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ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας σε συνεργασία µε  τη  

Διεύθυνση Α/θµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,  το Δήµο Ι. Π. Μεσολογγίου και άλλους φορείς θα 

υλοποιήσει τις εξής δράσεις:  

Την Πέµπτη 26 Μαΐου και ώρα 9:00-13:00 εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές 

δηµοτικού µε τίτλο «Μια µέρα στον Αγ. Συµεών» στο µοναστήρι Αγ. Συµεώνος. 

Την Πέµπτη και την Παρασκευή 26 και 27 Μαΐου και ώρα 9:00-13:00 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές δηµοτικού µε τίτλο «Οι περιπέτειες της 

Αιχµηρής και του Ξέστρου στον Εύηνο ποταµό» στο χώρο του σχολείου. 

Την Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 9:00 – 13:00 θα πραγµατοποιηθούν:  

• Ξενάγηση για µαθητές δηµοτικού στο αρχαιολογικό µουσείο Θυρρείου µε 

τίτλο «Θύρρειο: Η αρχαία πόλη και το περιβάλλον της». 

• Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές δηµοτικού στο αρχαιολογικό θέατρο 

Μακύνειας (9:00 –13.00) µε τίτλο «Πρόσωπα και προσωπεία στο 

αρχαιολογικό θέατρο Μακύνειας». 

•  Οµιλία- παρουσίαση της αρχαίας πόλης Μακύνειας, κτήριο πολιτιστικού 

συλλόγου Μακύνειας (19:30)   

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26310-55654 (Δ. Γαβρίνα) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας σε συνεργασία µε το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ν. Κίου και άλλους φορείς της περιοχής,  θα 

πραγµατοποιήσει εκδηλώσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης, την Πέµπτη 26,  

την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαΐου, µε θέµα «Αναγνωρίζουµε  τη 

χλωρίδα της  αρχαίας Ασίνης». Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει µια ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο, µε ταυτόχρονο εντοπισµό και αναγνώριση της χλωρίδας της 

περιοχής. Την Πέµπτη και την Παρασκευή θα γίνουν ξεναγήσεις και προγράµµατα 

γνωριµίας µε τη χλωρίδα του αρχαιολογικού χώρου σε δηµοτικά σχολεία και το 

Σάββατο στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου. Οι συµµετέχοντες θα 

περιηγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο, θα προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν είδη 

φυτών και θα συζητήσουν για τη διαχρονική σηµασία τους, έχοντας ως 

πληροφοριακό υλικό καρτέλες που θα µοιραστούν. 
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Στο πλαίσιο του προγράµµατος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τολού σε 

συνεργασία µε το Δηµοτικό σχολείο Τολού, θα φυτεύσει φυτά της ελληνικής φύσης 

σε επιλεγµένο από την υπηρεσία χώρο. 

 

Ώρα εκδήλωσης:  

8:00- 14:00  

Σηµείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος Ασίνης.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 27520 25063, 27520 58101 (Χ. 

Αντωνιάδης) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας θα πραγµατοποιήσει από την Πέµπτη 26 

έως την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 9:00-14:00  στον αρχαιολογικό χώρο της 

Μαντίνειας τη δράση για παιδιά Δ΄ και Ε΄ Δηµοτικού µε τίτλο «Ανακαλύπτοντας τα 

µυστικά της Αρχαίας Μαντίνειας». 

Η δράση περιλαµβάνει ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε πολυποίκιλες 

δραστηριότητες στον οργανωµένο και επισκέψιµο αρχαιολογικό χώρο της 

Μαντίνειας. Στόχος του προγράµµατος είναι η γνωριµία του µαθητικού κοινού µε το 

χώρο µε βιωµατικό τρόπο, ώστε η επίσκεψη να αποτελέσει µία διαφορετική εµπειρία. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2710-225243 (Ι.Σωτηροπούλου)  

 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας σε συνεργασία µε το Φιλοτεχνικό Όµιλο 

Τρίπολης θα πραγµατοποιήσει την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 19:00- 21:00 στο 

κέντρο της πόλης της Τρίπολης τη δράση µε τίτλο «Περίπατος στα µνηµεία της 

πόλης µας». Πρόκειται για περίπατο και παρουσίαση του Παναρκαδικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου Τρίπολης, του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και του 

Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου. 

 Η δράση περιλαµβάνει περίπατο και περιήγηση στο κέντρο της πόλης. 

Στόχος της δράσης είναι η γνωριµία του κοινού µε τα µνηµεία της πόλης του, µνηµεία 

που όλοι συναντούν στην καθηµερινότητα αλλά δεν τα γνωρίζουν. 

  

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 6947527618 (Ε. Μεντή), 6947522025 (Ν. 

Πλατανίτη) 
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 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Πελοποννήσου θα 

πραγµατοποιήσει στο Αρχαιολογικό  Μουσείο Τεγέας την Παρασκευή 27 Μαΐου και 

ώρα 8:00 µε 15:00, εκδήλωση µε τίτλο «EuropeinmyRegion 2016». Πρόκειται για την 

παρουσίαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας και των υπόλοιπων 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων και πρωτοβουλιών της ΕΕ- DG Regio στην 

Πελοπόννησο.  

 Η δράση διοργανώνεται µε αφορµή την πρωτοβουλία Europeinmyregion 

“Open EU Project days” και στοχεύει στην ανάδειξη των συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων στους πολίτες προβάλλοντας τα αποτελέσµατα, τα οφέλη, τις ευκαιρίες και τις 

επιπτώσεις στην καθηµερινότητά τους και επικεντρώνεται στο άνοιγµα των έργων 

στους πολίτες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης το κοινό θα ενηµερώνεται για 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα και πρωτοβουλίες της ΕΕ- DG Regio. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 2713 601380 (Ι.Λαµπροπούλου) 

 

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, σε συνεργασία  µε την 

Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήµου Τρίπολης  θα πραγµατοποιήσει την Παρασκευή 

27 Μαΐου στις 10:00 στο σπήλαιο «Κάψια» Αρκαδίας, τη δράση µε τίτλο: «Ο κόσµος 

των σπηλαίων: Σπήλαιο Κάψιας Αρκαδίας: στοιχεία γεωλογίας και αρχαιολογίας». 

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραµµα που απευθύνεται σε µαθητές 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και περιλαµβάνει στοιχεία για τη δηµιουργία και τα είδη 

των σπηλαίων, τον λιθωµατικό τους διάκοσµο και τον τρόπο σχηµατισµού τους, 

καθώς και πληροφορίες για τη διαχρονική χρήση των σπηλαίων από τον άνθρωπο, 

µε ιδιαίτερη αναφορά στο σπήλαιο «Κάψια». Θα πραγµατοποιηθεί οµιλία µε 

ταυτόχρονη προβολή παρουσίασης στο αµφιθέατρο των εγκαταστάσεων του 

σπηλαίου και θα ακολουθήσει ξενάγηση των µαθητών στο σπήλαιο. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό : 210 9232358, 210 9224339(Χ. Κονταξή, Β. 

Γιαννόπουλος) 

 

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, σε συνεργασία µε τον Ποδηλατικό Όµιλο 

Άρτας, το Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του TEI Ηπείρου και τον 

Λαογραφικό Όµιλο «Τα Τζουµέρκα», διοργανώνουν ποδηλατοβόλτα, την Κυριακή 
29 Μαΐου και ώρα 18:30. 
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 Η διαδροµή θα περιλαµβάνει τα σηµαντικότερα µνηµεία της Άρτας, µε σηµείο 

εκκίνησης τον βυζαντινό ναό Παναγίας Παρηγορήτισσας και στη συνέχεια τον Ι.Ν. 

Αγίας Θεοδώρας, τον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Άρτας, το Γεφύρι Άρτας, την Ιερά Μονή 

Βλαχέρνας και επιστροφή στο βυζαντινό ναό Παρηγορήτισσας. Στο χώρο του 

βυζαντινού ναού της Παρηγορήτισσας θα πραγµατοποιηθεί µουσική εκδήλωση από 

το τµήµα λαϊκής και παραδοσιακής µουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου και τον λαογραφικό - 

µουσικοχορευτικό όµιλο «Τα Τζουµέρκα». 

 Η δράση απευθύνεται τόσο στους κατοίκους όσο και σε επισκέπτες, καθώς 

και σε µαθητές και φοιτητές από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της περιοχής. Σκοπός της 

εκδήλωσης είναι η άµεση επαφή του κοινού µε τα σηµαντικότερα µνηµεία του τόπου 

και του περιβάλλοντος στα οποία αυτά εντάσσονται. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26810 24636 (κα  Μ. Χάιντ) 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

                           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

 

 H Διεύθυνση Μουσείων σε συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών 

και το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, θα πραγµατοποιήσουν την Κυριακή 29 

Μαΐου και ώρα 10:00, περίπατο µε τίτλο «Αναζητώντας τα ίχνη του αρχαίου 

Ηριδανού».  Αφετηρία της διαδροµής θα είναι ο Σταθµός του Μετρό στο Σύνταγµα και 

ενδιάµεσος σταθµός η Αρχαία Αγορά (ώρα 11.00), όπου οι επισκέπτες θα 

περιηγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο. Παράλληλα θα ενηµερωθούν για τα µνηµεία 

της Αρχαίας Αγοράς στις παρυφές του ρου του Ηριδανού, για είδη φυτών, τη 

διαχρονική σηµασία τους, καθώς και για το πρόγραµµα δεντροφύτευσης του 

αρχαιολογικού πάρκου της Αγοράς.  

 Ο περίπατος θα συνεχιστεί στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραµεικού (12:00-

13:00) όπου ο Ηριδανός ρέει επιφανειακά και θα κλείσει στο παρακείµενο κτίριο του 

Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (13-13:30). Στους συµµετέχοντες θα διανεµηθεί  

σχετικό έντυπο ενηµερωτικό υλικό. 

Σηµείο συνάντησης: Σταθµός του Μετρό στο Σύνταγµα (1o  υπόγειο επίπεδο του 

Σταθµού) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3321753 (Ν. Γεωργιόπουλος, Μ. 

