχιακό  δρόμο Γρεβενών – Κηπουρειού:  

 Οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή από τα Γρεβενά ως τα γεφύρια (περίπου 20 λεπτά 

εύκολη ποδηλασία για άτομα άνω των 15 ετών) 

 Θεματικές ξεναγήσεις από αρχαιολόγους της ΕΦΑ Γρεβενών  

 Δραστηριότητες για παιδιά (ζωγραφική σε βότσαλα, κατασκευές από 

επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά που θα περισυλλεχθούν από την περιοχή, αρχαία ομαδικά 

παιχνίδια). 

 Πικ-νικ για όλους: Φέρνουμε καλάθι με το φαγητό μας  και τρώμε στην εξοχή 

Η συμμετοχή  είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Ώρα εκδήλωσης:  

• Για το κοινό: 11:30 – 14: 00 

• Για τους ποδηλάτες: 10:30 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 24610 25903 (Ζ. Λόλα, Π. Πλιάτσιου)   

 

 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου σε συνεργασία με την Ομάδα πολιτών «Με παρέα 

χρωματίζουμε τη ζωή», θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 στις 

Ορθονιές Ζακύνθου ξενάγηση στην Ι. Μ. της Παναγίας της Σπηλιώτισσας που ιδρύθηκε στα 

μέσα του 16ου αιώνα. Θα ακολουθήσει πεζοπορία έως την κοντινή θέση «Παλαιομονάστηρο» η 
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οποία έχει συνδεθεί με την εύρεση της εφέστιας εικόνας της μονής. Από το σημείο αυτό, οι 

περιπατητές θα συνεχίσουν την πορεία τους έως το κέντρο του οικισμού Ορθονιές, όπου θα 

πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην έκθεση αντικειμένων λαογραφικού ενδιαφέροντος που 

στεγάζεται στο καφενείο Botega. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26950 42714 (Δ. Νικολιά – Β. Σαρρής) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας θα πραγματοποιήσει θεματική περιήγηση – πεζοπορία στη 

μεσαιωνική πόλη της Γλαρέντζας / Clarentia, την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00.  

Η Γλαρέντζα ιδρύθηκε στα μέσα του 13ου αι. από το Γουλιέλμο Βιλλεαρδουίνο κοντά στη θέση 

της αρχαίας Κυλλήνης και λειτούργησε ως επίνειο της πρωτεύουσας του Πριγκιπάτου της 

Αχαΐας Ανδραβίδας. Η πόλη αναδείχθηκε τάχιστα σε κύριο οικονομικό κέντρο του 

σταυροφορικού κράτους, η πύλη των εισαγωγών και των εξαγωγών του. Πίσω από τα τείχη της, 

με την τάφρο και τους πύργους που προστάτευαν τους φράγκους κατοίκους, υπήρχαν 

τράπεζες, ναοί, νοσοκομείο και το περίφημο νομισματοκοπείο του Πριγκιπάτου. Σήμερα η πόλη 

της Γλαρέντζας σώζεται σε ερειπιώδη κατάσταση και συνιστά έναν ιδιόμορφο «ανοικτό» 

αρχαιολογικό χώρο, όπου οι ορατές αρχαιότητες βρίσκονται διασκορπισμένες, χωρίς 

περιφράξεις, ανάμεσα σε καλλιεργούμενες κατά το πλείστον ιδιοκτησίες.  

Η θεματική περιήγηση περιλαμβάνει αναφορά στην ιστορία και την τοπογραφία της πόλης με 

στάσεις στα σωζόμενα μνημεία, όπως ο γοτθικός ναός, η ανατολική πύλη με το γεφύρι, το 

φρούριο. Ως σημείο συνάντησης των συμμετεχόντων και αφετηρία της περιήγησης ορίζεται η 

είσοδος του αρχαιολογικού χώρου, επί του παραλιακού δρόμου Κυλλήνης.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή, καθώς θα τηρηθεί αυστηρώς 

σειρά προτεραιότητας.  

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι απαραιτήτως εφοδιασμένοι με κλειστά παπούτσια, μακρύ 

παντελόνι, καπέλο, νερό, αντηλιακό. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26230 95033, 26240 22529 (Α. Ράλλη) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου 

και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σας προσκαλεί σε μία εκδρομή 

ιχνηλάτησης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των πηγών του ποταμού 

Καρτερού. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε τρία βασικά τοπόσημα της 

περιοχής των πηγών του ποταμού από ειδικούς στην αρχαιολογική και τη φυσική τεκμηρίωση 

του τοπίου. Της εκδρομής θα προηγηθεί ξενάγηση σε επιλεγμένα εκθέματα του Α.Μ.Η. που 

σχετίζονται με τις αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής. 

Ξεναγήσεις στο Α.Μ.Η.:  
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Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017,  11:00 – 13:00 

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017, 09:00 – 10:00 

Εκδρομή: Κυριακή, 28 Μαΐου 2017, 10:00 – 15:00 

Σημείο εκκίνησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2810-279000 και 2810 279060 (Δ. Σφακιανάκης) 

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Α) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική δράση στο αρχαίο θέατρο των 

Γιτάνων την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00. Στο πρόγραμμα με τίτλο «Στο θέατρο 

των Γιτάνων» θα συμμετέχουν μαθητές της Δ΄ τάξης του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας. 

Στόχος της δράσης είναι αφενός η γνωριμία των μαθητών με το αρχαίο θέατρο της αρχαίας 

πόλης των Γιτάνων, που βρίσκεται σε μία θέση ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και έχει ενταχθεί σε 

συγχρηματοδοτούμενο έργο αποκατάστασης και ανάδειξης, και παράλληλα η ευαισθητοποίησή 

τους για την προστασία μνημείων και περιβάλλοντος.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26650 28539, 26650 21417 (Χ.  Γκάνια)  

 

Β) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στενών και 

Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00, στο 

Περίπτερο Πληροφόρησης Γλυκής, θα πραγματοποιήσει ενημέρωση μαθητών και 

εκπαιδευτικών του 1
ου

 Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς για τους μύθους που συνδέονται με τον 

Αχέροντα και για την ανάπτυξη ανθρώπινης δραστηριότητας γύρω από την κοίτη του κατά την 

αρχαιότητα, καθώς για τη βιοποικιλότητα κατά μήκος του ποταμού. 

Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00, η δράση θα συνεχιστεί στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηγουμενίτσας με την παρουσίαση επιλεγμένων εκθεμάτων που σχετίζονται με το 

νερό, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας και σεβασμού του 

περιβάλλοντος. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26650 28539, 26650 21417 (Χ. Γκάνια) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 25 και  την 

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και ώρα 09:30 και 12:00, θεματικές περιηγήσεις στον 

αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης και στο Γενί Τζαμί (Παλαιό 

Αρχαιολογικό Μουσείο). 

 Οι περιηγήσεις θα εστιάζουν στους συμβολισμούς του φυτικού κόσμου από την αρχαιότητα 

έως και τα νεώτερα χρόνια με βάση αρχαίους μύθους και παραδόσεις και θα απευθύνονται σε 
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μαθητές σχολικών τάξεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο τέλος της δράσης οι μαθητές θα 

μπορούν να συμμετέχουν σε ομαδική καλλιτεχνική δραστηριότητα και να παίξουν αρχαία 

παιχνίδια στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς.   

Σημείο συνάντησης:  Γενί Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο) Θεσσαλονίκης, 

Αρχαιολογικού Μουσείου 30 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 2313 310442, 2313 310418, 2310 204868 (εσωτ. 107) 

(Ζ. Μπίλη, Ο. Μπακιρτζή, Σ. Σαμπανοπούλου) 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 

Α) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλβης θα 

πραγματοποιήσει την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 στον αρχαιολογικό χώρο της 

αγροικίας της Ασπροβάλτας εκπαιδευτική δράση για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα παιδιά θα κληθούν, αφού θαυμάσουν την πανοραμική θέα στον Στρυμονικό κόλπο και 

ενημερωθούν για την αρχαία τοπογραφία, να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα 

εξελιχθεί στους χώρους της αγροικίας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2310 801402 (Μ. Βάλλα, Χρ. Μουσταντάμη) 

 

Β) Το Σάββατο 27 Μαΐου 2017, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης διεξάγει 

εκπαιδευτική περιήγηση ενηλίκων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στο Εθνικό Πάρκο 

Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, με σκοπό την ανάδειξη του φυσικού τόπου ως πολιτιστικού τοπίου. 

