
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2017 

22-24 Σεπτεμβρίου 2017 

ΠΟΛ(ε)ΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

ΑΤΤΙΚΗ 

Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης (22,23/9) 

22/9, 9.30 «Η Ακρόπολη στη ζωή της πόλης»  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές 

Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το ρόλο της Ακρόπολης στη θρησκευτική, πολιτική και 

πολιτιστική ζωή της πόλης κατά την κλασική εποχή 

Τ/ 210 9239186 

E.mail/ education.ysma@culture.gr 

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης 

23/9, 10.00 «Ο μετασχηματισμός της Ακρόπολης σε κάστρο από τα ύστερα Ρωμαϊκά χρόνια 

(3ος-4ος αι.) και η σχέση της με την πόλη της Αθήνας» Ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό 

Τ/ 210 3233058, 210 9238747 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών 

 

Αθήνα, Κτίριο της Βουλής των Ελλήνων (23,24/9) 

«Το Μέγαρο της Βουλής: μια άλλη διαδρομή» Δύο ξεναγήσεις στη μεσημβρινή πλευρά του 

κτιρίου της Βουλής, σε χώρους μη επισκέψιμους στις συνήθεις ξεναγήσεις (γραφείο του 

προέδρου της Βουλής, γραφείο του πρωθυπουργού, εντευκτήριο   των βουλευτών, νότιος 

περίβολος. Ώρα 10.30, διάρκεια 1 ώρα. 

Τ/ 210 3735340 

E.mail/ kazakos@parliament.gr  

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 

 

Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς (24/9, 17.00) 

«Αθηναίοι - "Παίδες Ηφαίστου" και άλλοι ιδρυτικοί μύθοι της πόλης των Αθηνών» 

Παρουσίαση για το ευρύ κοινό με θέμα τους ιδρυτικούς μύθους της Αρχαίας Αθήνας και 

περιήγηση σε επιλεγμένα μνημεία του Αρχαιολογικού χώρου και εκθέματα του Μουσείου 

Αρχαίας Αγοράς.  

Τ/ 210 3214825, 3210196 

E.mail/ efaath@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών 

 

Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος Λυκείου (23/9, 10.30) 

«Το Λύκειο στον χώρο και τον χρόνο» Περιήγηση για το ευρύ κοινό με θέμα τη ιστορία της 

ευρύτερης περιοχής ανατολικά της αρχαίας Αθήνας από τον 6ο αι. π.Χ, όταν ιδρύεται το 
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Γυμνάσιο του Λυκείου ως την οθωνική περίοδο, όταν χωροθετούνται τα Ανάκτορα και 

διαμορφώνεται ο Βασιλικός Κήπος.  

Τ/ 2132139500, 210-3251744 (-120) 

E.mail/ nsakka@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών 

 

Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Κεραμεικού (23,24/9, 10.00) 

«Κεραμεικός: Το κάλλιστον προάστειον μέσα στο χρόνο» Θεματική περιήγηση για το ευρύ 

κοινό. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

Τ/ 2103463552 – 2103450140 

E.mail/ lmpournias@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών 

 

Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος Λόφων Μουσών (Φιλοπάππου), Πνύκας, Νυμφών (22/9 

ώρα 10.00, 23-24/9, ώρα 17:30-19:30) 

«Στους δρόμους και τις γειτονιές της Κοίλης και της Μελίτης» Θεματικές παρουσιάσεις στο 

Αναπαυτήριο Πικιώνη και περιήγηση για το ευρύ κοινό. Θεατρική παράσταση στις 

«φυλακές Σωκράτους» 

Τ/ 210 92 38 747 

E.mail/ efaath@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (22 /9)  

22/9 10:00-12:00 Θεματική σπονδυλωτή περιήγηση για ενήλικες με τίτλο «ΠΟΛ(ε)ΙΣ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΩΝ» με θέμα όψεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των πολιτών υπό το πρίσμα 

της ενσωμάτωσης, απόρριψης και κοινωνικής συνοχής.    

22/9 10.00-12:00 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταξιδεύοντας στην Αθήνα του 5ου αι. 

π.Χ.» για μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού  

Τ/ 213 214 4889 

E.mail/ eam@culture.gr  
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

  

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (22-23/9, 12:00 και 18:00, 24/9, 12:00) 

 «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΛΕΩΝ» θεματικές ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό στη μόνιμη έκθεση του 

μουσείου σχετικά με τη συγκρότηση και την εξέλιξη των πόλεων από την ύστερη 

αρχαιότητα ως τα νεώτερα χρόνια. Θα πραγματοποιηθεί και σχετική εκπαιδευτική δράση 

(24/9, 10:00 και 12:00). 

Τ/ 213 213 9507 

E.mail/ edu.bma@culture.gr  
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

 

Επιγραφικό Μουσείο (21-24/9) 

22/9, 12.00: Ξενάγηση σε επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου που σχετίζονται με τα 

οικοδομικά έργα της αρχαίας Αθήνας 

21/9-21/10: Έκθεση φωτογραφιών του Ιταλού φωτογράφου Paolo Morello με τίτλο 

«Περιήγηση στην τελειότητα» με φωτογραφίες αρχαιολογικών χώρων από την Ελλάδα και 
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την Ιταλία. Εγκαίνια στις 21/9 ώρα 18.30.  Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα στη μουσική 

της αρχαίας Ελλάδας από τον ιταλό συνθέτη και κιθαρίστα Tiziano Calabrese.  

23/9, 10.30 πμ: Ξενάγηση σε επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου. 

23/9, 12.00: Μουσική συναυλία Jazz Μουσικής με τίτλο “Blue Mood”  από το μουσικό 

σύνολο “Jazz Sextet” της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών. 

Τ/ 210 8232950 

E.mail/ ema@culture.gr  

Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 

 

Νομισματικό Μουσείο (20-22, 24/9) 

20/9, 19.30: Ποιητική εκδήλωση στον κήπο του μουσείου  

21/9: εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με το θέμα για σχολικές ομάδες 

22/9, 11.00-12.30: Διάλεξη με θέμα «Ζωσιμάδες: Πεφωτισμένοι έμποροι και ευεργέτες» 

22/9, 13.00-14.30: Παρουσίαση λυρικής τραγωδίας «Προμηθέας Δεσμώτης»  

24/9, 12.00: Παρουσίαση βιβλίου «Η Μεγάλη κυρία των Νομισμάτων και το κυνήγι του 

κρυμμένου θησαυρού» 

24/9, 20.30: Μουσική εκδήλωση στον κήπο του μουσείου σε συνδιοργάνωση με το ΚΕΘΕΑ 

ΔΙΑΒΑΣΗ 

Τ/ 210 36 32 057, 2103678530 

E.mail/ epnom@culture.gr  

Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο 

 

Αθήνα, Παιδικό Μουσείο της Αθήνας (23/9) 

«Ανακαλύπτω το Παγκράτι περί… πατώντας» Ένα πρόγραμμα για οικογένειες οι οποίες 

κάνοντας περίπατο στους δρόμους του Παγκρατίου ανακαλύπτουν μέσα από τα οδωνύμια, 

τους ανθρώπους, τα κτίρια και την εμπορική δραστηριότητα και τη ζωή μιας αθηναϊκής 

γειτονιάς.   

Τ/ 210 33 12 995 

E.mail/ secretariat@hcm.gr  

«Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων» (ΟΠΑΝΔΑ) & «Ελληνικό 

Παιδικό Μουσείο», Κτίριο Ωδείου Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 

 

Αθήνα, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (22-24/9) 

«Αρχαίο Δράμα και Σπουδές Αστικού Χώρου/ Urbanism»  

Έκθεση με θέμα «Πόλις – ροές – εντάσεις – Ώσμωση / Polis – flows – tensions – Osmosis» 

Διεθνές forum με θέμα «Αρχαίο Δράμα και Σπουδές Αστικού Χώρου/ Urbanism» 

Τ/ 210 34 18 550 

E.mail/ ageorgopoulou@mcf.gr   

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 

website: www.mcf.gr 

 

Αθήνα, Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων Αγ. Ασωμάτων 45 (24/9) 

«Οι Ανεμόμυλοι της Αθήνας»  

Έκθεση φωτογραφιών και αρχειακού υλικού 
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μύλος είναι και γυρίζει …ο αέρας μας ταΐζει» για 

παιδιά ηλικίας 4-8 ετών 

Τ/ 6977 787 407 (Μαρία Γρυπάρη ) 

E.mail/ itemylon@gmail.com   

Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων 

 

Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (22-24/9) 

«ΠΟΛ(ε)ΙΣ»  

22/9, 21.00 Προβολή της ταινίας «Μεσάνυχτα στο Παρίσι», του Woody Allen (2011), στον 

εξώστη του κτηρίου (κρατήσεις στο 210 34 18 011) 

23/9, 20.30 «Συναπάντημα στην Πεντέλη», θεατρική παράσταση για οικογένειες με παιδιά 

12-15 ετών, διασκευή της κωμωδίας του Γ. Θεοτοκά από τον θεατρικό όμιλο του 2ου 

Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας, στον υπαίθριο χώρο του συγκροτήματος (κρατήσεις στο 

210 34 18 011) 

27/9, 20.30 «Μουσική των πόλεων-Μικρή ερωτική ιστορία», Δύο λυρικοί τραγουδιστές, ένα 

ορχηστρικό τρίο, ένα χορευτικό ζευγάρι και μια αφηγήτρια παρουσιάζουν επιρροές από την 

Ευρώπη που καθόρισαν τα μουσικά ακούσματα και ρεύματα στις ελληνικές μεγαλουπόλεις 

(κρατήσεις στο 210 34 18 011) 

Τ/ 210 34 18 062 

E.mail/ ArchivesPIOP@piraeusbank.gr   

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), www.piop.gr 

 

Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (29/9) 

«Πόλεις και Λογοτεχνία: Η Αθήνα του Μένη Κουμανταρέα» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (10:00-11:30) 

και ενήλικες (17:00-18:30). Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

Αποσπάσματα κειμένων του Μένη Κουμανταρέα, αλλά και άλλων σημαντικών λογοτεχνών, 

θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δουν «με άλλα μάτια» σημεία της 

Αθήνας, παρατηρώντας και σχολιάζοντας τι έχει αλλάξει και τι παραμένει ίδιο, δίνοντας 

έμφαση στο πώς αισθάνονται γι’ αυτά οι ήρωες των επιλεγμένων αποσπασμάτων.  

