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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας-Λευκάδας 

Α) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος την Παρασκευή 10 Μαΐου 

2019 θα υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φωτογραφίζω και Παρατηρώ την 

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου από τα τείχη της Πλευρώνας».    

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και θα υλοποιηθεί στον αρχαιολογικό 

χώρο της Πλευρώνας. Οι συμμετέχοντες με την καθοδήγηση των σπουδαστών του ΔΙΕΚ 

Μεσολογγίου του Τμήματος «Τέχνη Φωτογραφίας» θα φωτογραφίσουν την μεγαλύτερη 

Λιμνοθάλασσα αλλά και την μεγαλύτερη αλυκή της Ελλάδος στο Μεσολόγγι. Στην συνέχεια με 

τον κατάλληλο εξοπλισμό των «Ορνιθοπαρατηρητών Μεσολογγίου», οι μαθητές θα 

παρατηρήσουν τον βιότοπο, αλλά κυρίως τα πουλιά, που αποτελούν έναν από τους 

σημαντικότερους δείκτες της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και του αστικού. 

Στόχος μας αφ’ ενός, είναι η ανάδειξη της ιστορίας της Νέας Πλευρώνας, μιας από τις 

μεγαλύτερες αιτωλικές πόλεις, που σήμερα οι ντόπιοι αποκαλούν «Κάστρο της Κυρά Ρήνης», 

καθώς και της τοποθεσίας της, αφού από την αρχαιότητα ήλεγχε τις πλουτοπαραγωγικές 

πηγές της περιοχής (τη λιμνοθάλασσα και τις αλυκές Μεσολογγίου). Αφ’ ετέρου, θα 

προσπαθήσουμε να μυήσουμε τους συμμετέχοντες στην τέχνη της φωτογραφίας με πλούσιο 

υλικό από τον φυσικό περιβάλλοντα χώρο, αλλά και στην διαδικασία της παρατήρησης 

πτηνών (bird watching),λαμβάνοντας τον ρόλο του εξερευνητή.  

Σκοπός του προγράμματός μας, που θα γίνει με την συνεργασία  της τοπικής ομάδας της  

Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας «Ορνιθοπαρατηρητές Μεσολογγίου» και του ΔΙΕΚ 

Μεσολογγίου, είναι η ευαισθητοποίηση και η προστασία των οικοσυστημάτων μας, καθώς και 

της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιά μας. 

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να τηλεφωνούν στα γραφεία της Υπηρεσίας 

μας. 

Τηλ: 26310-55654 (Δ. Γαβρίνα)  

 

Β) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας θα υλοποιήσει την Παρασκευή 10 

Μαΐου 2018 και ώρα 9.00-13.00 στον Αρχαιολογικό Χώρο – Κάστρο Αμφιλοχίας ξενάγηση και 

επίσκεψη σε επιλεγμένα τμήματα της οχύρωσης της αρχαίας Λιμναίας, για μαθητές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 

τηλέφωνο 26310-55654 (Β. Τσαντήλα). 

 

Γ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας θα υλοποιήσει την Παρασκευή 10 Μαΐου 

2018 και ώρα 9.00-13.00 στο Κάστρο Βόνιτσας ξενάγηση και επίσκεψη σε επιλεγμένα 

τμήματα της οχύρωσης της, για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 

τηλέφωνο 26310 55654 (Β. Τσαντήλα). 

 

Δ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας διοργανώνει εκπαιδευτική δράση 

για τάξεις του Γυμνασίου με το τίτλο «Γκράφιτι και Μνημεία». Χώρος διοργάνωσης της 

εκπαιδευτικής δράσης είναι το Λιμάνι και διάφορα σημεία στο Κάστρο Ναυπάκτου . Θα γίνει 

ενημέρωση για τις φθορές που προκαλούνται στα μνημεία με την εφαρμογή γκράφιτι .Οι 

μαθητές θα περιηγηθούν σε σημεία του Κάστρου Ναυπάκτου όπου έχουν γίνει γκράφιτι και με 

την βοήθεια του συντηρητών της Υπηρεσίας θα δουν  την μεθοδολογία και την δυσκολία 

αφαίρεσης τους. Στόχος της εκπαιδευτικής δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των νέων στην 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

Ε) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας θα υλοποιήσει την Παρασκευή 10 Μαΐου 

2018 και ώρα 9.00-13.00 στον Αρχαιολογικό Χώρο Οινιαδών  ξενάγηση και επίσκεψη σε 

επιλεγμένα τμήματα της οχύρωσης της, για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 

26310-55654 (Β. Τσαντήλα). 

 

ΣΤ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας θα υλοποιήσει την Παρασκευή 10 Μαΐου 

2018 και ώρα 9.00-13.00 στον Αρχαιολογικό Χώρο – Κάστρο Παλαίρου ξενάγηση και 

επίσκεψη σε επιλεγμένα τμήματα της οχύρωσης της αρχαίας πόλης, για μαθητές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 

26310-55654 (Β. Τσαντήλα). 

 

Ζ) Μέσα από τις περιπέτειες της Αιχμηρής και του Ξέστρου, δύο πυριτολιθικών εργαλείων της 

παλαιολιθικής περιόδου, που αφηγούνται την ιστορία τους, προσεγγίζουμε τον συναρπαστικό 

κόσμο του ανθρώπου του Νεάντερταλ, στον παρόχθιο καταυλισμό του στον Εύηνο ποταμό. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται σε έντυπο, βιντεοπροβολή και ειδικά σχεδιασμένο 

επιτραπέζιο παιχνίδι ερωταπαντήσεων. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9 – 10 Μαϊου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 10.00 

  

Σημείο συνάντησης: Επίσκεψη σε Δημοτικά Σχολεία της Ναυπάκτου  

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2631055654 (κα Β. 

Στάικου)  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας 

Α) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας για τέταρτη συνεχή χρονιά συμμετέχει στην 

εκστρατεία με τη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΝΟ ΠΟΤΑΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΚΥΟΝΙΑ ΛΙΜΝΗ»  στην Τ.Κ. Μύλων της ΔΕ Λέρνας του Δήμου Άργους-

Μυκηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κίου και τις 

Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. 

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 9-5-2019 (ημέρα Παρασκευή) στον αρχαιολογικό 

χώρο της Λέρνας, στο περιβάλλον των Πηγών της Λέρνας, της Αλκυονίας λίμνης και του 

Ποντίνου ποταμού και το θέμα της θα είναι «Περίπατος στον Ποντίνο ποταμό και την 

Αλκυονία λίμνη».  

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει :  

1) Ξενάγηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεις) και των 

Γυμνασίων της ΠΕ Αργολίδας στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας, με ταυτόχρονη θέαση 

των πηγών της, της Αλκυονίας λίμνης και του Ποντίνου ποταμού που συνδέονται με : α) το 

μυθολογικό υπόβαθρο της περιοχής, β) τους χώρους λατρείας των ιστορικών χρόνων, γ) τις 

οχυρώσεις των ενετικών χρόνων,  δ) τη λειτουργία των «Αφεντικών Μύλων», οι οποίοι 

έδωσαν το όνομά τους στο σημερινό χωριό και των οποίων η σημασία τεκμαίρεται από τη 

μάχη των Μύλων το 1825 και δ) την υδροδότηση των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους – 

Μυκηνών τη σημερινή εποχή. 

2) Περίπατο των μαθητών μαζί με εκπροσώπους του Κέντρου Περ/κής Εκπαίδευσης Ν. 

Κίου στην Αλκυονία λίμνη και τον Ποντίνο ποταμό και βιωματικές δραστηριότες των παιδιών 

στην περιοχή των Πηγών, με απόδοση σε ζωγραφική και πηλοπλαστική ευρημάτων από τον 

αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας και απεικονίσεων των σχετικών με την περιοχή μύθων.  

 

Αρχαιολογικός Χώρος Λέρνας 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9 – 5 - 2019 

Ώρα εκδήλωσης: 8.30-14.00 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός Χώρος Λέρνας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

2752-025063, 2752-027502, εσωτ. 1 (Ε. Σαρρή) 

2752-0-27502, εσωτ. 3, 8 (Ν. Κατσαραίος) 

 

 

Β) Φτιάχνω το φυτολόγιό μου  και μαθαίνω πως  κατασκευάζονται τα αγγεία στον 

Αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης. 
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Σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αργολίδας, το  Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης της Ν. Κίου τον Πολιτιστικό σύλλογο του Τολού, το σύλλογο  «Το Καστράκι 

Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Ασίνης & Αγίας Παρασκευής» και το Σύλλογο 

Επαγγελματιών Τολού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στον Αρχαιολογικό χώρο της 

Ασίνης, την Πέμπτη 9/5/2019,  την Παρασκευή 10/5/2019, το Σάββατο 11/5/2019 και την 

Κυριακή 12/5/2019  με θέμα «Φτιάχνω το φυτολόγιό μου  και μαθαίνω πως  κατασκευάζονται 

τα αγγεία». Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα γίνουν ξεναγήσεις και προγράμματα σε 

δημοτικά σχολεία, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή στους επισκέπτες του αρχαιολογικού 

χώρου.  

Οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν τον 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. Οι μαθητές 

κόβουν τμήμα φυτών και το τοποθετούν σε καρτέλα που θα τους δοθεί δημιουργώντας  το 

δικό τους φυτολόγιο, γράφοντας την ονομασία του φυτού και τις ιδιότητες του. Στο χώρο θα 

υπάρχει τροχός με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν πως κατασκευάζονται αγγεία. Στο τέλος 

της δράσης οι μαθητές σχεδιάζουν ήδη ψημένες μινιατούρες αγγείων, τις οποίες κάθε τάξη 

παίρνει μαζί της σε ανάμνηση της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο.  

Με τη δράση αυτή στοχεύουμε 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 μια μακρά πορεία στο 

χρόνο, από την Πρωτοελλαδική εποχή (3
η
 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. 

Ημερομηνία εκδήλωσης:  

9-5-2019 

10-5-2019 

11- 5-2019 

12-5-2019 

 

Ώρα εκδήλωσης:  

9.00- 14.00  

 

Σημείο συνάντησης:  

Αρχαιολογικός Χώρος Ασίνης.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  2752 0 - 25063 , 2752 0 – 58101 (Ν. Κατσαραίος  

Χ. Αντωνιάδης) 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας συμμετέχει στον εορτασμό με τη διοργάνωση 

εκπαιδευτικής δράσης στον Αρχαιολογικό Χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Μεγαλόπολης, με 

θέμα «Τα Αρχαία Θέατρα». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Το θέατρο Μεγαλόπολης ήταν το μεγαλύτερο του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 

Κατασκευάστηκε από τον Αργείτη Πολύκλειτο λίγο μετά το 370 π.Χ. Υπολογίζεται πως η 

χωρητικότητα του ήταν 18.200 θεατές περίπου. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα θέατρα στον 

ελλαδικό χώρο, όπου εφαρμόζεται το αρχιτεκτονικό σχέδιο της κυκλικής κάτοψης κοίλου και 

ορχήστρας.Το κάτω τμήμα χωριζόταν σε εννέα κερκίδες και διατηρεί σε καλή κατάσταση τις 

πρώτες σειρές των εδωλίων του καθώς και τις θέσεις της προεδρίας. Το θέατρο αρχικά 

διέθετε κινητή ξύλινη σκηνή που αποσυρόταν και φυλασσόταν στην σκηνοθήκη που 

λειτουργούσε ως χώρος αποθήκευσης του θεατρικού υλικού και βρισκόταν κοντά στη δυτική 

πάροδο. Το κτιστό λίθινο προσκήνιο, του οποίου το θεμέλιο διατηρείται σήμερα, 

κατασκευάστηκε στη ρωμαϊκή περίοδο.  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα γίνει περιήγηση και ξενάγηση στο θέατρο από αρχαιολόγους 

της Υπηρεσίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει βιωματικό δρώμενο σε συνεργασία με τη 

θεατρική ομάδα «Δράστες» Τρίπολης και με τη συμμετοχή των μαθητών. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9-10/05/2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 9:30 έως 12:00 

 

Σημείο συνάντησης:  

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

2710225243 (ΕΦ.Α.Αρκαδίας) 

 

 

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας 

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας διοργανώνει στο σπήλαιο Κάψιας 

Αρκαδίας εκδήλωση, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τρίπολης, την 

Πέμπτη 9 Μαΐου 2018. Θα παρουσιαστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο  «Ο Κόσμος των 

σπηλαίων. Πολιτιστικές Διαδρομές σε σπήλαια της Ελλάδας». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 

μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει προβολή 

παρουσίασης με στοιχεία για τη δημιουργία των σπηλαίων και του διακόσμου τους, καθώς και 

για τη χρήση τους από τον άνθρωπο. Παρουσιάζονται σπήλαια που διατηρούν ίχνη του 

ανθρώπου από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και σήμερα, με βάση τα δεδομένα που 

προέκυψαν από την αρχαιολογική έρευνα και εικόνες από τα κυριότερα αξιοποιημένα 
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σπήλαια του ελλαδικού χώρου. Ακολουθεί περιήγηση και ξενάγηση στο σπήλαιο με ποικίλες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση του μαθητικού κοινού 

σχετικά με το ιδιαίτερο περιβάλλον των σπηλαίων  και η ευαισθητοποίησή του για τη φυσική 

και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9-5-2019 

Ώρα εκδήλωσης: 10:30 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος σπηλαίου Κάψιας Αρκαδίας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό/Όνομα: 210 9232358, 9224339/(Χ. Κονταξή) 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας συμμετέχει με εκδηλώσεις, στοχεύοντας στη γνωριμία της 

τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας με τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής της 

Άρτας και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, μέσα στα οποία αυτά εντάσσονται. 

 Για το λόγο αυτό η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων 

Αμβρακικού συνδιοργανώνουν: 

 Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 9:00 π.μ. εκπαιδευτική δράση «Περπατώ, 

περπατώ… πλάι στον Αμβρακικό», για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κορωνησία, 

το γραφικό νησάκι, το μεγαλύτερο από σύμπλεγμα νησίδων στον Αμβρακικό κόλπο. Η δράση 

περιλαμβάνει ορνιθοπαρατήρηση και ενημέρωση για το εθνικό πάρκο υγροτόπων Αμβρακικού 

με την καθοδήγηση εκπροσώπων του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας στη 

Σαλαώρα, όπου σχηματίζονται οι λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό. Θα ακολουθήσει 

μετάβαση στην Κορωνησία και γνωριμία των μαθητών με τον βυζαντινό ναό Γενεσίου 

Θεοτόκου από αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας. Η δράση θα ολοκληρωθεί με 

επιδαπέδια παιχνίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά. 

 Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και ώρα 9:00 π.μ. δράση που περιλαμβάνει ομιλίες με θέμα την 

πλούσια ζωή που φιλοξενείται στους υγροτόπους του Αμβρακικού. Οι ομιλίες θα διεξαχθούν 

στην Κούλια της Κορωνησίας. Θα ακολουθήσει ορνιθοπαρατήρηση σε σημεία συγκέντρωσης 

πτηνών στην Κορωνησία και ξενάγηση στον βυζαντινό ναό Γενεσίου Θεοτόκου. Η δράση θα 

πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή πολιτών, πολιτιστικών και άλλων συλλόγων της Άρτας. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 10.05.2019 και 12.05.2019  

 

Ώρα εκδήλωσης:  

1η ημέρα: 9:00 π.μ. 

2η ημέρα: 9:00 π.μ. 

 

Σημείο συνάντησης:  

1η ημέρα: Σαλαώρα 
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2η ημέρα: Κορωνησία 

 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

τηλ. 26810 24636 (κα Β. Γαλάνη) 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 

Α) Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών θα πραγματοποιήσει  

την Κυριακή 12 Μαΐου 2019  

θεματική περιήγηση στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς και την περιοχή  

του Εν άστει Ελευσινίου με τίτλο: 

 «Η Πόλη και τα Μυστήρια» 

 

Τα “Μεγάλα Μυστήρια” λάμβαναν χώρα τον μήνα Βοηδρομίωνα (Σεπτέμβριο) σε Αθήνα και 

 Ελευσίνα και διαρκούσαν εννέα ημέρες, όσες ημέρες περιπλανήθηκε κατά τον μύθο η 

Δήμητρα στη Γη, αναζητώντας την Περσεφόνη. Την πρώτη ημέρα οι πιστοί σχημάτιζαν 

πομπή προς την Αθήνα με επικεφαλής την ιέρεια της θεάς. Η ιέρεια κρατούσε μέσα σε κίστη 

(κιβώτιο) τα ιερά σύμβολα και τα μετέφερε στην αθηναϊκή αγορά, στο Εν άστει Ελευσίνιο 

κάτω από την Ακρόπολη, ακολουθώντας την Ιερά Οδό.  

 

Οι συμμετέχοντες στη θεματική περιήγηση θα γνωρίσουν την ιστορία και την τοπογραφία του 

εν άστει ιερού που βρίσκεται στον άξονα της αρχαίας οδού των Παναθηναίων και ευρήματα 

από το ανεσκαμμένο τμήμα του που φυλάσσονται στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς. Παράλληλα 

θα εκτιμήσουν την πολιτική διάσταση της λατρείας της Δήμητρας  για την πόλη-κράτος των 

Αθηναίων.  

 

 

Ώρα εκδήλωσης: 17:00 

 

Σημείο συνάντησης: ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3210196  

Όνομα υπευθύνου: Μαρία Λιάσκα  

 

Β) «Ανάντη : αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού» 
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Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών θα πραγματοποιήσει  

την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019  

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες των τελευταίων τάξεων Δημοτικού με τίτλο: 

 «Ανάντη : αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού»,  

στους Αρχαιολογικούς Χώρους Κεραμεικού και Αρχαίας Αγοράς. 

 

Οι συμμετέχοντες θα  εξοικειωθούν με την τοπογραφία των δύο αρχαιολογικών χώρων, 

καθώς και με όψεις του αρχαίου βίου που σχετίζονται με αυτούς και θα  γνωρίσουν το 

βιότοπο του Ηριδανού ποταμού.  