Με αφετηρία τον βυζαντινό πύργο στην όχθη της Κορώνειας, ακολουθείται η αρχαία Εγνατία Οδός 

προς τη Βόλβη, με σταθμούς το ιαματικό λουτρό στη νότια όχθη της και τον όμορο προς το 

παραλίμνιο υγρόφιλο δάσος αρχαιολογικό χώρο της Παζαρούδας, και διασχίζοντας την ύπαιθρο 

της αρχαίας Αρέθουσας η περιήγηση καταλήγει στο υστεροβυζαντινό ελαιοτριβείο της βόρειας 

όχθης.  

Ώρα εκδήλωσης: 09:00-14:00 

Σημείο συνάντησης: Άγιος Βασίλειος Θεσσαλονίκης 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 231 0801402 (Ε. Ντάφου) 

 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης κατά τη φετινή χρονιά ο εορτασμός θα επικεντρωθεί 

στις απεικονίσεις του φυσικού κόσμου μέσα από τα εκθέματα της νέας περιοδικής έκθεσης του 

Μουσείου με θέμα τα αρχαία πήλινα ειδώλια. 

Στις 25 και στις 26
 
Μαΐου θα λειτουργήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές της Ε΄ και της 

ΣΤ΄ Δημοτικού με τίτλο: «Η διαδρομή της φύσης στον μικρόκοσμο των ειδωλίων», το οποίο 

περιλαμβάνει θεματική ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Ειδώλιο, ένας μικρόκοσμος από 

πηλό» και βιωματικό εργαστήριο κατασκευής ειδωλίων από πηλό. Στις 27/5 από τις 10:00 ως 

τις 14:00 θα υλοποιηθεί το παραπάνω πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά από 8 ως 12 ετών, 
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ενώ στις 28/5 από τις 11:00 ως τις 12:00 θα πραγματοποιηθούν δύο ωριαίες ξεναγήσεις για το 

ευρύ κοινό από αρχαιολόγο στην έκθεση «Ειδώλιο, ένας μικρόκοσμος από πηλό». 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2313 310273, 2313 310201(Χ. Τσούγγαρης) 

 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού αναδεικνύει τον φυτικό κόσμο μέσα από τα εκθέματα και το 

περιβάλλον του και, ακόμη πιο πέρα, αναζητά το πράσινο στη γειτονιά του…  

Οι φετινές δράσεις είναι οι εξής:  

 Ξενάγηση στον φυτικό κόσμο των βυζαντινών μέσα από τα εκθέματα της μόνιμης 

έκθεσης του από αρχαιολόγο του Μουσείου, στις 25/5/2017 και ώρα 11:00  

 Θεματική διαδρομή στη γειτονιά του Μουσείου, ειδικά σχεδιασμένη από το Μουσείο μας 

σε συνεργασία με την ομάδα dot2dot στις 28/5/2017 και ώρα 11:00 με αφετηρία τον Λευκό 

Πύργο. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 23133 06400 (Ο. Μιχαλοπούλου) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σε συνεργασία το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών 

Βίκου – Αώου και Πίνδου, το Δήμο Δωδώνης  και τις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιεί τις παρακάτω εκδηλώσεις: 

 

 Α) Αρχαιολογικός χώρος Βίτσας, Ναός Αγίου Νικολάου, νεώτερος οικισμός Βίτσας 

Μέσω της περιήγησης σε ιστάμενα μνημεία και εναπομείναντα ίχνη της ανθρώπινης 

δραστηριότητας από τα κλασικά έως τα νεώτερα χρόνια στην περιοχή της Βίτσας, 

καταδεικνύεται η στενή σχέση ανθρώπινης δραστηριότητας και φυσικού περιβάλλοντος, που 

επίσης αποτελεί μνημείο φυσικής κληρονομιάς και επηρεάζει καθοριστικά την ανθρώπινη 

πολιτιστική δράση. Δίνεται έμφαση στη διαλεκτική σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος και την 

ανάγκη σεβασμού των χαρακτηριστικών της φύσης αλλά και των πόρων που αντλεί ο 

άνθρωπος από αυτήν.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.  

 Ημερομηνία εκδήλωσης: 25-5-2017  

Ώρα εκδήλωσης: 10:00  

Σημείο συνάντησης: Βίτσα Ζαγορίου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26510 01076 (Ι. Κατσαδήμα), 26510 25989 (Β. 

Μαυρίκα) 

 

Β) Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης 
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Την Παρασκευή 26-05-2017 θα πραγματοποιηθούν στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης 

περίπατος και θεματική ξενάγηση για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του Δήμου Δωδώνης, που θα ενδιαφερθούν. Ο αρχαιολογικός χώρος 

περιλαμβάνει τα οικοδομήματα του Ιερού και Μαντείου του Δωδωναίου Διός με δισχιλιετή ζωή – 

κατοίκηση (περίπου 1.600 π.Χ. – 400 μ.Χ.) στη σκιά του όρους Τόμαρος.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 26-05-2017  

Ώρες εκδήλωσης: 10:00-13:00 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 26510  01050, 26510  01089  

 

Γ) Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων 

Την Παρασκευή 26 Μαΐου στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων και 

ειδικότερα στην αίθουσα Σωτήρης Δάκαρης, στην οποία φιλοξενούνται τα ευρήματα από την 

αρχαία Δωδώνη, θα ζωντανέψει και πάλι μέσα από την αφήγηση και τη διάδραση η "γριά" 

βελανιδιά. Συνοδοιπόροι στο ταξίδι των μικρών μας φίλων ο ποντικός Μολοσσίδης και ο 

σύντροφός του Τιμόδαμος! 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 26 Μαΐου 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00-12:00 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26510 01050, 26510 01089 (κα Ε. Βασιλείου – Β. 

Γιαννάκη) 

 

Δ)  Αρχαιολογικός Χώρος «Ελληνικών» Κοπάνης  

Την Πέμπτη 25-05-2017 θα πραγματοποιηθούν στον αρχαιολογικό χώρο «Ελληνικών» 

Κοπάνης περίπατος και θεματική ξενάγηση για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δωδώνης, που θα ενδιαφερθούν. Ο αρχαιολογικός 

χώρος περιλαμβάνει νεκροταφείο ελληνιστικών χρόνων (3ος-2ος αιώνας π.Χ.) και εκπληκτική 

θέαση σε φυσικά περάσματα, τα οποία του προσδίδουν στρατηγική σημασία.  

 Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 25-05-2017  

Ώρες εκδήλωσης: 10:00-13:00 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 26510  01050, 26510  01089  

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας πραγματοποιεί εκδήλωση στο πράσινο και ειδυλλιακό 

περιβάλλον των θεσσαλικών Αγράφων.  