Λιάσκα) 
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                       ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών την Πέµπτη 26 Μαΐου και ώρα 9:30 θα 

πραγµατοποιήσει εκπαιδευτική δράση για µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε 

στόχο τη γνωριµία µε το Διόνυσο µέσα από το µύθο και τη λατρεία του στη Νότια 

Κλιτύ της Ακρόπολης. Παράλληλα, µε αφορµή τις δύο πινακίδες πανίδας και 

χλωρίδας που βρίσκονται στα νότια του Ιερού του Διονύσου οι συµµετέχοντες 

µαθητές θα γνωρίσουν και θα αναζητήσουν δείγµατα της πανίδας και της χλωρίδας 

του χώρου.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  210 3214834 (Α.  Γιαννακοπούλου)  

 

 Την Πέµπτη 26 Μαΐου  και ώρα 10:00 θα υλοποιηθεί η δράση µε τίτλο 

«Ανάντη = αντίθετα στο ρεύµα του ποταµού» στους αρχαιολογικούς χώρους 

Κεραµεικού και Αρχαίας Αγοράς. Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραµµα για σχολικές 

οµάδες Α/βάθµιας Εκπαίδευσης (Δ' -ΣΤ΄ Δηµοτικού). Οι συµµετέχοντες θα 

γνωρίσουν  την τοπογραφία των δύο αρχαιολογικών χώρων, τη σχέση τους µε τον 

Ηριδανό αλλά και πολλαπλές συνδέσεις φύσης και πολιτισµού µέσα από 

διαθεµατικές δραστηριότητες, παιχνίδι και κατασκευές. 

Για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι απαραίτητη η συνεννόηση. 

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

 

 Την Πέµπτη 26 Μαΐου και ώρα 10:30 θα πραγµατοποιηθεί ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου. Στο πλαίσιο της ξενάγησης θα γίνει αναδροµή στην 

ιστορία της ευρύτερης περιοχής από το 1959, όταν συλλαµβάνεται η ιδέα 

δηµιουργίας του Πνευµατικού Κέντρου της Αθήνας, έως τη διενέργεια σωστικών 

ανασκαφών για την ανέγερση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης το 1995, την 

αποκάλυψη της παλαίστρας  και την ανάδειξη της θέσης. 

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

 

 

 Την Πέµπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου  και ώρα 9:00 θα υλοποιηθεί 

στον αρχαιολογικό χώρο Ακαδηµίας Πλάτωνος εκπαιδευτική δράση για το πώς το 

φυσικό περιβάλλον γίνεται πηγή έµπνευσης για τον άνθρωπο και πώς επηρεάζει τη 

µορφή των δηµιουργηµάτων του. Οµάδες µαθητών θα έρθουν σε επαφή µε φυσικά 

αντικείµενα τα οποία αποτέλεσαν την αφορµή για τη δηµιουργία µορφών τέχνης.  

Σηµείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Ακαδηµίας Πλάτωνος 

(Κρατύλου και Τριπόλεως). 



6	  
	  

	  

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

Τ.Χατζηευθυµίου) 

 

 

 

 Την Παρασκευή  27 Μαΐου  και ώρα 10:30 στον αρχαιολογικό χώρο της 

Αρχαίας Αγοράς θα πραγµατοποιηθεί η δράση µε τίτλο "Πράσινες µυθιστορίες". Η 

δράση περιλαµβάνει παρουσίαση των ανασκαφών, της διαµόρφωσης και της 

δενδροφύτευσης του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς καθώς και 

διαδραστικό - θεµατικό περίπατο στον αρχαιολογικό χώρο δοµηµένο ως παιχνίδι 

ρόλων. 

  Κατά τη διάρκεια της πράσινης διαδροµής, οι συµµετέχοντες αναλαµβάνουν 

τη διαθεµατική παρουσίαση 13 δέντρων και θάµνων της Αγοράς χρησιµοποιώντας 

σενάριο/εικονογραφηµένους διαλόγους και σχετικό εποπτικό υλικό. 

Πολυαισθητηριακές δραστηριότητες, φύλλα εργασίας και κατασκευές ζωντανεύουν 

την Ιστορία και τις ιστορίες, τους µύθους, τη χρήση και τις απεικονίσεις στην τέχνη 

των 13 φυτών, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές συνδέσεις φύσης και πολιτισµού. 

Για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι απαραίτητη η συνεννόηση. 

 

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

 

            Την Παρασκευή 27 και την Κυριακή 29 Μαΐου, σε συνεργασία µε το Βοτανικό 

Κήπο Διοµήδους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και µε 

αφορµή την παρουσία του προστατευόµενου ενδηµικού φυτού Micromeriaacropolitana 

στην Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης, θα πραγµατοποιηθεί µια δράση ευαισθητοποίησης του 

κοινού πάνω σε θέµατα διατήρησης της σπάνιας ενίοτε χλωρίδας στους αρχαιολογικούς 

χώρους και της προστασίας των µνηµείων από τα φυτά µε τρόπους φιλικούς στο 

περιβάλλον.  

 Η δράση θα επικεντρωθεί στην περιοχή της Νότιας Κλιτύος, όπου θα 

παρουσιαστούν οι εργασίες συντήρησης που πρόσφατα ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ  2007-2013  σε δύο µνηµεία του χώρου, στο Ωδείο Ηρώδη του Αττικού και στη 

Στοά Ευµένους. 

Ώρα εκδήλωσης:  10:30 (διάρκεια 1:30 ώρα) 

Σηµείο συνάντησης: Προαύλιος χώρος Ηρωδείου/είσοδος νότιας κλιτύος 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 

210 3249166 (Β. Μυλωνά) 

210 3225385 (Σ. Παπιδά) 

210 3224706 (Σ. Δασκαλάκης) 
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                   ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία µε το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Λαυρίου θα πραγµατοποιήσει το Σάββατο 28 Μαΐου 

και ώρα 10:00-14:00 στον Εθνικό Δρυµό Σουνίου τη δράση µε τίτλο "Δρυµού 

Δρώµενα". Πρόκειται για περιηγητική ξενάγηση για µικρούς και µεγάλους, 

συνδυασµένη µε εκπαιδευτικές δράσεις. Η δράση περιλαµβάνει: 

Α. Περίπατο στα µονοπάτια της κοιλάδας της Σούριζας:  

Περιήγηση σε κλειστή διαδροµή αγροτικής οδού, διασχίζοντας συγκροτήµατα 

αρχαίων µεταλλουργικών εργαστηρίων και κατάλοιπα των εργασιών της Γαλλικής και 

της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας στο µοναδικό γεωλογικό - βιοποικίλο σύνολο 

του Λαυρεωτικού οικότοπου.  

Β. Ξενάγηση στον περιφραγµένο αρχαιολογικό χώρο των µεταλλουργικών 

εργαστηρίων της Σούριζας (ήπια διαδροµή). 

Γ. Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά στον περιφραγµένο αρχαιολογικό χώρο των 

µεταλλουργικών εργαστηρίων της Σούριζας.  

Σηµείο συνάντησης: Αγία Τριάδα στο Δρυµό 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22920 22817 Αρχαιολογικό Μουσείο 

Λαυρίου  (Α. Καπετάνιος) 

 

 Το Σάββατο 28 Μαΐου και ώρα 12:00-14:00 θα πραγµατοποιηθεί περιήγηση 

στις αρχαιότητες στη θέση Πλάσι Μαραθώνα από τα µέλη της επιστηµονικής οµάδας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθ. κ.κ. Ν. 

Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Π. Βαλαβάνη, Γ. Παπαδάτο και Γ. Βαβουρανάκη σε 

συνεργασία µε το Σύλλογο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα. Η δράση 

περιλαµβάνει παρακολούθηση της διαδικασίας ανασκαφής, τεκµηρίωσης και των 

πρώτων µέτρων προστασίας των αρχαίων που αποκαλύπτονται στο πλαίσιο της 

συστηµατικής έρευνας µε  συµµετοχή πλειάδας φοιτητών και ερευνητών. 

 Η ανασκαφή διεξάγεται από το Μάιο του 2014 από τον Τοµέα Αρχαιολογίας 

και Ιστορίας της Τέχνης του ΕΚΠΑ, υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ανατολικής Αττικής. Η ανασκαφή έχει διττό χαρακτήρα, εκπαιδευτικό και ερευνητικό. 

Ως εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί το βασικό πεδίο πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών αρχαιολογίας. Ως ερευνητικό πρόγραµµα αφορά µία θέση η οποία 

αποτέλεσε επίκεντρο ανθρώπινης δραστηριότητας από τη Νεολιθική εποχή έως και 

την Ύστερη Αρχαιότητα (http://www.arch.uoa.gr/ereyna/anaskafes/plasi-

mara8onas.html). 
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Σηµείο συνάντησης: Παραλία Μαραθώνα, στη συµβολή της Λεωφόρου 

Ποσειδώνος µε την οδό Μάχης Μαραθώνα 

Ώρα συνάντησης: 11:45 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:210-3213122, εσωτ. 102 (Λ. Σίσκου, Π. 

Φωτιάδη), 6971 994920 (Π. Φωτιάδη) 

 

 Την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 11:00 σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Ολύµπου «Αριστόδικος» και τον Δήµο Σαρωνικού θα πραγµατοποιηθεί 

δράση-ξενάγηση στην  Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Λαυρεωτικού Ολύµπου.  

        Ανάµεσα στα όρη Πάνειον και Όλυµπος της Νοτιοανατολικής Αττικής, στην 

περιοχή του αρχαίου Δήµου Αιγιλίας, ανοικοδοµήθηκε τον πρώιµο 6ο αιώνα µεγάλη 

τρίκλιτη βασιλική µε ηµικυκλική αψίδα, σύνθρονο, δύο νάρθηκες και προσκτίσµατα, 

που ανασκάφηκε κατά τα έτη 1929 και 1952 από τον Νικόλαο Κοτζιά. Το επιβλητικό 

µνηµείο περιβάλλεται από ελαιώνα και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

διασώζει αξιόλογο ψηφιδωτό δάπεδο στο Ιερό µε αναθηµατική επιγραφή και 

βυζαντινή εγκατάσταση ελαιοτριβείου. 

 H δράση περιλαµβάνει παρουσίαση του µνηµείου µε προβολή εποπτικού 

υλικού στο Παλαιό Δηµοτικό Σχολείο του Ολύµπου από την αρχαιολόγο κα Δ. 

Πέτρου. Θα ακολουθήσει περιήγηση και ξενάγηση στον χώρο της Βασιλικής. 

 

Σηµείο συνάντησης: Παλαιό Δηµοτικό Σχολείο στον οικισµό Όλυµπος Καλυβίων. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3213122, 210 3216700 εσωτ. 147 (κα 

Δ. Πέτρου) 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία µε την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία την Κυριακή 29 Μαΐου στις 10:00-11:30 και στις 11:30-13:00 

θα πραγµατοποιήσουν ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο 

Βραυρώνας, ενώ παράλληλα η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία θα υλοποιήσει 

περιβαλλοντική περιήγηση για το ευρύ κοινό σε επιλεγµένες περιηγητικές διαδροµές 

στον Υγρότοπο Βραυρώνας µε παράλληλη παρατήρηση πουλιών µε κιάλια και 

τηλεσκόπια. 

Tηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 

1. Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας: 22990 27020, 22990 27340 (κα  Κ.  Πέτρου, 

Μ. Στάθη) 

2. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: 210 8227937, 210 8228704 εσωτ. 118 (Ρ. 

Τρίγκου) 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
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 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς, Δυτικής Αττικής και Νήσων, σε συνεργασία µε 

τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Δυτικής Αθήνας και το Βοτανικό Κήπο Διοµήδους του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, θα πραγµατοποιήσει την Πέµπτη και την Παρασκευή 26 και 

27 Μαΐου  και ώρα 9:00  εκπαιδευτική περιήγηση µε  αρχαιογνωστικό και 

φυσιογνωστικό περιεχόµενο. Η περιήγηση απευθύνεται σε µαθητές Δηµοτικών Σχολείων 

της Δυτ. Αθήνας και θα περιλαµβάνει επίσκεψη στο Ιερό της Αφροδίτης Δαφνίου όπου 

θα γίνει ενηµέρωση στους µαθητές για την αρχαία Ιερά Οδό και το Ιερό της Αφροδίτης 

και στη συνέχεια µετάβαση στο Βοτανικό Κήπο Διοµήδους όπου µετά από µία 

περιήγηση στον ανθώνα οι µαθητές θα µεταβούν και θα ξεναγηθούν στο εντός του 

Κήπου ευρισκόµενο  ''Μουσείο Αρχαίας Ιστορίας των Φυτών''. 

Σηµείο συνάντησης:Είσοδος Αρχαιολογικού  Χώρου Ιερού Αφροδίτης, Λεωφόρος 

Αθηνών, στο ύψος Οικισµού Αφαίας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 5561787 (κα Π.Παπαγγελή), 6944909875 

(κ. Γ. Ελισσαίου), 210 5745826 εσωτ.262 (κα Α. Μακρίδου) 

 

 Την Πέµπτη και την Παρασκευή 26 και 27 Μαΐου  και ώρα 10:00 σε 

συνεργασία µε τη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Γραφείο 

Πολιτιστικών Θεµάτων) θα πραγµατοποιηθεί εκπαιδευτική περιήγηση µε τίτλο "Ζέα, 

το λιµάνι των νεωσοίκων" στους νεώσοικους της Ζέας, κατάλοιπα των οποίων 

διατηρούνται τόσο µέσα στο  λιµάνι, όσο και σε υπόγεια σύγχρονων κτηρίων. 

 Το λιµάνι της Ζέας είναι ένα από τα σηµαντικότερα λιµάνια της Αρχαιότητας 

στη Μεσόγειο. Μαζί µε τον Κάνθαρο, το µεγάλο εµπορικό λιµάνι του Πειραιά και την 

Μουνιχία, το σηµερινό Μικρολίµανο,  ήταν τα τρία  λιµάνια που φιλοξένησαν  τις 

εγκαταστάσεις του πολεµικού ναυτικού της  πόλης, χάρη  στο οποίο η Αθήνα υπήρξε 

η πρώτη ναυτική υπερδύναµη του αρχαίου κόσµου.  Από αυτές τις εγκαταστάσεις 

σήµερα στο λιµάνι της Ζέας σώζονται λίγα κατάλοιπα, άλλα µέσα στη θάλασσα, άλλα 

κάτω από σύγχρονες οικοδοµές.  

 Η εκπαιδευτική περιήγηση απευθύνεται σε µαθητές σχολείων που γειτνιάζουν µε 

το λιµάνι της Ζέας και έχει στόχο να τους γνωρίσει µια σηµαντική πτυχή της ιστορίας της 

γειτονιάς τους. 

 

Σηµείο συνάντησης:  

28ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, Σανταρόζα 4, Πειραιάς 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 4590707, 210 4590731 (Ε. Πίνη) 
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 Την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 12:00 θα πραγµατοποιηθεί ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο των Αστικών Πυλών Πειραιώς η οποία θα συνδυαστεί µε   

αρχαιολογικό περίπατο που θα πραγµατοποιηθεί µια εβδοµάδα µετά και έχει ως 

στόχο τη γνωριµία µε σωζόµενα τµήµατα των Μακρών Τειχών. Οι Αστικές Πύλες 

αποτελούσαν την αρχαία είσοδο στον Πειραιά, µέσω των δύο αρχαίων δρόµων που 

ένωναν το άστυ των Αθηνών µε το πολεµικό και εµπορικό λιµάνι του. Οι δρόµοι αυτοί 

έβαιναν κατά µήκος των Μακρών Τειχών.  Η γνωριµία µε τα αρχαία αυτά  µνηµεία 

αποκαλύπτει στοιχεία της αρχαίας οχύρωσης του Πειραιά και την σύνδεσής της µε 

την Αθήνα µέσω των Μακρών τειχών, έργα στα οποία στηρίχθηκε η Αθηναϊκή 

ηγεµονία. 

Σηµείο συνάντησης:  Αρχαιολογικός Χώρος Διαµέσου Πύλης, πεζόδροµος οδ. 

Πύλης 8, Πειραιάς   

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

 

 

 Την Κυριακή 5 Ιουνίου και ώρα 10:30  θα πραγµατοποιηθεί αρχαιολογικός 

περίπατος κατά µήκος των Μακρών Τειχών. Οι αρχαιολόγοι της  Εφορείας  θα  

προσφέρουν  τη  δυνατότητα  στους  επισκέπτες  να κατανοήσουν  και  να  

αναπλάσουν  την  αρχαία  τοπογραφία  της  πεδιάδας  µεταξύ  της  Αθήνας  και  του  

Πειραιά, καθώς  θα  επισκεφθούν  θέσεις,  όπου  διατηρούνται  όχι  µόνο  τµήµατα  

των  Μακρών Τειχών, αλλά και κατάλοιπα  ταφικών  µνηµείων, κτηρίων και  δρόµων  

που  τα  πλαισίωναν. Τα Μακρά Τείχη αποτέλεσαν ένα από τα µεγαλύτερα 

οχυρωµατικά έργα στην Αρχαία Αττική, συνδέοντας την Αθήνα µε το κεντρικό της 

λιµάνι, τον Πειραιά. Ταυτόχρονα συµβόλιζαν την πολυεπίπεδη ανάπτυξη της Αθήνας 

και την µετατροπή της σε ναυτική και πολιτική υπερδύναµη. Ο αρχαιολογικός 

περίπατος θα συνδυαστεί µε ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο των Αστικών 

Πυλών Πειραιώς µία εβδοµάδα νωρίτερα.  

Σηµείο συνάντησης: Σταθµός ΗΣΑΠ Μοσχάτου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 

210 4590711, 210 4590712, 210 4590705 (Α. Αναγνωστοπούλου,  Ε. Σκιαδαρέση, Ι. 

Συρόπουλος) 

 

                              ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο την Παρασκευή 27 Μαΐου  θα 

υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραµµα για σχολικές οµάδες Ε’ Δηµοτικού µε θέµα «Θα 
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υπάγω εις τους κήπους…» (διάρκεια 1,5 ώρα). Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε 

δηµιουργικό εργαστήρι, όπου τα παιδιά θα ζωγραφίσουν µε χρώµατα και πινέλα το 

δικό τους κήπο. 

 

 Την Κυριακή 29 Μαΐου, στις 10:00 και στις 12:00, θα πραγµατοποιηθεί 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο «Θα υπάγω εις τους κήπους…» (διάρκεια 1,5 

ώρα), για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών. Μαζί µε τα παιδιά θα ανακαλύψουµε σε εικόνες, 

πίνακες, υφάσµατα και αντικείµενα µικροτεχνίας του Μουσείου, λουλούδια, φυτά και 

δέντρα, κήπους πραγµατικούς και συµβολικούς. Στο τέλος τα παιδιά θα φυτέψουν σε 

γλαστράκια εποχιακά λουλούδια και αρωµατικά φυτά. 

Είναι απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής στις δράσεις. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό : 2132139507 Δευτέρα έως Παρασκευή, 

9:00-16:00(Ρ.  Φατώλα, Α.  Χατζή, Ζ. Τζιουβάρα) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  

 

 Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, Τεκµηρίωσης και 

Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθώνθα παρουσιάσει δύο εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

την Πέµπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου  και ώρες: 9:00-11:30, 11:30-13:00, 

για δύο σχολικές οµάδες των 30 ατόµων ανά ηµέρα, στο κτήριο του Ιστορικού 

Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων (Ψαροµηλίγκου 22, Κεραµεικός) ως εξής:  

α) Ένα µικρό παραµύθι από την κουκουβάγια του Αρχείου, που απευθύνεται 

σε µαθητές Α΄ - Β΄ Δηµοτικού. Η δράση εστιάζει σε ιστορικά έγγραφα του 19ου 

αιώνα, όπου απεικονίζονται σχέδια εµβληµάτων διαφόρων Δήµων του τότε 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους, µε παραστάσεις φυσικών τοπίων, ζώων και 

πτηνών. Τα παιδιά συµµετέχουν σε οµαδικά παιχνίδια παρατηρητικότητας και 

αναζήτησης.  

β) Μικρά µυστικά και κρυµµένα ξωτικά σ’ ένα παλιό τυπογραφείο που όµως 

έγινε Αρχείο, που απευθύνεται σε µαθητές Ε΄ - ΣΤ΄ Δηµοτικού. Σχετίζεται µε την 

ιστορία του κτηρίου, την αναπαλαίωση και τη µετατροπή του από ερειπωµένο παλαιό 

τυπογραφείο σε Αρχείο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αισθητική προσαρµογή του στον 

περιβάλλοντα φυσικό και δοµηµένο χώρο. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3234819 (Σ. Μασουρίδη, Α. 

Παπουλάκου) 

 



12	  
	  

	  

ΜΟΥΣΕΊΟ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΛΑΪΚΉΣ ΤΈΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΛΑΪΚΏΝ 

ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΉ Φ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΆΚΗ 

Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 

Οργάνων – Συλλογή Φ. Ανωγειανάκη, διοργανώνει την Παρασκευή 27 Μαΐου, στο 

Λουτρό των Αέρηδων, τις ακόλουθες δράσεις: 

• « Νερό και Φωτιά. Η συνάντησή τους στο Λουτρό των Αέρηδων " 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα – εργαστήρι για τη χρήση των φυσικών 

πόρων στο Λουτρό των Αέρηδων.  Ώρα έναρξης: 10:00. 