Η δράση στοχεύει να αποκαταστήσει νοητά την ενότητα του αρχαίου αστικού τοπίου αλλά και 

να αναδείξει τη διασύνδεση φύσης και πολιτισμού. 

 

Ώρα εκδήλωσης: κατόπιν συνεννόησης  

 

Σημείο συνάντησης: ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3210196, 210 3450140 

Όνομα: Μαρία Λιάσκα, Λεωνίδας Μπουρνιάς 

 

Γ) Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών θα πραγματοποιήσει θεματική ξενάγηση με τίτλο:  

" Η χλωρίδα και η πανίδα των Λόφων από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας". 

 

Αρχαιολογικός Χώρος Μουσών (Φιλοπάππου), Πνύκας, Νυμφών 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 

Πέμπτη, 09.05.2019,  

Παρασκευή, 10.05.2019 

 

Ώρα εκδήλωσης:  

10:00 έως 12:00πμ 

Σημείο συνάντησης:  

Στην κεντρική είσοδο του αρχαιολογικού χώρου  

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

210 92 40548, 549 

 

Δ) Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών θα πραγματοποιήσει ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου, όπου σώζονται κατάλοιπα ενός από τα πρώτα γυμνάσια της 

αρχαίας Αθήνας. 
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Σε συνδυασμό με την παρουσίαση της παλαίστρας θα επιχειρηθεί με τη βοήθεια εποπτικού 

υλικού και παραθεμάτων από τις αρχαίες πηγές η ανάδειξη του πολυδιάστατου ρόλου των 

γυμνασίων ως χώρων σωματικής και πνευματικής αγωγής των νέων. Ταυτόχρονα, 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 1992, την αποκάλυψη της παλαίστρας 

και την απόφαση ολοκληρωμένης προστασίας της, με στόχο την προσέγγιση των 

διαφορετικών τρόπων με τους οποίους άτομα, ομάδες και φορείς αντιλαμβάνονται, 

αξιολογούν και βιώνουν τον χώρο.  

  

 

Ημερομηνία εκδήλωσης:  

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 (μόνο για σχολεία κατόπιν συνεννόησης)  

Κυριακή, 12 Μαΐου 2019  

 

Ώρα εκδήλωσης: 11:00 -12:00 

 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Λυκείου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  

 

Τηλέφωνο: 210-3233058 (Ν. Σακκά) 

 

Ε) Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα 

: «Όλα θα πάνε καλά… όνειρα γλυκά…»  που αφορά στο Ιερό του Ασκληπιού και της Υγείας 

στον αρχαιολογικό χώρο της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως.  

Μέσα από το χρονικό της Ίδρυσης του Ασκληπιείου κάτω από τη σκιά της 

Ακρόπολης, σε μια δύσκολη ιστορική συγκυρία για την αρχαία Αθήνα, τα παιδιά θα 

γνωρίσουν τη θεραπευτική μέθοδο της εγκοίμησης ενώ θα γίνει λόγος και για τη σημασία και 

τη συμβολή του φυσικού περιβάλλοντος στην υγεία των ανθρώπων. 

Το Ιερό του Ασκληπιού και της Υγείας ανοίγει την αγκαλιά του και υποδέχεται μαθητές/τριες 

Α΄θμιας εκπαίδευσης, με εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει τίτλο: «Όλα θα πάνε καλά… 

όνειρα γλυκά…»   

Τα παιδιά θα γνωρίσουν το Ιερό του φιλεύσπλαχνου θεού και της θυγατέρας του, τους 

τρόπους αντιμετώπισης των ασθενειών καθώς και την κύρια μέθοδο θεραπείας που 

εφαρμοζόταν στους ασθενείς που αναζητούσαν την ελπίδα και την ίαση στο Αθηναϊκό 

Ασκληπιείο, την εγκοίμηση. Εμπνεόμενα από το φυσικό περιβάλλον του Ιερού, από γνωστά 

αναθήματα, και σχετικά αποσπάσματα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας συμμετέχουν και 

βιώνουν την όλη διαδικασία αυτοσχεδιάζοντας,  
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Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 9:30πμ 

 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Νοτίου Κλιτύος Ακροπόλεως στη συμβολή των οδών 

Θρασύλλου και Δ. Αρεοπαγίτου 

  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 210 3214834 Α. 

Γιαννακοπούλου 

 

ΣΤ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών πραγματοποιεί θεματική ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο των παριλισίων. 

 

Σε έναν από τους αρχαιότερους και ιερότερους τόπους της πόλης των Αθηνών, στο 

Ολυμπιείο, ανάμεσα στην Ακρόπολη και το λόφο του Αρδηττού, στις όχθες του ποταμού 

Ιλισσού με την πλούσια βλάστηση, όπου ο Πλάτων αναφέρει «αμφιλαφή και υψηλήν 

πλάτανον», «χαριέντα και διαφανή» νερά, χορταριασμένες πλαγιές, αδιάκοπο άσμα 

τζιτζικιών, θρόισμα φύλλων από τη δροσερή πνοή του ανέμου, μεγάλη και σύσκια λυγαριά 

που με τα άνθη της ευωδίαζε τον αέρα και γενικότερα ειδυλλιακή όψη του τοπίου, θα 

περπατήσουμε ανάμεσα σε σημαντικά αρχαία ιερά, όπως το ιερό του Ολυμπίου Διός, της 

Ολυμπίας γης, του Δελφινίου Απόλλωνος και  του Πανελληνίου Διός, το Πύθιον,  το ναό του 

Κρόνου και της Ρέας αλλά και τη βυζαντινή συνοικία με τις οικίες και τα εργαστήριά της. 

 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή, 12 Μαΐου 2019  

 

Ώρα εκδήλωσης: 12:30 -13:30 

 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Ολυμπιείου 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 210-9226336 

 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής πραγματοποιεί εκδηλώσεις ως 

ακολούθως:  

 

Α) Αρχαιολογικός Χώρος Ταυροπόλου Αρτέμιδος 
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Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

 

Στον υγροβιότοπο της Αλυκής στην Αρτέμιδα θα πραγματοποιηθεί περιβαλλοντική περιήγηση και 

παρατήρηση πουλιών με κιάλια. Θα ακολουθήσει  ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο της 

Ταυροπόλου Αρτέμιδος από αρχαιολόγους της Εφορείας Ανατολικής Αττικής καθώς και δρώμενα 

βασισμένα στην κωμωδία «Επιτρέποντες» του Μενάνδρου, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με  

επεξηγηματικό περίπατο στις αμμοθίνες. 

 

Περιγραφή Δράσης : 

 

 9.00-10.00 Περιβαλλοντική περιήγηση και παρατήρηση πουλιών με κιάλια και τηλεσκόπια 

στον υγροβιότοπο της Αλυκής στην Αρτέμιδα 

 

 10.30-13.00 

 

-Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του ιερού της Ταυροπόλου Αρτέμιδος 

-Δρώμενα βασισμένα στην κωμωδία «Επιτρέποντες» του Μενάνδρου.    

-Επεξηγηματικός περίπατος στις αμμοθίνες  

 

Απαραίτητα : Άνετα παπούτσια, καπέλο και νερό 

 

Σημείωση : Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων έως 100. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής : 210 3213122 (κ. Ει. Συριανού, εσωτ.149) 

Ο.Π.Π.& Π. του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» : 229940 45565 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία : 210 8227937, 210 8228704 (εσωτ. 118, Ρούλα Τρίγκου) 

 

Β) Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικός Χώρος Βραυρώνας 

Σάββατο 11-5-2019 

 Ώρα: 10:00-11:30: Περιήγηση στον υγροβιότοπο της Βραυρώνας 

           11:30-13:00: Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Βραυρώνας 

  

Το Σάββατο 11 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πουλιών, η Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία θα πραγματοποιήσει περιβαλλοντική περιήγηση για το ευρύ κοινό σε 

επιλεγμένες διαδρομές στον Υγρότοπο της Βραυρώνας, συνδυάζοντας παρατήρηση πτηνών 

και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά. Ύστερα, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση 

στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Βραυρώνας από αρχαιολόγους της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. 
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Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

210 3215515, εσωτ.149 (κα Κ. Πέτρου) 

210 8227937 και 210 8228704, εσωτ. 118 (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, κ. Ρ. Τρίγκου)  

 

Γ) Παρασκευή 10 Μαΐου και Σάββατο 11 Μαΐου 2019 

Ώρες εκδήλωσης: 9:30-11:00 και 11:30-13:00 

 

ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ:ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής συμμετέχει δια του Τμήματος Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Μουσείων στις εκδηλώσεις και περιμένει μικρούς και 

μεγάλους στη Μονή Καισαριανής, σε μία δράση που θα συνδυάζει την ιστορία με τη μοναδική 

φύση του Υμηττού, αγαπημένου βουνού των Αθηναίων από την αρχαιότητα.  

Η διαδρομή θα ξεκινήσει από τον κατάφυτο Λόφο των Πατέρων, στα δυτικά της Μονής. 

Εκεί οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν από αρχαιολόγο της Εφορείας στα σωζόμενα μνημεία 

του λόφου, όπου η χριστιανική λατρεία ασκείται χωρίς διακοπή εδώ και 1500 χρόνια, και θα 

απολαύσουν την απέραντη θέα προς τον Σαρωνικό. 

Στη συνέχεια θα κατηφορίσουν προς το μοναστηριακό συγκρότημα της Καισαριανής, 

βαδίζοντας σε μονοπάτια επιμελημένα από την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, και θα 

γνωρίσουν, με τη βοήθεια ειδικών, χαρακτηριστικά φυτά του Υμηττού, ενώ θα έχουν τη 

δυνατότητα να επισκεφθούν και το φυτώριο του Βοτανικού Κήπου που έχει δημιουργήσει η 

Φιλοδασική Ένωση κοντά στη Μονή. 

Η περιήγηση θα συνεχιστεί μέσα στον περίβολο της Μονής, με ξενάγηση στο 

μοναστηριακό συγκρότημα, τον Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, κτίσμα των αρχών του 

12ου αιώνα, το παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου, το μαγειρείο, την τράπεζα, τα κελιά των 

μοναχών, αλλά και στον πύργο που έκτισαν μέλη της γνωστής αθηναϊκής οικογένειας των 

Μπενιζέλων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.        

Στο τέλος των ξεναγήσεων οι συμμετέχοντες θα ξαποστάσουν στον χώρο της μονής, 

όπου θα “γευθούν” τη φιλοξενία του Υμηττού. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με συνεργασία με την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, 

που εδώ και δεκαετίες μεριμνά για την προστασία και την ανάδειξη του Αισθητικού Δάσους 

του Υμηττού. 

 

Σημείο Συνάντησης: Είσοδος Μονής Καισαριανής 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 7236619  

Απαραίτητα: καπέλο, αντηλιακό και νερό 

 

 (ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε ξενάγηση: 30 - θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας)  
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Δ) Κυριακή 12-5-2019 

Ώρα: 10.00-12.00  

 

Μεταλλευτικά Εργαστήρια Αρχαιολογικού Χώρου Σούριζας - Αγριλέζας στον Εθνικό 

Δρυμό Σουνίου 

 

 Στο πλαίσιο της δράσης θα περιηγηθούμε στην καρδιά της μεταλλοφόρας 

Λαυρεωτικής Γης, στις κοιλάδες της Σούριζας και της Αγριλέζας, στα νέα μονοπάτια που 

ανοίγουμε στο πλαίσιο  υλοποίησης νέου δικτύου αρχαιολογικών διαδρομών στον Εθνικό 

Δρυμό Σουνίου. Θα δούμε να ξεδιπλώνονται μπροστά μας, μέσα στο καταπράσινο τοπίο,  τα 

αρχαία εργαστήρια επεξεργασίας του αργύρου της Λαυρεωτικής, χάρη στον οποίο το 

Αθηναϊκό κράτος αναδείχθηκε σε υπερδύναμη τον 5
ο
 αι. π.Χ. και πρωταγωνίστησε στο 

πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό τοπίο της εποχής! 

Σημείο συνάντησης: Εκκλησία Αγίας Τριάδας, Καμάριζα, Εθνικός Δρυμός Σουνίου (ώρα 

9.30 π.μ.). 

Απαραίτητα: κλειστά παπούτσια, μακρύ παντελόνι, καπέλο, αντηλιακό και νερό 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου : 2292022817 

 

Ε) Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

 Ώρα: 10.00-12.00 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα 

  

Στον καταπράσινο περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, σε ειδικά 

διαμορφωμένα σκάμματα, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12-5-2019 το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Ας γίνουμε αρχαιολόγοι». Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά θα 

έρθουν σε επαφή με τη διαδικασία της ανασκαφής, της συντήρησης και της τεκμηρίωσης των 

ανασκαφικών ευρημάτων και θα γευτούν τη χαρά της ανακάλυψης του παρελθόντος.   

Απαραίτητα: καπέλο, αντηλιακό, κλειστά παπούτσια και νερό 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής: 210 3213122 

(Ιω. Γκουρτζιούμη, εσωτ. 165 και Ει. Χαριτάκη, εσωτ. 102) 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα: 22940 55155 

 

 (Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων 30 – Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής) 

 

ΣΤ) Κυριακή 12 Μαΐου 2019 
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 Ώρα: 11.00  – 13.00   

 

«Μυρρινούς, ένας αρχαίος αγροτικός δήμος της Μεσογαίας μέσα από τα μνημεία του».  

 

Στο πλαίσιο της δράσης την Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, θα επισκεφθούμε τα μνημεία του 

αρχαίου δήμου Μυρρινούντος, στον αρχαιολογικό χώρο της Μερέντας Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας. Μέσα από μία περιήγηση στις αρχαιότητες που έχουν αποκαλυφθεί στις 

εγκαταστάσεις του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, μαζί με 

τους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, θα επιχειρήσουμε μια 

αναδρομή στον χώρο και στον χρόνο, αναζητώντας πτυχές της καθημερινής ζωής σε έναν 

αρχαίο αγροτικό δήμο της Μεσογαίας. 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι επισκέπτες παρακαλούνται να έχουν μαζί 

τους καπέλο και νερό και να φορούν άνετα υποδήματα.  

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής: 210 3213122 (Χρ. Κατσαβού, εσωτ. 112). 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας: 22990-27020, 22990-27340. 

 

Ζ) Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

Ώρα: 12.30-13.30 

 

Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντος 

 

Στο πλαίσιο της δράσης την Παρασκευή 10-5-2019 και την Κυριακή 

 12-5 2019 θα περιηγηθούμε στον αρχαίο δήμο Ραμνούντος και θα επισκεφτούμε 

 το εργαστήριο συντήρησης του θριγκού του Ναού της Νέμεσης. 

  

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου                                      

Απαραίτητα: κλειστά παπούτσια, μακρύ παντελόνι, καπέλο, αντηλιακό και νερό 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντος 22940 63477 

 

 

 

Η) Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

 Ώρα: 12.30-13.30 

                                     Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου 

                              

                                    «Θρησκεία-Λατρεία-Προπαγάνδα» 
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 Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα περιηγηθούμε στον Αρχαιολογικό Χώρο Σουνίου, 

στα Ιερά του Ποσειδώνα και της Αθηνάς και, μέσω μίας διαδραστικής ξενάγησης, θα 

μιλήσουμε για τις δύο θεότητες, τη λατρεία τους και τη σύνδεσή τους με την πολιτική προβολή 

του αρχαίου αθηναϊκού κράτους.  

 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου Σουνίου- 

                                    Εκδοτήριο εισιτηρίων    

 

Τηλέφωνο: ΕΦΑ. Ανατολικής Αττικής: 2102315515 (κ. Ε. Ασημάκου, εσωτ.131, κ. Ε. 