Οι εικόνες που προέρχονται από την Μονή Βλασίου Αργιθέας, όσες απέμειναν από την 

αρχαιοκαπηλική δράση του ’60, μετά την ολοκλήρωση εργασιών στερέωσης και συντήρησής 

τους, θα ταξιδέψουν από τα εργαστήρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας στην μονή, 

όπου θα τελεστεί εσπερινός. Θα ακολουθήσει ομιλία σχετική με την μονή και την διαδικασία της 

συντήρησης. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ξενάγηση στο μνημείο. 
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Η δράση απευθύνεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής και στοχεύει αφενός 

στην προβολή της ιστορίας και της καλλιτεχνικής αξίας του μοναστηριού και αφετέρου στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 

φυσικού τοπίου.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: 27 Μαΐου 2017 

Ώρα εκδήλωσης: 18:00 

Σημείο συνάντησης: Στο χώρο της μονής Βλασίου Αργιθέας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24410 61564 (Α. Αναστασιάδου, Κ. Βουζαξάκης) 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Α) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καστοριάς στις  25 και 26 Μαΐου 2017 από τις 10:00-12:00  θα πραγματοποιήσει 

βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα/θεματική περιήγηση στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη 

Θεολόγου στη Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας στην Καστοριά, σε μια τοποθεσία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους. Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης, έχει επίκεντρο 

την παράσταση του Οσίου Σισώη μπροστά στον τάφο, που δεσπόζει στην εξωτερική παρειά 

του δυτικού τοίχου του ναού και περιλαμβάνει παρατήρηση και ερμηνεία της παράστασης και 

μία εικαστική δραστηριότητα. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα 

προστασίας του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24670 88200 (Χ. Σαρρηγιαννίδου) 

 

Β) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καστοριάς στις  26 Μαΐου 2017 από τις 10:00-12:00 θα πραγματοποιήσει δράση 

που περιλαμβάνει πεζοπορία, θεματική περιήγηση και εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι 

συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους Ορεστικού. Θα 

ακολουθήσει πεζοπορία στην οχυρωμένη Διοκλητιανούπολη με δύο στάσεις για να καταλήξουν 

στη Βασιλική Α΄ και τα Παλαιά Σφαγεία, όπου θα υλοποιηθεί ξενάγηση και εκπαιδευτική δράση. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24670 88200 και 24670 44616(Α. Σκρέκα) 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς συμμετέχει στην εκστρατεία με δύο δραστηριότητες.  

Η πρώτη ονομάζεται «Ζωγραφικά τοπία στο Βυζάντιο» και πραγματοποιείται την Πέμπτη 25 

Μαΐου και ώρες 10:00–14:00 στο ναό του Αγίου Γεωργίου στη Γουμένισσα με τη 

συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου. 

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι θα περιηγηθούν στα στοιχεία με τα οποία 

αποδίδεται ο διάκοσμος του ναού του Αγίου Γεωργίου στη Γουμένισσα. Θα χρωματίσουν ανά 

ομάδες παράσταση παραδείσιου τοπίου και ακολούθως θα παρακολουθήσουν σχετική 
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προβολή power point. Οι δηλώσεις συμμετοχής στη δραστηριότητα υποβάλλονται διά της 

Δ/νσης Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Η επόμενη δραστηριότητά μας έχει τίτλο «Ποδηλατώντας από το Μουσείο» και πραγματο-

ποιείται την Κυριακή 28 Μαΐου και ώρες 11:00–14:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς με 

τη συνεργασία του Συλλόγου Φίλων Ποδηλάτου Κιλκίς. Απευθύνεται στα μέλη του Συλλόγου 

Φίλων Ποδηλάτου Κιλκίς και σε οικογένειες, οι οποίοι/ες, θα ξεναγηθούν σε επιλεγμένα εκθέμα-

τα του Μουσείου και στη συνέχεια θα περιηγηθούν με τα ποδήλατά τους το χώρο του λόφου του 

Αγίου Γεωργίου στο Κιλκίς. Πριν τη λήξη της δραστηριότητας μέλος του Συλλόγου Φίλων Ποδη-

λάτου Κιλκίς θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την ασφαλή οδήγηση και τα οφέλη χρήσης 

του ποδηλάτου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2310 801 402, 23410 22477 (Μ. Παρχαρίδου, Μ. 

Φαρμάκη) 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης πραγματοποιεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής Κοζάνης  

εκδήλωση υπό τον γενικό τίτλο: «Οι καλλιέργειες και η επεξεργασία των σπόρων: από το 

παρελθόν στο παρόν». Η εκδήλωση θα έχει δύο σκέλη: 

Α) Παρουσίαση του θέματος της βιολογικής γεωργίας, με έμφαση στο υποφαές, από τον Άρη 

Γκουλιάφα, μέλος της ομάδας καλλιεργητών «υποφαές team» 

Ώρα: 10:00  

Β) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Εργαστήρι αρχαιοβοτανικής για μικρούς και μεγάλους»  

Ώρα: 10:30  – 14:00  

Στον αύλειο χώρο του Μουσείου μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουν να μυηθούν από 

αρχαιοβοτανολόγο στον κόσμο της αρχαιοβοτανικής γνωρίζοντας τις σχετικές διαδικασίες 

(διαδικασία επίπλευσης- νεροκόσκινου). 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 

Ώρα εκδηλώσεων: 10:00 – 14:00  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:   24610 908800-801 (Χ. Τσαγκούλη,  Β. Ευαγγέλου) 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας σε συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης, το Δήμο Ευρώτα και τις 

Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας διοργανώνει 
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εκδηλώσεις με στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών 

στην κατανόηση και το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της 

χώρας, με γενικό τίτλο «Πράσινες διαδρομές στο χρόνο».  

Α) Η πρώτη εκδήλωση με τίτλο «Πράσινες διαδρομές στο χρόνο: περίπατος στην αρχαία 

Σπάρτη», θα γίνει στις 25 Μαΐου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ακρόπολης αρχαίας Σπάρτης. 

Περιλαμβάνει παρουσίαση της χλωρίδας του Αρχαιολογικού Χώρου από ειδικούς επιστήμονες, 

περιήγηση στο χώρο και τέλος τη δημιουργία φυτικών συνθέσεων, σε ειδικά διαμορφωμένες 

επιφάνειες πλησίον της εισόδου του Αρχαιολογικού Χώρου. Ειδική μνεία θα γίνει στη διατήρηση 

ενός μεγάλου θύλακα πρασίνου στο όριο του πολεοδομικού ιστού της Σπάρτης, χάρη στην 

ύπαρξη και θεσμοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης. 

Β) Η δεύτερη εκδήλωση με τίτλο «Πράσινες διαδρομές στο χρόνο: περίπατος στο Κάστρο 

Γερακίου», θα γίνει στις 26 Μαΐου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Κάστρου Γερακίου. 

Περιλαμβάνει παρουσίαση της χλωρίδας του Αρχαιολογικού Χώρου Κάστρου Γερακίου από 

ειδικούς επιστήμονες, περιήγηση στο χώρο και τέλος τη δημιουργία φυτικών συνθέσεων, σε 

ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες στον Αρχαιολογικό Χώρο Κάστρου Γερακίου. 

Ημερομηνία εκδήλωσης:  

25/5/2017 

26/5/2017 

Ώρα εκδήλωσης:  

10:00 – 12:00 (Ακρόπολη Σπάρτης)  

10:00 – 13:00 (Κάστρο Γερακίου) 

Για τις ανωτέρω εκδηλώσεις είναι απαραίτητη η τηλεφωνική προσυνεννόηση. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 27310 28503 (Ι. Κατσουγκράκη) 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων θα πραγματοποιήσει 

την Πέμπτη και την Παρασκευή, 25 και 26 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00-13:00  στο 

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας εκπαιδευτική δραστηριότητα για μαθητές Α/βάθμιας και 

Β/βάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Αποτυπώνοντας τη φύση….». Η δραστηριότητα αφορά στη 

διαδραστική προσέγγιση εκθεμάτων του Μουσείου με φυτική διακόσμηση.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 24135 08236 (Στ. Κατακούτα) 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

          Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και ώρα 

συνάντησης 8:30 στο βόρειο λιμάνι της Μυτιλήνης τη δράση με τίτλο «Φυσικό τοπίο, λατρείες 
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και αρχαίες πόλεις: από το Μέσσο της Λέσβου στην ακρόπολη της αρχαίας Ερεσού». 

Πρόκειται για περιηγητική διαδρομή, αρχαιογνωστικού περιεχομένου, στις περιοχές της κεντρικής 

και δυτικής Λέσβου: Αρχαιολογικός Χώρος του Μέσου, Ηφαιστειακές λάβες Παρακείλων-Άγρας-

Πορτού, Ιερά Μονή Πυθαρίου, Αρχαιολογική Συλλογή Ερεσού, Βασιλική Αγίου Ανδρέα και 

Ακρόπολη Ερεσού. 