• « Πως ζεσταινόταν το παλιό λουτρό; » Ξενάγηση για το ευρύ κοινό.  

Το θέµα αφορά στην λειτουργία των δηµόσιων λουτρών από την 

ενεργειακή τους πλευρά, και σχετίζεται µε το θέµα της βιώσιµης 

ανάπτυξης και τη διαχείριση της ενέργειας και του περιβάλλοντος στο 

παρελθόν αλλά και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσα 

από το µνηµείο του Λουτρού των Αέρηδων, το µόνο από τα δηµόσια 

λουτρά της Αθήνας που σώζεται µέχρι σήµερα. Ώρα έναρξης: 12.00. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:210 3223368 και 210 3249698 

(Ι. Βλάχου, Ν. Δάφνη, Ι. Πάλλα, Β. Πολυζώη) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαϊας το Σάββατο 28 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 

13:30, θα πραγµατοποιήσει στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης τη δράση «Το 

φυσικό περιβάλλον στο µυκηναϊκό πάρκο της Βούντενης: χλωρίδα και πανίδα, τότε 

και σήµερα». Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο χώρο και 

να ακούσουν από τους υπεύθυνους αρχαιολόγους την ιστορία των ανθρώπων της 

µυκηναϊκής εποχής, σε συνδυασµό µε το φυσικό περιβάλλον µέσα στο οποίο έζησαν. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών, συνοδευόµενα από τους γονείς τους, θα 

έχουν τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν τα αρχαία ζώα και τα φυτά της Βούντενης και 

να ζωντανέψουν µε τις κατασκευές τους το αρχαιολογικό πάρκο. Απαραίτητες οι 

δηλώσεις συµµετοχής. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: Πέµπτη 26.5.2016, Παρασκευή 

27.5.2016 στo τηλέφωνo 2610 275070, από τις 9:00 έως τις 12:00 (Κ. Σούρα,          

Μ.Γκαζής) 

 

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου θα πραγµατοποιηθεί η δράση «Γνωριµία µε το 

Ρωµαϊκό Στάδιο της Πάτρας» που στοχεύει στη γνωριµία µε το Ρωµαϊκό Στάδιο της 

Πάτρας, ένα σπουδαίο αλλά «άγνωστο» µέχρι στιγµής για το ευρύ κοινό µνηµείο. Το 
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εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο του µνηµείου, 

στην αρχιτεκτονική δοµή του, στα θεάµατα και δρώµενα που διαδραµατίζονταν σε 

αυτό και στον σηµαντικό του ρόλο στην ζωή της ρωµαϊκής Πάτρας.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2610 275070 (Ά.Μανιάκη, Σ. 

Κασκαντίρη, Α. Μπαρδάκη) 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών σε συνεργασία µε τον Δήµο Γρεβενών, τη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, το 

Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Γρεβενών  θα πραγµατοποιήσει  τις εξής δράσεις:  
  Δήµος Δεσκάτης 

Την Παρασκευή  27 Μαΐου  και ώρα 11:00 θα πραγµατοποιηθεί το 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα  «Άρκτος» για παιδιά Α/θµιας Εκπαίδευσης στο Δηµοτικό 

Σχολείο Δεσκάτης.  

 

Δήµος Γρεβενών 

Το Σάββατο 28 Μαΐου και  ώρα 9:30  θα πραγµατοποιηθεί για το ευρύ κοινό  

περιβαλλοντική ξενάγηση /πεζοπορία στον Όρλιακα  από το Εθνικό Πάρκο Βόρειας 

Πίνδου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Γρεβενών µε κατάληξη στο 

χωριό Σπήλαιο. Θα ακολουθήσουν θεµατικές ξεναγήσεις  α) στη µεταβυζαντινή, 

σταυροπηγιακή  µονή της Ιεράς Κοίµησης της Θεοτόκου (17ο αι.), το καθολικό της 

οποίας  ανήκει στον αγιορείτικο τύπο του σύνθετου τετρακιόνιου σταυροειδούς 

εγγεγραµµένου ναού µε τρούλο και πλευρικούς χορούς, και β) στο  Kάστρο,  η 

οχύρωση του οποίου χρονολογείται από τους ελληνιστικούς έως και τους 

βυζαντινούς χρόνους. 

Οι περιηγήσεις θα πραγµατοποιηθούν  µε  λεωφορείο των Δήµου Γρεβενών  

µε τη συνοδεία των αρχαιολόγων της  ΕΦΑ Γρεβενών,  Σ. Δηµάκη  και Ζ. Λόλα.  
Σηµείο συνάντησης: Κεντρική πλατεία Λαχαναγοράς στα Γρεβενά.  

Τηλ. Επικοινωνίας για το κοινό: 24610 25903 (Ζ. Λόλα) 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 



14	  
	  

	  

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας (Γραφείο Β. Ελλάδος), σε 

συνεργασία  µε την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήµου Προσοτσάνης διοργανώνει 

εκδήλωση στο Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη (Μααράς) Δράµας την Παρασκευή 27 Μαΐου 

και ώρα 9:00. 

Θα πραγµατοποιηθεί εκπαιδευτική δράση για µαθητές πρωτοβάθµιας 

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

η οποία περιλαµβάνει περιήγηση στο σπήλαιο και τον περιβάλλοντα χώρο, 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εικαστικό εργαστήριο. Στόχος του προγράµµατος 

είναι η γνωριµία των µαθητών µε τον ιδιαίτερο χώρο του σπηλαίου και η ανάδειξη της 

σηµασίας του υπόγειου ποταµού που ρέει στο εσωτερικό του για τη δηµιουργία του 

σπηλαίου, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Σηµείο συνάντησης: Είσοδος σπηλαίου Πηγών Αγγίτη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:2310 410185 (Φ. Γεωργιάδης, Α. Μουράτη) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου σε συνεργασία µε το τµήµα Τεχνολογίας 

Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων θα πραγµατοποιήσει την Κυριακή 29 Μαΐου  

και ώρα 8:00 πεζοπορία µε αφετηρία το Αργάσι Ζακύνθου και κατάληξη στο βυζαντινό 

ναό του Αγίου Νικολάου Μεγαλοµάτη στο Σκοπό, όπου θα ακολουθήσει ξενάγηση στο 

µνηµείο, του οποίου οι εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης 

ολοκληρώθηκαν από την Εφορεία το Δεκέµβριο του 2015 στα πλαίσια των έργων ΕΣΠΑ. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26950 22912, 26950 42714 (Κ. Κουτλιάνη) 

 

 

 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας θα πραγµατοποιήσει την Πέµπτη 26 Μαΐου 

και ώρα 10:00 περιήγηση στη µεσαιωνική πόλη της Γλαρέντζας, έναν ιδιόµορφο 

«ανοικτό» αρχαιολογικό χώρο, όπου τα ορατά µνηµεία της (γοτθικός ναός, πύλη, 

γεφύρι, φρούριο…) βρίσκονται διασκορπισµένα, χωρίς περιφράξεις, ανάµεσα σε 

καλλιεργούµενες κατά το πλείστον ιδιοκτησίες. 

Σηµείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, επί του παραλιακού δρόµου 

Κυλλήνης. 

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

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας θα πραγµατοποιήσει την Κυριακή 29 

Μαΐου  και ώρα 10:00 περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Μίεζας µε στόχο την 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, της ιστορίας, της µυθολογίας και του φυσικού 

περιβάλλοντος στην τοπική κοινωνία. 
Σηµείο συνάντησης: Τάφος της Κρίσεως, Λευκάδια. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 23310 29737(Α. Χατζηϊωαννίδης) 

 

Επίσης, την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 10:00 θα πραγµατοποιηθεί στον 

αρχαιολογικό χώρο Λευκόπετρας περιήγηση για το ευρύ κοινό στο Ιερό της Μητέρας 

Θεάς. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 23310 92347 (Γ. Γραικός) 

 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Προστασίας τρίτης ηλικίας & ευπαθών κοινωνικών οµάδων (ΚΑΠΗ - ΚΗΣΗ – 

Βοήθεια στο Σπίτι) Δήµου Ηγουµενίτσας, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 

της ψυχοκοινωνικής υγείας Αριάδνη, τον Φορέα Διαχείρισης Στενών & Εκβολών 

ποταµών Αχέροντα & Καλαµά και το 1ο Νηπιαγωγείο Ηγουµενίτσας, θα 

πραγµατοποιήσει τις εξής δράσεις:  

 

 Το Σάββατο 21 Μαΐου και ώρα 9:00 θα υλοποιηθεί περιήγηση µε τίτλο 

«Γνωριµία µε τον αρχαίο Θύαµι». Πρόκειται για γνωριµία µε τον ποταµό Καλαµά, τον 

αρχαίο Θύαµι, που αποτελεί πηγή ενέργειας και ζωής, αφορµή αναψυχής και 

ταυτόχρονα ένα σαφές γεωγραφικό όριο. Η δράση περιλαµβάνει ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων, τειχισµένο οικισµό που αναπτύχθηκε κατά µήκος 

του ρου του ποταµού Καλαµά και παρατήρηση µε τηλεσκόπιο της υδρόβιας ζωής στο 

Δέλτα του ποταµού.  

 Απευθύνεται στην οµάδα των σπουδαστών του ΤΕΙ Ηγουµενίτσας που 

συµµετέχουν στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & της 

ψυχοκοινωνικής υγείας Αριάδνη η µετακίνηση των οποίων θα πραγµατοποιηθεί 

δωρεάν, µε µέριµνα του Κέντρου Αριάδνη, αλλά και στο ευρύ κοινό η µετακίνηση του 

οποίου θα πραγµατοποιηθεί µε ίδια µέσα.   

Σηµείο Συνάντησης: ΤΕΙ Ηγουµενίτσας 

 

 Την Πέµπτη 26 Μαΐου και ώρα 10:30 θα πραγµατοποιηθεί ηµερίδα µε τίτλο 

«Η Ηγουµενίτσα µε το λιµάνι και το κάστρο της στο δρόµο Βυζαντινών Βενετών και 
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Οθωµανών». Πρόκειται για ενηµερωτική παρουσίαση που αφορά τη γνωριµία µε την 

ιστορική διαδροµή της Ηγουµενίτσας µέσα  από πόστερ, γκραβούρες, λιµενοδείκτες, 

χάρτες, τους αιώνες που ακολουθούν µετά την πτώση του Δεσποτάτου της Ηπείρου.  

