
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2018 

28-30 Σεπτεμβρίου 2018 

ΠΟΛ(ε)ΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

ΑΤΤΙΚΗ 

Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων (29-30/9, 10.30-11.30π.μ) 

«Το Μέγαρο της Βουλής: μια άλλη διαδρομή» Δύο 

ξεναγήσεις στη μεσημβρινή πλευρά του κτηρίου 

της Βουλής σε χώρους μη επισκέψιμους στις 

συνήθεις ξεναγήσεις, όπως το γραφείο του 

Προέδρου της Βουλής, το γραφείο πρωθυπουργού, 

το εντευκτήριο των βουλευτών, ο νότιος 

περίβολος. 
Για όλες τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση 
συμμετοχής στο τηλέφωνο 210 3735245  
Τ/ 210 3735237 
Ε-mail. p.moraiti@parliament.gr 
Βουλή των Ελλήνων  

 

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (28/9) 

28/9, 10.00-12.00 «Ταξιδεύοντας στην Αθήνα τον 5ο 

αι.π.Χ» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δ΄ έως 

Στ ΄ Τάξης Δημοτικού. Οι μαθητές μέσω της έρευνας 

στον εκθεσιακό χώρο και βιωματικών 

δραστηριοτήτων θα ανακαλύψουν την 

καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα με ιδιαίτερη 

έμφαση στον τρόπο λειτουργίας της Αθηναϊκής 

Δημοκρατίας. Τέλος θα συμμετάσχουν σε 

εικαστικό εργαστήρι.  

28/9, 11.00-13.00 «ΠΟΛ(Ε)ΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» Θεματική 

σπονδυλωτή περιήγηση για ενήλικες από 

αρχαιολόγους του Μουσείου. Η ξενάγηση θα 

παρουσιάσει όψεις της δημόσιας και ιδιωτικής 

ζωής των πολιτών, εμπλουτισμένες με στοιχεία 

ενσωμάτωσης, απόρριψης καθώς και εκδηλώσεις 

κοινωνικής συνοχής.  

28/9, 17.00-19.00 «Βρέθηκαν στην Αθήνα: ιστορίες της 

πόλης μέσα από τα αρχαία της». Θεματική περιήγηση 

για ενήλικες από αρχαιολόγους του μουσείου με 

θέμα τις πολιτισμικές διαστρωματώσεις της 

Αθήνας και τις μνήμες που οι αρχαιότητες του 

mailto:p.moraiti@parliament.gr


μουσείου αποκαλύπτουν για τη διαχρονική ζωή 

στην πόλη.  
Για όλες τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση 

συμμετοχής στα τηλέφωνα 213214 4866/ -4893 

Τ/213214 4810 

E-mail. eam@culture.gr  

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  

 

Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο (28-30/9) 

27/9,19.00 Εγκαίνια έκθεσης «MONUMENT», τηςεικαστικού      

Natacha Mankowski. Η καλλιτέχνης παρουσιάζει το      

αποτέλεσμα της δουλειάς της κατά τη διάρκεια       

της «φιλοξενίας της» στο Επιγραφικό Μουσείο      

τον Μάιο του 2018, που είναι εμπνευσμένο από τις         

αρχαίες ελληνικές επιγραφέςκαιτηνπροέλευση      

της ύλης πάνω στην οποία είναι χαραγμένες.  

28,29/9, 12.00-13.30 Ξεναγήσεις στην έκθεση επιγραφών      

«Δημόσια έργα της αρχαιότητας». Στην έκθεση      

παρουσιάζονται επιγραφές που αναφέρονται    

σε δημόσια έργα και οικοδομικά προγράμματα της       

αρχαιότητας, τόσο της μόνιμης έκθεσης, όσο και       

προερχόμενες από τις αποθήκες του μουσείου που       

θα μεταφερθούν ειδικά για τις ανάγκες της.  

28/9, 18.00-19.30 Βραδιά του ερευνητή: «Λίθινη      

Βιβλιοθήκη: μελέτη και έρευνα αρχαίων     

επιγραφών». 20.00 προβολή της μικρού μήκουςταινίας       

του Φίλιππου Κουτσαφτή «TO-RA-KE» 

29/9, 19.30–21.30 προβολή της ταινίας του Φίλιππου       

Κουτσαφτή «ΑΡΚΑΔΙΑ ΧΑΙΡΕ» 

28,29/9 Εκδηλώσεις στην οδό Τοσίτσα σε      

συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο     

Πολυτεχνείο/Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   

και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Τ/ 210 8217637, 210 8847577 

E-mail: ema@culture.gr  

Επιγραφικό Μουσείο, ΕθνικόΜετσόβιοΠολυτεχνείο –      

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑνώτατηΣχολήΚαλών      

Τεχνών 
 

Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο (28,29/9) 

28/9, 10.30 Θεματική περιήγηση σε ενήλικες με τίτλο 

«Η Αθήνα της εποχής του Ερρίκου Σλήμαν». 