Ώρα εκδήλωσης: Έναρξη 08:30  

Σημείο συνάντησης: Βόρειο Λιμάνι Μυτιλήνης 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό:  22510 42589, 22510 40716, 22510 40135, 22510 

47033, 22510 42589, 22510 40716, 22510 40135 (Μ. Σαραντινού, Φ.  Παχού) 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας συμμετέχει στις εκδηλώσεις ως εξής: 

Α)       Στον Αρχαιολογικό Χώρο του Λόφου Γορίτσας θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με τίτλο «Τι κρύβουν ο Κοχλίας και η Σπείρα στο Λόφο της Γορίτσας;». 

Πρωταγωνιστές του εν λόγω προγράμματος θα είναι ο Κοχλίας και η Σπείρα, δύο μικρά 

σαλιγκάρια που θα οδηγήσουν τους μαθητές μέσω χάρτη με τρισδιάστατη αναπαράσταση της 

ελληνιστικής πόλης που υπήρχε στο Λόφο, στα σημαντικότερα μνημεία της, προκειμένου να 

ανακαλύψουν το θησαυρό που κρύβεται σε ένα από αυτά.  

       Κατά τη διαδρομή τους, ο Κοχλίας και η Σπείρα θα παρέχουν στους μαθητές πολύτιμες 

πληροφορίες για την ιστορία της αρχαίας πόλης, την οχύρωσή της, την καθημερινή ζωή και τα 

ταφικά έθιμα των κατοίκων της.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017  

Ώρα εκδήλωσης: 10:30 

Σημείο συνάντησης: Περίπτερο Ενημέρωσης Λόφου Γορίτσας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:   24210-76278 (Ι. Μαμαλούδη, Μ. Ραφτοπούλου) 

 

Β) Στον αρχαιολογικό χώρο της Δημητριάδος θα πραγματοποιηθούν περιηγήσεις, με 

πρόθεση να αναδειχθεί η  οργάνωση της πόλης μέσα από τα μνημεία που σηματοδοτούν και 

ερμηνεύουν το ρόλο και τη θέση της στην ελληνιστική κοινωνία, το Ανάκτορο και το Θέατρο. 

Στο κέντρο του ανατολικού τομέα της πόλης, στην κορυφή ενός λόφου, κτίστηκε το βασίλειον, το 

ανάκτορο των Μακεδόνων Βασιλέων. Με θαυμάσια θέα προς τη θάλασσα και το Πήλιο, 

αποτελεί εξαιρετικό δείγμα ανακτορικής αρχιτεκτονικής των ελληνιστικών χρόνων και σημείο 

αναφοράς και σύνδεσης με όλα τα υπόλοιπα μνημεία. 

Το Θέατρο κατασκευάστηκε ταυτόχρονα με την ίδρυση της πόλης και έχει όλα τα βασικά 

χαρακτηριστικά των ελληνιστικών θεάτρων, το κοίλο, την ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα. 

Βρίσκεται μέσα στην αρχαία πόλη, απέναντι και στα δυτικά του λόφου με το μακεδονικό 

ανακτόρο και στα ανατολικά κράσπεδα ενός ασβεστολιθικού λόφου στην κορυφή του οποίου 

λειτουργούσε το ιερό των αρχηγετών και κτιστών της Δημητριάδας. 
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Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 28/5/2017 

 Ώρα εκδήλωσης: 11:00  

 Σημείο συνάντησης: Ανάκτορο Δημητριάδος 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:   6937185209 & 2421088091 (Π. 

Τριανταφυλλοπούλου) 

 

Γ) Θεματικές περιηγήσεις και ξεναγήσεις στο μυκηναϊκό οικισμό στον Αρχαιολογικό Χώρο 

Διμηνίου, όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάδειξης με την κατασκευή 

στεγάστρων. Θα ακολουθήσουμε τον αρχαίο δρόμο του  οικισμού, βαδίζοντας στα βήματα των 

κατοίκων ενός σπουδαίου μυκηναϊκού κέντρου  που ιδρύθηκε τον 15
ο
 αι.  π.Χ, άκμασε κατά τη 

διάρκεια του 14
ου

 και 13
ου

 αι. π.Χ.  και εγκαταλείφθηκε  στις αρχές του 12
ου

 αι. π.Χ. Θα γίνουν 

στάσεις στις ιδιωτικές οικίες, καθώς και στα σημαντικότερα  μνημεία των Μεγάρων Α΄ και Β΄ που 

ταυτίζονται με το διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο του οικισμού.  Ιδιαίτερο σημείο στάσης θα 

αποτελέσουν οι αποθήκες  του Μεγάρου Β΄ με τα «κατά χώραν» αντίγραφα των αγγείων,  μία 

μοναδική ενότητα με ισχυρό αφηγηματικό χαρακτήρα που μεταβάλλει τον περιβάλλοντα χώρο 

σε ζωντανό χώρο ιστορικής μνήμης, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία μιας βιωματικής 

εμπειρίας  της καταστροφής του οικισμού.  Η τελευταία διαδρομή περιλαμβάνει περιήγηση τους 

δύο θολωτούς τάφους, μοναδικά δείγματα ταφικής αρχιτεκτονικής , όπου είχαν ταφεί οι 

άρχοντες του οικισμού.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 28/5/2017 

Ώρα εκδήλωσης: 11:00  

Σημείο συνάντησης: Φυλάκιο Αρχαιολογικού Χώρου Διμηνίου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:   6975851517 & 24210 85960 (κα Στ. Αλεξάνδρου) 

 

Δ) Στον προϊστορικό Οικισμό στη «Μαγούλα Ζερέλια» Δ.Ε. Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού 

θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση ανασκαφής. Οι μαθητές/τριες καλούνται να παίξουν το ρόλο 

των αρχαιολόγων, των σχεδιαστών, των συντηρητών και των εργατών σε μικρό σκάμμα, το 

οποίο θα δημιουργηθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη δράση. Στο σκάμμα θα υπάρχει 

προσομοίωση αρχιτεκτονικών λειψάνων, ενώ το ρόλο των αρχαίων ευρημάτων θα παίξουν 

σύγχρονα ομοιώματά τους κρυμμένα στο χώμα. Η «Μαγούλα Ζερέλια» κατοικήθηκε από τα 

προϊστορικά χρόνια μέχρι και την Τουρκοκρατία.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 25 Μαΐου 2017  

Ώρα εκδήλωσης: 09:00-12:00 

Σημείο συνάντησης: Πλατεία Ευξεινούπολης 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:   24210 76278 (κα Δ. Ευσταθίου) 

Ε) Στο Λατρευτικό Σπήλαιο στη θέση «Κρούνια» Δ.Ε. Πτελεού Δήμου Αλμυρού θα 

πραγματοποιηθεί δράση που θα περιλαμβάνει μικρό περίπατο από τον επαρχιακό δρόμο μέχρι 
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το σπήλαιο και θεματική περιήγηση στο χώρο, με τη συμμετοχή μαθητών του «Γραμματίκειου» 

Γυμνασίου Πτελεού. Στόχος είναι η μύησή τους στον κόσμο των σπηλαίων ως χώρων λατρείας 

στην αρχαιότητα. Παράλληλα οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς 

δημιουργήθηκαν τα σπήλαια και ποια ήταν η χρήση τους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: 22 Μαΐου 2017  

Ώρα εκδήλωσης: 09:00-12:00 

Σημείο συνάντησης: Αχίλλειο Πτελεού 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:   24210 76278 (Β. Ροντήρη) 

 

ΣΤ) Η παρουσία των φυτών στην αρχαία ελληνική τέχνη δείχνει τη σημασία και τη χρησιμότητά 

τους στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Μέσα από διάφορα εκθέματα του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Βόλου θα προσεγγίσουμε το σιτάρι, τη φακή, τα βελανίδια, το ρόδι, τη μυρτιά, τη 

δάφνη, το μήλο, το κάστανο και το φουντούκι και θα μιλήσουμε για τις χρήσεις και τους 

συμβολισμούς τους στην αρχαιότητα και σήμερα.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: 25 & 26 Μαΐου 2017 

Ώρα εκδήλωσης: 11:00-13:00 

Σημείο συνάντησης: Αυλή «Αθανασάκειου» Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24210 76278 (κα Έ. Νικολάου) 

 

Ζ) Στον αρχαιολογικό χώρο Σέσκλου θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Φυτεύουμε – αλέθουμε – ζυμώνουμε – μαγειρεύουμε – τρώμε: Η διατροφή στη Νεολιθική 