Σκέρλου, εσωτ. 129) 

 

 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής συμμετέχει στις εκδηλώσεις ως ακολούθως:  

1. Αρχαίο Φρούριο Αιγοσθένων  

Περίπατος με ξενάγηση από αρχαιολόγους στο Αρχαίο Φρούριο των Αιγοσθένων, ένα από τα 

εντυπωσιακότερα αρχαία φρούρια στον ελλαδικό χώρο, κτισμένο σε ένα τοπίο μοναδικού φυσικού 

κάλλους. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο περίπατος θα 

συνδυαστεί με  επίσκεψη στο εσωτερικό του πρόσφατα αναστηλωμένου ΝΑ πύργου της 

ακρόπολης που συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα μνημεία της αρχαίας οχυρωματικής τέχνης. Στο 

πλαίσιο της ξενάγησης θα γίνει αφήγηση του μύθου του Μελάμποδα που συνδέεται με την περιοχή 

των Αιγοσθένων. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 9 Μαΐου 2019  

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:00  

Διάρκεια εκδήλωσης: Κατ’ εκτίμηση 2 ώρες 

Σημείο συνάντησης: Ακρόπολη αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2103213571, 2103313343 

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ευγενία Τσάλκου – Ειρήνη Σβανά 

Συνεργαζόμενοι φορείς που στηρίζουν την εκδήλωση: Σχολικές μονάδες Δήμου Μάνδρας-

Ειδυλλίας 

 

 

 

2. Υδραγωγείο Γιαννούλας Δήμου Φυλής 

Εκδήλωση στο Υδραγωγείο της Γιαννούλας στη Δ.Ε. Φυλής του Δήμου Φυλής σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και το Δήμο Φυλής. Η εκδήλωση 

εντάσσεται στο πλαίσιο Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές των τάξεων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα περιλαμβάνει περίπατο και ξενάγηση από αρχαιολόγο στο 
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Υδραγωγείο της Γιαννούλας, καθώς και βιωματικές παιδαγωγικές δραστηριότητες σύνδεσης του 

πολιτιστικού αποθέματος με το φυσικό περιβάλλον. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 09:00  

Διάρκεια εκδήλωσης: Κατ’ εκτίμηση 3 ώρες 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος του υδραγωγείου Γιαννούλας (στο τέρμα της οδού Γιαννούλας στη 

Φυλή) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2102466122   

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Δώρα Γεωργουσοπούλου (ΕΦ.Α.Δ.Α.) – Αλεξάνδρα Τσίγκου (Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής) 

Συνεργαζόμενοι φορείς που στηρίζουν την εκδήλωση: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Αττικής / Δήμος Φυλής 

 

3. Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών  

Περιήγηση με ξενάγηση από αρχαιολόγους στο Αρχαίο Φρούριο των Ελευθερών, ένα από τα 

επιβλητικότερα και καλύτερα διατηρημένα αρχαία φρούρια στον ελλαδικό χώρο. Η δράση 

απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της ξενάγησης θα γίνει αφήγηση 

μύθων που συνδέονται με την περιοχή.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:00  

Διάρκεια εκδήλωσης: Κατ’ εκτίμηση 2 ώρες 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαίου φρουρίου Ελευθερών 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2103313343, 

2103213571 

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ειρήνη Σβανά – Ευγενία Τσάλκου 

Συνεργαζόμενοι φορείς που στηρίζουν την εκδήλωση: Σχολικές μονάδες Δήμου Μάνδρας-

Ειδυλλίας 

 

4. Λόφος Αλκάθου και Λόφος Καρίας στην πόλη των Μεγάρων 

Περίπατος με ξενάγηση από αρχαιολόγους στους λόφους του Αλκάθου και της Καρίας, που 

δεσπόζουν στην πόλη των Μεγάρων. Ο περίπατος θα περιλαμβάνει στάσεις στα σημαντικότερα 

αρχαιολογικά μνημεία και σε κτήρια – τοπόσημα της διαδρομής, που μαρτυρούν τη συνεχή 

κατοίκηση της πόλης από την αρχαία έως τη νεώτερη και σύγχρονη εποχή. Στο πλαίσιο της 

ξενάγησης, θα επισκεφθούμε, μεταξύ άλλων, το Σπήλαιο του Μουρμούνη, την Κρήνη του 

Θεαγένους και τα μεταβυζαντινά εκκλησάκια που απαντώνται διάσπαρτα στην κορυφή του 

λόφου του Αλκάθου. Η δράση απευθύνεται στο ευρύ κοινό. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 11 Μαΐου 2019 

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:00  

Διάρκεια εκδήλωσης: Κατ’ εκτίμηση 2 ώρες 

Σημείο συνάντησης: Μουσείο Μεγάρων 
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Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2103213571 (Γραφεία 

ΕΦ.Α.Δ.Α.), 2296022426 / 2296081771 (Μουσείο Μεγάρων)  

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ελευθερία Ζαγκουδάκη – Χριστίνα Καζαζάκη  

Συνεργαζόμενοι φορείς που στηρίζουν την εκδήλωση: Περιβαλλοντική Οργάνωση «Φίλοι 

της Φύσης» (Naturefriends Greece) 

 

5. Αρχαίο Φρούριο Αιγοσθένων  

Περίπατος με ξενάγηση από αρχαιολόγους στο Αρχαίο Φρούριο των Αιγοσθένων, ένα από τα 

εντυπωσιακότερα αρχαία φρούρια στον ελλαδικό χώρο, κτισμένο σε ένα τοπίο μοναδικού φυσικού 

κάλλους. Η δράση απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Ο περίπατος θα συνδυαστεί με επίσκεψη στο 

εσωτερικό του πρόσφατα αναστηλωμένου ΝΑ πύργου της ακρόπολης που συγκαταλέγεται στα 

σπουδαιότερα μνημεία της αρχαίας οχυρωματικής τέχνης. Στο πλαίσιο της ξενάγησης θα γίνει 

αφήγηση μύθων και ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με την περιοχή.   

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:00  

Διάρκεια εκδήλωσης: Κατ’ εκτίμηση 2 ώρες 

Σημείο συνάντησης: Ακρόπολη αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2103213571, 2103313343 

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ευγενία Τσάλκου – Ειρήνη Σβανά 

Συνεργαζόμενοι φορείς που στηρίζουν την εκδήλωση: Πολιτιστικοί σύλλογοι Μάνδρας-

Βιλλίων-Ερυθρών 

 

 

 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων 

 

Α) Άγιος Νικόλαος Πάλλων  (Βούλα) 

 

Στον αρχαιολογικό χώρο στη θέση Άγιος Νικόλαος Πάλλων  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.  

Στο πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 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. 
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Ημερομηνία εκδήλωσης:  

 9 και 10 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης:  

9.00-13.00  

 

Σημείο συνάντησης:  

 Ο αρχαιολογικός χώρος  επί της οδού Μάρνη 1, στη Βούλα 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

6972747575 (Ά. –Μ. Αναγνωστοπούλου) 

6937636631 (Μ. Γιαμαλίδη) 

 

 

Β) Κολόνες Σαλαμίνας 

Περίπατος στις Κολόνες 

 

Κολόνες: έτσι ονόμαζαν οι ντόπιοι τα ερείπια που ξεπρόβαλαν επιβλητικά  πάνω στο νότιο 

ακρωτήρι του νησιού τους και για χρόνια πίστευαν ότι ήταν ναός αφιερωμένος στον  Αίαντα.  

Ώσπου οι ανασκαφική έρευνα της δεκαετίας  του ΄90 αποκάλυψε ότι επρόκειτο για την 

τελευταία κατοικία των μελών μιας οικογένειας  εύπορων Σαλαμινίων. Οι εργασίες 

αναστήλωσης (2013 – 2015)  χάρισαν στη Σαλαμίνα έναν  σημαντικό επισκέψιμο 

αρχαιολογικό χώρο, μέσα στο πράσινο των πεύκων και στο γαλάζιο του Σαρωνικού.  

Αυτός ο χώρος γίνεται το επίκεντρο των φετινών  Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών στη 

Σαλαμίνα και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων καλεί τα σχολεία της περιοχής στις 

9 και 10 Μαΐου και το ευρύ κοινό στις 13 Μαΐου να  γνωρίσουν το μνημείο  και το φυσικό του 

περιβάλλον.  

 

Ημερομηνία εκδήλωσης:  

 9 – 10 και 13  Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης:  

10 μ.μ. 12 μ.μ. 

 

Σημείο συνάντησης:  

Είσοδος του αρχαιολογικού χώρου Κολονών Σαλαμίνας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 4590707 (Ε. Πίνη) 
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Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στον εορτασμό με τις εξής εκδηλώσεις: 

Α) Εκπαιδευτική δράση για νήπια και προνήπια, με τίτλο «Μυρίζει τριαντάφυλλο στο 

μυκηναϊκό παλάτι…». Η δράση θα περιλαμβάνει εκπαιδευτική περιήγηση στην περιοδική 

έκθεση του Μουσείου «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου», εστιάζοντας περισσότερο στις 

Πινακίδες Γραμμικής Β΄ με τις συνταγές των μυκηναϊκών αρωμάτων και θα 

συνοδεύεται από εικαστικό εργαστήριο. Τα παιδιά θα μάθουν για τους 

αρωματοποιούς του μυκηναϊκού παλατιού και θα μυρίσουν το άρωμα τριαντάφυλλο 

που φτιάχτηκε στις μέρες μας με τα αρχαία μυστικά. Τέλος, με τη βοήθεια της 

εικαστικού του Μουσείου τα παιδιά εμπνευσμένα από τα εκθέματα θα φτιάξουν τα 

δικά τους έργα τέχνης που θα πάρουν μαζί τους. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2132144813 (κα. Μ. Σελέκου) 

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 

Ωρα:10-12 

 

Β) Ξενάγηση την Παρασκευή και Σάββατο 10 και 11 Μαΐου 2019, στην αίθουσα της Θήρας, 

με θεματική το αιγαιακό τοπίο μέσα από τις τοιχογραφίες και τα εικονιστικά θέματα της 

κεραμικής. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2132144800 (Πληροφορίες Μουσείο) 

 

 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει ενεργά και φέτος στον εορτασμό. 

 Από την Πέμπτη 9/5 ξεκινούν ξεναγήσεις για το ενήλικο κοινό από αρχαιολόγους του 

μουσείου μέχρι και την Κυριακή 12/5. Την Κυριακή προγραμματίζονται και δραστηριότητες για 

παιδιά (ηλικιακές ομάδες: 6-9 ετών και 9-12 ετών) με ώρες έναρξης στις 10:00 και στις 12:00. 

Μικροί και μεγάλοι θα εντοπίσουν στα αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης εικονογραφικά 

στοιχεία που αποδίδουν το φυσικό περιβάλλον σύμφωνα με την οπτική των ανθρώπων 

περασμένων εποχών. 

  

 Για τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις η είσοδος στο Μουσείο θα είναι ελεύθερη. 

Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 213 213 9507 (Δευτέρα έως και 

Παρασκευή 09:00-16:00).  

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9-12 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: δράσεις με ώρες έναρξης 10:00 και 12:00 

 

Σημείο συνάντησης: αύλειος χώρος ΒΧΜ 
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Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  

213 213 9507  

 

 

Νομισματικό Μουσείο 

Το Νομισματικό Μουσείο διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα 

και το ευρύ κοινό στο εσωτερικό του Μουσείου και στον κήπο των Μουσών. 

Σκοπός της δράσης είναι η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των 

πολιτών σε  θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και γνωριμίας του πολιτιστικού 

πλούτου της χώρας μέσα και από τις απεικονίσεις φυτών στους χαρακτήρες των νομισμάτων. 

 Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις  9,10 και 11 Μαΐου. 

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9,10,11/5/2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 10.00-12.00, 12.00-22.00 

 

Σημείο συνάντησης: Νομισματικό Μουσείο 

 

 

 

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 

 

Ώρα 11.00  

 

Θεματική περιήγηση για ενήλικες  

 

 

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

 

Ώρα 10.00 

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 την 

επαφή τους με τα νομίσματα. 
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Σάββατο 11 Μαΐου 2019 

 

 Παζάρι βιβλίων από τους  «ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» και 

πραγματοποίηση  μουσικής εκδήλωσης στον κήπο του Νομισματικού  Μουσείου με την 

Μαντολινάτα του Κέντρου Μουσικής Παράδοσης- «Φοίβος Ανωγειανάκης» 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

 

210 3632057 (Ε. Νάκη, Α.  Ράμμου) 

 

 

Επιγραφικό Μουσείο  

 

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019: 

11.00 – 12.00 π.μ. 

Ειδική θεματική ξενάγηση, σε επιλεγμένες επιγραφές του Επιγραφικού Μουσείο με θέμα: «Η 

προστασία της φύσης μέσα από τις αρχαίες επιγραφές». Στην ξενάγηση θα παρουσιαστούν 

επιγραφές από την Αττική που αναφέρονται στην μέριμνα και την προστασία των υδάτων και 

του φυσικού περιβάλλοντος.  

12.00 μ.μ. 

Διοργάνωση ανοιχτής συζήτησης με θέμα: «Οι Κήποι των Μουσείων και η λειτουργία τους 

στην πόλη». 

 Η ανοιχτή συζήτηση φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα της ανάπτυξης θέσεων, 

προβληματισμών και προτάσεων για τη λειτουργία των κήπων των Μουσείων στην πόλη. Τις 

τελευταίες δεκαετίες ο ελληνικός αστικός χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο ραγδαίων 

μετασχηματισμών. Το αστικό πράσινο κατέχει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των 

αναγκών των κατοίκων, στην βελτίωση του μικροκλίματος, αλλά και στην αισθητική 

αναβάθμιση της φυσιογνωμίας της πόλης. Η εκ νέου απόδοσή του στους χρήστες έχει 

σήμερα περισσότερο από ποτέ επίκαιρο χαρακτήρα. Η συζήτηση όπου θα συμμετέχουν 

φορείς και πολίτες, αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των κήπων των 

μουσείων μέσα στην πόλη και της δυναμικής της χρήσης τους. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 10/5/18 

Ώρα εκδήλωσης: Παρασκευή 10/5/18 από τις 11.00 π.μ. 

Σημείο συνάντησης:  Επιγραφικό Μουσείο 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

210 8747577(Γ. Βενιέρη, Έ. Ζαββού, Μ. Φουντούλη, Ειρ. Χωρέμη) 
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Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος 

Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνομουσικολογίας (ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ)  

«Ανακαλύπτοντας μουσικές “ιστορίες” της Πλάκας» 

σε συνεργασία 

 με Φορείς και κατοίκους της Πλάκας 

 

«Ανακαλύπτοντας μουσικές “ιστορίες” της Πλάκας» 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά Γυμνασίου με θέμα τη μουσική και «τα μουσικά 

τοπόσημα» της γειτονιάς της Πλάκας. Mε τη βοήθεια αγαπημένων τραγουδιών, προσωπικών 

μαρτυριών και λογoτεχνικών αναφορών και με όχημα το παιχνίδι, τα παιδιά θα περιηγηθούν 

σε «μουσικές» διαδρομές και θα εξερευνήσουν όψεις της μουσικής «ιστορίας» της περιοχής 

που έχουν αφήσει τα ίχνη τους στη μουσική πραγματικότητα και την ταυτότητα των 

σύγχρονων ελλήνων.  

   

Ημερομηνία εκδήλωσης: 10 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: 10:00-12:00  

Σημείο συνάντησης: Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» 

- Κέντρο Εθνομουσικολογίας, Διογένους 1-3 Πλάκα   

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: Ζοζεφίνα Αλεβίζου 

210 3254119   

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑÏΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας υποδέχεται  μαθητές και οικογένειες σε μια σειρά 

εκπαιδευτικών δράσεων, περιπάτων, ξεναγήσεων και δημιουργικών εργαστηριών στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία 

αρμοδιότητάς της: 

                                         

 Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και Ρωμαϊκή Γέφυρα Πατρών στην οδό Αρέθα:  

 

Η δράση με τίτλο: «Πολιτισμός και Φύση: Πολιτιστικές περιηγήσεις και περιβαλλοντικές 

ανησυχίες», περιλαμβάνει θεματικές ξεναγήσεις στη μόνιμη συλλογή του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Πατρών, φωτογραφική έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών με θέμα: «Φύση 
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και Πολιτισμός», προβολή ταινίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, συζήτηση σε 

θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, εικαστικό εργαστήριο και πεζοπορία 

από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών έως την Ρωμαϊκή Γέφυρα Πατρών (στην οδό Αρέθα 

και Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών), όπου θα ακολουθήσει ξενάγηση. 

 

Ημέρα Διεξαγωγής: Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 17.00-20.00 

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής: 2613 616176 (Ν. Κουτσουμπελίτη) 

 

 Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών και θέατρο Απόλλων: 

 

    «Αναζητώντας τα μουσικά ίχνη της πόλης. Από το Ρωμαϊκό Ωδείο στο θέατρο   Απόλλων». 

Εκπαιδευτική δράση για ενήλικες που αφορά στη γνωριμία με μνημεία που σχετίζονται με 

μουσικά δρώμενα: το Ρωμαϊκό Ωδείο και το θέατρο Απόλλων της πόλης.  

 

Ημέρα Διεξαγωγής: Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00-12.30 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: 2610275070, 2610276207 (Ά. Μανιάκη, Σ. Κασκαντίρη, 

Α. Μπαρδάκη) 

 

 

 Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο Πάτρας και Κάστρο Πατρών: Η δράση με τίτλο: 

«Οι δρόμοι του νερού. Πώς γινόταν η ύδρευση της πόλης κατά την αρχαιότητα;» 

περιλαμβάνει θεματική περιήγηση και ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους του 

Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πατρών, προβολή ψηφιακού υλικού σχετικά με 

την ύδρευση στην αρχαιότητα στην Πάτρα και θα ολοκληρωθεί με τη διαδρομή του νερού 

μέχρι το Κάστρο της Πάτρας όπου βρίσκεται η δεξαμενή.                                             

 

 Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 12 Μαΐου 2019, 11.00-14.00. 

 

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής: 2613 616178 (Γ. Μανωλοπούλου) 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών διοργανώνει πολιτιστικό  περίπατο/ περιβαλλοντική 

περιήγηση στους μεταβυζαντινούς ναούς  του Μαυρονόρους και των Μαυραναίων. Στον  

πρώτο πολιτιστικό περίπατο, θα γίνει αφήγηση της συναρπαστικής ιστορίας  του 
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Μαυρονόρους το οποίο αποτέλεσε στα μεταβυζαντινά χρόνια σημαντικό εμπορικό κέντρο και 

έδρα μεγάλης, εμποροπανήγυρης από τον 15
ο 

αι., γενέτειρας του  οπλαρχηγού Θεοδώρου 

Ζιάκα, που κατά το 1854 οργάνωσε και υλοποίησε την επανάσταση της Δυτικής Μακεδονίας,  

και θα ακολουθήσει  θεματική ξενάγηση  στους Ιερούς Ναούς της Αγίας Κυριακής(15
ος

 αι.) και 

του Αγίου Θεοδώρου (18
ος

 αι.). Στη συνέχεια θα γίνει θεματική ξενάγηση στον Ιερό Ναό του 

Αγίου Δημητρίου (19
ος

 αι.) στην όμορη κοινότητα των Μαυραναίων.  

Καθώς η μέρα συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, μετά την ξενάγηση, τα 

παιδιά θα κατασκευάσουν το δωράκι για τη μαμά στον καταπράσινο περίβολο του Ιερού 

Ναού  με την καθοδήγηση της Υπηρεσίας και  της ομάδας  Γονείς εν Δράσει. 

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  του  κοινού για τη φυσική και 

πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: 12 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 11.30 πμ 

 

Σημείο συνάντησης: Ιερός Ναός Αγίου Θεοδώρου, Τ.Κ. Μαυρονόρους, Δήμου Γρεβενών 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2461025903 

(Ζ. Λόλα) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας 

Το Γραφείο Β. Ελλάδος  της  Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας διοργανώνει 

για δεύτερη συνεχή χρονιά σχετική εκδήλωση στο Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη (Μααράς), σε 

συνεργασία  με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Προσοτσάνης, την Πέμπτη 9 Μαΐου 

2019. 

Θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική πρόγραμμα που απευθύνεται σε σχολικές ομάδες 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη: η διαδρομή ενός υπόγειου 

ποταμού». Περιλαμβάνει περιήγηση στο σπήλαιο και τον περιβάλλοντα χώρο, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και εικαστικό εργαστήριο. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι αφενός η 

γνωριμία των μαθητών με το Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη και τον υπόγειο ποταμό που το διατρέχει 

και αφετέρου η προβολή του σημαντικού ρόλου τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 

από την προϊστορία μέχρι σήμερα.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9-5-2019 

Ώρα εκδήλωσης: 9:00 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος σπηλαίου Πηγών Αγγίτη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2310-410185,(Χ. Μιχελάκη, Ζ. Ιντζέ 

Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη 25220-23620) 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 

 Η αρχαία ακρόπολη της Ρόδου, το σημερινό Μόντε Σμιθ (ή λόφος του Αγίου Στεφάνου), τόπος 

ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, λειτουργούσε από την αρχαιότητα ως χώρος λατρείας, παιδείας, άθλησης και 

αναψυχής. Στην περιοχή αυτή, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως χώρος αναψυχής, περιπάτου 

και άθλησης των κατοίκων της σύγχρονης πόλης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, προγραμματίζει 

σειρά εκδηλώσεων από τις 9 έως τις 12 Μαΐου, οι οποίες περιλαμβάνουν θεματική περιήγηση και 

δραστηριότητες για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Καλλιπάτειρα» 

της 95
ης

 ΑΔΤΕ και το ευρύτερο κοινό, καθώς και μουσική εκδήλωση. 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων: 

Πέμπτη 9 & Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «….στα χνάρια των αρχαίων αθλητών στην ακρόπολη της Ρόδου». 

1. Θεματική περιήγηση με αναφορές στην ιστορία της Ρόδου και την τοπογραφία της ακρόπολης, με 

έμφαση στους αθλητικούς αγώνες των Αλιείων και τη σημαντική παρουσία αρχαίων Ρόδιων αθλητών σε 

πανελλήνιους αγώνες. Θα ακολουθήσει παιχνίδι.  

2. Επίσκεψη στην έκθεση Άθλα εκ Ρόδου, στον εκθεσιακό χώρο της ακρόπολης Ρόδου.   

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή. 

 

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 

Αθλητική δραστηριότητα για τα μέλη του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου. Ώρα: 17:00 μ.μ. 

Κυριακή 12 Μαίου 2019 

Θεματική περιήγηση σε μαθητές του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Καλλιπάτειρα» της 95
ης

 ΑΔΤΕ (συνοδεία 

γονέων) στο αρχαίο Στάδιο και την Έκθεση «Άθλα εκ Ρόδου» (Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης Ρόδου). 

Εκδήλωση στο αρχαίο Ωδείο. 

Ώρα έναρξης: 18:00 

Σημείο συνάντησης: Φυλάκιο αρχαιολογικού χώρου ακρόπολης Ρόδου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22413-65200, -210, -212 

Η είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού 

Σωματείου ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ διοργανώνει την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 ένα διαδραστικό, 

εκπαιδευτικό παιχνίδι ανακάλυψης στον αρχαιολογικό χώρο Ζώνης (περιοχή Μεσημβρίας).  

 

Μια αρχαία ελληνική πόλη θα αποκαλύψει τα μυστικά της στους τολμηρούς που θα 

καταφέρουν να λύσουν τους γρίφους και να φέρουν σε πέρας την αποστολή που θα τους 

ανατεθεί!  

 

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά από 7 έως 12 ετών και στους γονείς τους. 

Σημείο συνάντησης:  Η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου Ζώνης.  

Ώρα συγκέντρωσης: 10.45 π.μ. 

Ώρα έναρξης: 11 π.μ. 

Συμμετοχή – είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο: Ελεύθερη 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων πενήντα (50). 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.     

 

Εφοδιαστείτε με άνετα ρούχα, άνετα, κλειστά παπούτσια, καπέλο, ένα μπουκάλι νέρο και την 

καλύτερή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσουμε την αρχαία Ζώνη, μέσα από ένα παιχνίδι 

κρυμμένου θησαυρού.  

 

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στα τηλέφωνα:  25510 26103 & 26114 

(κα Φ. Αϊτατόγλου και Χ. Παρδαλίδου). 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας συνεργαζόμενη με το Δήμο Καρύστου, θα 

υλοποιήσει δυο εκπαιδευτικά προγράμματα, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Μαΐου 

2019. 

Την Παρασκευή, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της πόλης της Καρύστου και απευθύνεται στα μέλη του Συλλόγου για ΑμΕΑ «Χέρι- 

Χέρι». Στο πρόγραμμα, τα αγάλματα των αγαπημένων θεών της πόλης, της Αφροδίτης, του 

Έρωτα και του ήρωα Ηρακλή, ζωντανεύουν, μας συστήνονται και μας εκμυστηρεύονται τη 

γνώμη τους για την Κάρυστο των αρχαίων χρόνων. Οι απαραίτητες, για την περίσταση, 

συστάσεις, γίνονται από την αρχαιολόγο Φανή Σταυρουλάκη. 
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Το Σάββατο, κάτοικοι της Καρύστου, συνοδευόμενοι από την αρχαιολόγο Φανή 

Σταυρουλάκη, ανηφορίζουν στο πιο γνωστό αρχαίο λατομείο της Καρύστου,, στη θέση 

«Κολώνες ή Κύλινδροι». Απολαμβάνουν τη μαγευτική θέα στα χωριά της Γούρνας και τον 

καρυστινό κόλπο και συζητούν για το περίφημο και περιζήτητο, κατά την αρχαιότητα, 

σιπολίνικο μάρμαρο. 

Οι λατόμοι και τα εργαλεία τους, ο τρόπος εξόρυξης του μαρμάρου, η μεταφορά του 

υλικού από τη γη της Καρυστίας, σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, οι θεοί και οι ήρωες που 

συνδέθηκαν με το καρυστινό μάρμαρο, αλλά και οι προτιμήσεις και οι παραγγελίες των 

Ρωμαίων Αυτοκρατόρων γι΄ αυτό και μόνο αυτό, ως ισχυρό και εντυπωσιακό οικοδομικό 

υλικό, θα αποτελέσουν τα σημεία της συζήτησης και του προβληματισμού μας. 

Και βέβαια, θα ακουστούν όλες οι απόψεις για τον λόγο που οι δέκα κίονες, που βρίσκονται 

μπροστά στο λατομείο, ποτέ δεν ταξίδεψαν μακριά από τον τόπο που τους γέννησε, αλλά 

παρέμειναν εκεί, σιωπηλοί μάρτυρες ενός ένδοξου παρελθόντος και μιας ανθούσας 

οικονομίας.  

Ημερομηνία εκδήλωσης:  Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και Σάββατο 11 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: Παρασκευή 10/5, 10πμ και Σάββατο 11/5, 9πμ 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22240 29218 Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου, 

ΕΦΑ Ευβοίας: Χαλκίδα, 22210 22402(κα Φ. Σταυρουλάκη) 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας συμμετέχοντας για μια ακόμη 

χρονιά στη δράση, διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου, την Πέμπτη 9 

Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.  περίπατο στο λόφο του Αγίου Δημητρίου Καρπενησίου με 

παράλληλη ενημέρωση για την ιστορική πορεία των αρχαίων Ευρυτάνων σύμφωνα με τις 

γραπτές πηγές και τα αρχαιολογικά δεδομένα της  περιοχής.  

Ο λόφος του Αγίου Δημητρίου δεσπόζει στο μέσον της κοιλάδας, νότια του 

Καρπενησίου και σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας κατοικήθηκε ήδη από τη μέση εποχή 

του Χαλκού (2000-1600 π.Χ.). Επιφανειακές ενδείξεις παρουσίας αρχαιοτήτων φανερώνουν 

την ανθρώπινη δράση  σε μια στρατηγικής σημασίας θέση που ήλεγχε την χερσαία διάβαση 

στον άξονα Ανατολής – Δύσης, από την κοιλάδα του Σπερχειού προς την Αιτωλία και το 

αντίθετο.  

Η περιοχή του Καρπενησίου φαίνεται ότι συνέχισε να κατοικείται  κατά τους 

γεωμετρικούς και ελληνιστικούς χρόνους, με σημαντικότερη μαρτυρία τα σύνολα γυναικείων 

χρυσών κοσμημάτων του  λεγόμενου «θησαυρού του Καρπενησίου» της Συλλογής Σταθάτου 

του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τα οποία χρονολογούνται από τα τέλη του 4
ου

 έως τις 

αρχές του 2
ου

 αι. π.Χ. 
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Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 10:00  

Σημείο συνάντησης: Εκκλησάκι Αγίου Δημητρίου στους πρόποδες του λόφου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 22310  47628 

 (Α. Τσόκα) 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας θα πραγματοποιήσει θεματική περιήγηση στον 

Αρχαιολογικό Χώρο Ολυμπίας με τίτλο «΄Αλτις 1875-2018: Ακολουθώντας τα χνάρια των  

ερευνητών αρχαιολόγων».  

Η περιοχή της Ολυμπίας, υπήρξε κατά την αρχαιότητα προσφιλής τόπος συνάντησης των 

Πανελλήνων, κατοίκων της μητροπολιτικής Ελλάδας, της ανατολής και της δύσης, τόπος 

οικουμενικός και φορέας ιδεωδών που πήγασαν από τους αδιάλειπτα, επί μια και πλέον  χιλιετία, 

εκεί τελούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 393 μ.Χ, ο Θεοδόσιος ο Α΄, κατήργησε τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, σε μια προσπάθεια εξάλειψης καθετί που θεωρούταν ειδωλολατρικό. Η 

περιοχή εγκαταλείφτηκε οριστικά την εποχή του Θεοδοσίου του Β΄ το 426 μ.Χ, όταν με διάταγμά 

του επέβαλε την καταστροφή και το κλείσιμο όλων των ειδωλολατρικών ιερών. 

Η πρώτη ανασκαφική έρευνα στην Ολυμπία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου του 1829 από 

Γάλλους ερευνητές Η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη στο ναό του Δία, διήρκησε περίπου έξι 

εβδομάδες και διεκόπη με διάταγμα του Κυβερνήτη της ελληνικής πολιτείας Ι. Καποδίστρια.  

Από το 1875 έως και σήμερα το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο ύστερα από σύμβαση που 

υπέγραψε με το ελληνικό κράτος συνεχίζει την έρευνα εντός του οργανωμένου αρχαιολογικού 

χώρου. 

Κατά τα έτη 2006 έως και 2016, στο πλαίσιο υλοποίησης δημόσιου τεχνικού έργου υδρεύσεως της 

Ηλείας από τον ποταμό Ερύμανθο αποκαλύφθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο της Άλτις,  από την  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, δυο σημαντικά ιερά, το ιερό της Δήμητρας Χαμύνης και το ιερό της 

Ειλειθύιας. 

 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν περιηγήσεις στον ευρύτερο αρχαιολογικό 

χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, με πρόθεση να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό τα πρόσφατα 

ανασκαφέντα  ιερά της Δήμητρας Χαμύνης και Ειλειθύιας, καθώς και το νεκροταφείο με τους 

θαλαμωτούς τάφους μυκηναϊκών χρόνων που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του 

αρχαιολογικού μουσείου Ολυμπίας και  να αντιληφθούν το μέγεθος του ιερού του Διός. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9 & 10 Μαΐου 2019 

   Ώρα εκδήλωσης: 9:30-12:30 
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   Σημείο συνάντησης: Είσοδο Αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26240 22529 (Ρ. Λεβεντούρη) 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

Α) «Περιήγηση στις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της συνοικίας της 

Μακαριώτισσας στη Βέροια» 

 

Στη δράση που απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Ε- Στ΄) 

καθώς και σε μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου θα έχουμε την ευκαιρία να 

περιηγηθούμε στη συνοικία της Μακαριώτισσας στη Βέροια, να γνωρίσουμε σημαντικά 

βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της πόλης, όπως τους ναούς της Αναστάσεως του 

Χριστού, των Αγίων Κηρύκου και Ιούλιττας, της Παναγίας Ευαγγελίστριας κ.ά.,και να 

ξαποστάσουμε στις «πράσινες» αυλές τους. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης:9 & 10 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00, 10:30, 12:00 

 

Σημείο συνάντησης: Ναός Αγίου Νικολάου Μακαριώτισσας στη Βέροια 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  

2331076100 (Μ. Πολατίδου) 

 

Β) «Στους ασφοδελούς λειμώνες των Αιγών με το Γυμνάσιο Βεργίνας». Περιήγηση στο 

ανοιξιάτικο Νεκροταφείο των Τύμβων και θεματική ξενάγηση στη βασιλική ταφική συστάδα 

των Τημενιδών. 

Ημερομηνία εκδήλωσης:Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 9πμ 

 

Σημείο συνάντησης: χώρος δημοτικού πάρκιγκ Βεργίνας 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2331092347 

(Ε. Κοντογουλίδου) 

 

Γ) «Mηνός Δαισίου πρασίνη και έθιμος ημέρα»: γνωριμία με το Ιερό της Μητρός των Θεών 

Αυτόχθονος στη Λευκόπετρα Βερμίου  
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Η μεγαλύτερη γιορτή της ορεινής Μητέρας τελούνταν τον μακεδονικό μήνα Δαίσιο (σημ. 

μήνας Μάιος). Πιστοί από την Βέροια και τις γύρω περιοχές συνέρρεαν στο ιερό της θεάς, με 

κορυφαίες λατρευτικές εκδηλώσεις τα κοινά γεύματα και την αφιέρωση των σκλάβων. 

Την ίδια εποχή του χρόνου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προσκαλεί οικογένειες, παρέες 

φίλων, καθένα που θέλει, να περάσουμε μία μέρα στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου 

Μητρώου και στο καταπράσινο τοπίο του Βερμίου. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει 

ξενάγηση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μουσική εκδήλωση και κοινό γεύμα (πικ νικ) δίπλα στον 

αρχαίο ναό. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να έχουν έχουν μαζί τους καπέλα, καλή 

διάθεση και τα απαραίτητα για το γεύμα τους στην ύπαιθρο. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 11 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 11:00 

 

Σημείο συνάντησης: Ιερό της Μητρός των Θεών Αυτόχθονος 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 233124972 

 

(Γ.  Γραικός) 

Δ) 3
ος

 Αγώνας Δρόμου των Ανακτόρων.  

 

Πρόκειται για ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός με μεγάλη συμμετοχή αθλητών που κατά τη 

διαδρομή τους διασχίζουν τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών με σημείο αναφοράς το 

Ανάκτορο. Παράλληλα με των αγώνα ενηλίκων, πραγματοποιείται και παιδικός αγώνας 1km 

που διατρέχει ένα μικρό μέρος του Νεκροταφείου των Τύμβων. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 10πμ 

 

Σημείο συνάντησης: πλατεία Βεργίνας 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2331092347 

 

(Ε. Κοντογουλίδου) 

 

Ε) Περιήγηση «Διαδρομές στη Μίεζα» (Μακεδονικός Τάφος της Κρίσεως, Μακεδονικός Τάφο 

των Ανθεμίων, Αρχαίο Θέατρο Μίεζας και Νυμφαίο Μίεζας) 
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει τα σημαντικά μνημεία της 

περιοχής και να απολαύσει τις ομορφιές του τοπίου συμμετέχοντας στις Διαδρομές της 

καταπράσινης και ολάνθιστης Μίεζας.  

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 19 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 11:00 

 

Σημείο συνάντησης: Μακεδονικοί Τάφοι Λευκαδίων 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 233129737 

 

(Α. Χατζηϊωαννίδης)  

 

Στ) Ζοο στο ΑΜΒ»  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζοο στο ΑΜΒ» προσφέρεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. Μέσα από τη θεματική περιήγηση στην μόνιμη έκθεση του 

ΑΜΒ τα παιδιά γνωρίζουν τα ζώα στις προθήκες, φτιάχνουν ιστορίες, κατασκευάζουν κούκλες 

και παίζουν τις ιστορίες τους στο κουκλοθέατρο του ΑΜΒ. 

Ημερομηνία εκδήλωσης:15/05/2019 – 31/05/2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00, 10:30, 12:00  

 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2331024972 

 

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Παπαργυρούδη Φώτω  

 

Ζ) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζώα Φυτά Πράγματα» για σχολικές ομάδες πρώτης 

σχολικής ηλικίας 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζώα Φυτά Πράγματα» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές τα παιδιά παίζουν το αντίστοιχο παιχνίδι βρίσκοντας ζώα 

και φυτά σε προθήκες μουσείων, τοιχογραφίες μνημείων κλπ. Ακολουθεί εικαστικό εργαστήρι. 

Ημερομηνία εκδήλωσης:15/05/2019 – 31/05/2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00, 10:30, 12:00 

 

Σημείο συνάντησης: Νέο Μουσείο Αιγών  

 



32 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2331092580 

 

(Φ. Παπαργυρούδη) 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου διοργανώνει δυο περιηγήσεις στο παράκτιο μέτωπο τη 

πόλης του Ηρακλείου.  

Η περιήγηση θα ξεκινήσει από το ενετικό φρούριο λιμένος Ηρακλείου (Κούλες), όπου θα γίνει 

μια πρώτη γνωριμία με την πόλη και τα μνημεία της. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στα 

μνημεία της πόλης που αναπτύσσονται κατά μήκος της παράκτιας οχύρωσής της. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 10/5/2019 & 11/5/2019  

 

Ώρα εκδήλωσης: 11.00 

 

Σημείο συνάντησης: Ενετικό φρούριο λιμένος Ηρακλείου (Κούλες) 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

 

2810279200 (Ε. Κανάκη) 

 

 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου  

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου διοργανώνει κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «Φυσικό και 

πολιτισμικό τοπίο. Τα κεραμικά εργαστήρια και τα 

αργιλορυχεία στην ευρύτερη περιοχή του Βαθυπέτρου, από τους μινωικούς χρόνους έως 

σήμερα». 