Τ/ 210 3256927 

E.mail/ TrantaA@piraeusbank.gr    

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)  

 

Αθήνα, Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 

(22-24/9) 

«Πόλ(ε)ις του χθες, παντοτινές πηγές έμπνευσης: οι Δελφοί»  

Έκθεση αφίσας «Αρχαιότητες και δημιουργικό design: μια έκθεση αφισών των σπουδαστών 

του ΔΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» 

22-23/9: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δελφοί, από το μαντείο στις κατοπινές πόλεις». 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

Τ/ 210 727 7561 

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

@ArchMuseumUoA  
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Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική 

Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

 

Αθήνα, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5 (24/9) 

«ΠΟΛ(ε)ΙΣ. Το Μουσείο και η Πόλη του: από την απομόνωση στην διάδραση» Ημερίδα, 

στρογγυλή τράπεζα 

Τ/ 210 3689503-05 

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

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών (ΕΚΠΑ), Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  

«Μουσειακές Σπουδές», ΕΚΠΑ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  «Διαχείριση 

Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική», τα Πανεπιστημιακά Μουσεία του ΕΚΠΑ 

 

Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο (10/10) 

«Πάμε Μουσείο με το σχολείο; Τρόποι και μέθοδοι προσέγγισης και εκπαιδευτικής 

αξιοποίησης των μουσειακών χώρων» Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Α/βαθμιας και 

Β/βαθμιας Εκπαίδευσης  

Τ/ 210 3250341  

E.mail/ info@ekedisy.gr 

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Πολεμικό Μουσείο 

 

Αθήνα, Εβραϊκό Μουσείο (24-25/9) 

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες και οικογένειες  

Τ/ 210 32 25 582 

Ε.mail. otreveza@jewishmuseum.gr 

Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος  

 

Αθήνα, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Τριπόδων 23, Πλάκα (22-23/9) 

«Η πόλη μέσα από το παραμύθι, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο»  

22/9 18:00-20:00 «Λογοτεχνικός περίπατος στην Πλάκα» Περίπατος για οικογένειες στα 

ιστορικά μνημεία της Πλάκας, σε σπίτια λογοτεχνών και σε μέρη που αναφέρονται σε 

σχετικά κείμενα  (κρατήσεις 2103250341) 

23/9  13:00, «Διακοπές στη βεράντα»  βιωματικό εργαστήριο για παιδιά βασισμένο στο 

βιβλίο της Ιωάννας Μπαμπέτα που αναφέρεται στη ζωή των παιδιών στην πόλη (κρατήσεις 

2103250341) 

23/9 16:00 «Προσεγγίζοντας την ιστορία της πόλης μέσα από το παραμύθι και τη 

μυθοπλασία» σεμινάριο για εκπαιδευτικούς  (κρατήσεις 2103250341) 

Τ/ 210 3250341  

E.mail/ info@ekedisy.gr 

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Γυναικεία  Λογοτεχνική Συντροφιά 

 

Αθήνα, Μουσείον της πόλεως των Αθηνών  (22-24/9) 

«Οδός Σταδίου / Οδός Πανεπιστημίου» Δράση που ξεκινά με μια θεματική ξενάγηση στους 

χώρους του μουσείου με οδηγό εκθέματα που παρουσιάζουν την εξέλιξη της Αθήνας και 

καταλήγει σε περιήγηση στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου, όπου οι συμμετέχοντες θα 
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αποτυπώσουν φωτογραφικά τη σύγχρονη εικόνα της πόλης και οι φωτογραφίες τους θα 

δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του μουσείου.  

Τ/ 210 32 31 387 

E.mail/ mveathen@otenet.gr  

Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου - Ευταξία 

 

Αθήνα, ATOPOS CONTEMPORARY VISUAL CULTURE, Σαλαμίνος 72 (22-24/9) 

Οccupy Atopos #AndrewSpyrou «Ηχογεωγραφίες: Εξερευνώντας τους Ήχους της Πόλης», 

μια ηχητική έκθεση σε επιμέλεια Andrew Spyrou. Η Atopos cvc προσκαλεί τον Andrew 

Spyrou να "καταλάβει" το κτίριό της και να διοργανώσει ένα τριήμερο πρόγραμμα με 

ηχητικές εγκαταστάσεις, performances και workshop επικεντρωμένο στην εξερεύνηση των 

ήχων της Αθήνας. Στο πλαίσιό του πειραματικοί μουσικοί και sound artists θα 

πραγματοποιήσουν καταγραφές στην πόλη, μέσα από τις οποίες θα συνθέσουν ένα νέο 

ηχητικό σύνολο. 

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 

 

Νέο Μουσείο ΜΕΛΤ & ΕΛΑΜΟ-ΣΦΑ στο οικοδομικό τετράγωνο Άρεως – Αδριανού – 

Κλάδου και Βρυσακίου στο Μοναστηράκι (22/9, 11.00) 

 «Κρυμμένες ιστορίες στην Αυλή των θαυμάτων» Παιχνίδι θησαυρού για το ευρύ κοινό στο 

νέο Μουσείο ΜΕΛΤ & ΕΛΑΜΟ – ΣΦΑ για ομάδα 20 ατόμων (απαραίτητη η δήλωση 

συμμετοχής – σημείο συνάντησης στην είσοδο του μουσείου στην 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 Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης  

ΜΕΛΤ & ΕΛΑΜΟ-ΣΦΑ 

 

Αθήνα, Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (24/9) 

 «Από το εργοστάσιο φωταερίου στην Τεχνόπολη», 12.15. Ξενάγηση με θέμα την ιστορία 

και τη λειτουργία του παλιού εργοστασίου και την αξιοποίησή του ως «πόλις» πολιτισμού.  

Σημείο εκκίνησης Νέο Υδαταέριο-Industrial Gas Museum Shop. Απαραίτητες οι κρατήσεις.  

«Τεχνόπολη: Μια Πόλη των Τεχνών», 11.00. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στον 

αυτοσχεδιασμό και στο θεατρικό παιχνίδια για παιδιά ηλικίας από 4-7 ετών. Χώρος 

διεξαγωγής. Νέο Υδαταέριο-Παρατηρητήριο. Απαραίτητες οι κρατήσεις.  

Συνεχείς προβολές μεταξύ 10.00 - 17.00 στο χώρο προβολών στο κτίριο Νέο Υδαταέριο δύο 

παραγωγών. Η πρώτη προβολή αφορά σε μία ιστορική παρουσίαση της Τεχνόπολης, από το 

1999 περίπου έως σήμερα,  ενώ η δεύτερη αφορά σε μία παρουσίαση συνεντεύξεων 

ανθρώπων που έζησαν στο Γκάζι και θυμούνται την πόλη και τη γειτονιά τους την οποία 

επιμελήθηκε το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου.  

mailto:mveathen@otenet.gr
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Τ/ 2130109325 

E.mail/ gasmuseum@athens-technopolis.gr  

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου  

 

Καλλιθέα, Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Σαλαμίνος 72-74  (22/9) 

«Πόλ(ε)ις: Παίζουμε με την Καλλιθέα» Δημιουργικό εργαστήρι με θέμα την πόλη της 

Καλλιθέας, για παιδιά 5-9 ετών, από την Ομάδα Άνασσα (18:00-19:30, δωρεάν, απαραίτητη 

η δήλωση συμμετοχής.  

Τ/ 210 3739651-2 

E.mail/ piop_library@piraeusbank.gr 

Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας 

 

Καλλιθέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας, Ανδρομάχης 86Α & Αλκμήνης (23/9) 

«Πόλ(ε)ις: Παίζουμε με την Καλλιθέα» Δημιουργικό εργαστήρι με θέμα την πόλη της 

Καλλιθέας, για παιδιά 5-9 ετών, από την Ομάδα Άνασσα (11.30-13.00, δωρεάν, απαραίτητη 

η δήλωση συμμετοχής.  

Τ/ 210 9593518 

E.mail/ vivliothiki@kallithea.gr 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας, Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά  (24, 29 /9) 

24/9  Μακρά Τείχη και πέριξ αυτών αρχαιότητες  (Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου,   περιοχή 

Αγίου Ιωάννου Ρέντη)   

Αρχαιολογικός περίπατος στα Μ. Τείχη σε μνημεία πέριξ αυτών όπου μέσα από αφηγήσεις 

θα επιχειρηθεί η ανάπλαση της αρχαίας τοπογραφίας της περιοχής και η διερεύνηση της 

συνύπαρξης του σύγχρονου αστικού ιστού με τα αρχαία κατάλοιπα. 

(Ώρα έναρξης : 10:30 πμ σταθμός  ΗΣΑΠ ‘Ταύρος’, διάρκεια : περίπου 3,5 ώρες) 

 Τ / 210 45 90 705/ 711/ 712 

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

29 /9  Διάλεξη : «Εξελισσόμενες  Πόλεις: Η σχέση Πόλης-Πολίτη-Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
με θέμα το ρόλο των αρχαιολογικών χώρων εντός του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος, 
τη δυναμική  που αναπτύσσεται μεταξύ της Πόλης του Πολίτη (κατοίκου της Πόλης) και της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Τ / 210 45 90 705 

Ε.mail /  isiropoulos@culture.gr 

15/11*  «Antithesis»  Περιοδική έκθεση, η οποία θα διασχίζει τα κοινωνικά, πολιτισμικά 

και ταξικά σύνορα αναδεικνύοντας τις ποικίλες εκδοχές ταυτότητας που διατρέχουν την 

καθημερινή ζωή στον Πειραιά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  

Τ/ 210 45 90 700 

E.mail / evangeloudora@gmail.com 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων 

http://efadyat.wordpress.com/ 

Facebook @Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων 
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Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων (24/9)  

24/9 Πολιτιστικές διαδρομές: Ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και σε 

αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής για το κοινό. 

3/11 Αφιέρωμα στον εθνογραφικό κινηματόγραφο με θέμα την Άυλη Πολιτιστική 

Κληρονομιά σε συζήτηση ανοικτής τραπέζης.  