Εποχή». Απευθύνεται σε μικρές ομάδες οικογενειών, μεμονωμένων ενηλίκων και παιδιών, με 

θέμα τη νεολιθική «κουζίνα». Περιλαμβάνει θεματική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και 

βιωματικές δραστηριότητες που σχετίζονταν με τροφοπαρασκευαστικές διαδικασίες: οι 

συμμετέχοντες θα φυτέψουν, θα αλέσουν σε λίθινες μυλόπετρες, θα ζυμώσουν και θα φτιάξουν 

μικρές πίτες, που στη συνέχεια θα ψήσουν σε πήλινο σκεύος, ενώ παράλληλα θα μαγειρέψουν 

φακές σε πήλινη χύτρα. Στη συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τα «πιάτα» που θα 

παρασκευάσουν, αλλά και αποξηραμένα φρούτα και καρπούς, αναπαριστώντας έτσι ένα 

«νεολιθικό γεύμα». 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 28/5/2017 

Ώρα εκδήλωσης: 10:30-12:30  

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός Χώρος Σέσκλου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24210 76278 (κα Ε. Σταμέλου) 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας 
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     Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση την Κυριακή 28 Μαῒου 

με τίτλο «Περιήγηση στο όρος Μαγκλαβάς και την ευρύτερη περιοχή». Πρόκειται για 

πεζοπορική διαδρομή στο βουνό Μαγκλαβάς (συνδυασμός πεζοπορίας και μετακίνησης με το 

λεωφορείο) που περιλαμβάνει επίσκεψη σε μυκηναϊκούς τάφους (Βλαχόπουλου και Καμινίων) 

και εκκλησίες της περιοχής (Παναγίτσα  στην κορυφή του βουνού Μαγκλαβά, Αγ. Αντώνιος 

Ματαράγκα) για τον εορτασμό της Πεντηκοστής σε συνεργασία με διάφορους εθελοντές, ομάδες 

και  συλλόγους της Μεσσηνίας που έχουν σχέση με την πεζοπορία, την άθληση και τη φύση.  

Ώρα εκδήλωσης: (έναρξη) 07:30  (Καλαμάτα, Παπάζογλου & Υπαπαντής) 

                               08:30 (πλατεία Βλαχόπουλου)  

Σημείο συνάντησης: Αφετηρία Παπάζογλου & Υπαπαντής (πλησίον των Γραφείων της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων επί της οδού Μπενάκη & Παπάζογλου)  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 27210 22534, 2721063100 (Σ. Α. Φριτζίλας) 

 

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων, το Ινστιτούτο Εναλίων 

Αρχαιολογικών Ερευνών  και το Δήμο Πύλου - Νέστορος θα πραγματοποιήσει δράσεις στους 

χώρους αρμοδιότητας Εφορείας Εναλίων στο Φρούριο Πύλου ως εξής: 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/05/2017 έως 28/05/2017  

Ώρες Εκδήλωσης:  08:00 – 11:00       &    11:00  -15:00   

Σημείο Συνάντησης: Φρούριο Πύλου – Μουσείο ΠΑΣΑ 

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν 6 παρουσιάσεις PowerPoint, οι οποίες θα αφορούν  

καταποντισμένες πολιτείες προϊστορικών και κλασσικών χρόνων, αρχαία λιμάνια και αρχαία 

ναυάγια, συνολικής διάρκειας 3 ωρών. Παρουσίαση PowerPoint του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για το Εργαστήριο Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Παρουσίαση  PowerPoint   για την 

έρευνα στο αρχαίο λιμάνι της Σαλαμίνος, συνεργατικής έρευνας μεταξύ ΕΕΑ και Ινστιτούτου 

Εναλίων Αρχ/κών Ερευνών. 

Επίσης θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση διάρκειας 1:30  ώρας, στα  Μουσεία ΠΑΣΑ και  

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, καθώς και στην υπαίθρια έκθεση «Ο βυθός μάς διηγείται». Θα γίνει επίσης, σε 

συνεργασία με το Δήμο Πύλου – Νέστορος,  τρισδιάστατη προβολή της ναυμαχίας του 

Ναυαρίνου σε χώρο του Φρουρίου που φιλοξενεί και  εκθέματα  από αρχαία ναυάγια,  τα οποία 

έχουν σχέση με την φωτιά. Επίσης θα υπάρχει σύντομη ξενάγηση σε έκθεση καταδυτικού 

εξοπλισμού μουσειακού χαρακτήρα.  

Την 5η  Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  και ώρα 11:30, η Εφορεία Εναλίων  σε 

συνεργασία με τον Δήμο,   θα παρουσιάσει το ιστορικό της καταποντισμένης προϊστορικής  

πολιτείας στη Μεθώνη. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κ. Η. Σπονδύλη, αρχαιολόγο,  διευθυντή 

της έρευνας και επίτιμο τμηματάρχη της ΕΕΑ.   
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Επίσης θα γίνει ομιλία από τη Διευθύντρια της ΕΕΑ, Δρα Αγγελική Γ. Σίμωσι, με θέμα «Η 

συμβολή της ΕΕΑ στο Νομό Μεσσηνίας». 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 27230-22897 (Η. Κούβελας,  Ε. Χαρμπή) 

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Με στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού 

πλούτου της Ξάνθης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης θα πραγματοποιήσει περίπατο και 

ξενάγηση στο Φρούριο της Καλύβας. Ένα σημαντικό οχυρωματικό έργο μέσα στο 

καταπράσινο τοπίο του ορεινού όγκου της Ροδόπης, που «καθρεφτίζεται» στα νερά του 

ποταμού Νέστου.  

 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 5 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:30.  

Σημείο συνάντησης: Ο υπαίθριος χώρος έξω από τον αρχαιολογικό χώρο του Φρουρίου της 

Καλύβας 

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 25410 51003, 6947603396 (κα Κ. Χατζηπροκοπίου) 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας σε συνεργασία  με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Π.Ε. Πέλλας και με την υποστήριξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, 

θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω δράσεις: 

 την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017, ώρα 09:00-11:00 και 11:00-13:00, στον αρχαιολογικό 

χώρο Λόγγου Έδεσσας και τη συνοικία Βαρόσι, δράση με τίτλο «Βαδίζοντας από την 

πόλη του σήμερα στην πόλη του χθες». 

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περίπατο και ξενάγηση για μαθητές, συνδυασμένη με 

ηλεκτρονική παρουσίαση σχετικά με τα μνημεία και τις αρχαιότητες της πόλης. 

 Την Παρασκευή, 26  Μαΐου 2017, ώρα 10:00-12:00, στον Πολυθάλαμο λαξευτό 

τάφο και στον  Μακεδονικό θαλαμωτό τάφο με δωρική πρόσοψη, δράση για μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  με τίτλο «Μυστικοί εξερευνητές: Ανακαλύπτουμε τα μυστικά 

των ταφικών μνημείων της Πέλλας». Περιλαμβάνει περίπατο και θεματικές ξεναγήσεις σε 

ταφικά μνημεία της αρχαίας Πέλλας. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 23820 31160, 23810 24356 

(Α. Ζαμπίτη, Γ. Σταλίδης, Α. Σκίτσα, Ν. Παππάς) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας σε συνεργασία με  το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου και 

τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και την υποστήριξη του Δήμου Δίου – 
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Ολύμπου θα πραγματοποιήσει δράση στο βιωματικό Πάρκο Λειβήθρων στις 24, 25 και 29 

Μαΐου 2017. 

Στόχος της δράσης είναι η κατανόηση της σχέσης ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος 

καθώς και η βιωματική γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον, τον μύθο και την πολιτιστική 

ταυτότητα του οικείου χώρου.  

Περιλαμβάνει:  

1.α) αρχαιολογική ξενάγηση, Ε. Κλινάκη, Β. Κυπριανού (ΕΦΑ Πιερίας), 

   β) περιβαλλοντικό μονοπάτι : 24/5/2017 Στάθη Μαρία (ΚΠΕ), 25/5/2017 Μπεκιροπούλου 

Βικτωρία (ΚΠΕ), Δήμητρα Γιάννακα (Φ.Δ.Ε.Δ.Ο.), 29/5/2017 Μπεκιροπούλου Βικτωρία (ΚΠΕ) 

και Νασοπούλου Θέμις (Φ.Δ.Ε.Δ.Ο.) 