Κεντρικό θέμα των εκδηλώσεων είναι η παρουσίαση μίας μικρής σε έκταση, αλλά πολιτιστικά 

και γεωμορφολογικά ενδιαφέρουσας περιοχής, της περιοχής του Βαθυπέτρου, νότια του 

όρους Γιούχτα, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κεραμική παραγωγή από την 

αρχαιότητα έως και σήμερα. 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων: 

1. Σάββατο 11 Μαΐου 2019, 9:00-15:00. 
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Περιηγητική εξόρμηση στην περιοχή του Βαθυπέτρου, νότια του όρους Γιούχτα. Επιμέρους 

στάσεις θα γίνουν στον αρχαιολογικό χώρο της Μινωικής έπαυλης του Βαθυπέτρου, στη θέση 

όπου μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε σύγχρονο αργιλορυχείο και στην κοιλάδα του 

Καλόλακκου, όπου έχουν εντοπιστεί δύο πιθανά υστερομινωικά αγγειοπλαστεία. Κατά τη 

διάρκεια της περιήγησης, η αρχαιολόγος του Α.Μ.Η. Βούλα Σταματάκη, σε συνεργασία με τον 

Δρ. Χαράλαμπο Φασουλά,υπεύθυνο του τμήματος Γεωποικιλότητας στο Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης, θα επιχειρήσει τη διερεύνηση της διαλεκτική σχέσης του φυσικού τοπίου με 

τη ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Η δράση υλοποιείται με τη συνδρομή του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 

Κρήτης. 

Σημείο συνάντησης θα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 

2. Κυριακή, 12 Μαΐου 2017, 11:00-12:00 και 12:00-13:00. 

Δύο θεματικές ξεναγήσεις με επίκεντρο συγκεκριμένα εκθέματα της περιοδικής έκθεσης 

«Δαίδαλος» 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και στόχο την προσέγγιση πλευρών της κεραμικής 

τεχνολογίας, όπως είναι οι τεχνικές κατασκευής της κεραμικής, οι συνταγές των κεραμικών 

υλών, η χρήση των κεραμικών τροχών και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην 

αγγειοπλαστική. 

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν. Για τη συμμετοχή στην εκδρομή απαιτείται 

κράτηση στα τηλέφωνα 2810 – 279000 και 2810-279072. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 11/5/2019 και 12/5/2019 

Ώρα εκδήλωσης: 

11/5/2019: 09:00-15:00 

12/5/2019: 11:00-13:00 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 

2810 279000, 2810 279072 (Μ. Αγγελάκη) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση 

της αρχής της ισόρροπης ανάπτυξης περιβάλλοντος και πολιτισμού, συμμετέχει και φέτος 

στις εκδηλώσεις, με δράσεις τόσο για τη μαθητική κοινότητα όσο και για το ευρύ κοινό:  

 

1. Πέμπτη-Παρασκευή, 9-10 Μαΐου 2019    

 

"Στο θέατρο των Γιτάνων" 

 



34 
 

Στον αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων θα υλοποιηθεί εκπαιδευτική περιήγηση για 

οργανωμένες σχολικές ομάδες Γ΄ ~ Στ΄ Δημοτικού με τίτλο «Στο θέατρο των Γιτάνων». Στόχος 

της δράσης είναι αφενός η γνωριμία των μαθητών με το αρχαίο θέατρο των Γιτάνων, το οποίο 

βρίσκεται εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου σε μία θέση ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, και αφετέρου η ενημέρωσή τους για ζητήματα προστασίας των αρχαίων μνημείων 

και του φυσικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντομη περιήγηση στα 

σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον 

χώρο του θεάτρου. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9-10 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 9.00 π.μ.-13.00  

 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος των Γιτάνων 

  

2. Κυριακή 12 Μαΐου 2019    

 

Γνωριμία με τα αρχαία Γίτανα 

 

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την αρχαία πόλη των Γιτάνων και να περιηγηθεί στα 

σημαντικότερα μνημεία του οικισμού (τομέας ιδιωτικών οικιών, αγορά, ναοί, πρυτανείο). Η 

περιήγηση θα καταλήξει στο αρχαίο θέατρο, όπου για πρώτη φορά οι συμμετέχοντες θα 

έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του 

αρχαίου θεάτρου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η θέση του 

θεάτρου σε μία θέση ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε ελάχιστη απόσταση από την κοίτη του 

ποταμού Καλαμά, αποτελεί αφορμή για την επισήμανση του καθοριστικού ρόλου που 

διαδραμάτισε ο ποταμός στην ανάπτυξη του παρόχθιου οικισμού των Γιτάνων, καθώς και της 

αμφίδρομης σχέσης φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 12 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: 9.30 .-11.30  

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος των Γιτάνων 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26650 29177 (Στ.  Βασιλειάδης)   

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 

Συμμετέχοντας και φέτος στη δράση η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης θα 

πραγματοποιήσει την Πέμπτη 9 και  την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 9:30 και 12:00, 

εκπαιδευτικά προγράμματα στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης και 

στο Γενί Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο).  
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Τα προγράμματα εστιάζουν στους συμβολισμούς του φυτικού κόσμου από την αρχαιότητα 

έως και τα νεώτερα χρόνια όπως διασώζονται σε αρχαίους ελληνικούς μύθους για τα ιερά 

δέντρα και νεότερες παραδόσεις και θα απευθύνονται σε μαθητές σχολικών τάξεων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη διάρκεια της δράσης οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ομαδική 

δραστηριότητα και θα παίξουν αρχαία παιχνίδια στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής 

Αγοράς.   

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9 και 10 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: 9:30 και 12:00 

Σημείο συνάντησης:  

Φυλάκιο Ρωμαϊκής Αγοράς (γωνία οδών Φιλίππου και Αγνώστου Στρατιώτου) 

Γενί Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο) Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικού Μουσείου 30 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  

23133 10442 (Ζ. Μπίλη), 23133 10454 (Γ. Καρλιάμπας), 2313 310418 (Ο. Μπακιρτζή),   

    

 

Eφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις ως 

ακολούθως:  

Α) Περιήγηση στη νεκρόπολη Δερβενίου. Θα επισκεφτούμε τον Μακεδονικό τάφο Μακρίδη 

Μπέη, τον λαξευτό τάφο και τον μονοθαλάμο μακεδονικό, καθώς και τους κιβωτιόσχημους 

από όπου προέρχονται ο γνωστός πάπυρος του Δερβενίου και ο κρατήρας. Η επίσκεψη μας 

θα ολοκληρωθεί στο ταφικό συγκρότημα Α, το οποίο περιλαμβάνει το διθάλαμο Μακεδονικό 

τάφο ΙΙΙ και τον κιβωτιόσχημο με τις ζωγραφικές απεικονίσεις από τον κόσμο των γυναικών. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: α. 10 Μαΐου 2019, β. 12 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: 9:00-12:00 

Σημείο συνάντησης: Μακεδονικός τάφος Μακρίδη Μπέη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  2310 801402 (Ά. 

Παντή – Α. Μουράτη) 

 

Β) Eκπαιδευτική περιήγηση ενηλίκων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στο 

Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών, με σκοπό 

την ανάδειξη του φυσικού τόπου ως πολιτιστικού τοπίου. 

Η αρχαιολογική δράση επικεντρώνεται στην αναπόσπαστη σχέση φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και επιχειρεί αναγνώσεις στρωμάτων ιστορικής 

πραγματικότητας του τόπου με αφορμή τα μνημεία του. Έχοντας ως αφετηρία τον παρόχθιο 
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πύργο της λίμνης Κορώνειας στον Άγιο Βασίλειο η περιήγηση θα ακολουθήσει την πορεία της 

αρχαίας Εγνατίας Οδού προς τη λίμνη Βόλβη και διαμέσου των Μακεδονικών Τεμπών προς τον 

Στρυμονικό κόλπο, με σταθμούς το ιαματικό λουτρό στη νότια όχθη της Βόλβης και τον όμορο 

προς το παραλίμνιο υγρόφιλο δάσος της αρχαιολογικό χώρο της Παζαρούδας, για να καταλήξει 

διασχίζοντας την ύπαιθρο του κάστρου της Ρεντίνας στον πύργο των Βρασνών. 

Η περιήγηση απευθύνεται σε συγκροτημένες ομάδες κοινού και προϋποθέτει την 

υποβολή δήλωσης συμμετοχής, για την οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9
η
 έως 12

η
 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: 09.00-17.00 

Σημείο συνάντησης: Άγιος Βασίλειος Θεσσαλονίκης 

Επικοινωνία για το κοινό: 231 0801402 (Ε.  Ντάφου) 

 

Γ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προγραμματίζει, για την 

Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο (Ε.Ο.Σ.) 

Θεσσαλονίκης, δράση υπό τον τίτλο: «Πορεία στην Φύση και την Ιστορία του λεκανοπεδίου 

των Βρωμολιμνών και του Κερδυλλίου Όρους». 

Η δράση αναλύεται ως εξής: Μεταφορά με λεωφορείο των συμμετεχόντ ν από την 

στο χωριό Στεφανινά. Ξενάγηση κατά την διάρκεια της διαδρομής επί της Ιστορίας της 

περιοχής του λεκανοπεδίου των Βρωμολιμνών και του Κατεπανικίου των Στεφανιανών, 

καθώς και διανομή ενημερωτικού υλικού στους συμμετέχοντες. Ξενάγηση επί τόπου, στο 

βυζαντινό κάστρο (το καλούμενο: «Πύργος») των Στεφανινών και στον μεταβυζαντινό 

ενοριακό ναό του Αγίου Δημητρίου εκεί. Εκκίνηση της πορείας από το χωριό των Στεφανινών, 

με σκοπό την διάσχιση των Κερδυλλίων, και κατεύθυνση, μέσα από παλαιά ορεινά μονοπάτια 

και δασικούς δρόμους, προς την Ασπροβάλτα. Στάση εκτενής, μετά από πορεία 12 περίπου 

χιλιομέτρων, μέσα από το πανέμορφο δάσος των Κερδυλλίων στην εγκαταλελειμμένη 

μεταβυζαντινή μονή του Αγίου Γεωργίου, σε υψόμετρο 450 περίπου μέτρων, όπου και 

ξενάγηση. Μετάβαση στην Πλάκα του Αγίου Γεωργίου, ή Μοναστηρόπετρα, απέχουσα μόλις 

250 μέτρα από τον Άγιο Γεώργιο, όπου γνωριμία με το εκεί βυζαντινό διατείχισμα. Στην 

κορυφή του βράχου οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν την καταπληκτική θέα και θα 

γνωρίσουν την Ιστορική Τοπογραφία του πεδίου που απλώνεται στα πόδια του βράχου. 

Κατόπιν, οι συμμετέχοντες θα κατηφορήσουν το λεγόμενο «Μονοπάτι του Άη-Γιώργη», 

μήκους 2,5 περίπου χιλιομέτρων, έως την Ασπροβάλτα, απ’όπου και θα επιστρέψουν με το 

λεωφορείο στην Θεσσαλονίκη. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 12 Μαΐου 2019, ημέρα Κυριακή 

 

Ώρα εκδήλωσης: 07:00-19:00 

 

Σημείο συνάντησης:  

Τα γραφεία του Ε.Ο.Σ Θεσσαλονίκης (07:00), ή η κεντρική πλατεία των Στεφανινών (08:15) 
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Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΕΦΑΠΕΘ 2310-801402 (κ. Ε. Παπαθανασίου)  

 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνει εργαστήρια γλυπτικής, εκπαιδευτικές 

δράσεις, μουσικές εκδηλώσεις, διαλέξεις και ξεναγήσεις.  

Από την Πέμπτη 9 Μαΐου έως και την Κυριακή 12 Μαΐου σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών 

Τεχνών ΑΠΘ-Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών θα πραγματοποιηθούν στην αυλή του 

Μουσείο Εργαστήρια γλυπτικής ανοιχτά στο κοινό.  

Από την Πέμπτη 9 Μαΐου έως και την Κυριακή 12 Μαΐου σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών 

Τεχνών ΑΠΘ-Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών θα πραγματοποιηθούν Εκπαιδευτικά 

προγράμματα για οικογένειες, μαθητές, προσφυγόπαιδες και φοιτητές. 

Την Πέμπτη 9 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής. Στο προστώο του ΑΜΘ 

θα εμφανιστεί το συγκρότημα Insanlar, η συναυλία εντάσσεται στην εκδήλωση Street Outdoors στο 

πλαίσιο του SKG Bridges Festival. 

Την Πέμπτη 9 Μαΐου θα γίνουν ξεναγήσεις στις υπαίθριες εκθέσεις του ΑΜΘ 

Την Παρασκευή 10 Μαΐου θα δοθεί διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών κ. Άρη Κατσιλάκη με τίτλο «Φύση και Τέχνη».  

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 9 έως Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: α) Εργαστήρι γλυπτικής: 11:00 -20:00 β) Μουσική εκδήλωση: 20:30 - 

22:30 γ) Διάλεξη: 12:00 δ) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές, φοιτητές και 

προσφυγόπαιδες Πέμπτη και Παρασκευή 10:00-12:00,   για οικογένειες Σάββατο 18:00-20:00 

και Κυριακή 12:00-14:00  ε) ξενάγηση στις υπαίθριες εκθέσεις του ΑΜΘ: 12:00 

 

Σημείο συνάντησης: Χώρος υποδοχής Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2313 310244 & 255  

(Κ. Μπεχτσή, Χρ. Γουδελή) 

 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχοντας στον εορτασμό, αναδεικνύει τον φυτικό 

κόσμο μέσα από τα εκθέματά του. 

 

Οι φετινές δράσεις είναι οι εξής:  

 Ξεναγήσεις στον φυτικό κόσμο των Βυζαντινών μέσα από τα εκθέματα της μόνιμης 

έκθεσής του από αρχαιολόγους του Μουσείου στις 9/5/2019. 
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 Ξενάγηση στον φυτικό κόσμο των Βυζαντινών μέσα από τα εκθέματα της μόνιμης 

έκθεσής του από αρχαιολόγο του Μουσείου στις 10/5/2019. Σε συνεργασία με τον 

Δήμο Θεσσαλονίκης διανομή εποχικών φυτών στους συμμετέχοντες στην ξενάγηση. 

 Ημερομηνία εκδήλωσης:  

9/5/2019 & 10/5/2019 

 Ώρα εκδήλωσης:  

12.00 θεματικές ξεναγήσεις     

 Σημείο συνάντησης:  

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού   

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

2313306468 (Α, Αντωνάρας) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων συμμετέχει στις εκδηλώσεις ως εξής: 

Α) Παρουσίαση του θεάτρου της Δωδώνης με έμφαση στην σχέση και εναρμόνιση του θεάτρου 

με το φυσικό περιβάλλον.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Περιλαμβάνει σύντομη αναφορά στο αρχαίο 

θέατρο και στη λειτουργία του. Έμφαση θα δοθεί στην αισθητική εναρμόνιση του μνημείου με 

το φυσικό περιβάλλον. Μετά τη λήξη της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί ομαδική 

δραστηριότητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχόντων.     

Ημερομηνία εκδήλωσης: 11.05.2019 

Ώρα εκδήλωσης: 10.00 π.μ. 

Σημείο συνάντησης:  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  2651001078 

(κα Ε. Βασιλείου) 

Β) «Περιπατητική ξενάγηση στο Κάστρο των Ιωαννίνων και την Ακρόπολη του Ιτς Καλέ» την 

Πέμπτη,  9 και την Παρασκευή 10 Μαΐου  2019. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές Α΄ και 

Β΄ Γυμνασίου με στόχο τη γνωριμία τους με τα μνημεία της εμβληματικής αυτής  περιοχής της 

πόλης των Ιωαννίνων. 

 Η συμμετοχή των σχολείων θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Θα τηρηθεί 

αυστηρά σειρά προτεραιότητας στην εκδήλωση ενδιαφέροντος.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Μαΐου  2019 
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Ώρα εκδήλωσης: 9:30  

 

Σημείο συνάντησης: Κεντρική πύλη Κάστρου Ιωαννίνων 

  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  26510 25989, 26510 

39580 (Στ. Κορτζή) 

 

Γ) ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ 20.000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ  

– ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Η δράση απευθύνεται στο ευρύ κοινό με διάρθρωση σε δύο, αλληλένδετα, επίπεδα.  

Στο πρώτο, μέσω περιήγησης στην εκθεσιακή περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Ιωαννίνων για τους κυνηγούς και τροφοσυλλέκτες της εποχής των παγετώνων, θα αναδειχθεί 

η καθοριστική σημασία της λίμνης Παμβώτιδας, του μεγαλύτερου φυσικού υγρού ταμιευτήρα 

της Ηπείρου και από τους παλαιότερους της Ευρώπης, για την ανάπτυξη πολιτισμικών 

διαδρομών, δικτύων και προσαρμογών.  

Στο δεύτερο, οι επισκέπτες, μαζί με προσκεκλημένους εισηγητές/συζητητές, θα 

συμμετάσχουν σε ανοιχτή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στον κήπο του Μουσείου για 

τη διατήρηση και διαχείριση του σπάνιου αυτού κοινού αγαθού, το οποίο σήμερα υφίσταται 

πολλαπλή ανθρωπογενή πίεση με ορατή τη διατάραξη του οικολογικού ισοζυγίου. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: ΚΥΡΙΑΚΗ, 12 ΜΑΪΟΥ 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 11.00 π.μ. 

 

Σημείο συνάντησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  

26510 01089, Αρχαιοφύλακες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων  

 

Δ) «Βίτσα Ζαγορίου. Διαδρομές στο χώρο και τον χρόνο».  

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.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 
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Ώρα εκδήλωσης: 10.00 π.μ..  