4/11 Πόλ(ε)ις και Μεταμορφώσεις:  Περιοδική φωτογραφική  έκθεση στις αίθουσες του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων 

5/11 Αφήγηση παραμυθιού από το μουσικοθεατρικό εργαστήρι Μεγάρων με θέμα την 

ίδρυση της αρχαίας πόλης των Μεγάρων 

Τ/ 2296081771  

E-mail / ckazazaki@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Δ/νση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

Δήμος Μεγάρων, Ιερός Ναός Αγ. Παρασκευής Μεγάρων 

http://efadyat.wordpress.com/ 

Facebook @Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων 

  

Πειραιάς, Λέσχη Ανάγνωσης του Ινστιτούτου Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της 

Ιστορίας των Επιχειρήσεων, Κομοτηνής 125 (22/9) 

Ομιλία και ανοικτή συζήτηση «Rebranding Piraeus: Tο πολιτισμικό απόθεμα της πόλης ως 

μοχλός αλλαγής της σύγχρονης ταυτότητας και εικόνας της στο πλαίσιο της 

κοινωνικοοικονομικής της ανασυγκρότησης» (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στο 

imtiie@otenet.gr) 

Τ/ 210 48 31 631  

Ινστιτούτου Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων  

 

Πειραιάς, Νεκροταφείο της  Ανάστασης (24/9, 11.00-12.30) 

 «Νεκροταφείο της Ανάστασης: η μνήμη της πόλης» Περιπατητική ξενάγηση για την ιστορία 

της πόλης και τα μνημεία του Νεκροταφείου της Ανάστασης  

Τ/ 210 41 01 693 

E.mail/ culture@pireasnet.gr 

Δήμος Πειραιά – Διεύθυνση Πολιτισμού 

 

Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών (22/9, 11:00 – 12:00) 

«Αχαρναί – Αθήναι: η σχέση των δύο πόλεων μέσα στον χρόνο» Ξενάγηση στην 

αρχαιολογική συλλογή με θεματικό άξονα τη διαχρονική σχέση των δύο πόλεων μέσα από 

επιλεγμένα εκθέματα. 

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

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

 

Αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντος (22/9, 10:00 – 12:00) 

«Ραμνούς: ο πληρέστερα διατηρημένος γνωστός δήμος της Αττικής» Ξενάγηση στην πόλη – 

φρούριο με το τείχος, τους πύργους, τα οικοδομήματα, τους ναούς και τις οικίες. 

Σημείο συνάντησης: είσοδος αρχαιολογικού χώρου 

Τ/ 210 32 13 122 (εσωτ. 102) 
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E.mail/ efaanat@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

 

Αρχαιολογικός χώρος Μερέντας Μαρκόπουλου Μεσογαίας (23, 24/9, 12:00 – 14:00) 

Χώρος εγκαταστάσεων του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών και του Ολυμπιακού Ιππικού 

Κέντρου  

«Μυρρινούς: ένας αρχαίος δήμος της αττικής υπαίθρου στην Μερέντα Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας. Μια αναδρομή στο χρόνο και το χώρο μέσα από τα μνημεία του αρχαίου 

δήμου» Ξενάγηση στα μνημεία του αρχαίου δήμου. 

Σημείο συνάντησης: χώρος στάθμευσης, μετά την πύλη του Νέου Ιπποδρόμου  

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

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

 

Αρχαιολογικό χώρος και μουσείο Βραυρώνας (24/9, 11:00 – 13:00) 

«Αρχαίος δήμος Φιλαϊδών και άστυ» Ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο 

Βραυρώνας με θεματικό άξονα την οργάνωση των δήμων της Μεσογαίας, με επίκεντρο το 

δήμο Φιλαϊδών και τη σχέση τους με το άστυ. 

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

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

 

Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου (24/9, 12:30 – 13:30) 

«Ακρωτήριο Σουνίου: η πόλις εν τη πόλει» Περιπατητική περιήγηση εντός των τειχών του 

ακρωτηρίου του Σουνίου με την αφήγηση δέκα + μιας ιστοριών που διαγράφουν την 

πορεία του οχυρού του Σουνίου από το χθες ως το σήμερα. 

Σημείο συνάντησης: είσοδος αρχαιολογικού χώρου, εκδοτήριο εισιτηρίων 

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

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

 

Αθήνα και σε σημεία πόλεων όλης της χώρας (24/9) 

«Η Ελλάδα διαβάΖΕΙ για τις ΕΗΠΚ 2017!»  

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου μέλη του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ διαβάζουν κείμενα 

παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας με θέμα την πόλη, ως μια σπονδυλωτή δράσης 

ανάγνωσης, σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε πόλεις όλη της χώρας. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα των χώρων ανάγνωσης θα ανακοινωθεί στη σελίδα του Ελληνικού Τμήματος 

της ΙΒΒΥ (FB: GreekIBBY- KYKLOS PAIDIKOY VIVLIOY). 

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.  

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

E.mail/ ibbygg@otenet.gr   

Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου  

www.greekibby.gr  
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

 
Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού  (22-24/9) 

• 21/9, 19.30. Θεατρικές αναγνώσεις επιλεγμένων κειμένων – πηγών βυζαντινών και 

μεταβυζαντινών χρόνων για τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ  

• 21/9, 20.10. Ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός διαβάζει αποσπάσματα από τα έργα του 

που συνδέονται με την πόλη της Θεσσαλονίκης και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις  

•  22/9, 12.00. «Η πόλη, η Οικουμένη, ο Άγιος» Θεματική ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του 

μουσείου 

• 23/9, 11.00. «Η πορεία μιας γειτονιάς στον χρόνο» Θεματική ξενάγηση στη γειτονιά του 

Μουσείου με αφετηρία τον Λευκό Πύργο με τους dot2dot.  

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

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

E.mail/ mbp@culture.gr      

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού  

 

Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο  (22-24/9) 

«Α-ΠΟΛ(ε)ΙΣ» εικαστική εγκατάσταση της Άννης Καλτσίδου 

«Δρώντα μνημεία: το μουσείο “ερμηνεύει” την πόλη» Θεατρικό δρώμενο σε τρεις πράξεις 

με βάση μία πρωτότυπη σύνθεση υπηρεσιακών, επιστημονικών, δημοσιογραφικών και 

λογοτεχνικών κειμένων που αφορούν σε τρία σύνολα εκθεμάτων του μουσείου: αττική 

σαρκοφάγο από το Δυτικό Νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, άγαλμα Ηρακλειώτισσας από τη 

Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, κρατήρα και πάπυρο Δερβενίου. 

Τ/ 2313 310 249 (Στυλιάνα Γκαλινίκη) 

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

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

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 

 

Θεσσαλονίκη, Χώρος και Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης  (22-24/9) 

«Η περιοχή της Θεσσαλονίκης από την προκασσάνδρεια εποχή μέχρι σήμερα» 

Εκπαιδευτικές δράσεις, θεματικές ξεναγήσεις και δημιουργία 10λεπτης ταινίας σχετικά με 

το θέμα 

Τ/ 2313 310 440/ -453 

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

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2313-310.439 (κα Ζωή Μπίλη), 18-21 Σεπτεμβρίου, ώρες 10:00-12:00 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 

 

Θεσσαλονίκη, Πολυχώρος Πολιτισμού της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων 

Χαμιδιέ - Ισλαχανέ  (τέλος Οκτωβρίου έως τέλος Δεκεμβρίου) 

«1917: Το Ισλαχανέ… βλέπει την πόλη να καίγεται» Έκθεση αφιερωμένη στα 100 χρόνια 

από την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης με φωτογραφίες από το αρχειακό υλικό του Γαλλικού 

Υπουργείου Πολιτισμού και εκθέματα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος. 

Τ/ 2310 213 800 

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

www.ppxi.gr  
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Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, Υπουργείο Πολιτισμού 

Γαλλίας, Γαλλικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος. 

 

Θεσσαλονίκη, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο – Μακεδονίας – Θράκης, Βασ. Όλγας   

68 (22,23/9) 

 22/9, 20.00 «Πόλεων Άσματα, Παραδοσιακά Εικονογραφημένα» Συναυλία που 

παρουσιάζει αναπαραστάσεις της πόλης σε παραδοσιακά και αστικά τραγούδια του 19ου 

και 20ου αιώνα από τον βορειοελλαδικό και μικρασιατικό χώρο (επιμέλεια, 

εθνομουσικολογική προσέγγιση, τραγούδι, κρουστά: Κατερίνα Λύγκουρα) 

23/9, 11.00 Ξενάγηση, εικαστική δράση (Philippe Laferriere) και ηχοτοπίο με επιτόπια 

πειραματική ηλεκτρονική μουσική σύνθεση (Λάζαρος Αποκατανίδης) μπροστά στο κοινό με 

απεικόνιση των κτηρίων που περιβάλλουν το Μουσείο. 

Τ/ 2310 889 840 

E.mail/ lemm-th@otenet.gr  

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο – Μακεδονίας – Θράκης  

 

 

Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, ΠΙΟΠ,  Κατούνη 12-14, (22/9, 

21:00) 

Οι ασπρόμαυρες ταινίες «Απόκληρος της Κοινωνίας» (1947, 116’) και «Ο τρίτος άνθρωπος» 

(1949, 104’), του σκηνοθέτη Κάρολ Ριντ, τοποθετούν τους πρωταγωνιστές σε 

παρηκμασμένες από τη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες 

σηματοδοτούν την εξέλιξη της πλοκής και καθορίζουν τη μοίρα των ανθρώπων. Με αφορμή 

τη διπλή προβολή θα ανοίξει, ειδικά για το κοινό, η ταράτσα του κτηρίου της οδού 

Κατούνη. Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (λόγω περιορισμένου αριθμού 

θέσεων). 