2. Βιωματικά εργαστήρια με θέμα:   

   α)  την αγγειοπλαστική, με θεωρητική παρουσίαση και ενδεικτική κατασκευή τροχήλατων 

αγγείων από κεραμέα και κατασκευή χειροποίητων αγγείων από τους συμμετέχοντες. Την 

Τετάρτη 24 Μαΐου, θα γίνει πλήρωση και πυροδότηση κεραμικού κλιβάνου (ξυλοκάμινου) 

μικρών διαστάσεων από τον κεραμέα Ι. Σταγγίδη και την Πέμπτη 25 και τη Δευτέρα 29 Μαΐου, 

άνοιγμα και επαναπλήρωση του κλιβάνου από την κεραμέα Ε. Καζαντζανίδου. 

               β) τη δραματοποίηση του ορφικού/ «μουσικού» μύθου των Λειβήθρων και τη μιμική 

απόδοση των μύθων ειδών της τοπικής χλωρίδας 

               γ) εικαστικές δημιουργίες με έμπνευση τα παραπάνω υπό την καθοδήγηση του 

ζωγράφου Συμεών Δερμεντζίδη και των μαθητών του. 

Η δράση απευθύνεται: 

-σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης,  

-συλλόγους, φορείς και αυτόνομους επισκέπτες 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή/και ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής. 

Διάρκεια δράσης:  09:00 έως 15:00 

Όσον αφορά στα σχολεία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με καταληκτική ημερομηνία 

δήλωσης συμμετοχής στις 19 Μαΐου 2017. Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν μέχρι έξι (6) 

σχολικές ομάδες των 35 μαθητών. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:   

23520 33884 (Πάρκο Λειβήθρων),  

23520 22700 (ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Ο αρχαιολογικός χώρος που επιλέχθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας για να 

συμμετάσχει στο φετινό εορτασμό σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στενών & Εκβολών 

Πόταμων Αχέροντα – Καλαμά και την αφιλοκερδή συμμετοχή των λεμβούχων Αχέροντα, είναι το  

Νεκροµαντείο του Αχέροντα. 

 Ο Αρχαιολογικός χώρος του Νεκρομαντείου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον ποταμό 

Αχέροντα και τις πλούσιες δοξασίες που τον συνοδεύουν. Από το προσωπικό της Εφορείας θα 
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πραγματοποιηθεί ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, ενώ από τον Φορέα Διαχείρισης θα γίνει 

παρουσίαση του πλούσιου οικοσυστήματος που φιλοξενείται με ξεναγήσεις και ομιλίες στο 

κέντρο ενημέρωσης. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί  με βαρκάδα στο Δέλτα του Αχέροντα 

προσφορά της ένωση λεμβούχων της περιοχής.  

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου Νεκρομαντείου  

Ώρα εκδήλωσης: 10:00 – 13:30  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26820 89890 Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας,  

26840 41206,  Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου  (Π. Μπάρκα, Σ. Ράπτης) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου, το Δήμο Αμαρίου, την 

Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου και 

Σφακίων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρωμοναστηρίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Συβρίτου 

πραγματοποιεί και φέτος μια σειρά ξεναγήσεων σε ιστορικούς τόπους και μνημεία που 

συνδέονται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα:  

Σάββατο 27 Μαΐου 2017:   

Περιήγηση στο μινωικό ιερό κορυφής του όρους Βρύσινα*  

Ξενάγηση: Ίρις Τζαχίλη, Επίτιμη Καθηγήτρια Μινωικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Επίσκεψη στον ναό του Αγίου Ευτυχίου στο Πρασσανό φαράγγι και τον οικισμό 

Χρωμοναστήρι.  

Ξενάγηση: Κωνσταντίνος Γιαπιτσόγλου (ΕΦΑ Ρεθύμνου) 

 

Κυριακή 28 Μαΐου 2017: 

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Συβρίτου, στον λόφο Κεφάλα* 

Ξενάγηση : Νότα Καραμαλίκη (ΕΦΑ Ρεθύμνου) 

 

Επίσκεψη στους βυζαντινούς ναούς της κοιλάδας του Αμαρίου. 

Ξενάγηση: Κωνσταντίνος Γιαπιτσόγλου (ΕΦΑ Ρεθύμνου) 

 

* Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους άνετα παπούτσια και νερό. 

 

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη για το κοινό. Λόγω του περιορισμένου αριθμού 

θέσεων στο λεωφορείο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Σημείο εκκίνησης και για τις δύο ημέρες: Ρέθυμνο, ανατολική πόρτα του Δημοτικού Κήπου 

(έναντι Parking) 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00 (αναχώρηση λεωφορείου) 
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Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 28310 23653, 28310 58842 (Α. Φραϊδάκη, Ν. 

Καραμαλίκη)  

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και ώρα 

18:00 στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής και με 

αφορμή τη νέα περιοδική έκθεση με τίτλο «Θρακικό πέλαγος. Δρόμοι της θάλασσας, 

ναυάγια και ενάλια ευρήματα» εκπαιδευτική δράση για οικογένειες με θέμα τη σημασία της 

θάλασσας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα για την ανάπτυξη και τη διατήρηση του 

πολιτισμού, τον πολιτιστικό πλούτο που βρίσκεται θαμμένος στον βυθό της θάλασσας και την 

ανάγκη διατήρησης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων 

του.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 25310 22411 (Ν. Δαλακούρα) 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών σας προσκαλεί στο Μπεζεστένι, από την Πέμπτη 25 έως το 

Σάββατο 27 Μαΐου 2017. 

Θεματική των ξεναγήσεων με παράλληλη προβολή power point και διήγηση είναι η άμπελος και 

το κρασί ως πηγές έμπνευσης και διακόσμησης έργων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από 

τους αρχαίους έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους.  

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 έχει προγραμματιστεί δωρεάν μετάβαση πενήντα (50) ατόμων με 

λεωφορεία των ΚΤΕΛ Σερρών και όσων επιθυμούν με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα, η προβολή 

power point και γευσιγνωσία κρασιού στο Κτήμα Νεραντζή Πεντάπολης Σερρών. 

Ώρες ξεναγήσεων: Πέμπτη 25 - Σάββατο 27 Μαΐου 2017, 10:00, 11:00, 12:00 

Αριθμός συμμετεχόντων ανά ξενάγηση: είκοσι πέντε (25) άτομα 

Μετάβαση πενήντα (50) ατόμων με λεωφορείο και με αυτοκίνητα ΙΧ  

στον Ελαιώνα Νεραντζή: Κυριακή 28 Μαΐου 2017 

Αναχώρηση από το Μπεζεστένι στις 11:00. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας και δήλωσης κρατήσεων για το κοινό: 

23210 21084 (κ. Κ. Πάνος) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων υλοποιεί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Τρικάλων εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό και την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι 

εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο οθωμανικό συγκρότημα του Οσμάν Σαχ στη πόλη των 

Τρικάλων και περιλαμβάνουν:  
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 1) Διαδρομές στα οθωμανικά μνημεία των Τρικάλων: Ξεναγήσεις για μεμονωμένα άτομα ή 

ομάδες 

 2) Δράσεις στο οθωμανικό λουτρό Τρικάλων «…ακολουθώντας τη φωνή του νερού»  

 Α) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μέρα στο χαμάμ» για παιδιά Δημοτικού 

 Β) Φωτογραφική έκθεση «Τα πρόσωπα του χρόνου»  

Ημερομηνία εκδήλωσης:  

Πέμπτη – Παρασκευή 25-26 Μαΐου (σχολεία)  

Πέμπτη – Κυριακή 25-28 Μαΐου (ξεναγήσεις) 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00-14:00 (για τα σχολεία),  09:00 – 16:00 (έκθεση) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24310 76647 (Μ. Θεοφάνους, Α. Καλαμίδα) 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας διοργανώνει στις 25 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00 και 11:00 για 

μαθητές δημοτικών σχολείων και Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30  για το κοινό, 

αρχαιολογικές περιηγήσεις στην Παναγία Αρχοντική, στην οχύρωση του Κάστρου Λαμίας και 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας.  