Σημείο συνάντησης:  Αρχαιολογικός Χώρος Βίτσας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  26510 01076 

(Ι. Κατσαδήμα) 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας 

 

α) Ξενάγηση και περίπατος στον αρχαιολογικό Χώρο Αρχαϊκού Ναού Απόλλωνα 

Αρχαίας Μητρόπολης 

 

Στην περιοχή Λιανοκόκκαλα, 1,5 χλμ δυτικά του σύγχρονου οικισμού της Μητρόπολης 

βρίσκεται ο αρχαϊκός ναός αφιερωμένος στον θεό Απόλλωνα οπλίτη. Η θέση του ναού δεν 

είναι τυχαία, καθώς αποτελεί κομβικό σημείο στους οδικούς άξονες που ενώνουν τον ορεινό 

όγκο των Αγράφων με την πεδιάδα. Άλλωστε, στην ευρύτερη περιοχή του εντοπίζονται 

κατάλοιπα αρχαίων οικισμών, οι οποίοι στον 6ο αι. π.Χ. ίδρυσαν ένα κοινό λατρευτικό χώρο, 

το ιερό του Απόλλωνα και αργότερα στον 4ο αι. π.Χ συνοικίστηκαν ιδρύοντας την αρχαία 

Μητρόπολη.  

 

β) Ξενάγηση και περίπατος στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίου Κιερίου 

 

Στην κορυφή και τις παρυφές του λόφου «Ογλά», στον σύγχρονο οικισμό του Πύργου Κιερίου 

Σοφάδων εκτείνονται τα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης «Κιέριον», που πιθανά αποτελούσε τη 

σημαντικότερη πόλη της αρχαίας Θεσσαλιώτιδας. Το αρχαίο Κιέριο ήταν οχυρωμένο με 

ισχυρά τείχη πιθανόν από τα ύστερα αρχαϊκά χρόνια, ενώ η ζωή στην πόλη αυτή συνεχίστηκε 

έως τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια.  

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί περίπατος και ξενάγηση από αρχαιολόγο 

στην κορυφή του λόφου, όπου βρίσκεται η Ακρόπολη με ορατά τα οχυρωματικά τείχη, τους 

πύργους και κατάλοιπα κτηρίων. 

  

γ) Ξενάγηση και περίπατος στον Αρχαιολογικό Χώρο Καλλίθηρου 

 

Με αφετηρία την κεντρική πλατεία του Καλλίθηρου οι συμμετέχοντες αρχικά θα περιηγηθούν 

με την καθοδήγηση αρχαιολόγων της Εφορείας Καρδίτσας μέσα στον σύγχρονο οικισμό, με 

σκοπό την ανακάλυψη των διάσπαρτων σωζόμενων καταλοίπων της υποκείμενης αρχαίας 
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πόλης, η οποία κατοικήθηκε από τον 4
ο
 αι π.Χ. μέχρι και τον 1

ο
 αι π.Χ. Ακολουθεί ανάβαση 

στην αρχαία και βυζαντινή Ακρόπολη και στο ναό του Αγ. Αθανασίου (19
ου

 αι. μ.Χ). στον λόφο 

του Αγ. Αθανασίου. Η πολιτιστική διαδρομή θα ολοκληρωθεί 2,00 χλμ. περίπου νότια του 

σύγχρονου οικισμού Καλλίθηρου στον καμαροσκέπαστο ρωμαϊκό τάφο του 3
ου

 αι μ.Χ. στη 

θέση «Ξινόβρυση». 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9 Μαΐου 2018 _  Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαϊκού Ναού  

                                                                        Απόλλωνα Αρχαίας Μητρόπολης 

                                          10 Μαΐου 2018_ Αρχαιολογικός Χώρος αρχαίου Κιερίου & 

                                                                      Αρχαιολογικός Χώρος Καλλίθηρου 

   

Ώρα εκδήλωσης: 10.00 -12.00 

 

Σημείο συνάντησης: α)Για τον αρχαιολογικό Χώρο Αρχαϊκού Ναού Απόλλωνα Αρχαίας 

Μητρόπολης συνάντηση στον αρχαιολογικό χώρο. 

β) Για τον αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίου Κιερίου συνάντηση στην είσοδο του χώρου 

γ) Για τον αρχαιολογικό Χώρο Καλλίθηρου στην πλατεία Καλλίθηρου 

                            

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  ΕΦΑ Καρδίτσας 

Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 24410 61564, (Δευτ. – Παρ., 9.00-13.00) μέχρι την Τρίτη 7 

Μαΐου 2019 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς συμμετέχει στη δράση ως εξής:  

Η βιωματική εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Στο Άλσος του Βυζαντινού Μουσείου 

Καστοριάς: ανακαλύπτω την βιοποικιλότητα στις φορητές εικόνες» σε συνεργασία με το 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Δ΄, Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. Στόχοι της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 

προστασίας του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου, η γνωριμία με  την έννοια της 

βιοποικιλότητας, καθώς και η διασύνδεση της φύσης και των υλικών  που χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή και την ζωγραφική των εικόνων. Η δράση θα ξεκινήσει στο δασάκι γύρω 

από το μουσείο, όπου οι μαθητές θα παρατηρήσουν και θα καταγράψουν φυτά και ζώα, ενώ 

στη συνέχεια θα ακολουθήσει περιήγηση στην έκθεση του μουσείου που θα περιλαμβάνει 

παρατήρηση και συζήτηση σχετικά με τα υλικά κατασκευής των εικόνων Τέλος, η δράση 

ολοκληρώνεται με μία δημιουργική δραστηριότητα με κάρτες που οδηγεί στην απόκτηση της 

εμπειρίας μιας ευχάριστης και εποικοδομητικής  περιήγησης.  
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Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση  

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη  9 και Παρασκευή 10  Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 9.00- 13.00  

Σημείο συνάντησης: Άλσος Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς 

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

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας θα συμμετάσχει με δράση που απευθύνεται σε 

μαθητικές ομάδες και θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 10 Μαΐου 2019. Η δράση  περιλαμβάνει 

α) περιήγηση στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας (9 Μαΐου) και β) περιήγηση στις αρχαιότητες 

του κτήματος Mon Repos και ξενάγηση στο Μουσείο Παλαιόπολης (10 Μαΐου). Η συμμετοχή 

των σχολείων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9-10 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: 10:00-12:00 

Σημείο συνάντησης: α) Πύλη Παλαιού Φρουρίου και β) αύλειος χώρος Μουσείου 

Παλαιόπολης  

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 26610 48310, 48120 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς 

Α) H Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς και το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν –με τη συνεργασία του Περιβαλλοντικού 

Συλλόγου Περιπατητών Κιλκίς– τη βιωματική δράση «Ποταμός Εχέδωρος: ψήγματα 

χρυσού και ιστορίας». 

Ο γνωστός στις μέρες μας ως Γαλλικός ποταμός, κατά την αρχαιότητα –σύμφωνα με τον 

Ηρόδοτο και άλλους αρχαίους συγγραφείς– ονομαζόταν Εχέδωρος, που σημαίνει ο ‘έχων 

δώρα’ ποταμός. Ονομασία, που οφείλεται στις μεγάλες ποσότητες ψηγμάτων χρυσού στα 

ιζήματα της κοίτης του.  
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Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιήσουμε ένα βιωματικό οδοιπορικό στις όχθες 

του ποταμού, ανακαλύπτοντας άγνωστα και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία της διαχρονικής 

κοινωνικής ιστορίας του (π.χ. προϊστορικοί οικισμοί και τραπεζοειδείς γήλοφοι με σημαντικούς 

οικισμούς των ιστορικών χρόνων). Θα ανακαλέσουμε μυθικές αφηγήσεις, όπως το 

χρυσόμαλλο δέρας στην Κολχίδα, θα συζητήσουμε για τη σημασία της γεωλογικής ιστορίας 

της περιοχής, θα αναζητήσουμε τις πηγές του χρυσού στον ποταμό και θα εστιάσουμε στην 

εκμετάλλευση του προσχωματικού χρυσού του, ακόμη και στα νεότερα χρόνια, που ήταν η 

μοναδική στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Με τη βοήθεια ειδικών θα οργανώσουμε στην 

ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης Κιλκίς βιωματικό εργαστήριο με απόληψη ψηγμάτων 

χρυσού από τα ιζήματα του Γαλλικού με χρήση κόσκινου και θα προσπαθήσουμε να 

ανακαλύψουμε τους δικούς μας κόκκους αυτού του πολύτιμου μετάλλου.  

 

Οδηγίες 

Φορέστε άνετα παπούτσια (οι γαλότσες είναι και αυτές πολύ χρήσιμες!), οπλιστείτε με 

φωτογραφικές μηχανές και ανοιξιάτικη διάθεση και … σας περιμένουμε!!! 

Η συνάντησή μας έχει οριστεί για την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, ώρα 9.30 π.μ. 

Τόπος συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς, Ουτσκούνη και Ρεγγούκου, Κιλκίς 

Μετακίνηση: με ιδιωτικά αυτοκίνητα 

Περιοχή βιωματικής εκδήλωσης: όχθες του Γαλλικού στην ευρύτερη περιοχή της 

Αργυρούπολης - Διποτάμου Κιλκίς 

Συνολική πορεία 1 χλμ σε ομαλό έδαφος, διάσχιση νερού και κοσκίνισμα επιχώσεων σε νερό. 

 

Ενημερώσεις - Δράσεις 

- Σύντομη περιγραφή της γεωλογίας του ν. Κιλκίς και επεξήγηση για τον σχηματισμό των 

προσχωματικών κοιτασμάτων χρυσού.  

- Ο χρυσός των Μακεδόνων και η ανάπτυξη σημαντικών οικισμών κατά μήκος του Γαλλικού 

ποταμού.  

- Τρόποι απόληψης του προσχωματικού χρυσού από τα προϊστορικά χρόνια έως τη 

σύγχρονη εποχή. Βιωματικό εργαστήριο στις όχθες του Γαλλικού ποταμού με τη χρήση της 

μεθόδου panning (κόσκινο). 

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες  

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2310 413415 (Γεωργία Στρατούλη, Προϊσταμένη ΕΦΑ 

Κιλκίς) 

 

Β)Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς διοργανώνει στον Αρχαιολογικό Χώρο του Παλατιανού, την 

Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, την εκπαιδευτική δράση «Σπίτι μου σπιτάκι 

μου και σπιτοκαλυβάκι  μου. Ιστορίες μιας ρωμαϊκής πόλης  στο δάσος των Κρουσσών».  
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.Η δράση απευθύνεται σε μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με τους μικρούς 

μας φίλους θα περιηγηθούμε στον Αρχαιολογικό χώρο του Παλατιανού, μαθαίνοντας για την 

οργάνωση και τη λειτουργία των οικιών του αρχαίου οικισμού με παιχνίδια ρόλων. Στη 

συνέχεια, με τη βοήθεια μίας τυπωμένης κάτοψης ενός αρχαίου σπιτιού, τα παιδιά θα 

δημιουργήσουν στο έδαφος κατόψεις οικιών σε πραγματικές διαστάσεις, χρησιμοποιώντας 

χαλικάκια από τον γειτονικό Γαλλικό ποταμό. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό : 2310 413.415, 2310  407.569 (Μ. Φαρμάκη) 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό με εκδήλωση που 

διοργανώνεται στις 9-12 Μαΐου 2019, Πέμπτη έως και Κυριακή, και περιλαμβάνει:  

Άνοιγμα του Μακεδονικού Τάφου στο κοινό και την Εκπαιδευτική κοινότητα. 

Σήμανση των προθηκών της Αρχαιολογικής Συλλογής Κοζάνης, όπου εκτίθεται μέρος των 

ευρημάτων του τάφου. 

Αρχαιολόγοι της Εφορείας θα ενημερώνουν σχετικά τους επισκέπτες. 

 

  Ώρες εκδήλωσης: 10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. 

Ο μακεδονικός τάφος της Σπηλιάς Εορδαίας ανασκάφηκε το 1987. Είναι διθάλαμος, με 

μνημειακή πρόσοψη δωρικού ρυθμού και ελεύθερο αέτωμα. Δεν καλύπτεται με τύμβο. Οι 

νεκροί που θάφτηκαν σ’ αυτόν αριθμούν τους επτά ή οκτώ. Συνοδεύονταν από κτερίσματα, τα 

οποία τοποθετούν τη χρήση του στον 2ο-1ο αι. π.Χ. Το εν λόγω μνημείο όπως και ο 

πρωιμότερος διαφορετικού τύπου μακεδονικός τάφος  των Πύργων, που ανασκάφηκε 

αργότερα, επιβεβαιώνει την κοινή ταυτότητα ταφικών εθίμων και πρακτικών μεταξύ Κάτω και 

Άνω Μακεδονίας. Επιπλέον, προσθέτει δύο ακόμη δείγματα στην ποικιλία της αρχιτεκτονικής 

μορφής, που παρουσιάζει το είδος των μνημείων αυτών. 

Η συμμετοχή του κοινού στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη, ενώ η είσοδος στο μνημείο και 

την Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, όπου εκτίθεται μέρος των ευρημάτων του τάφου, θα 

είναι δωρεάν.  

Ώρα εκδήλωσης: 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. 

 

Σημείο συνάντησης: 1. Μακεδονικός Τάφος Σπηλιάς Εορδαίας 

                                    2. Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  

Για Μακεδονικό Τάφο:: 24610 39667 (Γ. Καρακαλπατσίδης) 

Για Συλλογή:: 24610 26210, 49193 (κα Α. Λάιου, Ά. Ματούλα-εσωτ. 2) 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας 

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης και γόνιμης συνεργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας 

και του ΠΙΟΠ-Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, οι δυο φορείς  συνεργάζονται και 

πραγματοποιούν δράσεις που αφορούν σχολικές ομάδες και οικογένειες. 

 Οι δράσεις θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στον 

Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Στυμφάλου και στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και θα 

περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, ομιλίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για σχολικές ομάδες. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης:  Παρασκευή 10 Μαΐου 2019  και Σαββάτο  11 Μαΐου 2019 

 

Ώρες εκδηλώσεων: 10:00  -  13:00 

 

Σημείο συνάντησης: Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 27410- 32630 (κ. Β. 

Παπαθανασίου-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας) 

27470 22279   (κα Λ. Κιουρτσόγλου-Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας  συνεργάζεται με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Λακωνίας, διοργανώνοντας την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 εκπαιδευτική, βιωματική δράση με 

τίτλο «Ένας περίπατος από την αρχαία Σπάρτη σε μια βυζαντινή γειτονιά».  

Στη διάρκειά της οι μαθητές, με αφετηρία τον χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης, θα 

ανακαλύψουν τον αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης και τη βυζαντινή γειτονιά και θα 

ενημερωθούν από ειδικό επιστήμονα για την χλωρίδα που συνυπάρχει με μνημεία της πόλης 

μας. Στο τέλος του περιπάτου οι μαθητές, χρησιμοποιώντας δείγματα φύλλων και φυτών που 

συνέλεξαν, θα δημιουργήσουν το δικό τους φυτολόγιο. 

Για την ανωτέρω εκδήλωση είναι απαραίτητη η τηλεφωνική προσυνεννόηση (τηλ. επικ. 

ΕΦΑΛΑΚ:2731025363/23315 –κ. Χ. Γιαννακάκη, αρχαιολόγος). 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: 9:00 – 13:00 

Σημείο συνάντησης: Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης 
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 Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  27310 25363/23315 

(Χ. Γιαννακάκη) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας οργανώνει για το κοινό εκδηλώσεις σε χώρους της 

αρμοδιότητάς της. 

Την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Μαΐου θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά 

προγράμματα με θέμα «Μυθ-ιστορίες με Ζωάκια». Μαθητές Νηπιαγωγείων και μικρών 

τάξεων του δημοτικού θα περιηγηθούν στον χώρο εντός και εκτός του Μουσείου, για να 

ανακαλύψουν τα ζωάκια του Μουσείου, συμμετέχοντας σε μια διαδικασία διασκεδαστική, 

που θα τους φέρει σε επαφή με τη Μυθολογία και τις ποικίλες μορφές της Τέχνης. Το 

πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους θα ολοκληρωθεί με μια χαρούμενη αναζήτηση - 

έκπληξη στους δροσερούς κήπους γύρω από το Μουσείο, κατά την οποία θα ανακαλύψουν 

τα «πράσινα» ζωάκια μας! 

Το Σάββατο 11 Μαΐου με σημείο συνάντησης την κεντρική πλατεία της Ραψάνης θα 

πραγματοποιηθεί πεζοπορική διαδρομή στο καταπράσινο τοπίο του Κάτω Ολύμπου έως το 

ιερό δάσος και τη Μονή Αγ. Θεοδώρων Ραψάνης, όπου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Θα 

ακολουθήσει αρχαιολογική ξενάγηση από αρχαιολόγους της Εφορείας. Ο ναός των Αγίων 

Θεοδώρων βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων νοτίως του οικισμού της 

Ραψάνης, μέσα σε πυκνό δάσος. Αποτελούσε καθολικό μονής αφιερωμένο στους αγίους 

Θεοδώρους Τύρωνος και Στρατηλάτη. Σύμφωνα με γραπτές επιγραφές χτίστηκε το 1778 και 

αγιογραφήθηκε δέκα χρόνια αργότερα από τους ζωγράφους μοναχό Δαμιανό και Ιωάννη. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης:  1. Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

2. Σάββατο 11 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης:      1. 10-12 το πρωί 

                                   2. 9.00-13.00 

Σημείο συνάντησης: 1. Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 

                                    2. Πλατεία Ραψάνης 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

τηλ. 2413508242 (Αικ. Ζάχου),  τηλ. 2413 508235 (Αρχ. Αναστασιάδου)  

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου 
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Θα πραγματοποιηθεί αρχικά σύντομη ξενάγηση στις βυζαντινής τεχνοτροπίας εκκλησίες της 

Βενετοκρατίας στα Έξω Μουλιανά Σητείας όπως στον Άγιο Γεώργιο και στην Αγία Μαρίνα με 

σύντομη ενημέρωση για την ιστορία του οικισμού κατά τη βυζαντινή, βενετική και οθωμανική 

περίοδο. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια περιήγηση στο εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς 

φαράγγι του Ρίχτη, περιοχή που βρίσκεται εντός των ορίων του Γεωπάρκου Σητείας 

(ενταγμένου στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO) με επίσκεψη 

στο νεώτερο μνημείο της γέφυρας στον ποταμό Λαχανά (περίοδος Κρητικής Πολιτείας). H 

κάθοδος στο φαράγγι θα συνδυάζει πεζοπορία και μετακίνηση με όχημα (για όποιαν/όποιον 

το επιθυμεί), ενώ στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν κεράσματα από τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο.   