Τ/ 2310 385 662 

E.mail/ KyriaziK@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

 

Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικός χώρος Τούμπας και Τράπεζας Θέρμης  (22/9) 

«Η κατοίκιση στη Θέρμη. Από την Νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα»  Εκπαιδευτική 

ενημερωτική δράση για μαθητές Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Τ/ 2310 801402 

E.mail/ efapeth@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θέρμης 

 

Θέρμη Θεσσαλονίκης  (24/9) 

«Η διαρκής κατοίκηση και μετεξέλιξη της Θέρμης από την πρώτη νεολιθική εγκατάσταση 

έως τη δημιουργία της σύγχρονης πόλης»  Περιήγηση ενηλίκων στους αρχαιολογικούς 

χώρους της Θέρμης  

Τ/ 2310 801402 

E.mail/ efapeth@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θέρμης 

 

Αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου (22/9) 

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


«ΠΟΛ(Ε)ΙΣ της αρχαίας Ολύνθου: νοικοκυριό και αγροτική ζωή»  

- 9:30 & 11:30 για μαθητές Ε΄ & Στ’ Δημοτικού και Α΄& Β’ Γυμνασίου (σε ομάδες μέχρι 25 
άτομα κατόπιν συνεννόησης), - 17.30 για οικογένειες και ενήλικες 
Βιωματική δράση με προβολή διαφανειών, παρουσίαση και συμμετοχή του κοινού σε 
τεχνικές ανάκτησης αρχαιοβοτανικών και άλλων οργανικών καταλοίπων, προσέγγιση 
λειτουργίας αρχαίου ελαιοπιεστηρίου και  περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο εστιάζοντας 
στις κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές κατά τους αρχαϊκούς και τους κλασικούς χρόνους, 
ιδιαίτερα στην χωρο-οργάνωση της κλασικής πόλεως.  
Τ/ 23710 22060, 2310 285163 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Δήμος Πολυγύρου & Τοπική Κοινότητα Ολύνθου, 
Διεύθυνση Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής 

 

Πέλλα, Αρχαιολογικός χώρος  (23/9) 

«Πόλις και Χώρα: αστικοί και αγροτικοί πληθυσμοί σε τρεις κόσμους (Κλασική αρχαιότητα 

Ρώμη, Βυζάντιο)» Αρθρωτή εκδήλωση δεκάλεπτων παρουσιάσεων και ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας με έμφαση στη σχέση των πόλεων και της υπαίθρου σε 

τρεις περιόδους, την κλασική αρχαιότητα (Πέλλα), την ύστερη αρχαιότητα (Έδεσσα), και τον 

Μεσαίωνα (Χρυσή-Μογλενά στην Αλμωπία) 

Τ/ 23820 31160, 23810 24356 

Δελτία Τύπου και φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις της Εφορείας δημοσιεύονται 

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 Αρχαιοτήτων Πέλλας 

 

Δίον, Αρχαιολογικό Μουσείο  (22/9) 

«Θέλω να γυρίσω σπίτι μου» Αφήγηση παραμυθιού με κεντρικό θέμα την αρχαιοκαπηλία 

Τ/ 23510 47 883 

E.mail/ gerofoka@gmail.com       

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας 

 

Αρχαιολογικό χώρος Πύδνας, Ν. Πιερίας (22/9) 

«Πύδνα: οι μεταμορφώσεις μιας πόλης» Ξενάγηση στο κάστρο της Πύδνας με θέμα τη 

μορφή και τις μεταμορφώσεις της πόλης, την ακμή και τη συρρίκνωσή της κατά τη 

μακραίωνη ιστορία της 

Τ/ 23520 33 883 

E.mail/ stavrach@hotmail.com        

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας  

 

Λείβηθρα Πιερίας, Βιωματικό Πάρκο  (23,24/9) 

«Πόλεις και Άνθρωποι»  

23,24/9: Ξεναγήσεις στο πάρκο Λειβήθρων και έκθεση γλυπτών του Ι. Ποιμενίδη με τίτλο 

«Πόλις και Πόλεις – Η καθημερινότητά τους, η Τέχνη μας» 

23/9: Ομιλίες «Αρχαιολογικές θέσεις του Μακεδονικού Ολύμπου», «Παραδοσιακοί οικισμοί 

του Μακεδονικού Ολύμπου», «Παραδοσιακή Οικοτεχνία», «Φυτά και Παραδοσιακές 

Χρήσεις», «Προσβάσιμη Πόλη!» 

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 εργαστήρια «Φυσική δόμηση – προετοιμασία πρώτων υλών και κατασκευή 

ωμοπλίνθων», «Βαφή και ύφανση μαλλιού – Κατασκευή τσόχας», «Ανακαλύπτουμε στη 

φύση τα φυτά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή» 

Τ/ 23520 33 884 

E.mail/ eklinaki@yahoo.gr        

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Πιερίας, Σύλλογος Διπλωματούχων 

Μηχανικών Ν. Πιερίας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ολύμπου, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου, Κέντρο Εκπαίδευση και Αποκατάστασης Τυφλών – Παράρτημα Θεσσαλονίκης 

 

Αιανή Κοζάνης, Αρχαιολογικό Μουσείο   (24/9) 

 «Πόλεων δρώμενα. Παλιές ιστορίες πίσω από σύγχρονες τελετουργίες» Παρουσίαση 

λαϊκών δρώμενων που ανάγονται στην αρχαιότητα, έως και την προϊστορία. 

Τ/ 24610 98800 

E.mail/ efakoz@culture.gr    

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αιανής η «Πρόοδος», Σύλλογος 

Βλατσιωτών Πτολεμαΐδας, Σύλλογος Βοιωτών Κοζάνης «η Αγία Παρασκευή», Πολιτιστικός Σύλλογος 

Πενταλόφου, Ποντιακός Μορφωτικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου, Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ασβεστόπετρας, Μορφωτικός Σύλλογος Σερβίων «Τα Κάστρα», Λαογραφικός Σύλλογος Πελεκάνου, 

Σύλλογος «Λάκκος του Μαγγάνη» 

 

 

Γρεβενά, περιοχή Βεντζίων (24/9) 

 «Πόλε(ι)ς, Γη και η Πέτρα»  

• Θεματική ξενάγηση σε μνημεία της περιοχής Βεντζίων (Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου 

Κνίδης, Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου και Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου στον εγκαταλελειμμένο οικισμό 

«Κολοκυθάκι»), περίπατος και βιωματική δράση τοπικής παράδοσης στην πέτρα. 

• Ενημέρωση για του οικισμούς της περιοχής από την προϊστορική έως και τη 

μεταβυζαντινή εποχή και την παραγωγική τους δραστηριότητα 

Τ/ 24610 25903 

E.mail/ efagre@culture.gr      

Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών, Δήμος Γρεβενών, Διεύθυνση Δασών Γρεβενών  

 

Σέρρες, Ζιντζιρλί Τζαμί  (22/9-8/10)  

«διαχρονίες»   

Πάνω από 15 εικαστικοί καλλιτέχνες ιχνηλατούν τα σημάδια πολιτισμού των Σερρών,  

παρουσιάζοντας ποικίλα εικαστικά έργα τους εμπνευσμένα από την ιστορία και τον 

πολιτισμό  της πόλης. Μνημεία, τόποι, αντικείμενα,  ευρήματα, διαφορετικοί πολιτισμοί, 

θρησκείες, γλώσσες και άνθρωποι συνθέτουν ένα μωσαϊκό, απʼ όπου οι καλλιτέχνες 

αντλούν τις ιδέες τους και αναπτύσσουν ένα δικό τους διάλογο με τα μνημεία και την 

ιστορία. Η έκθεση πραγματοποιείται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα 

οθωμανικά μνημεία των Σερρών, το Ζιντζιρλί Τζαμί. Αναφορά στο μνημείο και στα έργα των 

καλλιτεχνών θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 

Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 18:00.   

Τ/ 23210 21084  

E.mail/ efaser@culture.gr      

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


Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Δήμος Σερρών, Όμιλος Σερρών για  

την Unesco 

 

Δράμα, Θάρρος ή Σαντιρβάν Τζαμί  (22 - 28/9) 

 «Με θάρρος στο παρελθόν» Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Γυμνασίου στο υπό 

αποκατάσταση πρώην μουσουλμανικό τεμένος που φιλοξένησε τις εγκαταστάσεις της 

ιστορικής εφημερίδας της Δράμας, Θάρρος. 

Τ/ 25210 58017, 58012 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας, Raycap A.E, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δράμας  

 

Δράμα, Συνεδριακό Κέντρο Hydrama Grand Hotel (αναπαλαιωμένη καπναποθήκη 

Spierer), 22, 24/9 

Επιστημονικό συμπόσιο με θέμα «Τοπικός πολιτισμός και εκπαιδευτικά προγράμματα: τα 

σύγχρονα διαβατήρια ήπιας ισχύος για τις διεθνείς σχέσεις των πόλεων» με διαλέξεις, 

κινητά εργαστήρια, ξεναγήσεις, στρογγυλή τράπεζα, παρουσιάσεις λαογραφικών 

δρώμενων, λαϊκό παραδοσιακό γλέντι. 

Τ/ 25210 62431 

E.mail/ dipdram@sch.gr  

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής 

Μακεδονίας 

 

 

Κτήριο πρώην δημαρχείου Δοξάτου Δράμας (23/9) 

Επιστημονικό συμπόσιο με θέμα «Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και εκπαιδευτικά 

προγράμματα: τα σύγχρονα διαβατήρια ήπιας ισχύος για τις διεθνείς σχέσεις των πόλεων» 

με διαλέξεις, συγκρότηση ομάδων έρευνας και επιστημονικής τεκμηρίωσης των λαϊκών 

ιππικών αγώνων, ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις του ιππικού ομίλου, μουσική εκδήλωση 

Τ/ 25210 62431 

E.mail/ dipdram@sch.gr  

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, Δήμος Δοξάτου 

 

Κιλκίς, Αρχαιολογικό Μουσείο  (21,22/9) 

21/9: «Κινώντας για νερό στην κρήνη…» Εκπαιδευτική δράση για μαθητές Γυμνασίου – 

Λυκείου μέσα στην πόλη με αφετηρία τη βρύση Σαλάτς και τέρμα το Αρχαιολογικό Μουσείο 

και ενδιάμεσους σταθμούς σημεία που συνδέονται με το νερό και αποτέλεσαν τόπους 

συνάντησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης κατά το παρελθόν.  

22/9: «Από την Ευρωπό της Μακεδονίας στη συριακή Δούρα – Ευρωπό …και το 

αντίστροφο» Θεματική ξενάγηση με δημιουργικό εργαστήριο αποκλειστικά για πρόσφυγες 

από τη Συρία επικεντρωμένη σε εκθέματα από την Ευρωπό, γενέτειρα του Σελεύκου, 

ιδρυτή της Δούρας - Ευρωπού 

Τ/ 2310 801 402-428 

E.mail/ efakil@culture.gr      

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς 

 

 

mailto:efadra@culture.gr
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Αρχαιολογικός χώρος Παλατιανού, Ν. Κιλκίς  (24/9) 

 «Ίωρον: μια πόλη της αρχαιότητας» Θεματική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 

Τ/ 2310 801 402-428 

E.mail/ efakil@culture.gr      

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς 

 

Φλώρινα, Αρχαιολογικό Μουσείο και παλιά πόλη (23, 24/9) 

23/9 Διάλεξη με θέμα «Πόλεις της πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας: οικιστική ανάπτυξη και 

κοινωνικές – οικονομικές δομές του χθες και του σήμερα» 

24/9 Πολιτιστική διαδρομή στην παλιά πόλη της Φλώρινας και performance art 

Τ/ 23850-28206 

E.mail/ efaflo@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας  

 

Καστοριά, Βυζαντινό Μουσείο  (22/9) 

«Η οχύρωση της πόλης της Καστοριάς τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή» Εκπαιδευτική 

δράση για σχολικές ομάδες των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (απαραίτητη η δήλωση 

συμμετοχής). 