Σηµείο Συνάντησης: Δηµοτική Αίθουσα Πάνθεον  

 

 Την Τετάρτη 1 Ιουνίου και ώρα 9:00 θα υλοποιηθεί η δράση «Μικροί 

Εξερευνητές στο Κάστρο της Ηγουµενίτσας». Πρόκειται για γνωριµία µε το Κάστρο 

της Ηγουµενίτσας µέσα από περιήγηση - ξενάγηση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία  µε το 1ο Νηπιαγωγείο 

Ηγουµενίτσας. 

Σηµείο Συνάντησης: Κάστρο Ηγουµενίτσας 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26650 28539 (Χ. Γκάνια) , 26650 29177 (Στ. 

Βασιλειάδης) 

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης θα πραγµατοποιήσει την 

Πέµπτη 26 και  Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 9:30 και 12:00 δράσεις στον 

αρχαιολογικό χώρο της Ρωµαϊκής Αγοράς.  

Πρόκειται για θεµατικές ξεναγήσεις µε βάση τους συµβολισµούς του φυτικού 

κόσµου από την αρχαιότητα έως και τα νεώτερα χρόνια και µε ειδική αναφορά στα 

ιερά δέντρα. Η δράση σχετίζεται µε τη διαχρονικότητα των παιχνιδιών στον Ελλαδικό 

χώρο και θα περιλαµβάνει οµαδικά παιχνίδια και απευθύνεται στην εκπαιδευτική 

κοινότητα (πρωτοβάθµια εκπαίδευση).  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  23133 10442 (Ζ. Μπίλη), 23133 10454 (Γ. 

Καρλιάµπας),  23133 10418 (Ο. Μπακιρτζή). 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το 

Δήµο Θέρµης θα υλοποιήσει δράση την Πέµπτη 26 Μαΐου και ώρα 9:30 στην 

Τράπεζα της Θέρµης, προκειµένου να γνωρίσουν οι συµµετέχοντες το πόλισµα που 

αναπτύχθηκε στη συγκεκριµένη θέση κατά την αρχαιότητα. Η θέα προς τον µυχό του 

Θερµαϊκού κόλπου προσφέρει την ευκαιρία για οµιλία σχετικά µε την κατοίκησή του 

στην αρχαιότητα και την ίδρυση της µεταγενέστερης Θεσσαλονίκης από τον 

Κάσσανδρο.  
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 Επιπλέον, οι νεαροί συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα 

αρχαία παιχνίδια, χάρη στο εποπτικό υλικό και τις αντίστοιχες κατασκευές, που 

υπάρχουν στο χώρο µετά την ανάπλαση-ανάδειξή του από το Δήµο Θέρµης.  

 Η δράση θα πραγµατοποιηθεί από τις 9:30 έως τις 13:30. Τις πρώτες ώρες το 

χώρο θα επισκεφθούν µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ στο διάστηµα 

12:00-13:30 η δράση θα υλοποιηθεί για το ευρύ κοινό. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2310 801402/801428 (Ά. Παντή, Χ. 

Μουσταντάµη) 

 

 Την Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 10:00  σε συνεργασία µε τον Δήµο 

Βόλβης θα πραγµατοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της αγροικίας της 

Ασπροβάλτας εκπαιδευτική δράση για µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα 

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

και ενηµερωθούν για την αρχαία τοπογραφία, να πάρουν µέρος σε εκπαιδευτικό 

παιχνίδι που θα εξελιχθεί στους χώρους της αγροικίας. 

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

 

Την Πέµπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 9:00-14:00 θα 

πραγµατοποιηθούν στο πρωτοβυζαντινό κτιριακό συγκρότηµα του Παλαιοκάστρου, 

τη λεγόµενη «Αγρέπαυλη», στο Ωραιόκαστρο, δύο εκπαιδευτικές δράσεις, µία για 

µαθητές Γ’ και µία για µαθητές Ε’  τάξης Δηµοτικού. Κύριος στόχος των δράσεων 

είναι  η εξοικείωση των παιδιών µε την ύπαρξη ενός αρχαιολογικού χώρου στο άµεσο 

οικιστικό περιβάλλον τους. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2310 801402/801428 (Ε. Ντάφου, Χ. 

Μουσταντάµη) 

 

 

AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνει  το Σάββατο 28 Μαΐου τις 

εξής θεµατικές ξεναγήσεις: 

Α) «Δρόµοι του λίθου» 

Περιήγηση στην υπαίθρια έκθεση του ΑΜΘ «Μνήµη και …Λίθοι» Η ξενάγηση εστιάζει 

στη διαχρονικότητα της σχέσης περιβάλλοντος και πολιτισµού ιχνηλατώντας τη 

διαδροµή των λίθων: από την εξόρυξη και την επεξεργασία έως τη διακίνηση και την 

ποικιλία των χρήσεών τους στην αρχιτεκτονική, την ταφική πρακτική την καθηµερινή 

ζωή. 

Ωρα εκδήλωσης: 10:30-11:30 
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Β) «Στεφάνια και φυσικός κόσµος» 

Μέσα από τα χρυσά στεφάνια που εκτίθενται στο Μουσείο παρουσιάζονται τρόποι µε 

τους οποίους ο φυσικός κόσµος αποτέλεσε στην αρχαιότητα πηγή έµπνευσης και 

δηµιουργίας. 

Ώρα εκδήλωσης: 11:30-12:30 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώνουν συµµετοχή στο τηλ:  2313  310301 από 

την Πέµπτη 19 Μαΐου έως και την Τετάρτη 24 Μαΐου και ώρες 12:30-14:30. 

Ο αριθµός θέσεων είναι περιορισµένος (οµάδα 25 ατόµων) και θα τηρηθεί αυστηρή 

σειρά προτεραιότητας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2313 310255 (Ε. Ιωαννίδου) 

 

 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, συµµετέχοντας στις Πράσινες 

Πολιτιστικές Διαδροµές, αναδεικνύει τον φυτικό κόσµο µέσα από τα εκθέµατα και τον 

κήπο του και, ακόµη πιο πέρα, πρασινίζει τη γειτονιά του… 

Οι φετινές δράσεις µε γενικό τίτλο  «Πράσινο εντός, εκτός και πέρα από 

αυτά…» διοργανώνονται σε συνεργασία µε το «Πελίτι» (εναλλακτική κοινότητα για τη 

διατήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας της χώρας), τον Δήµο Θεσσαλονίκης και 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και είναι οι εξής: 

Την Πέµπτη 26 και Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 9:00 θα 

πραγµατοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραµµα για παιδιά Ε΄ Δηµοτικού στη µόνιµη 

έκθεση και στον κήπο, µε θεµατικό άξονα τον φυτικό κόσµο. 

Την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 10:00 θα πραγµατοποιηθεί περιβαλλοντική 

δράση για οικογένειες (φύτευση αρωµατικών φυτών στη γειτονιά του Μουσείου). 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2313 306 403 (Ό. Μιχαλοπούλου) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων θα πραγµατοποιήσει την Πέµπτη 26 

Μαΐου και ώρα 10:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα που απευθύνεται σε νήπια και Α - Β τάξη Δηµοτικού µε τίτλο: 

«Ξεφυλλίζοντας το φυτολόγιο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων».  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  26510 01079  (Ε. Βασιλείου, Β. 

Γιαννάκη) 
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Την Πέµπτη 26 Μαΐου θα πραγµατοποιηθεί, σε συνεργασία µε το Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικών Δρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου και το Γεωπάρκο Δρυµών 

Βίκου-Αώου και Πίνδου,  εκπαιδευτικό πρόγραµµα στον αρχαιολογικό χώρο Βίτσας. 

 Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών. Οι µαθητές 

καλούνται µέσα από ένα φανταστικό ταξίδι στο χρόνο, µε σηµεία σταθµούς, µεταξύ 

άλλων, τον αρχαιολογικό χώρο Βίτσας και το Μεσοχώρι του σύγχρονου οικισµού να 

γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου τους, καθώς και την πανίδα και τη 

χλωρίδα της περιοχής, προκειµένου να κατανοήσουν τη σηµασία της προστασίας 

του ιστορικού και  φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της βιοποικιλότητας του 

Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  26510 01976 ( Ι. Κατσαδήµα – Β. 

Μαυρίκα) 

 

Την Παρασκευή 27  Μαΐου και ώρα 10:00 θα πραγµατοποιηθούν οι εξής δράσεις: 

Α)  Περιήγηση στο Κάστρο Ιωαννίνων, σε συνεργασία µε το Δήµο Ιωαννιτών.  

Β)  Ξενάγηση σε παιδιά Ε΄και ΣΤ΄ τάξης Δηµοτικού στον αρχαιολογικό χώρο της 

Καστρίτσας.  

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26510 39580/ 26510 01078-79/ 26510 

01060 (Α. Φιλίδου & Β. Μαυρίκα/ Ε. Βασιλείου & Β. Γιαννάκη/Π. Γιούνη) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας διοργανώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις: 

 

Α) Την Παρασκευή 27 Μαΐου  και ώρα 9:30, αρχαιολόγοι της Υπηρεσίας θα 

υποδεχθούν στην κεντρική πλατεία του χωριού της Φίλιας του Δ. Σοφάδων, Π.Ε. 

Καρδίτσας τους µαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης του 2ου Δηµοτικού Σχολείου Σοφάδων. 

Στη συνέχεια, θα πραγµατοποιηθεί περίπατος µε προορισµό τον Αρχαιολογικό χώρο 

της Ιτωνίας Αθηνάς στις όχθες του ποταµού Σοφαδίτη. Εκεί, θα ακολουθήσει 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα σχετικό µε τη λατρεία της Ιτωνίας Αθηνάς που τελετουργικά 

ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε τη φύση. Τέλος, οι µαθητές µετά από µία σύντοµη 

ξενάγηση στα αρχαιολογικά κατάλοιπα του Ιερού, θα έχουν τη δυνατότητα να 

απολαύσουν τη φυσική οµορφιά του χώρου γευµατίζοντας και παίζοντας. 