Σημείο συνάντησης: Παναγία Αρχοντική 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 22310 29992 (Ε. Φρούσσου) 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας διοργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις την Πέμπτη 25 και την 

Παρασκευή 26 Μαΐου, λίγο πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με 

την εκπαιδευτική κοινότητα της Φλώρινας  και το Δήμο Αμυνταίου: 

1. Στην Ελληνιστική Πόλη Πετρών Αμυνταίου, δράση με τίτλο «Ίχνη αρχαίου 

πολιτισμού στο φυσικό τοπίο των Πετρών Αμυνταίου». Περιλαμβάνει  θεματική ξενάγηση-

περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο Πετρών Αμυνταίου από αρχαιολόγο της ΕΦΑ Φλώρινας. 

Επίσης, φωτογραφική αποτύπωση της ανθρωπογενούς επέμβασης στο φυσικό τοπίο των 

Πετρών από τους ενήλικες μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και έκθεση των 

φωτογραφιών.  

 

2. Στην Ελληνιστική Πόλη της Φλώρινας, με τίτλο «Ανοιξιάτικες Ελληνιστικές 

Διαδρομές». Περιλαμβάνει ξενάγηση από αρχαιολόγο της ΕΦΑ Φλώρινας, περιήγηση "ανά τας 

οδούς και τας ρύμας" της ελληνιστικής πόλης και περιπάτους στον λόφο του Αγίου 

Παντελεήμονα, ο οποίος κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σύγχρονη πόλη και στο λεκανοπέδιο 

της Φλώρινας.   

Στόχος των δράσεων είναι η γνωριμία με τους αρχαιολογικούς χώρους και με το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής των Πετρών και της Φλώρινας, η προβολή της στενής σχέσης 
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πολιτισμού και περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας, 

ανάδειξης και διάσωσης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από μια βιωματική 

προσέγγιση.  

Ημερομηνία εκδηλώσεων: Πέμπτη και Παρασκευή 25 και 26 Μαΐου 2017 

Ώρες εκδηλώσεων: 08:00-15:00 

Σημεία συνάντησης: 1. Αρχαιολογικός χώρος Πετρών Αμυνταίου 

    2. Αρχαιολογικός χώρος Φλώρινας 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό:  

 6945822767 (κα Ε. Ναούμ) 

6936962474 (Ι. Τσιόκανου) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας σε συνεργασία  με τη Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών και 

το Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 θεματική 

ξενάγηση με τίτλο «Στιγμές από την ιστορία της Δεσφίνας» με σκοπό οι μαθητές να 

γνωρίσουν ένα σημαντικό βυζαντινό μνημείο της πόλης, το Ναό των Ταξιαρχών το οποίο 

ανεγέρθηκε το 1332, στα μέσα περίπου της βασιλείας του Ανδρόνικου Γ Παλαιολόγου (1328-

1341) καθώς και τις  τοιχογραφίες του οι οποίες αποτελούν εξαίρετο δείγμα της παλαιολόγειας 

τέχνης. Οι μαθητές θα ενημερωθούν για την τέχνη της τοιχογραφίας, για την  εικονογράφηση 

των βυζαντινών ναών, καθώς και την τοπική ιστορία, την συντήρηση, την προστασία και την 

ανάδειξη των μνημείων. 

 Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσκεψη στο Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου για να γνωρίσουν οι 

μαθητές τη συνέχεια της βυζαντινής τέχνης μέσα από το έργο του ζωγράφου Σπύρου 

Παπαλουκά και τέλος, θα επισκεφτούν το Ιστορικό  Μουσείο του Επισκόπου Σαλώνων Ησαΐα.  

Ώρα εκδήλωσης: 09:30-12:30 

Σημείο συνάντησης: Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22650 82313, 22650 8246 (Α. Τσαρούχα) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 

Χαλκιδικής, το Δήμο Πολυγύρου, το Δήμο Αριστοτέλη και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ολύνθου 

πραγματοποιεί δράσεις ως εξής: 

 

Α) Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00 – 13:00 θα πραγματοποιηθεί περιήγηση 

στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού Άμμωνος Διός, Διονύσου και Ασκληπιού.  

Η ανασκαφική έρευνα στον χώρο, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Πρώιμη Εποχή 

Χαλκού, έφερε στο φως το ιερό του Διονύσου στην περιοχή του σπηλαίου και των πηγών, τον 
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ναό του Άμμωνος Διός και δύο παράλληλες σειρές με βάθρα στα ανατολικά του, καθώς και το 

βαλανείο (μικρό λουτρό), που συνδέεται με τη λατρεία του Ασκληπιού. 

   Ακολουθώντας τις ειδικά διαμορφωμένες διαδρομές, ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί τις 

παραπάνω αρχαιότητες, απολαμβάνοντας την ομορφιά της φύσης, που ώθησε τους αρχαίους 

Έλληνες να επιλέξουν αυτήν την τοποθεσία ως χώρο λατρείας των θεών τους. 

Σημείο συνάντησης:  

Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Ιερού Άμμωνος Διός, Διονύσου και Ασκληπιού 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 

Πολύγυρος: 23710 22060 & Θεσσαλονίκη: 2310 285163 (κ. Σ. Βασιλείου, κα Φ. Αδακτύλου, Γ. 

Στρατούλη) 

 

Β)  Μέσα από μια δίωρη διαδρομή και ακολουθώντας το καλντερίμι του παλιού χωριού της 

Ιερισσού, θα έρθουμε σε επαφή με τη χλωρίδα της περιοχής και τα οικοδομικά λείψανα της 

αρχαίας Ακάνθου. Ξεκινώντας από την πεδιάδα, θα ανεβούμε στους λόφους του παλιού 

χωριού, εκεί όπου από τη μια πλευρά δεσπόζει η εκκλησία της Θεοτόκου και από την άλλη το 

αρχαίο τείχος, χαρακτηριστικά δείγματα δυο διαφορετικών φάσεων κατοίκησης της περιοχής. 

Περπατώντας στο φρύδι του λόφου, όπου διαγράφεται η πορεία της οχύρωσης, θα φτάσουμε 

στη θέση Αλώνια, όπου ανασκάφηκε ο άγνωστος σε πολλούς εκατόμπεδος ναός της Ακάνθου. 

Η μοναδική θέα προς τον Ακάνθιο κόλπο και την κορυφή του Αγίου Όρους θα εντυπωσιάσει 

τους επισκέπτες κάθε ηλικίας. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 25-28 Μαΐου 2017 (25 & 26 κατόπιν συνεννόησης με σχολεία) 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00-14:00 

Σημείο συνάντησης: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 23770 23578 (Ο. Νασιώκα)  

 

Γ) Περιήγηση στον πολεοδομικό ιστό της αρχαίας Ολύνθου, στις ιδιωτικές κατοικίες και τα 

δημόσια έργα, σε συνδυασμό με αναφορές στο αρχαίο περιβάλλον, στη διατροφή και την 

τεχνολογία των κατοίκων που φιλοδοξεί να εντάξει τους επισκέπτες στη συνολική πληροφορία 

για την ιστορική αυτή πόλη.  

    Η αρχαία Όλυνθος θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για την γενικότερη προσέγγιση της 

ζωής στην Αρχαία Ελλάδα των κλασικών χρόνων και στις εξελίξεις σε διάφορους τομείς της 

κοινωνίας μέχρι την σύγχρονη εποχή.  

Ημερομηνία εκδήλωσης:  Πέμπτη 25-05-2017 και Σάββατο 27-05-2017 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00-13:00 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου Ολύνθου  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  

Πολύγυρος: 23710 22060, Θεσσαλονίκη: 2310 285163 

(κ. Σ. Βασιλείου, Ε. Γκατζόγια, Δ. Ακτσελή, Φ. Αδακτύλου , Γ. Στρατούλη) 
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Δ) Δράση στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Σταγείρων, στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, με 

τίτλο «Στάγειρα: Τόπος και τοπίο». Την Πέμπτη, 28/5, από τις 09:00 έως τις 12:00 θα 

πραγματοποιηθούν οργανωμένες περιηγήσεις ομάδων μικρών μαθητών και την Κυριακή, 28/5, 

από τις 09:30 έως τις 13:00 περιηγήσεις ομάδων ενηλίκων επισκεπτών. 