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή, 12 Μαΐου 2019. 

 

Ώρα εκδήλωσης: 10:00 

 

Σημείο συνάντησης: Οικισμός Έξω Μουλιανών Σητείας (κεντρική πλατεία).  

  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου/ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου 

Στο πλαίσιο της δράσης η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σε συνεργασία με το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 12 

Μαΐου 2019 και ώρα 09:00 την πολιτιστική διαδρομή: «Περιήγηση στη γη των Μακάρων». 

Το σημείο εκκίνησης της περιήγησης ορίζεται το άγαλμα της Μικρασιάτισσας Μάνας. Η 

διαδρομή θα περιλαμβάνει επίσκεψη στα γεωλογικά και ηφαιστειακά μνημεία της παράκτιας 

περιοχής του Κόλπου της Καλλονής, στον λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Κεράμι, στα Μάκαρα 

και στην Αποθήκα, με έμφαση στα εργαστήρια στυπτηρίας και τον περίφημο αναλημματικό 

τοίχο «Λεσβίας οικοδομής», γνωστό ως Καλόχτιστος ή Ροδότοιχος. Η περιήγηση θα 

πραγματοποιηθεί με τουριστικό λεωφορείο, με καταβολή του αντιτίμου από τους 

συμμετέχοντες 

Ημερομηνία εκδήλωσης:  

Κυριακή, 12 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00 
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Σημείο συνάντησης: Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης (άγαλμα Μικρασιάτισσας Μάνας) 

 

Τηλέφωνο  επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 22510 2589, 22510 

40716, 22510 40135, 22510 47033 (κα. Μ. Σαραντινού, κα Φρ.  Παχού) 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας πραγματοποιεί δράσεις ως εξής:  

Α) Αρχαιολογικός Χώρος Διμηνίου 

Στο πλαίσιο της δράσης επιχειρείται –με την Κιβωτό του Κόσμου- ένα ταξίδι στον χώρο που 

στη νεολιθική και τη μυκηναϊκή περίοδο δημιουργήθηκαν δύο σημαντικοί οικισμοί.  

            Τα παιδιά καλούνται να προσεγγίσουν τον  χώρο και τον χρόνο μέσα  από τις 

αφηγήσεις, τις εικόνες, αλλά και  το παιχνίδι. Ο Αρχαιολογικός Χώρος, τα  μνημεία και τα 

ευρήματα, ως ζωντανές αποδείξεις του παρελθόντος  κεντρίζουν το νου και τη φαντασία,  

ώστε  να ακουστούν οι φωνές χιλιετιών και να ξεμπερδευτεί το κουβάρι που συνδέει το 

παρελθόν με το παρόν. 

         Στο Διμήνι ο νεολιθικός άνθρωπος δημιούργησε έναν από τους πρώτους 

οργανωμένους οικισμούς της Ευρώπης, ενώ στη μυκηναϊκή περίοδο αναπτύχθηκε ένα 

σπουδαίο διοικητικό κέντρο που συνδέεται με τη μυθική Ιωλκό και το κορυφαίο γεγονός της 

Αργοναυτικής εκστρατείας. Οι θησαυροί του παρελθόντος  περιμένουν  τα παιδικά μάτια να 

τους εξερευνήσουν και να ταξιδέψουν μαζί σε μονοπάτια αναζήτησης και γνώσης.         

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 10/5/2019 

Ώρα εκδήλωσης: 9:00 

 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός Χώρος Διμηνίου 

 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 24210 76278 

 (κα Σ. Αλεξάνδρου) 

 

Β) Αρχαιολογικός χώρος / «Μαγούλα Ζερέλια» 

Θεματική περιήγηση και πεζοπορία στον προϊστορικό οικισμό και στις παρακείμενες 

λίμνες και εκπαιδευτικό παιχνίδι ανασκαφής στον οικισμό. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00 



49 
 

 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος / «Μαγούλα Ζερέλια» 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 24210 76278  (κα Δ. 

Ευσταθίου) 

 

Γ) Αρχαιολογικός Χώρος Λόφου Γορίτσας (Οχυρώσεις - Προμαχώνας) 

 

Την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική περιήγηση στον λόφο της 

Γορίτσας με τίτλο «Από την Ακρόπολη της Γορίτσας στον Προμαχώνα» η οποία απευθύνεται 

σε ενήλικο κοινό.   

Η περιήγηση στα οχυρωματικά κατάλοιπα της αρχαίας πόλης θα ξεκινήσει στις 09:00 από την 

Ακρόπολη του λόφου, όπου σήμερα βρίσκεται ο Ιερός Ναός της Ζωοδόχου Πηγής, κτισμένος 

με οικοδομικά υλικά από την αρχαία πόλη. 

Η ομάδα θα επισκεφθεί αρχικά την κορυφογραμμή για να δει από κοντά κατάλοιπα των 

πύργων καθώς και ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα τμήματα του οχυρωματικού τείχους. 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα κατέλθουν τον λόφο και μέσα από μονοπάτι που περνά 

από το βόρειο-ανατολικό τμήμα της αρχαίας πόλης θα μεταβούν στο σημαντικότερο 

οχυρωματικό έργο, τον Προμαχώνα. 

Η περιήγηση εμπλουτίζεται με πολυμεσικές εφαρμογές και εποπτικό υλικό, ώστε να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος κατασκευής και ο αμυντικός ρόλος των οχυρωματικών έργων. 

Οι συμμετέχοντες καλόν είναι να έχουν μαζί τους νερό, να φοράνε άνετα ρούχα και αθλητικά 

παπούτσια. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 09:00 

 

Σημείο συνάντησης: Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής (Ακρόπολη – κορυφή – λόφου Γορίτσας) 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  24210 76278  (Ε. 

Τσιαμάγκα) 

 

Δ) Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 

Στο πλαίσιο της δράσης επιχειρείται η γνωριμία των συμμετεχόντων με τον κόσμο της 

φύσης και τη σημασία της στη ζωή του ανθρώπου από τη νεολιθική εποχή ως τα ελληνιστικά 

χρόνια, μέσα από περιήγηση και στάση  σε εκθέματα, που θα έχουν σημανθεί κατάλληλα και 

την ανακάλυψη από τους συμμετέχοντες με τη βοήθεια φυλλαδίου ειδικά σχεδιασμένου των 

φυτών και των καρπών, συζήτηση και ερωτήσεις σχετικά με τον πλούτο της θεσσαλικής γης 

σε φυτά και βότανα, τη μελέτη των φυτών στην αρχαιότητα, που ξεκίνησε με την αναγνώριση 

των ιδιοτήτων τους και της πρακτικής τους χρήσης, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι 
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πρόγονοί μας κατάλληλα για κάθε ανάγκη, τους αρχαίους συγγραφείς, που κατέγραψαν φυτά 

και για ποιους λόγους  και με αναφορά στον Εορτασμό των ΠΠΔ 2017 και το συνδυασμό 

φύσης και πολιτισμού. 

Ημερομηνία εκδήλωσης:  

Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 11.00 πμ 

 

Σημείο συνάντησης:  

 Αυλή Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

 

24210 76278 (κα Έ. Νικολάου, για προσυνεννόηση και δηλώσεις συμμετοχής) 

 

 

E) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική περιήγηση για 

μαθητές ειδικής αγωγής και την Κυριακή, 12 Μαΐου 2019 θεματική περιήγηση, η οποία 

απευθύνεται σε ενήλικο κοινό στον αρχαιολογικό χώρο της Δημητριάδος. 

Η περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο Δημητριάδος θα ξεκινήσει στις 11:00 από το Ανάκτορο 

της αρχαίας πόλης.  

Η ομάδα θα επισκεφθεί αρχικά τα δύο επισκέψιμα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου: το 

Ανάκτορο και στη συνέχεια ακολουθώντας την πορεία των πεσσών του ρωμαϊκού 

Υδραγωγείου, το Θέατρο.  

Κατά την περιήγηση στο φυσικό και μνημειακό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου με 

επιλεγμένες διαδρομές και στοχευμένη ακολουθία επίσκεψης των μνημείων που είναι 

ανασκαμμένα και ορατά, οι επισκέπτες θα σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα της ιστορικής 

εξέλιξης του τόπου και την κατανόηση της οργάνωσης της Δημητριάδος μέσα από τα μνημεία 

και τα ευρήματα που σηματοδοτούν και ερμηνεύουν το ρόλο και τη θέση της στην ελληνιστική 

κοινωνία.Κατά την επίσκεψη και περιήγηση των επισκεπτών θεωρούμε σημαντικό, να γίνεται 

κατανοητό το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου σε όλο το ιστορικό του φάσμα με επιλεγμένες 

διαδρομές και στοχευμένη ακολουθία επίσκεψης των μνημείων που είναι ανασκαμμένα και 

ορατά.  

Οι συμμετέχοντες καλόν είναι να έχουν μαζί τους νερό, να φοράνε άνετα ρούχα και αθλητικά 

παπούτσια. 

 

 Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή, 10 και Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 11:00 
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Σημείο συνάντησης: Ανάκτορο αρχαίας Δημητριάδος 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  2421 076278, (Π. 

Τριανταφυλλοπούλου) 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας 

     Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας θα συμμετάσχει στην δράση  την Κυριακή 12 

Μαΐου 2019 με εκδήλωση με τίτλο «Περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου, επίσκεψη 

στον καταρράκτη Καλάμαρη και πεζοπορία στην ευρύτερη περιοχή του όρους Μαγκλαβάς». 

Πρόκειται για επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου και πεζοπορική διαδρομή 

(συνδυασμός πεζοπορίας και μετακίνησης με το λεωφορείο) που περιλαμβάνει  χωμάτινη 

διαδρομή από και προς τον Καταρράκτη Καλάμαρη στην περιοχή της Πυλίας, στάση στη 

Φουρτζόβρυση (Αγ. Νικόλαος) και επίσκεψη στους θολωτούς τάφους των Καμινίων της 

ευρύτερης περιοχής του όρους Μαγκλαβά. Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία με διάφορους 

εθελοντές, ομάδες και συλλόγους της Μεσσηνίας που έχουν σχέση με την πεζοπορία, την 

άθληση και τη φύση.  

Ημερομηνία εκδήλωσης: 12 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: (έναρξη) 7.30 π.μ. (Καλαμάτα, Παπάζογλου & Υπαπαντής) 

                               8.30 π.μ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου)  

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

Εφορείας Αρχαιοτήτων επί της οδού Μπενάκη & Παπάζογλου)  

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

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης θα συμμετάσχει και φέτος με την εκπαιδευτική 

ημερίδα «Μαθαίνοντας για το αρχαίο θέατρο». Η εκδήλωση απευθύνεται στο μαθητικό κοινό 

και συγκεκριμένα σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Μαΐου 

2019.  

Το πρώτο μέρος της ημερίδας θα διεξαχθεί στο αρχαιολογικό μουσείο Αβδήρων και 

θα περιλαμβάνει τρεις διαλέξεις και παιχνίδι εμπέδωσης από αρχαιολόγους της Εφορείας 

καθώς και θεματική ξενάγηση σε επιλεγμένα εκθέματα σχετικά με το θέμα. Στο δεύτερο 
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μέρος οι μαθητές θα περιηγηθούν στον χώρο του αρχαίου θέατρου των Αβδήρων, όπου και 

θα ακολουθήσει ξενάγηση. 

Η συμμετοχή των σχολείων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης. Θα διανεμηθεί δωρεάν 

ενημερωτικό φυλλάδιο της Εφορείας και υλικό σχετικό με τη δράση (δίγλωσσο ενημερωτικό 

έντυπο, αναμνηστικοί σελιδοδείκτες, μαγνήτες κλπ.). 

 

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Κωνσταντίνα Καλλιντζή, Μαρία Χρυσάφη, Κυριακή 

Χατζηπροκοπίου, αρχαιολόγοι της ΕΦΑ Ξάνθης 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 25410 51003 και 25410 51783. 

 

Ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα είναι οι παρακάτω χώροι:  

 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων: Πέμπτη, 9-5-2019 και Κυριακή, 12-5-2019. Ωράριο: 

8.30 – 16.00. 

 Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων: Πέμπτη, 9-5-2019 και Κυριακή, 12-5-2019. Ωράριο: 

8.30 – 16.00. 

 Μακεδονικός τάφος Σταυρούπολης – Κομνηνών: Κυριακή, 12-5-2019. Ωράριο: 9.30 – 

14.00. 

 

 

                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας σε συνεργασία με το Δήμο Πέλλας πραγματοποιούν 

περιήγηση κατά μήκος των τειχών της αρχαίας πόλης της Έδεσσας και παράλληλη 

ξενάγηση σχετικά με την ιστορία της πόλης και την οχύρωσή της. Οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν πάνω στις αρχαίες διαδρομές που 

χρησιμοποιούνταν ήδη από την εποχή της ίδρυσης της πόλης ενώνοντας το κάτω 

τμήμα της (Λόγγος) με την Ακρόπολη (σημερινό Βαρόσι). Η περιήγηση θα γίνει μέσα 

από φυσιολατρικά μονοπάτια προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με την 

υπέροχη φύση της Έδεσσας. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 

12 Μαΐου 2019  

 

Ώρα εκδήλωσης:  

11:00-13:00 

 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός Χώρος Λόγγους Έδεσσας 
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Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:   

2382031160, 2381024356 (Γ. Σταλίδης, Α. Ζαμπίτη) 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας 

Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις: 

 

Α) Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου,  8 Μαΐου 2019:  

Κοινή δράση από την ΕΦΑ Πιερίας και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

Στόχος της δράσης είναι η βιωματική γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον, τον μύθο και την 

πολιτιστική ταυτότητα του αρχαιολογικού χώρου.  

 8/5/2019 

1)  «Ζώα και φυτά στο αρχαίο Δίον: Μύθοι-Τέχνη-Φύση». 

Περιήγηση στο αρχαιολογικό πάρκο του Δίου με επίκεντρο τα ζώα και τα φυτά στην 

τέχνη του αρχαίου Δίου, τους μυθολογικούς συσχετισμούς και τη φυσική τους 

παρουσία 

(ΦΔΕΔΟ: Θ. Νασοπούλου / ΕΦΑ Πιερίας :Μ. Παπαθανασίου-Σ. Κουλίδου) 

2) Εικαστικό εργαστήρι με κατασκευές από φυσικά υλικά και έμπνευση από τις 

απεικονίσεις φυτών και  ζώων του Δίου.(Μ. Παπαθανασίου- Σ. Κουλίδου) 

 

Η δράση απευθύνεται: 

 σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Α΄ θμιας Εκπαίδευσης,  

 συλλόγους, φορείς και αυτόνομους επισκέπτες 

Δηλώσεις συμμετοχής στα ακόλουθα τηλέφωνα:  

ΕΦΑ Πιερίας-Μουσείο Δίου : 23510 53644 (Μ. Παπαθανασίου). 

Διάρκεια δράσης:  09.30 έως 12.30 π.μ. 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 ανά κύκλο 

Συντονιστές της δράσης: Σ. Κουλίδου, Μ. Παπαθανασίου 

 

Β) Βιωματικό Πάρκο Λειβήθρων, 10 & 13 Μαΐου 2019: 

Κοινή δράση από την ΕΦΑ Πιερίας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού 

Ολύμπου και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.  

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.  
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  10/5/2019:   

1) « Πτηνόμορφα και μιξογενή όντα στην αρχαία τέχνη» 

       Αρχαιολογική παρουσίαση (ΕΦΑ Πιερίας: Ε. Κλινάκη)   

2) «Παίζοντας μαθαίνω για τα ζώα του Ολύμπου»   

      Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΚΠΕ ΑνΟλ: Β. Μπεκιροπούλου) 

3) «Μυθικά ζώα: Θα σε φανταστώ, θα σε στολίσω και θα σε ονοματίσω» 

      Εργαστήριο αγγειοπλαστικής (ΕΦΑ Πιερίας: Β. Κυπριανού)   

 

Διάρκεια δράσεων:  09:15-11:00 π.μ & 11:00-12:45 π.μ.  

Αριθμός συμμετεχόντων: 50 άτομα ανά κύκλο 

  13/5/2019: 

1) «Πτηνόμορφα και μιξογενή όντα στην αρχαία τέχνη» 

       Αρχαιολογική παρουσίαση (ΕΦΑ Πιερίας: Ε. Κλινάκη) 

2) «Η χλωρίδα στη γειτονιά του Ορφέα» 

       Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΦΔΕΔΟ: Θ. Νασοπούλου) 

3)  «Μυθικά ζώα: Θα σε φανταστώ, θα σε στολίσω και θα σε ονοματίσω»          

       Εργαστήριο κοροπλαστικής (ΕΦΑ Πιερίας: Β. Κυπριανού)   

Η δράση απευθύνεται: 

 σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Α΄ θμιας  (10/5 & 13/5) και Β΄ θμιας Εκπαίδευσης 

(13/5),  

 συλλόγους, φορείς και αυτόνομους επισκέπτες (10/5 & 13/5) 

 

Δηλώσεις συμμετοχής:  

ΕΦΑ Πιερίας: 2351047883(Ε. Κλινάκη) & 23510 53644 (Β. Κυπριανού), efapie@culture.gr 

 

Διάρκεια δράσεων:  09:15-11:00 π.μ και 11:00-12:45 π.μ.  

Αριθμός συμμετεχόντων: 50 άτομα ανά κύκλο 

 

 

Πληροφορίες:   

ΕΦΑ Πιερίας: 23510 47883, 23520 33884  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας 

Οι εκδηλώσεις, που απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στη μαθητική 

κοινότητα, σχεδιάζονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, σε συνεργασία με το 

Δημοτικό Σχολείο Πάργας, τον Δήμο Πρέβεζας και τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού 

κόλπου-Λευκάδας.  
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Κύριος θεματικός άξονας των εκδηλώσεων είναι η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης 

και η εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού 

περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας. 

Από το προσωπικό της Εφορείας θα πραγματοποιηθεί στις 10.05.19 εκπαιδευτική 

δράση στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου της Πάργας με μαθητές της περιοχής.  