 

 Το Σάββατο 28 Μαΐου και ώρα 17:30, θα συναντηθούν στην κεντρική 

πλατεία της Καρδίτσας µικροί και µεγάλοι ποδηλάτες, οι οποίοι µε την καθοδήγηση 

των έµπειρων µελών του Π.Ο.Κ. θα κατευθυνθούν προς τον αρχαιολογικό χώρο του 
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Αρχαϊκού Ναού Απόλλωνα κοντά στο χωριό της Μητρόπολης Καρδίτσας. Εκεί, θα 

πραγµατοποιηθούν θεµατικές ξεναγήσεις στο µνηµείο από τους αρχαιολόγους της 

Υπηρεσία µας και περίπατος µέσα στον καταπράσινο περιβάλλοντα χώρο. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24410 61564(Λ.  Θεογιάννη, Φ. Τσιούκα) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων  Καστοριάς σε συνεργασία µε το Δήµο Καστοριάς, τη 

Διεύθυνση Α/βάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Μαυροχωρίου διοργανώνει για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό δύο 

πεζοπορικές διαδροµές. Συγκεκριµένα:  

- Την Πέµπτη 26 Μαΐου  και ώρα 9:30 – 12:30,  από το ναυτικό όµιλο 

Μαυροχωρίου, µέσω του µεταβυζαντινού Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής και της πεδιάδας 

Κρεπενής µε τους ‘αόρατους’ αρχαίους οικισµούς & τις τρεις αρχαίες νεκροπόλεις 

(8ος – τέλος 4ου αι. π.Χ.) στο νεολιθικό λιµναίο οικισµό Δισπηλιού των αγροτών-

ψαράδων και των ξυλουργών-λιθοξόων.  

Σηµείο συνάντησης:  

Ναυτικός Όµιλος Μαυροχωρίου (σε περίπτωση βροχής στην Αρχαιολογική Αποθήκη 

Ανασκαφών Δισπηλιού) 

Tηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24670 88200 (ΕΦΑ Καστοριάς), 24670 

85765 (Αρχαιολογικός Χώρος Δισπηλιού), 693 6644 322 (Γ. Στρατούλη) 

 

- Την Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 9:30 – 12:30, από τη Ρωµαϊκή Παραβέλα µε 

το ‘Κοινόν των Ορεστών΄ και τη Βυζαντινή Διοκλητιανούπολη των Τειχών … στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο των Ορεστών στο Άργος Ορεστικό. 

Σηµείο συνάντησης:  

Αρχαιολογικός χώρος Παραβέλας (σε περίπτωση βροχής στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

στο Άργος Ορεστικό) 

Tηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:24670 44616 (Αρχαιολογικό Μουσείο ΠΕ 

Καστοριάς στο Άργος Ορεστικό) 693 6644 322 (Γ.Στρατούλη) 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, διοργανώνει την Παρασκευή 27 Μαΐου δύο 

εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκδήλωσης µε τίτλο «Με οδηγό τα ζώα 

πάω βόλτα στο Μουσείο», τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Κιλκίς θα ανακαλύψουν 
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µέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και στον κήπο µε τη βοήθεια καρτών, 

εκθέµατα µε θέµα τα ζώα.  

Ώρα εκδήλωσης:10:00-12:00 

 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης  εκδήλωσης µε θέµα: «Τι µπορώ να δω από το 

φυσικό περιβάλλον σε µια εκκλησία;» θα πραγµατοποιηθεί θεµατική ξενάγηση στον 

Ιερό Ναό του Αγίου Δηµητρίου στην Αξιούπολη. Η ξενάγηση απευθύνεται σε 

σχολικές οµάδες της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δηµοτικού, που έχουν διδαχθεί ή διδάσκονται 

βυζαντινή ιστορία και περιλαµβάνει στοιχεία για την ιστορία του ναού του Αγίου 

Δηµητρίου και ιδίως για τον τρόπο απεικόνισης και ερµηνείας του φυσικού τοπίου και 

της βλάστησης, µε βάση τις τοιχογραφίες και τις εικόνες του ναού.  

Ώρα εκδήλωσης:11:00-13:00 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 23410 22477/ 2310 801402, 

(Μ.Παρχαρίδου, Μ. Φαρµάκη) 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης θα πραγµατοποιήσει την Παρασκευή 27 

Μαΐου την εκδήλωση µε τίτλο «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδροµές, ερευνώντας το 

παρελθόν». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγµατοποιηθούν: 

Α) Τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Φυτά και Πολιτισµός: σπόροι της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής. Η 

περιοδική έκθεση αποτελεί δάνειο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και θα 

παραµείνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής έως τον Ιούλιο του 2016.  

Ώρα εγκαινίων 10:00. 

Β) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα και εργαστήρι αρχαιοβοτανικής για µικρούς και 

µεγάλους. Στον αύλειο χώρο του µουσείου µικροί και µεγάλοι θα µπορέσουν να 

µυηθούν από αρχαιοβοτανολόγο στον κόσµο της αρχαιοβοτανικής γνωρίζοντας τις 

σχετικές διαδικασίες (διαδικασία επίπλευσης- νεροκόσκινου).  

 Ώρα εκδήλωσης: 10:30 – 14:00  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2461 098800/ 98801 ( Α. 

Χονδρογιάννη – Μετόκη,  κα Δ.Θεοδώρου) 
 
 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας θα υλοποιήσει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

 - Στις 26 και 27 Μαΐου και ώρα 9:00.-14:00 στο Διαχρονικό Μουσείο 
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Λάρισας, και συγκεκριµένα στην ενότητα «Στις όχθες του Πηνειού» (παλαιολιθική 

περίοδος), θεµατική ξενάγηση για το κοινό και εκπαιδευτική δράση για µαθητές 

Δηµοτικού µε τίτλο: «Χλωρίδα και πανίδα του Πηνειού ποταµού κατά την 

Παλαιολιθική εποχή». 

- Στις 4 Ιουνίου και ώρα 19:00, σε συνεργασία µε το σωµατείο «Δρυάς» για 

το περιβάλλον και τον πολιτισµό του Κάτω Ολύµπου, Ανατολικού Κισσάβου, Πηνειού 

και Τεµπών, ξενάγηση στο «Πετρογέφυρο» Δήµου Τεµπών και στη συνέχεια µουσική 

εκδήλωση. Το συγκεκριµένο γεφύρι βρίσκεται στις εκβολές του Πηνειού ποταµού. 

Πρόκειται για κτίσµα της οθωµανικής περιόδου, αλλά τα θεµέλιά του χρονολογούνται 

στη βυζαντινή περίοδο. 
Σηµείο συνάντησης: «Πετρογέφυρο» Δήµου Τεµπών  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2413508282, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 

(Δ. Δηληµίτη) 

 

 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωµένου Δάσους Λέσβου και το Μουσείο Βιοµηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου 

θα πραγµατοποιήσουν εκδηλώσεις ως εξής:  

- Κυριακή 29 Μαΐου: «Πέτρα, νερό και ελιά: διαδροµή στα µνηµεία της 

κεντρικής Λέσβου». Η διαδροµή καλύπτει το  κεντρικό τµήµα του νησιού, την 

αγροτική περιοχή της Αγίας Παρασκευής και την αρχαία Πύρρα, ώστε οι επισκέπτες 

να γνωρίσουν σηµαντικά πολιτιστικά µνηµεία, γεώτοπους και  δηµιουργήµατα της 

νεότερης και σύγχρονης λαϊκής παράδοσης. Θα επισκεφθούµε το Μουσείο 

Βιοµηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στην Αγία Παρασκευή, το Γεφύρι της Κρεµαστής, 

την Αρχαιολογική Συλλογή Νάπης, την Παλαιοχριστιανική Βασιλική Χαλινάδου και 

την αρχαία Πύρρα. 

Αναχώρηση στις 08:30 από το άγαλµα της Μικρασιάτισσας Μάνας στην 

Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης. Μεταφορά µε τουριστικό λεωφορείο (το αντίτιµο θα 

καταβληθεί από τους συµµετέχοντες) ή µε ιδιωτικά αυτοκίνητα. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22510 42589, 22510 40716, 22510 

40135 (Μ. Σαραντινού,  Φ. Παχού), 22510 47033 (Ν. Μπεντάνα), 22530 32300 (Μ. 

Παπαδοπούλου). Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος, τόσο στις διαδροµές 

παρακαλούνται να δηλώσουν συµµετοχή έως την Δευτέρα 23 Μαΐου.  
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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας θα πραγµατοποιήσει τις ακόλουθες 

δράσεις:  

- Την Τετάρτη 25  Μαΐου και ώρα 9:00 σε συνεργασία µε το 2ο Δηµοτικό 

Σχολείο Αλµυρού εκπαιδευτική περιήγηση σε δύο θολωτούς µυκηναϊκούς τάφους στη 

θέση «Γρίτσα» Πτελεού Ν. Μαγνησίας. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε περίπατο 

από τους θολωτούς τάφους µέχρι τον υγροβιότοπο της Λειχούρας, ο οποίος 

προστατεύεται από την «Natura», όπου οι µαθητές θα γνωρίσουν την χλωρίδα και 

την πανίδα της περιοχής και θα µάθουν για τους µύθους που υπάρχουν γύρω από 

αυτήν. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  24210 76278 & 6972603575 (Β. 

Ροντήρη) 

 

- Την Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 10:00 – 12:00 οι µαθητές του 1ου 

Δηµοτικού Σχολείου Αισωνίας θα συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

«Σκάψε, ψάξε και θα το βρεις!». Πρόκειται για  «προσοµοίωση» ανασκαφής στο 

µυκηναϊκό οικισµό Διµηνίου, στη διάρκεια της οποίας οι µικροί «αρχαιολόγοι», 

χωρισµένοι σε οµάδες εργασίας, θα αναλάβουν το ρόλο των ανασκαφέων φέρνοντας 

στο φως οµοιώµατα αρχαίων αντικειµένων, φροντίζοντας στη συνέχεια για τον 

καθαρισµό, τη συντήρηση, την  καταγραφή και τη φωτογράφησή τους. Δουλεύοντας 

µε πραγµατικά εργαλεία στο σκάµµα θα νιώσουν πραγµατικοί αρχαιολόγοι, θα 

ανακαλύψουν τα ίχνη των ανθρώπων στο περιβάλλον, θα  βιώσουν  τη µαγευτική 

διαδικασία που οδηγεί τα ευρήµατα από το χώµα στο µουσείο, µε τελικό στόχο την 

ευαισθητοποίηση τους στην προστασία του αρχαιολογικού πλούτου της 

περιοχήςτους. Απαραίτητη προϋπόθεση:  Κατάλληλα ρούχα, καπέλο και όρεξη για 

σκάψιµο. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24210 76278 & 24210 85960 (κα Στ. 