29/9, 20.00 Μουσική εκδήλωση στο café του κήπου του 

Νομισματικού Μουσείου σε συνδιοργάνωση με το 

Ωδείο Μάνδρας. 
Τ/ 210 3632057 

E-mail. nm@culture.gr  

Νομισματικό Μουσείο, Ωδείο Μάνδρας  
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Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

(27-30/9) 

27,28/9 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ιστορίες 

πόλεων» για σχολικές ομάδες από Ε΄ Δημοτικού 

28-30/9 Θεματικές ξεναγήσεις «Η δομή και η εξέλιξη 

των πόλεων από την παλαιοχριστιανική εποχή 

έως τους νεώτερους χρόνους» από τους 

αρχαιολόγους του Μουσείου (28/9 ώρα 12.00, 29/9 ώρα 11.00, 

30/9 ώρα 12.00) 

30/9 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η δομή και η 

εξέλιξη των πόλεων από την 

παλαιοχριστιανική εποχή μέχρι και την Άλωση» 

για οικογένειες με παιδιά από 10ετών. Στο τέλος 

του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί 

κατασκευαστική δραστηριότητα.  

Τ/ 213 213 9572 

E.mail. info.bma@culture.gr  

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
 

Αθήνα, Ιστορικό Κέντρο (28-30/9) 
Εν εξελίξει εικαστική παρέμβαση του Νίκου 
Τσουνάκα σε τοίχους κτηρίων του ιστορικού 
κέντρου  με θέμα τη σχέση της σύγχρονης πόλης με 
την πολιτιστικής της κληρονομιά. 
Το έργο, το οποίο αποτελεί μέρος σπονδυλωτής 
εικαστικής παρέμβασης του ίδιου καλλιτέχνη σε 
Αθήνα,  Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, είναι δράση 
που σχεδίασε η Διεύθυνση Αρχαιολογικών 
Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού για τον εορτασμό του «2018 
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
T/210 3310762, 210 3230005 
E-.mail saidoni@culture.gr  
Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/ ΥΠΠΟΑ, Διεθνές 
Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας (ADAF)  
 

Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος  Ακρόπολης (28/9, 9.30) 
 «Η Ακρόπολη στη ζωή της 
πόλης»  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το ρόλο 
της Ακρόπολης στη θρησκευτική, πολιτική και 
πολιτιστική ζωή της πόλης κατά την κλασική 
εποχή. 
Τ/ 210 9239186 
E-mail: education.ysma@culture.gr 
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης – Τομέας 
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης 
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Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού (28-30/9, 
17.30-19.00) 
Θεματική ξενάγηση (17.30-17.45) και θεατρική 
παράσταση με δραματοποιημένη μεταφορά του 
παιδικού βιβλίου του Χρήστου Μπουλώτη «Ένα 
κορίτσι φτερουγίζει στον Κεραμεικό» (Εκδόσεις 
ΠΙΟΠ, 2011) από τη Θεατρική Ομάδα Ομίλου Πειραιώς 
σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρρού. Το έργο είναι 
εμπνευσμένο από την ιστορία για ένα κορίτσι, τη 
Μύρτιδα, που χάθηκε στον λοιμό της κλασικής 
Αθήνας, με αφορμή την ανασκαφή ομαδικού τάφου 
στην περιοχή του Κεραμεικού.. 
Τ/ 210 3450140 (ΕΑΠΑ), 210 3256943 (ΠΙΟΠ) 
E-mail. efaath@culture.gr , karagianniou@piraeusbank.gr  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 
 

Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος Φιλοπάππου (28/9, 

18:00-20:00) 

Λυρική τραγωδία ΄Τραχίνιες’ του Σοφοκλή από τη 

Θεατρική Ομάδα Καλλιτεχνών της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής σε σκηνοθεσία Ειρήνης Κώνστα και 

μουσική του Παναγιώτη Καρούσου, στις Φυλακές 

Σωκράτους. 
Τ/ 210 9238747 (401) - 210 9240548, 549 

E-mail.efaath@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Θεατρική Ομάδα 

Καλλιτεχνών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

  

Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος Φιλοπάππου (29/9, 

20:00-21:30) 