Τ/ 24670 88206 

E.mail/efakas@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς 

 

Άργος Ορεστικό, Αρχαιολογικό Μουσείο  (22/9) 

«Διοκλητιανούπολη: ο μετασχηματισμός μιας ρωμαϊκής πόλης σε χριστιανική» 

Εκπαιδευτική δράση για μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και της Α΄ και Β΄ 

Γυμνασίου (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)  

Τ/ 24670 88200, 44616 

E.mail/ efakas@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς, 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς 

 

 

Κομοτηνή, Βυζαντινό Κάστρο   (23/9) 

 Σπονδυλωτή ξενάγηση – performance στο βυζαντινό κάστρο της Κομοτηνής που αποτέλεσε 

τον πυρήνα της ανάπτυξης της πόλης, με οδηγό ιστορικά, αρχαιολογικά, λαογραφικά και 

πολεοδομικά στοιχεία της πόλης που προβάλλουν την πολιτισμική μεταμόρφωσή της.   

Τ/ 25310 22411 

E.mail/ efarod@culture.gr    

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης 

 

Σουφλί, Μουσείο Μετάξης   (23/9) 

Παράσταση παραδοσιακών χορών.  

18:30-21:00 «Κάθε πόλη ένα ταξίδι» Χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας, τα οποία δραστηριοποιούνται στον Έβρο, θα παρουσιάσουν τον τόπο καταγωγής, 

τις παραδόσεις και τους χορούς τους. Είσοδος ελεύθερη. 

Τ/ 25540 23700 

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

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

 

Άβδηρα, Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο  (24/9) 

«Άβδηρα. Τα λιμάνια και ο ρόλος τους στην ιστορική πορεία της πόλης»  

11.00. Διάλεξη στο αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων.  

11.45. Περιήγηση στα χερσαία και υποθαλάσσια λιμάνια της πόλης  

Τ Μουσείου/ 25410 51003, 51783, Τ/ Αρχαιολογικού χώρου  25410 51988 

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

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Δήμος Αβδήρων  

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ   
 

Πόλη Λάρισας (22,24/9) 

 «Αθέατη Πόλη»: Πρωτότυπη περιήγηση – εξερεύνηση στην έκθεση του Διαχρονικού 

Μουσείου Λάρισας και σε επιλεγμένα σημεία στο ιστορικό κέντρο της πόλης, μέσα από 

την οποία θα γίνει προσπάθεια να φωτιστεί η ιστορία μιας πόλης που κρατά κρυμμένα τα 

μυστικά 8500 ετών κάτω από τον σύγχρονο αστικό ιστό. 

22/09 εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αθέατη Πόλη» με συμμετοχή μαθητών δημοτικών 

σχολείων της Λάρισας. 

24/09, 11 π.μ.: Δράση «Αθέατη Πόλη» για το κοινό (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). 

Τηλέφωνο για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 2413 508242 

E.mail/ efalar@culture.gr  

web: larisa.culture.gr    

fb: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 

Η δράση διοργανώνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας σε συνεργασία με την Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση «Νόον Έγνω». 

 

Βόλος, Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. &Σ. Τσαλαπάτα  (22,23/9) 

«Πόλεις και Λογοτεχνία» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Παρασκευή 22/9, ώρα 10:00-11:30, 12:00-13:30) και ενήλικες (Σάββατο 23/9, 

ώρα 10:00-11:30, 12:00-13:30). Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

Αξιοποιώντας αποσπάσματα κειμένων νεοελλήνων λογοτεχνών, οι συμμετέχοντες θα έχουν 

την ευκαιρία να δουν «με άλλα μάτια» σημεία πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 

Βόλος) διαχρονικά, παρατηρώντας και σχολιάζοντας τι έχει αλλάξει και τι παραμένει ίδιο, 

δίνοντας έμφαση στο πώς αισθάνονται γι’ αυτά οι ήρωες των επιλεγμένων αποσπασμάτων. 

Τ/ 24210 29844 

E.mail/ SiexouV@piraeusbank.gr        

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ),  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας  

 

Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού  (22/9) 

«Στη χώρα της Έλλης» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ελληνιστική πόλη της Άλου για 
παιδιά 10-12 ετών. 
Τ/ 24210 76278 

mailto:dimiskidouD@piraeusbank.gr
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E/mail efamag@culture.gr 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας 
 

Αρχαιολογικοί χώροι Άλου και Φθιωτίδων Θηβών (Ν. Αγχίαλος)    (22-23/9 και 1/10) 

22,23/9 «Λαμπροτάτη Θηβαίων πόλις» Περιηγήσεις στις Βασιλικές Α΄ και Β΄ της 

παλαιοχριστιανικής πόλης των Φθιωτίδων Θηβών  

24/9 «Άλος και Φθιώτιδες Θήβες: ανακαλύπτοντας ξανά δύο πόλεις της Αχαΐας Φθιώτιδας» 

θεματικές περιηγήσεις 

Τ/ 24210 76278 

E.mail/ efamag@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού «Όθρυς»  

 

 

Καρδίτσα, Αρχαιολογικό Μουσείο (22/9) 

«Πόλ(ε)ις της αρχαίας δυτικής Θεσσαλίας – Από το χθες στο σήμερα» Θεματική περιήγηση 

στη μόνιμη έκθεση του μουσείου με οδηγό ευρήματα από ταυτισμένες αρχαίες πόλεις της 

περιοχής με στόχο να παρουσιαστεί η ιστορία, η πολεοδομική οργάνωση, οι λατρείες, αλλά 

και οι μεταμορφώσεις τους στο πέρασμα των χρόνων 

Τ/ 24410 61 564 

E.mail/ efakar@culture.gr        

http://ldepka.culture.gr 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας 

 

Αρχαιολογικός χώρος Πύργου Κιερίου, Π.Ε. Καρδίτσας  (22/9) 

«Πόλ(ε)ις της αρχαίας δυτικής Θεσσαλίας – Από το χθες στο σήμερα» Περιήγηση στα 

κατάλοιπα της αρχαίας πόλης του Κιερίου εστιάζοντας στην πολεοδομική και πολιτικής της 

οργάνωση και τον αντίκτυπο των αρχαιολογικών καταλοίπων στους σημερινούς κατοίκους 

της περιοχής (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής) 

Τ/ 24410 61 564 

E.mail/ efakar@culture.gr        

http://ldepka.culture.gr 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας 

 

 

Αρχαιολογικός χώρος αρχαίων Γόμφων, Π.Ε. Καρδίτσας  (22/9) 

«Πόλ(ε)ις της αρχαίας δυτικής Θεσσαλίας – Από το χθες στο σήμερα» Περιήγηση στα 

κατάλοιπα της αρχαίας πόλης των Γόμφων, στη θέση Επισκοπή Τ.Ε. Μουζακίου εστιάζοντας 

στην πολεοδομική και πολιτική οργάνωση, τις λατρείες και τις μεταμορφώσεις της αρχαίας 

πόλης στο πέρασμα των χρόνων (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής) 

Τ/ 24410 61 564 

E.mail/ efakar@culture.gr        

http://ldepka.culture.gr 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας 
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Αρχαιολογικός χώρος Μητρόπολης – Αρχαϊκός ναός Απόλλωνα αρχαίας Μητρόπολης, 

Π.Ε. Καρδίτσας (22/9) 

«Πόλ(ε)ις της αρχαίας δυτικής Θεσσαλίας – Από το χθες στο σήμερα» Θεματική περιήγηση 

στα ρωμαϊκά λουτρά της αρχαίας πόλης και τον ναό του Απόλλωνα με θέμα τη σταδιακή 

εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας και της πολιτικής οργάνωσής της από την μικρή και άσημη 

κώμη σε μια ισχυρή και πλούσια  πόλη – κράτος μέσα από συνοικισμούς και ομοσπονδίες 

(απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής) 

Τ/ 24410 61 564 

E.mail/ efakar@culture.gr        

http://ldepka.culture.gr 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας 

 

 

Αρχαιολογικός χώρος Κέδρου – αρχαία Όρθη και αρχαιολογική Συλλογή  (22/9) 

«Πόλ(ε)ις της αρχαίας δυτικής Θεσσαλίας – Από το χθες στο σήμερα» Περιήγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο Κέδρου, όπου διατηρούνται τα κατάλοιπα της αρχαίας Όρθης και στην 

αρχαιολογική συλλογή (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής) 

Τ/ 24410 61 564 

E.mail/ efakar@culture.gr        

http://ldepka.culture.gr 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας 

 

Τρίκαλα, Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό  (21, 22/9) 

«Μια μέρα στα λουτρά της πόλης» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού 

Τ/ 24310 76647 

E.mail/ efatri@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων   

 

Τρίκαλα, Αρχαιολογική Συλλογή  (22-24/9) 

22/9 Ξενάγηση με θέμα «Τα εκθέματα της Συλλογής μιλούν για την αρχαία Τρίκκη» 

23-24/9 Σπουδαστές καλλιτεχνικών εργαστηρίων της πόλης των Τρικάλων αποδίδουν 

εκθέματα της Συλλογής 

Τ/ 24310 76647 

E.mail/ efatri@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, Εργαστήρια ζωγραφικής Τρικάλων 
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ΗΠΕΙΡΟΣ - ΕΠΤΑΝΗΣΑ 
 

 

Ιωάννινα, Αρχαιολογικό Μουσείο (22-24/9) 

«Ιωάννινα και πέριξ»  

22/9 Θεματική περιήγηση στην περιοδική έκθεση «Η Αρχαιολογία του Λεκανοπεδίου: από 

τις απαρχές έως την ύστερη αρχαιότητα με τίτλο «Πασσαρών» και επίκεντρο τη συζήτηση 

των τελευταίων ετών σχετικά με την ταύτιση της θέσης της πρωτεύουσας των Μολοσσών 

22/9 «Πόλεις και κώμες στην αρχαία Ήπειρο» εκπαιδευτική δράση για μαθητές Γυμνασίου 

– Λυκείου με έμφαση στην Πασσαρώνα, τα ερείπια της οποίας έχουν αναζητηθεί στο 

Κάστρο των Ιωαννίνων 

23,24/9 Θεματική ξενάγηση με τίτλο «Δωδωναίων πόλις» και οδηγό τα μολύβδινα 

χρηστήρια ελάσματα από το μαντείο της Δωδώνης  

Τ/ 26510 01076/8 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννίνων, Φίλοι του Α.Μ. 