Αλεξάνδρου) 

 

- Την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 11:00 θα πραγµατοποιηθεί πρωινός 

περίπατος στο µυχό του Παγασητικού Κόλπου, από τους πρόποδες του λόφου της 

Γορίτσας και τα Πευκάκια στο Κάστρο του Βόλου. Πρόκειται για ένα διαχρονικό ταξίδι 

στο προσφιλές τοπόσηµο των Βολιωτών, την παραλία της πόλης. Πρόκειται για έναν 

χαλαρό περίπατο πλάι στη θάλασσα, από τις εκβολές του Αναύρου ως τον 

Κραυσίδωνα, µε ενδιάµεσους σταθµούς επιλεγµένα, διαχρονικά µνηµεία της πόλης, 

από την Εποχή των Αργοναυτών ως τις µέρες µας και µε στόχο την ανάδειξη της 

ιστορικής ταυτότητας των κοινωνιών στο µυχό του Παγασητικού.  
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Σηµείο συνάντησης: Παραλία, µπροστά από το «Αθανασάκειο» 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24210  76278 (Δ. Αγνουσιώτης & Ά. 

Γιαλούρη) 

 

 - Την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 11:00, στον αρχαιολογικό χώρο 

Φθιωτίδων Θηβών (Ν. Αγχίαλος), θα πραγµατοποιηθεί η δράση µε τίτλο «Ένας 

περίπατος στην παλαιοχριστιανική πόλη των Φθιωτίδων Θηβών». Πρόκειται για έναν 

πολιτιστικό περίπατο στα σηµαντικότερα µνηµεία της παλαιοχριστιανικής πόλης των 

Φθιωτίδων Θηβών. Τα µνηµεία της πόλης αποτελούν όχι µόνο ένα κοµµάτι του 

πολιτιστικού παρελθόντος αλλά και του ιστορικού παρόντος και σε συνδυασµό µε το 

ευρύτερο φυσικό περιβάλλον αποτελούν έναν πνεύµονα ζωής στην πόλη της Νέας 

Αγχιάλου.   

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24210 76278 & 24280 77057 (Π. 

Σταντζούρης) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας θα πραγµατοποιήσει την Πέµπτη 26 και 

την Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 9:00-12:30 την εκπαιδευτική δράση «Τα 

πρόσωπα του χρόνου στον αρχαιολογικό χώρο των Ακοβίτικων». Πρόκειται για 

παραποτάµια περιήγηση και θεµατική ξενάγηση σε µαθητές της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στον αρχαιολογικό χώρο των Ακοβίτικων. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:  27210 22534, 27210 63100 (Σ. 

Φριτζίλας – Μ. Τσουλάκου) 

 

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων σε συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Μεσσηνίας θα πραγµατοποιήσει από την Πέµπτη 26 έως την Κυριακή 29 Μαΐου και 

ώρες 8:00-20:00, εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα «Καταποντισµένες Προϊστορικές 

Πολιτείες και Αρχαία Ναυάγια». Το πρόγραµµα θα παρουσιαστεί στο µουσείο ΠΑΣΑ, 

εντός του Φρουρίου της Πύλου. Θα περιλαµβάνει τα κάτωθι: Παρουσίαση της 

καταποντισµένης προϊστορικής (µέσης εποχής του Χαλκού) πολιτείας της Μεθώνης, 

το ναυάγιο «ΜένTωρ» των Κυθήρων (πρόκειται για το Ναυάγιο µε την µεταφορά των 

γλυπτών της Ακρόπολης από το Λόρδο Έλγιν), καθώς και την Υποθαλάσσια 

Αποτύπωση Λιµενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Σταδίου στη Δήλο. 

Επιπροσθέτως θα παρουσιαστούν διερευνητικές αυτοψίες και αποτύπωση του 

παλαιού λιµανιού της Σκιάθου καθώς και την Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα στους 
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Φούρνους , που αφορά στον εντοπισµό 22 ναυαγίων. Τέλος θα πραγµατοποιηθεί 

ξενάγηση στα δύο µουσεία µας ΠΑΣΑ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ. 

Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής έως τις 23/05/2016. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: (6999973300  Η. Κούβελας, 6937367016,  Ι. 

Σπυροπούλου, 6976673225  Δ.  Παπαγιάκουµος) 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης και ο Μορφωτικός Όµιλος Κοµοτηνής 

συνδιοργανώνουν το Σάββατο 28 Μαΐου και ώρα 8:00 για τα µέλη του Οµίλου 

oδοιπορικό στα σηµαντικότερα µνηµεία του Νοµού Ξάνθης. 

Τη Δευτέρα  23 Μαΐου θα πραγµατοποιηθεί υποστηρικτική διάλεξη µε θέµα 

«Οδοιπορικό στα µνηµεία του Νοµού Ξάνθης», η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Μορφωτικού οµίλου Κοµοτηνής στην Κοµοτηνή. 

 

Σηµείο συνάντησης: Γραφεία Μορφωτικού Οµίλου Κοµοτηνής 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 25410 51003 (Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αβδήρων) 6948507794  (Κ. Καλλιντζή για την ΕΦΑ Ξάνθης),6944421978(Γ. 

Πασσόπουλος για τον Μορφωτικό Όµιλο Κοµοτηνής). 

 

 

 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, θα πραγµατοποιήσει στις 27-28 Μαΐου και 

ώρα 10:00  – 18:00  εκδήλωση µε τίτλο «Αγγειοπλαστική: Τέχνη από χώµα και νερό» 

στο θεµατικό πάρκο Λειβήθρων, η οποία περιλαµβάνει: 

Α. Αρχαιολογική παρουσίαση της αγγειοπλαστικής διαχρονικά (κατασκευή – 

διακόσµηση – όπτηση χειροποίητων και τροχήλατων κεραµικών αγγείων). 

Β. Θεωρητικό και πρακτικό σεµινάριο κατασκευής κεραµικού κλιβάνου (ξυλοκάµινου) 

µικρών διαστάσεων από τον κεραµέα Σταγκίδη Ιωάννη.  

Γ. Αρχαιολογικό περίπατο στην ακρόπολη Λειβήθρων, γνωστή στη µυθολογηµένη 

ιστορία λόγω της παραδιδόµενης σχέσης της µε τη Μουσική οικογένεια (Ορφέας / 

Μούσες).  Οι αρχαιότερες -προς το παρόν- ενδείξεις ζωής στην ακρόπολη είναι του 

8oυ αι. π.Χ. Η καταστροφή και εγκατάλειψή της τοποθετείται στις αρχές του 1ου αι. 

π.Χ. Η ριψοκίνδυνη επιλογή της θέσης φαίνεται πως είναι η αιτία της καταστροφής 

της, είναι ωστόσο, και η αιτία της απαράµιλλης οµορφιάς του φυσικού της 

περιβάλλοντος στον Όλυµπο. 
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Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2352033884 & 2351047883 (Ε. Κλινάκη, Σ. 

Κουλίδου, Ευτ. Παπαδοπούλου, Β. Κυπριανού) 

 

 

 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας σε συνεργασία µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

(ΙΓΜΕ) Πρέβεζας θα πραγµατοποιήσει το Σάββατο 28 Μαΐου και ώρα 10:30-13:30 

δράση που θα περιλαµβάνει οµιλίες και περιήγηση µε κύριο θεµατικό άξονα την 

προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης και την εκπαίδευση των πολιτών σε θέµατα 

προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της 

χώρας.  

 Οι οµιλητές θα αναφερθούν αντίστοιχα στα εκπαιδευτικά προγράµµατα που 

υλοποιούνται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας στον 

αρχαιολογικό χώρο του Υδραγωγείου Νικόπολης στις θέσεις Άγιος Γεώργιος και 

Κοκκινόπηλος Πρέβεζας. Για τους χώρους θα γίνει αναλυτική αναφορά από την 

Προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας κα Α. Αγγέλη, η οποία θα αναφερθεί 

και στις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Από τον Προϊστάµενο του ΙΓΜΕ Πρέβεζας κ. Β. Νικολάου θα γίνει αναφορά στο 

γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στους προαναφερθέντες 

χώρους.  

Οµιλίες 10:30-12:00 

Επίσκεψη: 12:00 – 13:30  

Επιλεγµένα σηµεία πορείας του αγωγού του Υδραγωγείου της Νικόπολης: 

Κοκκινόπηλος, Πηγές Αγίου Γεωργίου 

Σηµείο συνάντησης: ΚΠΕ Φιλιππιάδας, Εγκαταστάσεις Παιδόπολης Δήµου Ζηρού 

Τηλέφωνο/Όνοµα επικοινωνίας για το κοινό:  2682089890 (Π. Μπάρκα) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: efapre@culture.gr 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

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

Δήµο Μυλοποτάµου και την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύµνης και Αυλοποτάµου υλοποιεί 

ένα πρόγραµµα ξεναγήσεων σε ιστορικούς τόπους που συνδέονται άµεσα µε το 

φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα:  

 -Το Σάββατο 28 Μαΐου και ώρα 9:00 θα πραγµατοποιηθεί περιήγηση στα 

µνηµεία της εισόδου του Αρκαδιώτικου φαραγγιού (µικρή περιπατητική διαδροµή), τη 

Μονή Αρκαδίου και τον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας, στη θέση Πυργί. 
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Ξενάγηση: Κ.Γιαπιτσόγλου (ΕΦΑ Ρεθύµνου), Χ.Τσιγωνάκη, Λέκτορας Βυζαντινής 

Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Σηµείο εκκίνησης: Ρέθυµνο, ανατολική πόρτα του Δηµοτικού Κήπου (έναντι 

Parking) 

Ώρα εκκίνησης: 9:00 (αναχώρηση λεωφορείου) 

 

 - Την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 9:00 θα πραγµατοποιηθεί επίσκεψη στον 

οικισµό Επισκοπή Μυλοποτάµου και στην Μονή Τιµίου Σταυρού Βωσάκου. 

Σηµείο εκκίνησης: Ρέθυµνο, ανατολική πόρτα του Δηµοτικού Κήπου (έναντι 

Parking) 

Ώρα εκκίνησης: 9:00 (αναχώρηση λεωφορείου) 

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

του περιορισµένου αριθµού θέσεων στο λεωφορείο, θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:28310 23653, 28310 58843 (Μ. Πατεράκη 

και Α. Φραϊδάκη)  

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: efareth@culture.gr. 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης  θα πραγµατοποιήσει την Παρασκευή 27 

Μαΐου  και ώρα 10:00 στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Κοµοτηνής την 

εκπαιδευτική δράση για πολύ µικρούς επισκέπτες µε τίτλο «Όταν οι νεράιδες, τα 

ξωτικά και τα αγάλµατα φωλιάζουν στον κήπο του µουσείου…». 