Θεατρική παράσταση του αρχαίου δράματος 

‘Προμηθέας Δεσμώτης’ του Αισχύλου από τη 

μαθητική θεατρική ομάδα ΟΡΑΜΑ σχολείων 

Χαλανδρίου στις Φυλακές Σωκράτους. 
Τ/ 210 9238747 (401) 

E-mail.efaath@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Δήμος Χαλανδρίου, 

Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Χαλανδρίου, Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 

Δήμου Χαλανδρίου, Σύλλογοι  Καθηγητών των 

σχολείων μαθητών της θεατρικής ομάδας 

  

Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος Λυκείου (30/9, 20:00- 21.30) 

Προβολή σειράς ολιγόλεπτων καλλιτεχνικών 

ψηφιακών παραγωγών με θέμα τις ΠΟΛ(ε)ΙΣ, τις 

διαφορετικές όψεις και τις μεταμορφώσεις τους 

στον χρόνο, τους τρόπους  που αποτυπώνουν 

προσδοκίες, συναισθήματα και βιώματα. 
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Τ/ 2132139500, 210-3251744(0120) 

E-mail. nsakka@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Διεθνές Φεστιβάλ 

Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας (ADAF) 

  

Αθήνα, Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Αρχαίας 

Αγοράς  (30/9, 17.00-19.00) 

Αθηναίοι - "Παίδες Ηφαίστου" και άλλοι 

ιδρυτικοί μύθοι της πόλης των Αθηνών 

Παρουσίαση των ιδρυτικών μύθων της Αρχαίας 

Αθήνας και θεματική περιήγηση σε επιλεγμένα 

μνημεία του Αρχαιολογικού χώρου και εκθέματα 

του Μουσείου Αρχαίας Αγοράς. 

Σημείο συνάντησης η είσοδος του αρχαιολογικού 

χώρου Αδριανού 24. 
Τ/ 210 3210196  

E-mail. efaath@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 

  

Αθήνα, Αρχαιολογικοί χώροι Ολυμπιείου, Πύλης 

Αδριανού και Ν. Κλιτύος Ακροπόλεως (28/9, 10.30-12.30) 

Η πόλη της Αθήνας την εποχή του Αδριανού 

Θεματικός περίπατος με θέμα τον αυτοκράτορα 

Αδριανό και το έργο του για την Αθήνα στο 

Ολυμπιείο, στην Πύλη Αδριανού  και στην Νότια 

Κλιτύ Ακροπόλεως.  

Σημείο συνάντησης η είσοδος του αρχαιολογικού 

χώρου Ολυμπιείου 
Τ/ 210 9238175 

E-mail: efaath@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 

  

Αθήνα, Αρχαιολογικοί χώροι Ρωμαϊκής Αγοράς, 

Βιβλιοθήκης Αδριανού και Αρχαίας Αγοράς (29/9, 

10.30-12.30) 

Η πόλη της Αθήνας την εποχή του Αδριανού 

Θεματικός περίπατος  με θέμα τον αυτοκράτορα 

Αδριανό και το έργο του για την Αθήνα  στην 

περιοδική έκθεση  Αδριανώι Σωρήρι και 

Κτίστηι, στο Φετιχιέ Τζαμί και στους 

αρχαιολογικούς χώρους Ρωμαϊκής Αγοράς, 

Βιβλιοθήκης Αδριανού και  Αρχαίας Αγοράς. 

Σημείο συνάντησης η είσοδος του αρχαιολογικού 

χώρου Ρωμαϊκής Αγοράς 
Τ/ 210 9238175  

E-mail.efaath@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών  
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Αθήνα, Αρχοντικό Μπενιζέλων, Αδριανού 96, (28,30/9) 

Το αρχοντικό Μπενιζέλων στην πόλη της Αθήνας 

Ξεναγήσεις για σχολεία (28/9 σε συνεννόηση με 

τους υπευθύνους) και το ευρύ κοινό (30/9, 11.00) 
Τ/ 210 3315400 

E-mail. efaath@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Ιερά 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών 

 

Αθήνα, Λουτρό των Αέρηδων (παράρτημα του 

Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, 

Κυρρήστου 8, Πλάκα), (29/9) 

«Αθήνα, η πόλη που ζούμε»  Έκθεση φωτογραφίας του 

Γιάννη Μαθιουδάκη, που αναφέρεται στην πόλη 

της Αθήνας ως βιωμένη εμπειρία. Οι φωτογραφίες 

παρουσιάζουν  τα πολλά και διαφορετικά 

πρόσωπα της πόλης, αναδεικνύουν κρυφές και 

φανερές όψεις της, αφηγούνται την Ιστορία της, 

αλλά και πολλές μικρές καθημερινές ιστορίες των 

ανθρώπων που ζουν σε αυτήν.  
Τ/ 210 3249698   

E-mail. mnep@culture.gr  

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού 

 