Ιωαννίνων 

 

Ιωάννινα, Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης (22/9) 

«Ιωάννινα και πέριξ»  

«Δωδωναίων πόλις» Θεματική ξενάγηση με οδηγό τα μολύβδινα χρηστήρια ελάσματα από 

το μαντείο της Δωδώνης  

Τ/ 26510 01062 

E.mail/ efaioa@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Δήμος Δωδώνης 

 

Ιωάννινα, Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης Μεγάλου Γαρδικίου (22/9) 

«Ιωάννινα και πέριξ»  

«Ο οικισμός και η Ακρόπολη του Μεγάλου Γαρδικίου» Θεματική ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο  

Τ/ 26510 01077/3 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Δήμος Ζίτσας 

 

Ιωάννινα, Αρχαιολογικός χώρος Καστρίτσας (22/9) 

«Ιωάννινα και πέριξ»  

«Ο οικισμός και η Ακρόπολη της Καστρίτσας Ιωαννίνων» Θεματική ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης Καστρίτσας 

Τ/ 26510 01060/61/73 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών/Πολιτιστικός Σύλλογος «Τέκμων» 

 

Ιωάννινα, Κληματιά (τ. Βελτσίστα) (23/9) 

«Ιωάννινα και πέριξ»  

«Μεταβυζαντινά μνημεία της Κληματιάς» Θεματικές ξεναγήσεις 

mailto:ikatsadima@culture.gr
mailto:evasiliou@culture.gr
mailto:efaioa@culture.gr
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Τ/ 26510 01050, 25989, 39580 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Δήμος Ζίτσας, Δ.Δ. Κληματιάς, Ι.Μ. Μητρόπολης Ιωαννίνων 

 

 

Ιωάννινα, Εσωτερική Ακρόπολη Κάστρου Ιωαννίνων (22/9) 

 «Ιωάννινα και πέριξ» 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Έκθεση εικόνων και κειμηλίων με τίτλο «Ανα-γεννήσεις, το 

έργο των συντηρητών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (2014-2017)» 

Θησαυροφυλάκιο – Θεματική ξενάγηση με θέμα «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 Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών 

 

Ιωάννινα, Μουσείο Αργυροτεχνίας (22, 24/9) 

 «Μια πόλη… τρεις θρησκείες»  

Παράσταση αφήγησης για σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, αλλά και για γενικό κοινό, με ιστορίες από τις τρεις θρησκευτικές κοινότητες 

της πόλης των Ιωαννίνων. (22/9 10:30 για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & 12:00 για 

μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

24/9 19:00 για γενικό κοινό. Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

Τ/ 26510 64065 

E.mail/ drimtziaa@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

 

Ιωάννινα, Μονές νήσου λίμνης Ιωαννίνων (24/9) 

«Ιωάννινα και πέριξ»  

«Μονές Νήσου λίμνης Ιωαννίνων» Θεματικές περιηγήσεις  στις μονές του νησιού με 

επίκεντρο τη σύνδεση της μοναστικής πολιτείας του νησιού με το αστικό κέντρο των 

Ιωαννίνων και Περιήγηση-Επίσκεψη στο Μουσείο της Λίμνης Παμβώτιδας 

Τ/ 26510 01050, 25989, 39580 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών, Ι. Μητρόπολη Ιωαννίνων, Φορέας Διαχείρισης 

Λίμνης Παμβώτιδας 

 

Άρτα, Αρχαιολογικό Μουσείο (22/9) 

«Αμβρακία: μια κορινθιακή αποικία. Αστικές και υπαίθριες λατρείες»  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τα εκθέματα 

του μουσείου, προβολές και εκπαιδευτικά παιχνίδια και εικαστικά εργαστήρια. 

Τ/ 26810 24636 

E.mail/ efaart@culture.gr        

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας 
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Ηγουμενίτσα, Αρχαιολογικό Μουσείο (24/9) 

 «Ανακαλύπτω την πόλη μου» Εκπαιδευτικός περίπατος με αφετηρία το αρχαιολογικό 

μουσείο για το ευρύ κοινό με οδηγούς μνημεία, χώρους, αλλά και ολόκληρες γειτονιές που 

λειτουργούν ως τοπόσημα για την ιστορία της πόλης και τους κατοίκους της 

παρακολουθώντας τις μεταμορφώσεις τους μέσα στο χρόνο 

Τ/ 26650 28539 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 

 

Μουσείο Ζακύνθου – Ξενοπούλειος Παιδική Βιβλιοθήκη (22,23/9) 

 «Η κληρονομιά και το μέλλον της μικρής ευρωπαϊκής πόλης» 

22/9,9.00-14.00 Εκπαιδευτική δράση για μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού με τίτλο «Χαμένα 

Μνημεία της πόλης μας στο Μουσείο Ζακύνθου».  

22/9, 18.30-17.30 Εκπαιδευτική δράση για παιδιά από 5 ετών στην Ξενοπούλειο παιδική 

βιβλιοθήκη με τίτλο: «Εργαστήρι αρχιτεκτονικής της φανταστικής μας πόλης». 

23/09, 19.00-21.00), Ημερίδα στο Μουσείο Ζακύνθου με τίτλο «Η κληρονομιά και το μέλλον 

της μικρής ευρωπαϊκής πόλης». 

Τ/ 26950 42714 

E.mail/ efazak@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Σύλλογος Φίλων Ξενοπουλείου Παιδικής Βιβλιοθήκης – Τεχνικό 

Επιμελητήριο, Τμήμα Δυτικής Ελλάδος, Ν.Ε. Ζακύνθου – Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

 

 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Θήβα, Αρχαιολογικός χώρος Δικαστικού Μεγάρου Θηβών (22/9) 

«Σύγχρονες Ιστορίες Αρχαίων Πόλεων» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια βυζαντινή γειτονιά» για παιδιά Ε και ΣΤ Δημοτικού και 

σχολικές ομάδες, με το οποίο επιχειρείται να φωτιστεί η ιστορία της αρχαίας και βυζαντινής 

Θήβας, ως κέντρο πολιτικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής.  

Τ/ 2262023559 

E.mail/ efavio@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ www.mthv.gr 

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

 

Σχηματάρι, Αρχαιολογικό Μουσείο  (22/9) 

«Σύγχρονες Ιστορίες Αρχαίων Πόλεων» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τανάγρας Γη» για παιδιά Ε και ΣΤ Δημοτικού και σχολικές 

ομάδες. 

Τ/ 2262058220  

E.mail/ efavio@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ www.mthv.gr 

ΚΑΝΑΛΙ EFA VIOTIAS https://www.youtube.com/channel/UCyndKmjILb7X8H-kidpVsKQ 
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Αρχαία Φάλαρα, Ν. Φθιώτιδας (22/9) 

Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Γνωρίζοντας τα αρχαία Φάλαρα με οδηγό το μικρό Νικία» 

και θέμα την οικιστική οργάνωση, τις οχυρώσεις, τη θρησκεία και την ιστορία του τόπου, 

καθώς και τις καθημερινές συνήθειες των κατοίκων της πόλης τον 4ο και 3ο αι. π.Χ 

Τ/ 22310 29992 

E.mail/ efafeu@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, Διεύθυνση Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Φθιώτιδας 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών (22-24/9) 

Παρουσίαση με τίτλο «Η λειτουργία της πόλης των Δελφών κατά τους ιστορικούς χρόνους» 

Τ/ 22650 82313 

E.mail/ efafok@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας 

Αθανασία Ψάλτη, Νίκος Πετρόχειλος, Ανθούλα Τσαρούχα 

 

Ναύπακτος, Φετιχέ Τζαμί (22/9) 

«Πόλεις από βελούδο», εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της έκθεσης «Lasuperiorite» 

της Μάρως Μιχαλαλάκου, που θα φιλοξενείται στο Φετιχέ Τζαμί από 11 Αυγούστου έως 8 

Οκτώβρη. Το πρόγραμμα θα επαναληφθεί έως την λήξη της έκθεσης, (απαραίτητη η 

δήλωση συμμετοχής)  

Τ/ 26310 55654 

E.mail/ efaait@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας 

 

Μεσολόγγι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (22/9) 

Ημερίδα με τίτλο «Τέσσερις αρχαίες πόλεις γύρω από την Ιερή (πόλη): 
Πλευρώνα,  Αλίκυρνα, Καλυδώνα, Οινιάδες» 
Τ/ 26310-55654 

E.mail/ efaait@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας 

 

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου (22-24/9) 

«Η διαχρονία του στολισμού ως αντανάκλαση εξέλιξης πόλεων στην Κορινθία», 

22/9 εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση του μουσείου για σχολικές ομάδες με 

εστίαση στον στολισμό και το κόσμημα 

23/9 Εργαστήρι κατασκευής κοσμημάτων με έμπνευση από σχετικά εκθέματα  

24/9 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Στυμφάλου 

Τ/ 27410 32630 

E.mail/ efakor@culture.gr 

mailto:efafeu@culture.gr
mailto:efafok@culture.gr
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Ιστορικό 

Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου 

 

Κόρινθος, Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο (22,23/9) 

«Η διαχρονία του στολισμού ως αντανάκλαση εξέλιξης πόλεων στην Κορινθία», 

22/9 εκπαιδευτικές ξεναγήσεις σε σχολικές ομάδες με εστίαση στον στολισμό και το 

κόσμημα 

23/9 ομιλία με θέμα το νεοελληνικό κόσμημα και τους συμβολισμούς του  

Τ/ 27410 71690 

E.mail/ info@laografikokorinthou.gr 

Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, ΠΙΟΠ – Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας , 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου. 

 

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας  (22-24/9) 

«Η διαχρονία του στολισμού ως αντανάκλαση εξέλιξης πόλεων στην Κορινθία», 

22/9 10:00 «Σύμβολα και συμβολισμοί στην ακρόπολη της Αρχαίας Στυμφάλου». Θεματικές 

περιηγήσεις για σχολικές ομάδες. Επιλεγμένα αρχαιολογικά ευρήματα αναδεικνύονται για 

πρώτη φορά, ως επιμέρους θεματικό σύνολο της μόνιμης έκθεσης. Δωρεάν, απαραίτητη η 

δήλωση συμμετοχής. 

24/9 12:00 «Γνωριμία με την Αρχαία Στύμφαλο». Ξενάγηση. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη 

για το κοινό. 

24/9 13:00 «Στύμφαλος-Κόρινθος. Μεταλλοτεχνία και ιερές χρήσεις κοσμημάτων». Ομιλίες. 