Στις 11.05.19 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, ανοιχτή για το κοινό, για τη γνωριμία με 

το εθνικό πάρκο υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου, από το επιστημονικό προσωπικό του 

Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας. Θα ακολουθήσει παρατήρηση πτηνών 

στις λιμνοθάλασσες Τσοπέλι και Μάζωμα.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα είναι η διασύνδεση των ποικίλων ειδών που διαβιούν 

σήμερα στο οικοσύστημα του Αμβρακικού με τις απεικονίσεις υδρόβιων πτηνών, ιχθύων και 

φυτών στα ψηφιδωτά μνημείων (βασιλικών της παλαιοχριστιανικής περιόδου) του 

Αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης.  

Ο Αμβρακικός κόλπος -μεταξύ των νομών Άρτας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας- 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους της χώρας μας, αλλά και έναν από 

τους σημαντικότερους βιότοπους πουλιών της Μεσογείου.  

 Στόχος είναι μέσα από τη συλλογική δράση να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία 

στα θέματα διαφύλαξης της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος του Αμβρακικού, που σε 

μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με την προστασία της άγριας πανίδας, η οποία αναγνωρίζεται και 

προστατεύεται διεθνώς (Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών 

Πόρων: IUCN, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση: WWF - World Wild Life Foundation, Σύμβαση 

Ramsar).  

Ημερομηνία εκδήλωσης: 

10.05.2019 

Ώρα εκδήλωσης:  

10:00 π.μ.  

Σημείο συνάντησης:  

Είσοδος Κάστρου Πάργας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26820 89890  (Π. Μπάρκα) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου 
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          Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου διοργανώνει ξενάγηση στα μνημεία του 

Αρχαιολογικού Χώρου της αρχαίας Λάππας και στη Μονή Παναγίας Αντιφωνήτριας 

Μυριοκεφάλων.  

           Η περιήγηση θα ξεκινήσει στον Αρχαιολογικό Χώρο της αρχαίας Λάππας από το 

Νεκροταφείο στις Πέντε Παρθένες, που χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους,  και θα 

συνεχιστεί εντός του οικισμού, στο οικόπεδο του εκκλησιαστικού συμβουλίου, στο οποίο 

σώζονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα γεωμετρικών έως ρωμαϊκών χρόνων και στο οικόπεδο με 

το ψηφιδωτό δάπεδο, που χρονολογείται στον 2
ο
 με 3

ο
 αιώνα μ.Χ, όπου και θα γίνει μια 

πρώτη γνωριμία με την ιστορία της περιοχής και την αρχαία πόλη. Στη συνέχεια θα 

περιηγηθούμε στους υδρόμυλους των νεότερων χρόνων, καθώς και στους Ναούς της Αγίας 

Κυριακής, με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στον 11
ο
 και 14

ο
 αιώνα και του Αγίου 

Νικολάου στη θέση Κουμαρές, οι τοιχογραφίες του οποίου χρονολογούνται στον 14
ο
 αιώνα. Η 

ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στη Μονή Παναγίας Αντιφωνήτριας στα 

Μυριοκέφαλα, με τοιχογραφίες του 11
ο
 και 14

ο
 αιώνα. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 

Σάββατο 11 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης:  

10:00π.μ 

 

Σημείο συνάντησης:  

Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  28310 23653, 58842 

(Ν. Τσατσάκη, Α. Φιολιτάκη) 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

μαθητές Δημοτικού με θέμα τη ζωή στη βυζαντινή Μοσυνούπολη, μια πόλη χτισμένη στη σκιά 

του Παπικίου Όρους της Οροσειράς της Ροδόπης. 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: 10:30 π.μ. 

Σημείο συνάντησης: Μαξιμιανούπολη-Μοσυνούπολη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2531022411 (Ν. Δαλακούρα-Σ. Ακριβοπούλου)  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών σάς προσκαλεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2019, σε μία 

ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών (Μπεζεστένι).    

Θεματική της ξενάγησης είναι η παρουσίαση των υδροβιοτόπων ως ποτάμιων και λιμναίων 

οδών, κυρίως όμως ως δικτύου επικοινωνίας και οικισμών από τους προϊστορικούς έως τους 

νεότερους χρόνους, όπως  υποδηλώνει ο εντοπισμός ποικίλων αρχαιολογικών θέσεων κατά 

μήκος του ποταμού Στρυμόνα και της λίμνης της Κερκίνης σε όλη τη διαδρομή του Νομού 

Σερρών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τη συμβολή του υγρού στοιχείου 

στην εμφάνιση λιμανιών και οικισμών με διαπιστωμένη πολιτιστική και εμπορική παρουσία, 

τεκμήρια των οποίων εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών (Μπεζεστένι).  

Ημερομηνία εκδήλωσης: 11-05-2019 

Ώρα εκδήλωσης: 11:00  

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών (Μπεζεστένι)  

 Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 23210 21084, 23210 

22257 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, διοργανώνει για το 2019 αρχαιολογικό περίπατο - 

περιήγηση και εκπαιδευτική δράση για σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

καλλιτεχνικά εργαστήρια στα μνημεία της πόλης των Τρικάλων, όπως παρακάτω: 

  

Α) Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Μαΐου  2019 

Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και Κέντρο 

Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί περίπατος στο Οθωμανικό 

Συγκρότημα Οσμάν Σαχ και ξενάγηση στα ομώνυμα λουτρά του. Τα παιδιά   

Θα παρακολουθήσουν σχετική εκπαιδευτική ταινία και θα συμμετέχουν σε διαδραστικά 

παιχνίδια. 

Xρονική διάρκεια εκδήλωσης: 9:00 – 13:00 π.μ. 

Σημείο συνάντησης: Είσοδος του Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού.  
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Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24310 76647 (κα Μ. Θεοφάνους, Φ. Μαντζάνα) 

 

Β) Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

«Αποδίδοντας το ανάγλυφο στο ιστορικό κέντρο της πόλης». Σε συνεργασία με το εργαστήριο 

Καλών Τεχνών Ηλία Κοτσίρα «Το ανάγλυφο στη φύση και στα μνημεία», θα γίνει ένας 

αρχαιολογικός περίπατος στο ιστορικό κέντρο – συνοικία «Βαρούσι»-  της πόλης, όπου οι 

σπουδαστές θα ξεναγηθούν στα μνημεία και στη συνέχεια θα αποδώσουν εικαστικά τα 

ανάγλυφα αρχιτεκτονικά στοιχεία και στοιχεία διακόσμησης των μεταβυζαντινών μνημείων.  

Σημείο συνάντησης: Η έναρξη της περιήγησης θα γίνει στο μεταβυζαντινό ναό της Αγίας 

Επίσκεψης στο Βαρούσι Τρικάλων και η κατάληξη στην αρχαιολογική Συλλογή Τρικάλων. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 12/5/2019 

Ώρα εκδήλωσης: 9π.μ.-1μ.μ 

Σημείο συνάντησης: Βαρούσι, ναός Αγ. Επίσκεψης 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 24310 76647 

 (κα Μ. Θεοφάνους – Α. Καλαμίδα) 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας 

Α)Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας διοργανώνει στις 9-10 Μαΐου 2019 στον αρχαιολογικό 

χώρο Πετρών Αμυνταίου δράση με τίτλο «Πάμε βόλτα στις Πέτρες». Η δράση περιλαμβάνει  

θεματική ξενάγηση-περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο Πετρών Αμυνταίου από την δρ. 

αρχαιολογίας- μουσειολόγο της ΕΦ.Α Φλώρινας Ναούμ Ελπινίκη, για τα Σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και εικαστικό εργαστήρι. Μέσα από τη δράση επιδιώκεται  η 

γνωριμία με τον αρχαιολογικό χώρο και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής των Πετρών. Στόχος 

είναι τα παιδιά να βιώσουν μια εμπειρία μέσα από την οποία θα αποκομίσουν όχι μόνο γνώσεις 

αλλά και δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα θα ψυχαγωγηθούν και θα κινητοποιηθούν για να 

επισκεφτούν ξανά τον χώρο. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 

9-10 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης:  

9 π.μ 
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Σημείο συνάντησης:  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΤΡΩΝ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

23850 28206  (κα Ε. Ναούμ) 

 

 

Β) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας διοργανώνει στις 9-10 και 12 Μαΐου 2019 ανοιξιάτικο 

περίπατο και ξενάγηση-περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελληνιστικής Πόλης που 

βρίσκεται στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα, έξω από την πόλη της Φλώρινας. Θα προηγηθεί 

ανοιχτή πρόσκληση και έγγραφη ειδοποίηση προς την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ώστε την Πέμπτη και την Παρασκευή 9 και 10 Μαΐου, να επισκεφθούν το χώρο και 

σχολικές μονάδες. Οι ξεναγήσεις θα γίνονται από την αρχαιολόγο της Εφορείας Ιωάννα 

Τσιόκανου. Στόχος είναι η περιήγηση στα δρομάκια της ελληνιστικής πόλης, η οποία κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στη σύγχρονη πόλη και στο λεκανοπέδιο της Φλώρινας, η προβολή της στενής 

σχέσης πολιτισμού και περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας, 

ανάδειξης και διάσωσης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: 9-10 και 12 Μαΐου 2019 

Ώρα εκδήλωσης: 9 π.μ. 

Σημείο συνάντησης: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:   

23850 28206  (Ι. Τσιόκανου) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, σε συνεργασία με τον Δήμο 

Αριστοτέλη, τον Δήμο Σιθωνίας και τον Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Νικήτα στην Νικήτη, θα 

συμμετάσχει στη δράση το τετραήμερο 9,10,11 και 12 Μαϊου 2019 με περιηγήσεις και 

ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους των Μεσαιωνικών Σιδηροκαυσίων, στον οικισμό 

της Αρχαίας Ακάνθου, στο Ιερό του Άμμωνος Διός, στη Μονή Ζυγού, στις Παλαιοχριστιανικές 

Βασιλικές του Σωφρονίου και του Αγίου Γεωργίου και στις αρχαιολογικές θέσεις του ισθμού 

της Σιθωνίας γύρω από την Νικήτη. 

         Θα γίνει αναφορά στην ιστορία των οικισμών και των μνημείων, στην ανασκαφική 

έρευνα και στις στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν στους 
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χώρους από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Η δράση  είναι 

σχεδιασμένη με τρόπο έτσι, ώστε να αξιοποιηθούν η ιστορική βαρύτητα του τόπου, αλλά και η 

φυσική ομορφιά του τοπίου. Θα διευκολυνθεί η αλληλοεπικοινωνία του επισκέπτη με το 

πολιτιστικό αγαθό, ώστε ο επισκέπτης να αντιληφθεί, ότι με την παρουσία του συμμετέχει 

ταυτόχρονα σε μία συνολική πράξη πολιτισμού.   

       Ο Δήμος Σιθωνίας, θα διαθέσει λεωφορείο 30 θέσεων για τοπικές μετακινήσεις γύρω από 

την Νικήτη.                                                                    

Τηλέφωνα:  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους  

Πολύγυρος: 23710-22060 

Θεσσαλονίκη: 2310- 285163 

Αρχαιολογικός Χώρος Μονής Ζυγού: 23770 71585 

Βαρσάμης Σβούκης, Φύλακας του Πύργου Ουρανούπολης    6974384939 

Άγγελος Γουματιανός, αρχαιολόγος    6944926074 

Ολυμπία Νασιώκα, αρχαιολόγος    6972834023 

Σπύρος Βασιλείου, αρχαιολόγος    6937356061 

Όλγα Ιασονίδου, αρχαιολόγος       6946163468 

Κλεάνθης Δούκας, αρχαιολόγος    6987119769    

Ημερομηνία εκδήλωσης:   

1) Μεσαιωνικά Σιδηροκαύσια. 10 Μαΐου 2019 

2) Λόφος του οικισμού της Αρχαίας Ακάνθου. 9-10 Μαΐου 2019 

3) Ιερό του Άμμωνος Διός. 10 Μαΐου 2019 

4) Μονή Ζυγού. 10 Μαΐου 2019 

5) Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές του Σωφρονίου και του Αγίου Γεωργίου. 9-10        

             Μαΐου 2019 
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6) Αρχαιολογικές θέσεις στον ισθμό της Σιθωνίας.  9-10 Μαΐου 2019 

7) Ενοριακός Ναός του Αγίου Νικήτα, Κοιμητηριακός Ναός της Κοιμήσεως,  

             Εξωκκλήσι της Μεταμορφώσεως. 11-12 Μαΐου 2019  

Ώρα εκδήλωσης: :   

1) Μεσαιωνικά Σιδηροκαύσια. 09:00π.μ.-13:00μ.μ. 

2) Λόφος του οικισμού της Αρχαίας Ακάνθου. 09:00π.μ.-13:00μ.μ. 

3) Ιερό του Άμμωνος Διός. 09:00π.μ.-13:00μ.μ. 

4) Μονή Ζυγού. 09:00π.μ.-13:00μ.μ. 

5) Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές του Σωφρονίου και του Αγίου Γεωργίου.   

             09:00π.μ.-11:00π.μ. 

6) Αρχαιολογικές θέσεις στον ισθμό της Σιθωνίας.  11:00π.μ.-13:00μ.μ 

7) Ενοριακός Ναός του Αγίου Νικήτα, Κοιμητηριακός Ναός της Κοιμήσεως,  

             Εξωκκλήσι της Μεταμορφώσεως.  10:00π.μ. – 14:00μ.μ. 

             Σημείο συνάντησης:  

1) Μεσαιωνικά Σιδηροκαύσια.  Πάρκο Αριστοτέλη 

2) Λόφος του οικισμού της Αρχαίας Ακάνθου. Είσοδος αρχαιολογικού χώρου   

              (εκκλησάκι Αγίου Δημητρίου) 

3) Ιερό του Άμμωνος Διός.  Είσοδος αρχαιολογικού χώρου 

4) Μονή Ζυγού. Είσοδος αρχαιολογικού χώρου 

5) Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές του Σωφρονίου και του Αγίου Γεωργίου.  

(α) Είσοδος αρχαιολογικού χώρου της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Σωφρονίου.  (β) 

Μπροστά από το Δημαρχείο του Δήμου Σιθωνίας για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν με το 

λεωφορείο του Δήμου. 
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6) Αρχαιολογικές θέσεις στον ισθμό της Σιθωνίας. (α)  Στην θέση «Καμάρα», στον χώρο 

θέασης του Δασαρχείου, δίπλα στην επαρχιακή οδό της Σιθωνίας. (β) Μπροστά από το 

Δημαρχείο του Δήμου Σιθωνίας για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν με το λεωφορείο του 

Δήμου. 

7) Ενοριακός Ναός του Αγίου Νικήτα, Κοιμητηριακός Ναός της Κοιμήσεως, Εξωκκλήσι 

της Μεταμορφώσεως.  Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικήτα\ 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων 

Α) Από την θρησκευτική αφοσίωση και την γαλήνη του πράσινου τοπίου, στο «βουητό» της 

μάχης των πειρατών του Μπαρμπαρόσα. Από τις ασκητικές μορφές των Αγίων και το βλέμμα 

των ευσεβών δωρητών, στο απέραντο γαλάζιο του Λυβικού Πελάγους. Στο πλαίσιο των 

δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 

φιλοδοξεί να «ταξιδέψει» τους συμμετέχοντες σε δυο σημαντικούς τοιχογραφημένους ναούς 

αλλά και στο κυριότερο οχυρωματικό έργο του 13
ου

 – 14
ου

 αιώνα της περιοχής του Σελίνου.   

Επιλεγμένο Μουσείο / Μνημείο / Χώρος: Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα 

Πλεμενιανά, Ναός Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στον οικισμό Τζεβρεμιανά με κατάληξη στο 

Φρούριο Παλαιόχωρας (Castel Selino). 

 

Επιλεγμένο Μουσείο / Μνημείο / Χώρος: Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα 

Πλεμενιανά, Ναός Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στον οικισμό Τζεβρεμιανά με κατάληξη στο 

Φρούριο Παλαιόχωρας (Castel Selino). 

 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 09.00  

 

Σημείο συνάντησης: Πλατεία Δημοτικής Αγοράς Χανίων 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  28210 44418 

(Γ. Φαντάκης) 

 

 

Β) «Φτερών ακούω αντάρα». Ιστορίες αέρηδων στην αρχαία Άπτερα 

Από τους μύθους μιας πόλης ως τα στοιχεία της φύσης και από τους ανθρώπους ως τους 

Θεούς, η θεματική ξενάγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων στο πλαίσιο των δράσεων 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 
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φιλοδοξεί να ταξιδέψει τους συμμετέχοντες σε ιστορίες που «κτίστηκαν από αέρα». Ποια μάχη 

έγινε στον αέρα και έδωσε το όνομά της στην πόλη; Πόσος αέρας πέρασε μέσα σε έναν 

κλίβανο για να ψήσει τα αγγεία του. Πως ο αέρας χρησιμοποιήθηκε σε ένα επιτύμβιο 

επίγραμμα; 

 

Επιλεγμένο Μουσείο / Μνημείο / Χώρος: Άπτερα 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 11.00 π.μ. 

 

Σημείο συνάντησης: φυλάκιο αρχαιολογικού χώρου Απτέρας 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  28210 44418    (Γ. 

Χαιρετάκης) 

  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 

Στις βίγλες της Χίου…παραπλέοντας τη δυτική ακτή του νησιού 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου θα διοργανώσει μια ιδιαίτερη περιήγηση στις βίγλες της 

δυτικής Χίου, που προστάτευαν το νησί από τους πειρατές στους μεσαιωνικούς χρόνους και 

σήμερα αποτελούν μνημεία της ιστορίας και της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του νησιού. Με 

τη δράση θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις βίγλες από τη μεριά της θάλασσας και να 

επισκφθούμε τρεις από αυτές. 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

 

Ώρα εκδήλωσης: 9 π.μ. 

 

Σημείο συνάντησης: Λιμάνι Μεστών 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:  22710 44238 (Ε. 

Καλογρίδου) 

 