 

 Πρόκειται για µία γνωριµία µε τα εκθέµατα του κατάφυτου προαύλιου χώρου 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Κοµοτηνής µε τη µορφή εκπαιδευτικού προγράµµατος 

για σχολικές νηπιακές οµάδες, το οποίο θα περιλαµβάνει την αφήγηση και τη 

δηµιουργία µύθων εµπνευσµένων από την αρχαία ελληνική µυθολογία, τη φύση και 

τα µουσειακά εκθέµατα σε µια πρωτότυπη συνδιάλεξη. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2531022411(Ν.Δαλακούρα) 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάµου και Ικαρίας  σε συνεργασία µε τη ζωγράφο- 

αγιογράφο  Β. Λεκάτου θα πραγµατοποιήσει την Πέµπτη 26 και την Παρασκευή 27 

Μαΐου και ώρα 9:30 τη δράση «Η φύση συνοµιλεί µε την τέχνη από την αρχαιότητα 

ως και σήµερα» στον αύλειο χώρο του Ι. Ν. Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην 

περιοχή Ποτάµι, στο Καρλόβασι Σάµου. Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 
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απευθύνεται σε σχολικές οµάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Ε΄- Στ΄ δηµοτικού). 

Σκοπός του είναι οι µαθητές να κατανοήσουν πως η φύση µεταπλάθεται στην τέχνη 

καθώς και να αντιληφθούν πως η φύση εµπνέει καλλιτέχνες κάθε εποχής. Μέσα από 

διαδραστικές εµπειρίες, εκπαιδευτικό παιχνίδι και εικαστική δραστηριότητα οι µαθητές 

θα ερευνήσουν και θα κατανοήσουν τη σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος µε τον 

πολιτισµό. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22730 62811,  2273062813 

(Κ. Μαυροµµάτη) 

 

 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών θα πραγµατοποιήσει την Πέµπτη 26 Μαΐου 

ξεναγήσεις σε µνηµεία της πόλης των Σερρών. Με αφετηρία το ναό του Αγίου 

Συµεών που βρίσκεται σε περιαστικό άλσος στις βορειοδυτικές παρυφές της πόλης 

των Σερρών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία επαφής µε το φυσικό περιβάλλον, αλλά 

και µε αρχαιότητες διακοσµηµένες µε φυτικά θέµατα. Θα ακολουθήσει σύντοµος 

περίπατος έως το Μπεζεστένι στο κέντρο της πόλης, όπου και θα γίνει θεµατική 

ξενάγηση µε αρχαιότητες προερχόµενες από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή των 

Σερρών, διακοσµηµένες µε θέµατα από τη χλωρίδα. 

Ώρες εκδήλωσης: 10:00, 11:30, 13:00  

Αριθµός συµµετεχόντων ανά ξενάγηση: είκοσι (20) 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.    

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 23210 21084( Ν. Βλάσκος) 

 

 

 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων σε συνεργασία µε τον Δήµο Τρικκαίων, θα 

πραγµατοποιήσει την Πέµπτη 26 Μαΐου και Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα      

10:00–14:00 στο Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων τη δράση µε τίτλο: «Πράσινες 

Πολιτιστικές Διαδροµές … Το Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων και το περιβάλλον του». 

Θα διοργανωθούν ξεναγήσεις εντός του κάστρου, καθώς και στον τρίτο οχυρωµατικό 

περίβολό του, ο οποίος αποκαταστάθηκε πρόσφατα (πρόγραµµα ΕΣΠΑ). 

Παράλληλα το Σάββατο 28 Μαΐου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων σε 

συνεργασία µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 

EuropeinmyRegion “OpenEUProjectDays” πρόκειται να πραγµατοποιήσουν στο 

βυζαντινό κάστρο Τρικάλων δράση µε θέµα: «Κυνήγι θησαυρού» (11:00.- 18:00), 

ενώ την Κυριακή 29 Μαΐου το κάστρο θα παραµείνει ανοικτό για το ευρύ κοινό 

(9:00.- 16:00.). 
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Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό:  24310 76647 (Ρ. Μπαλογιάννη, Μ. 

Θεοφάνους) 

 

 

 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, σε συνεργασία µε τον 

Δήµο Λαµιέων, την Διεύθυνση Α/βάθµιας και Β’/βάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 

Φθιώτιδας και το Λύκειο Ελληνίδων θα πραγµατοποιήσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:  

ΛΑΜΙΑ  

Πέµπτη 26 Μαΐου  

Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου του Δήµου Λαµιέων 

• Οµιλία µε θέµα «Κάστρα και οχυρώσεις. Τα πέτρινα µονοπάτια της πολιτιστικής 

µας κληρονοµιάς» από την κ. Αθανασία Τσόκα, αρχαιολόγο. Παρουσίαση 

κινουµένων σχεδίων µε θέµα τα Βυζαντινά κάστρα της Στερεάς Ελλάδας από τον 

κ. Γεώργιο Σταυρόπουλο, υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων Α/βάθµιας 

Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και τέλος παρουσίαση δηµοτικών τραγουδιών από το 

Γυµνάσιο Υπάτης και το Μουσικό Σχολείο Λαµίας µε τη συµµετοχή του Λυκείου 

Ελληνίδων. 

Ώρα εκδήλωσης: 8:00 – 11:00 

Σηµείο συνάντησης: Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου του Δήµου Λαµιέων. 

      Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22310 29992(Α.  Τσόκα) 

 

ΥΠΑΤΗ 

Παρασκευή 27 Μαΐου  

• Εκπαιδευτικός περίπατος στο Μεσαιωνικό Κάστρο Υπάτης µε αναφορά στην 

ιστορία του µνηµείου, στα κριτήρια επιλογής θέσης, στα υλικά δοµής, τους 

σκοπούς της ίδρυσής του, στο ιστορικό γίγνεσθαι της περιοχής, ως πυρήνας 

κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης και φορέας ιστορικής µνήµης. 

Ώρα εκδήλωσης: 9:00 – 11:00 

Σηµείο συνάντησης: Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη. 

      Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22310 29992(Α.  Τσόκα) 

 

 

 

 

ΛΟΚΡΟΙ 

Πέµπτη 26 Μαΐου  
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• Αρχαιολογικός Χώρος Κύνου. Ξενάγηση µαθητών µε θεµατικό άξονα τη 

γνωριµία των µαθητών µε την έννοια της ναυτοσύνης και της σηµασίας της για τη 

ζωή του ανθρώπου, όπως καταδεικνύουν ο προϊστορικός παράκτιος οικισµός 

στη θέση Κύνος Λειβανατών  και  ο λιθόκτιστος φάρος της Αρκίτσας. 

Ώρα εκδήλωσης: 8:00 – 14:00 

Σηµείο συνάντησης: Αρχαιολογικός Χώρος Κύνου. 

 

Παρασκευή 27 Μαΐου  

• Δράση εκπαιδευτικού προγράµµατος, σχετικά µε την κατασκευή πήλινων 

οµοιωµάτων πλοίων και σφραγισµάτων µε πρότυπα εικόνες αντίστοιχων 

κινητών ευρηµάτων της Μυκηναϊκής περιόδου που προέκυψαν από την 

ανασκαφή του οικισµού του Κύνου. 

Ώρα εκδήλωσης: 8:00 – 14:00 

Σηµείο συνάντησης: Αρχαιολογικός Χώρος Κύνου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:6944391677 (Π.  Κουνούκλας) 

 

ΣΤΥΛΙΔΑ 

Πέµπτη 26 Μαΐου  

• Παρουσίαση των πρόσφατων αρχαιολογικών ευρηµάτων της αρχαίας πόλης 

του Εχίνου που προέκυψαν στο πλαίσιο κατασκευής του αυτοκινητοδρόµου 

ΠΑΘΕ (2008-2015). Ξενάγηση των µαθητών στη βιοτεχνική εγκατάσταση 

παραγωγής οίνου (4ος – 6ος αι. µ.Χ.) στον Αχινό Φθιώτιδας και τέλος 

παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Φτιάχνοντας Κρασί στον 

Αχινό». 

 Ώρα εκδήλωσης: 8:30 - 12.00 

 Σηµείο συνάντησης:2ο Δηµοτικό Σχολείο Εχιναίων 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22310 29992 (Φ.Τιλελή) 

 

 

 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας σε συνεργασία µε το Φορέα Διαχείρισης 

του Εθνικού Δρυµού Παρνασσού πραγµατοποιούν την Παρασκευή 27 Μαΐου και 

ώρα 9:30-11:30 την εκδήλωση «Διαδροµές στην Αρχαία Φωκίδα». Στόχος της 

εκδήλωσης είναι να προσεγγίσουν οι συµµετέχοντες τα µνηµεία της αρχαίας Φωκίδας 

στην περιοχή του Παρνασσού όπως η οχύρωση της αρχαίας Λίλαιας, τα ερείπια του 

βυζαντινού ναού της Παναγίας της Μαυροµαντήλας (Αγία Ελεούσα), του ναού του 

Αγίου Χριστόφορου των παλαιοχριστιανικών χρόνων και τις πηγές του Κηφισού 

ποταµού. 
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Σηµείο συνάντησης: Δηµοτικό Σχολείο Πολυδρόσου 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 22650 82346, 22650 82313 ( Α. Τσαρούχα) 

 
 

 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων διοργανώνει την Κυριακή 29 Μαΐου και 

ώρα 8:30 την εκδήλωση µε τίτλο "Γνωριµία µε τα µεσαιωνικά µνηµεία του 

Ιναχωρίου". Θα γίνει περιήγηση σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα της εκκλησιαστικής 

τέχνης της πρώιµης ενετοκρατίας αλλά και της κοσµικής αρχιτεκτονικής της Κρητικής 

Αναγέννησης, µε στόχο να αποκτήσουν οι συµµετέχοντες µια εικόνα της περιοχής 

κατά την πρώιµη ενετοκρατία. Η περιήγησή θα ολοκληρωθεί µε την επίσκεψη στο 

νεότερο, αλλά ενδιαφέρον, µοναστήρι της Παναγίας της Χρυσοσκαλίτισσας, όπου το 

εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον δένει αρµονικά µε την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Εκκίνηση λεωφορείων:  8:30   

Σηµείο συνάντησης: Αγορά (έναντι γραφείων ΑΝΕΚ) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 28210 53033 (Γ.Φαντάκης) 

 
 

 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγµατοποιήσει την Κυριακή 29 Μαΐου 

πεζοπορία στον παλιό (τούρκικο) δρόµο προς τη Βολισσό.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22710 44238, 22710 44738 (Στ. Φαϊτάκη)	  