Είσοδος ελεύθερη 

 Τ/ 27470 22296, 22279 

E.mail/ kiourktsoglouA@piraeusbank.gr   

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) – Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου. Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου   

 

Ναύπλιο, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου (22/9) 

«Το Ναύπλιο στον 19ο αιώνα”» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

Τ/ 27520 28947 

E.mail/ pff@otenet.gr  

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου 

 

Δημητσάνα, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (22-24/9) 

«Μια ματιά στην πόλη της Δημητσάνας» για σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε'-Στ' Δημοτικού, Γυμνάσιο). Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση 

συμμετοχής 

22/9, 10:30-12:30 «Σύντομη ματιά στην πόλη». Οργανωμένη επίσκεψη στα σημαντικότερα 

σημεία ενδιαφέροντος της Δημητσάνας 

22/9, 12:30-13:15 «Μια πόλη από νερό». Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, με την τεχνική της 

υδατογραφίας, το κτήριο που τους προξένησε ενδιαφέρον 

22/9, 13:15-14:00 «Δημητσάνα. Μετακομίζοντας στον καινούργιο αιώνα». Προβολή 

ντοκιμαντέρ, προϊόν της εθνογραφικής έρευνας του Γιάννη Δρίνη και του Σίλλα Μιχάλακα, 

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


που πραγματοποιήθηκε στη Δημητσάνα κατά την περίοδο 2007-2011, με θέμα τη 

διερεύνηση των μετασχηματισμών  που έχει υποστεί ο χώρος  

 

«Μια ματιά στην πόλη της Δημητσάνας» για γενικό κοινό. Δωρεάν, η συμμετοχή είναι 

ελεύθερη για το κοινό. 

23/9, 10:30-12:30 «Σύντομη ματιά στην πόλη». Οργανωμένη επίσκεψη στα σημαντικότερα 

σημεία ενδιαφέροντος της Δημητσάνας.  

23/9, 12:30-13:15 «Μια πόλη από νερό». Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, με την τεχνική της 

υδατογραφίας, το κτήριο που τους προξένησε ενδιαφέρον. 

23/9, 13:15-14:00 «Δημητσάνα. Μετακομίζοντας στον καινούργιο αιώνα». Προβολή 

ντοκιμαντέρ, προϊόν της εθνογραφικής έρευνας του Γιάννη Δρίνη και του Σίλλα Μιχάλακα, 

που πραγματοποιήθηκε στη Δημητσάνα κατά την περίοδο 2007-2011, με θέμα τη 

διερεύνηση των μετασχηματισμών  που έχει υποστεί ο χώρος. 

 

«Δημητσάνα. Μετακομίζοντας στον καινούργιο αιώνα» 

24/9 13:15 Προβολή του ντοκιμαντέρ «Δημητσάνα. Μετακομίζοντας στον καινούργιο 

αιώνα». Πρόκειται για προϊόν της εθνογραφικής έρευνας του Γιάννη Δρίνη και του Σίλλα 

Μιχάλακα, που πραγματοποιήθηκε στη Δημητσάνα κατά την περίοδο 2007-2011, με θέμα 

τη διερεύνηση των μετασχηματισμών  που έχει υποστεί ο χώρος. Η είσοδος είναι ελεύθερη 

για το κοινό.  

Τ/ 27950 31630 

E.mail/ papadopouloui@piraeusbank.gr  

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

 

Πόλη της Πάτρας, επιλεγμένα μνημεία του κεντρικού πολεοδομικού ιστού (21,22,24/9) 

«Μια πόλη, μια διαδρομή» Πολιτιστικές διαδρομές με ποικίλα δρώμενα για το μαθητικό, 

αλλά και το ευρύ κοινό με αφετηρία το Ναό του Αγ. Ανδρέα και κατάληξη το κάστρο στην 

άνω πόλη (21/9 για μαθητές Δημοτικού, 22/9 για μαθητές Γυμνασίου, 24/9 για το ευρύ 

κοινό)  

Τ/ 2613 616 178 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Εφορεία Νεωτέρων Μνηείων Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή 

Διεύθυνση Α/βαθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας, Διάζωμα – Κίνηση Πολιτών για την 

Ανάδειξη Μνημείων, Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, Εθελοντική Ομάδα Αρχιτεκτόνων Ν. 

Αχαΐας, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

 

Πύργος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου (22/09) 

«Μνήμες από την πόλη του Πύργου στην εποχή του Μεσοπολέμου & αρχαιολογικές 

ιστορίες», ομιλίες για την κοινωνική, πνευματική & οικονομική ζωή της πόλης του Πύργου 

την εποχή του Μεσοπολέμου, καθώς και ιστορίες από τις ανασκαφές την περίοδο αυτή από 

το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Ολυμπία και τη σχέση τους με την περιοχή. 

Τ/ 26240/22529 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου  

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Ηλείας 
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Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο  (24/9) 

«Fortuna – Virtu - Amore» Συναυλία με άριες – ντουέτι από όπερες που αντλούν τα θέματά 

τους από αρχαίους μύθους και έργα για τσέμπαλο.  

Τ/ 26240 22529 

E.mail/ efahle@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

 

Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Γερακίου και νεότερος οικισμός Γερακίου (22,23/9) 

«Η ιστορία ενός οικιστικού συνόλου» θεματικές ξεναγήσεις με θέμα την ιστορία του 

Γερακίου, αλλά και την τοπική χλωρίδα (22/9 για μαθητές Δημοτικού,  Σάββατο, στις 23 

Σεπτεμβρίου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Κάστρου Γερακίου θα πραγματοποιηθούν 

ενημερωτικές δράσεις για το ευρύ κοινό, από αρχαιολόγους της ΕΦΑΛΑΚ (5 -7 μ.μ.). Το 

βράδυ της ίδιας ημέρας (8:30 μ.μ.) θα ακολουθήσει εκδήλωση με ζωντανή, παραδοσιακή 

μουσική και χορούς, στην πλατεία του νεώτερου οικισμού, με τη συνεργασία του Δήμου 

Ευρώτα, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερονθρών και του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Κυριών 

και Δεσποινίδων Γερακίου.» 

 

 

Τ/ 27310 25363 

E.mail/ efalak@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Δήμος Ευρώτα, Πολιτιστικός Σύλλογος Γερονθών, Φορέας 

Διαχείρισης όρους Πάτωνα – Υγροτόπου Μουστού 

 

Σπάρτη, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (22/9) 

Μουσικές παραστάσεις για σχολικές ομάδες και γενικό κοινό.  

11:00-12:30 «Ταξιδεύοντας την Ελλάδα στις πόλεις του κόσμου», για σχολικές ομάδες 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μουσική παράσταση για γνωστούς Έλληνες που ταξίδεψαν, 

διακρίθηκαν και εμπνεύστηκαν σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Δωρεάν, απαραίτητη η 

δήλωση συμμετοχής. 

21:00-23:00 «Ο Αττίκ στο Παρίσι… και άλλες ιστορίες», για γενικό κοινό. Τραγούδια και 

αφηγήσεις που ζωντανεύουν μουσικές ιστορίες του Μεσοπολέμου. Είσοδος ελεύθερη.  

Τ/ 27310 89315 

E.mail/ MpagiokosI@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

 

Αρχαίο θέατρο Γυθείου (22-24/9) 

22/9, 20.30 Θεατρική παράσταση «Οι κυρίες της αυλής της μικρής μας πόλης» βασισμένο 

στο θεατρικό έργο «Το έκτο πάτωμα» του Άλφρεντ Ζερί από την ερασιτεχνική θεατρική 

Ομάδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

23/9, 20.30 Φεστιβάλ χορωδιών «Συνάντηση πολιτισμών και πόλεων» με τις χορωδίες της 

Ζακύνθου, της Σύρου τον Μουσικό Όμιλο Γυθείου 

24/9, 20.30 Θεατρικό δρώμενο «Ο μύθος της Περσεφόνης και η πόλη της Ελευσίνας» από 

την παιδική ομάδα θεατρικής έκφρασης – παιδαγωγικής θεάτρου του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης 

Τ/ 27310 23315 /25363 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Δήμος Ανατολικής Μάνης - Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και 

Περιβάλλοντος  

 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών (22/9) 

«Ψάχνοντας τις αρχαίες πόλεις της χερσονήσου του Μαλέα» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

μαθητές από Δ΄ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου που ως βασική ιδέα έχει τη συνομιλία της 

ιστορίας και της ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή με το φυσικό περιβάλλον. 

Τ/ 27310 23315 

E.mail/ efalak@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας 

 

ΚΡΗΤΗ  

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

 «Κνωσός, Ηράκλειον, Χάνδακας: με το βλέμμα στη θάλασσα»  

Σύνολο δράσεων που στοχεύουν να αναδείξουν τον ιδιαίτερο ρόλο της θάλασσας στη 

διαμόρφωση της εξωστρέφειας και του κοσμοπολιτισμού στους οικισμούς  που 

αναπτύχθηκαν διαχρονικά στην παράκτια περιοχή του Ηρακλείου.  

21/9, 10:00: Βιωματικό εργαστήριο συντήρησης επιλεγμένων αρχαίων έργων από θαλάσσιο 

περιβάλλον για το ευρύ κοινό 

22/9, 9:00-12:00: Θεματικές ξεναγήσεις στη Μινωική Συλλογή σε μαθητές του Δημοτικού - 

Βιωματικό εργαστήριο συντήρησης 

23/9, 10:30 και 11:30: Θεματικές ξεναγήσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό (αρχαίοι 

χρόνοι, Συλλογή Ιστορικών Χρόνων) 

           13:00 μ.μ. θεματική ξενάγηση στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης από επιμελητή του ΙΜΚ     

           (μεσαιωνικοί και νεότεροι χρόνοι) 

24/9, 19:00-20:00: αναγνώσεις φιλολογικών κειμένων από μέλη της Ένωσης Φιλολόγων 

Νομού Ηρακλείου 

27/9, 19:00: Διάλεξη του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΗ κ. Α. Φιλιππή, με θέμα "Η 

σύγχρονη εικόνα του Λιμένος Ηρακλείου".  Θα ακολουθήσει ευσύνοπτη θεματική ξενάγηση 

στις Συλλογές Μινωικών και Ιστορικών χρόνων 

29/9, 9:00-12:00: Θεματικές ξεναγήσεις στη Μινωική Συλλογή σε μαθητές του 

Γυμνασίου/Λυκείου - Βιωματικό εργαστήριο συντήρησης 

30/9, 11:00 και 12:00:  Θεματικές ξεναγήσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό 

(Προϊστορικοί χρόνοι, Μινωική Συλλογή) 

2/10, 19:00: Διάλεξη της Επίτιμης Διευθύντριας του ΑΜΗ, κ. Ν. Δημοπούλου, με θέμα " Το 

επίνειο της Κνωσού στον Πόρο-Κατσαμπά: η πύλη της Μινωικής Θαλασσοκρατίας". Θα 

ακολουθήσει ξενάγηση στα ευρήματα από τον Πόρο που εκτίθενται στη Μινωική Συλλογή 

του ΑΜΗ. 