Στόχος της δράσης είναι η παρουσίαση της χλωρίδας του αρχαιολογικού χώρου μέσα από τα 

κείμενα της αρχαίας γραμματείας καθώς και ο διάλογος του δομημένου-πολιτιστικού 

περιβάλλοντος με το ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τοπίο. 

Κάθε περιήγηση θα διαρκεί περίπου μία έως μιάμιση ώρα. Οι διαδρομές είναι σχεδιασμένες έτσι 

ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τόσο το δασωμένο τοπίο, όσο και τις αρχαιότητες που 

αναδεικνύονται μέσα από αυτό. Κατά τη διάρκεια των οργανωμένων ξεναγήσεων, ενήλικες και 

παιδιά θα ενθαρρυνθούν να μιλήσουν, να αγγίξουν και να "διαβάσουν" τις αρχαιότητες σε μια 

προσπάθεια να μετατραπούν οι σιωπηλές πέτρες σε αφηγητές ιστοριών. 

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο κτίριο υποδοχής επισκεπτών στην είσοδο του αρχαιολογικού 

χώρου. Εκτός από την ελληνική, θα υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης στην αγγλική και γαλλική 

γλώσσα.  

Σημείο συνάντησης: κτίριο υποδοχής επισκεπτών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου των 

αρχαίων Σταγείρων στην Ολυμπιάδα Δήμου Αριστοτέλη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό : 6974 407516 (Κ. Παπαστάθης) 

 

Ε) Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017  και ώρα 11:00-14:00 θα πραγματοποιηθεί δράση με τίτλο 

«Στης πόλης το χαμάμ».  Πρόκειται για περιήγηση στον μεσαιωνικό οικισμό των 

Σιδηροκαυσίων από τον πύργο του Μαντέμ-Αγά στο αναστηλωμένο οθωμανικό λουτρό. Θα 

γίνει ξενάγηση στο χαμάμ, περιγραφή της λειτουργίας του στον καθημερινό βίο και της 

σημασίας του για τον οικισμό.  

Σημείο συνάντησης: Πάρκο Αριστοτέλη, Τ.Κ. Σταγείρων, Δήμου Αριστοτέλη, ΠΕ Χαλκιδικής 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2310 285163 (ΕΦΑ Χαλκιδικής & Αγ. Όρους)  

 (Ά. Γουματιανός,  Α. Καπανδρίτη) 

 

Στ) Η βιωματική εκπαιδευτική δράση με τον τίτλο «Σπόρι, Κοσκίνα και νερό» στοχεύει στην 

εξοικείωση κυρίως μαθητών με την αρχαιοβοτανική πρακτική και με τις βασικές εργασίες της, 

όπως την επεξεργασία ανθρωπογενών/αρχαιολογικών δειγμάτων χώματος σε μηχανή 

επίπλευσης (νεροκόσκινο) καθώς και τη διαλογή και τον εντοπισμό σε αυτά βιοαρχαιολογικών, 

ειδικότερα αρχαιοβοτανικών καταλοίπων. Οι μαθητές θα διδαχθούν με βιωματικό τρόπο για τα 

φυτά, που οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής της Χαλκιδικής χρησιμοποιούσαν και για τις 

διατροφικές τους συνήθειες. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του 

αρχαιολογικού χώρου της Ολύνθου. 

Επιλεγμένο Μουσείο / Μνημείο / Χώρος: Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ολύνθου, Όλυνθος 

Ημερομηνία εκδήλωσης:  25 & 28 Μαΐου 2017 
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Ώρα εκδήλωσης: 10:00 - 13:00 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Ολύνθου, Όλυνθος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 693 7783104 (Ε. Γκατζόγια) 

 

 

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας-Γραφείο Βόρειας Ελλάδος 

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας-Γραφείο Βόρειας Ελλάδος πραγματοποιεί 

εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής, το Σάββατο 27  

Μαΐου 2017 και ώρα 10:30.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις για ενήλικες και παιδιά: 

 Ξενάγηση στο Σπήλαιο και το Μουσείο Σπηλαίου Πετραλώνων  

 Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα τα σπήλαια 

 Προβολή βίντεο για το σπήλαιο Ατσπάς Θάσου 

 Παράλληλες δράσεις, με την υποστήριξη των εικαστικών και           χορευτικών   

τμημάτων των συλλόγων που συμμετέχουν 

          Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο είναι ελεύθερη για τους συμμετέχοντες στην   

εκδήλωση. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2310-410185 (Φ. Γεωργιάδης, Χ. Μιχελάκη, Β. 

Μπιλάλη) 

 

                                                               

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων σε συνεργασία με το Δήμο Σφακίων θα πραγματοποιήσει 

εκδήλωση που περιλαμβάνει επίσκεψη και ξενάγηση στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στους 

Κομητάδες Σφακίων, κατάβαση του φαραγγιού της Ίμπρου, επίσκεψη και ξενάγηση στο 

Φρούριο Φραγκοκάστελλο.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: 27.05.2017 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00-16:00 

 

Σημείο συνάντησης: 

• Χανιά 

• Κομητάδες Σφακίων (για συμμετέχοντες από τα Σφακιά) 

  

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στους Κομητάδες Σφακίων ανήκει στον τύπο των μονόχωρων ναών 

της Ενετικής περιόδου, και σώζει αξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο που χρονολογείται από τον 

14
ο
 αιώνα (1314). Στον δυτικό τοίχο σώζεται η κτητορική επιγραφή που μας δίνει πληροφορίες 

για τους δωρητές, των οποίων σώζεται παράσταση στον νότιο τοίχο. 
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Το φρούριο Φραγκοκάστελλο δεσπόζει στην πεδιάδα του Φραγκοκάστελλου. Η ανοικοδόμηση 

του ξεκίνησε το 1371 και ολοκληρώθηκε το 1374 κάτω από δύσκολες συνθήκες, αφού οι ντόπιοι 

αντιδρούσαν. Ουσιαστικά το Φραγκοκάστελλο, δεν εξυπηρέτησε ποτέ το σκοπό για τον οποίο 

χτίστηκε και υπήρχαν μεγάλες περίοδοι όπου ήταν χωρίς φρουρά. Στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας το φρούριο είχε την ίδια τύχη και ερειπωνόταν χωρίς καμία χρήση. Το Μάιο του 

1828 κατά τη διάρκεια επανάστασης εναντίων των Τούρκων, οχυρώθηκε στο κάστρο ο 

οπλαρχηγός Χατζή Μιχάλης Νταλιάνης, μαζί με π.700 άντρες. Ακολούθησε άγρια μάχη με το 

στρατό του Μουσταφά Ναϊλή Πασά, που πολιόρκησε το κάστρο. Όσοι από τους σφακιανούς 

πολεμιστές δεν σκοτώθηκαν, παραδόθηκαν και ο Μουσταφά ανατίναξε το κάστρο για να μην 

ξαναχρησιμοποιηθεί. Ο ίδιος όμως λίγα χρόνια αργότερα το επισκεύασε. Στα χρόνια που 

ακολούθησαν τα φρούριο και ο κάμπος ερήμωσαν.  

Tηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 28210 53033 (Α. Αποστολάκη, Μ. Γοναλάκη) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 

Χίου και τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου θα πραγματοποιήσει περίπατο την Παρασκευή 26.5.2017 

από την περιοχή της Αγίας Άννας (Καπέλας) προς το Λωβοκομείο. 

Ώρα αναχώρησης:18:00 

Σημείο συνάντησης: Παρκάκι Θελούδη, Περιοχή Αγίας Άννας (Καπέλας) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22710 44238, 22710 44738, 22710 44650  

(Στ. Φαϊτάκη)  

 

 

 

 

 

 

 