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

E.mail/ amh@culture.gr 

Website/ http://heraklionmuseum.gr/  
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Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, 

Ένωση Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου 

 

Ανάκτορο Κνωσού  (22/9) Ξενάγηση με θέμα: «Η πόλη και το ανάκτορο της Κνωσού: μια 

διαφορετική ξενάγηση» Κνωσός, ώρα 11.00 

Τ/ 2810 279 200,  2810 279 201   

E.mail/ efahra@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Βρετανική Σχολή – Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού 

 

 

Ενετικό Φρούριο Λιμένος Ηρακλείου Ενετικό Φρούριο Λιμένος  Ηρακλείου (22/9) 

Ημερίδα με τίτλο  «Κνωσός – Ηράκλειο: ιστορία δύο πόλεων»,  ώρα έναρξης ομιλιών 18.00 -

21.00 

Τ/ 2810 279 200,  2810 279 201, 2810   

E.mail/ efahra@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Βρετανική Σχολή – Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού 

 

 

Λύττος Πεδιάδος – Προφήτης Ηλίας Αρκαλοχωρίου Μονοφατσίου - Αρκαδία (Αφράτι Ινί 

Μονοφατσίου (24/9) 

Ξενάγηση με τίτλο  "Αρχαιολογικός περίπατος στη αρχαία Λύττο, στον Προφήτη Ηλία 

(Αρκαλοχώρι) και στην ελληνορωμαϊκή Αρκαδία ( Ίνι )". Εκκίνηση από το Δημαρχείο Μινώα 

Πεδιάδος (Καστέλλι) στις 9.30π.μ 

Τ/ 2810279200,  2810 279 201   

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δήμος Μίνωα Πεδιάδος, Πολιτιστικός Σύλλογος Ίνατος 

 

Χανιά, Αρχαιολογικό Μουσείο (22/9) 

 «ΠΟΛ(ε)ΙΣ» Μουσική βραδιά στον κήπο του ΑΜΧ με τους Yar Aman, 25μελές μουσικό 

σχήμα με έγχορδα, κρουστά και πνευστά όργανα σε ένα πολυπολιτισμικό μουσικό ταξίδι σε 

πόλ(ε)ις οικείες στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. 

Θα προηγηθεί θεματική ξενάγηση-περιήγηση για την αρχαία Κυδωνία στο Μουσείο σε 

οικογένειες μεταναστών που ζουν και δραστηριοποιούνται στα Χανιά (σε συνεργασία με 

την Πρωτοβουλία Μεταναστών) 

Τ/ 28210 44 418 

E.mail/ efacha@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων 

 

Κίσαμος, Αρχαιολογικό Μουσείο (22/9, 9.00-12.00) 

 «Πόλις - κράτος: η Πολυρρήνια μέσα από τις επιγραφές της» θεματικές εκπαιδευτική 

ξενάγηση για σχολικές ομάδες (απαραίτητη η τηλεφωνική δήλωση συμμετοχής)  

Τ/ 2821044418/94487 

E.mail/ efacha@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων 

 

Ονιθέ Γουλεδιανών, Ρέθυμνο (23/9) 
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«Σκιαγραφίσεις: ΠΟΛ(ε)ΙΣ στην ΟνιθέΓουλεδιανών». Ξενάγηση και ομιλία με θέμα την 

εξέλιξη και τον μετασχηματισμό της πόλης στην Ονιθέ Γουλεδιανών από τους αρχαϊκούς 

έως τους νεότερους χρόνους 

Τ/ 28310 23653, 58842 

E.mail/ efareth@culture.gr  

Διεύθυνση σελίδας της Προσωρινής Έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου στο 

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

1862299297343244/?fref=ts 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου,  Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γουλεδιανών 

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΝΗΣΙΑ Β. Α. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
 

Πύργος Τήνου, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (22,23/9) 

«Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, πάει στην πόλη και βρίσκει την τύχη του» 

Παραστάσεις αφήγησης για σχολικές ομάδες και γενικό κοινό και εργαστήρια συλλογής και 

παρουσίασης ιστοριών, από τον Στέλιο Πελασγό. 

22/9, 10:00-11:00, 11.30-12:30 Δύο αυτοτελείς παραστάσεις αφήγησης για σχολικές 

ομάδες, με θέμα την πόλη. Στις αφηγήσεις θα ακουστούν και δύο αποσπάσματα από την 

Οδύσσεια, τονίζοντας την απουσία πόλης στους Κύκλωπες, ως σημάδι αγριότητας, σε 

αντιδιαστολή με την πόλη των Φαιάκων, ως στοιχείο καλλιέργειας και πολιτισμού. Δωρεάν, 

απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

22/9, 18:00 & 23/9 18:30 «Πρώτη φορά που πήγα στην πόλη». Εργαστήρι συλλογής και 

αφήγησης μαρτυριών, με θέμα την εσωτερική μετανάστευση, και παρουσίασή του στο 

κοινό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

Τ/ 22830 31290 

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

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 

 

Αρχαιολογικός χώρος Μύρινας Λήμνου (24/9) 

Ομιλία με τίτλο «Νεότερες Αρχαιολογικές Έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου στην 

Ηφαιστία Λήμνου (2015-2017)», μουσική εκδήλωση της Φιλαρμονικής της 88ης ΣΔΙ Λήμνου 

Τ/ 22510 40719 

E.mail/ efales@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης (22/9) 

Ομιλία με τίτλο «Λεσβίων Πολιτείαι» 

Τ/ 22510 40719 

E.mail/ efales@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 

 

Σίγρι Λέσβου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (22-24/9) 

 «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΝΗΣΙΩΠΗΣ – Μια θαλάσσια περιήγηση στην ιστορία της δημιουργίας 

του Αιγαίου»  
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Περιήγηση και επιστημονική ενημέρωση «Θαλάσσιο Πάρκο Νησιώπης– Μια θαλάσσια 

περιήγηση στην ιστορία της δημιουργίας του Αιγαίου!», περιήγηση και επιστημονική 

ενημέρωση στην περιοδική έκθεση «Το δάσος κάτω από το δρόμο», εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Ελάτε να γνωρίσουμε τους σεισμούς», δράση ενημέρωσης για ομάδες 

προσφύγων 

Τ/ 22530 54434, 22510-47033 

E.mail/ lesvospf@otenet.gr 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 

 

Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (29/9) 

10:00-13:00 «Περπατώντας ανάμεσα σε μορφές και κτίσματα», για σχολικές ομάδες 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρουσίαση στοιχείων της ιστορίας της 

λεσβιακής κτηριακής δομικής τέχνης και περίπατος στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής με 

σκοπό την τεκμηρίωση και κατανόηση. (Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής) 

17:00-20:00 «Ματιές στην πόλη μας» Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς κυρίως 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα, αξιοποιώντας ποικίλες πηγές (ιστορικές, 

λογοτεχνικές, κ.ά.), προτείνει εργαλεία για την προσέγγιση της πόλης και της τοπικής 

ιστορίας (πόλη, γειτονιά), προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να 

ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. (Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής) 

Τ/ 22530 32300 

E.mail/ Papadopouloum@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

 

Χίος, ποταμός Παρθένης (22/9) 

Περιβαλλοντικός περίπατος και ιστορική αναδρομή στις όχθες του ποταμού Παρθένη στην 

πόλη της Χίου με οδηγό τα μνημεία που είχαν κατά το παρελθόν ιδρυθεί στις όχθες του και 

τα ευρήματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. 

Σημείο συνάντησης: Ναός Αγίου Γεωργίου Καταδότη, 10.00 π.μ. 

Τ/ 22710 44238 

E.mail. efachi@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης,  3ο Γενικό Λύκειο 

Χίου 

 

Μουσείο Μαστίχας Χίου (22-24/9) 

«Κόκκινη κλωστή δεμένη, απ’ τη Χίο καμωμένη!» 

«Ίντα θέτε να σας πω; Παραμύθια από τη Χιό!». Αφήγηση παραμυθιών για σχολικές ομάδες 

(22/9, ώρα 10:00 και 11:30) και για οικογένειες (23/9, ώρα 17:00) από την Ομάδα «Χείλια 

λένε παραμύθια». Χιώτικα παραδοσιακά παραμύθια διανθίζονται με τραγούδια a capella ή 

με τη συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουσικής. (Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση 

συμμετοχής)   

Ειδικές ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση «ISNPIRATION CHIOS-Με έμπνευση τη Χίο» 

(24/9, ώρα 12:00 και 13:00). Τοπία, οικισμοί και άνθρωποι του νησιού, σε «μια πανοραμική 

άποψη της Χίου που δεν θα χαλάσει ποτέ», όπως αποτυπώθηκαν από τον χρωστήρα του 

Χιώτη καλλιτέχνη Γιώργου Ζυμαράκη. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.  
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Τ/ 22710 72212 

E.mail/ GavalasD@piraeusbank.gr  

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

 

Ρόδος (22,24/9) 

Αρχαιολογικό Μουσείο 22/9, 17.00-19.00 

Περιήγηση, ξενάγηση και φωτογράφηση στη μεσαιωνική πόλη και εικονικά στην αρχαία 

Ρόδο, μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου σε συνεργασία με το Εργαστήριο 

Φωτογραφίας ''Creating Memories”. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά προσφύγων και 

παιδιά δημοτικών σχολείων Ρόδου, με σκοπό την δημιουργία ευχάριστων στιγμών και 

αναμνήσεων και την επαφή των παιδιών αυτών με την ροδιακή ιστορία και 

κοινωνία.(Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο e-mail: 

animateandmeettheother@gmail.com και στα τηλέφωνα 6970674554 και 6973058390). 

Εμπορικό Επιμελητήριο, 24/9, 19.30 

Ομιλία με θέμα «Η αθέατη αρχαία πόλη της Ρόδου μέσα από τη διαχρονική κατοίκησή της» 

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο, στα υπόγεια του οποίου -και των 

γειτονικών καταστημάτων- διατηρείται ένα πολύ μεγάλο τμήμα της αρχαίας πόλης, 

άγνωστο στο ευρύ κοινό, όπως κρυμμένα ή άγνωστα διατηρούνται και άλλα  60-80 

μικρότερα και μεγαλύτερα τμήματά της, διάσπαρτα μέσα στη σύγχρονη πόλη.  

Σύλλογος Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου 
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