Αθήνα, Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 

Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο 

Εθνομουσικολογίας (Διογένους 1-3) (28,30/9) 

«Εκείνα τα χρόνια τα παλιά …να πώς παίζαν τα 

παιδιά» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 6-12 

ετών με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με την 

Αθήνα της μεταπολεμικής περιόδου, τη λαϊκή 

παράδοση μέσω της λαϊκής μουσικής, του Θεάτρου 

Σκιών και των παραδοσιακών παιχνιδιών 
Τ/ 210 3254119 

E-mail melmofake@culture.gr  

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος 

Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνομουσικολογίας 

 

Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς 

Βουλής (28-30/9) 

«Η μνήμη της εικόνας. Ο χρόνος γύρω από το Μέγαρο 

της Παλαιάς Βουλής».  Συνεχής προβολή βίντεο, με 

θέμα την ιστορία του Μεγάρου και του χώρου της 

πλατείας Κολοκοτρώνη, ο οποίος συνδέεται άμεσα 

με την κοινοβουλευτική ζωή της χώρας για έναν 

περίπου αιώνα .  
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Ώρες προβολών 11.00 – 13.00, διάρκεια: 30΄.  

Τ/ 210 3237617 (εσωτ. 205) 

E-mail. nmarkasioti@nhmuseum.gr  

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο  
 

Αθήνα, Βιομηχανικό Μουσείο 

Φωταερίου/Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (30/9, 10.00) 

«Το εργοστάσιο φωταερίου και το Γκαζοχώρι» 

Ξενάγηση για ενήλικες και οικογένειες με 

παιδιά άνω των 8 ετών με θέμα την  ιστορία και 

λειτουργία του παλιού εργοστασίου 

φωταερίου. Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς 

δημιουργήθηκε η γειτονιά γύρω από το 

εργοστάσιο φωταερίου, πώς πήρε το όνομά της, ποια 

ήταν τα κοινωνικά της χαρακτηριστικά, καθώς 

και την εξέλιξή της μέχρι σήμερα.  
Σημείο εκκίνησης: Ν. Υδαταέριο-Industrial Gas Museum Shop. 

Είσοδος από την οδό Περσεφόνης. Απαραίτητες οι 

κρατήσεις. 

Τ/ 2130109325  

E-mail. gasmuseum@athens-technopolis.gr  

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 

 

Αθήνα, Παιδικό Μουσείο της Αθήνας (29/9, 10.30-12.30) 

«Να σας συστήσουμε το Ωδείο Αθηνών!» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες με 

παιδιά 6-12 ετών με σκοπό τη γνωριμία τους με το νέο 

«σπίτι» του μουσείου στο περιστύλιο του 

Ωδείου.  
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (μέγιστος αριθμός 

συμμετεχόντων: 20 άτομα) 

Τ/ 210 3312995  

E-mail. secretariat@hcm.gr  

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, Ωδείο Αθηνών 

 

Αθήνα, Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης (28-30/9) 

«Φροντίζω την πόλη μου με Τέχνη» Εικαστικά 

εργαστήρια στο χώρο του μουσείου για γονείς 

και παιδιά με αφορμή την έκθεση «Φροντίζω με 

Τέχνη»  
Τ/ 210 3312621 

E-mail. contact@childrensartmuseum.gr 

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 

 

Αθήνα, Μουσείο Ηρακλειδών (30/9) 

«Αναζητώντας τις πόλεις μέσα στην πόλη» 

Βιωματικός περίπατος για ενήλικες και εφήβους 

άνω των 12 ετών στο ιστορικό κέντρο με αφετηρία 

mailto:nmarkasioti@nhmuseum.gr
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το Μουσείο Ηρακλειδών. Θα ιχνηλατηθεί το 

ορατό και αθέατο παρελθόν, αναζητώντας 

«μικρο-ιστορίες» στη μεγάλη πολεοδομική 

ιστορία της Αθήνας.  
Τ/ 210 3461981 

E-mail. edu@herakleidon.art.gr 

Μουσείο Ηρακλειδών 

 

Αθήνα, Παλιό Κεραμοποιείο, Σχολείου 4, Πλάκα 

(28-30/9) 

Δημιουργία τοιχογραφίας στο Παλιό 

Κεραμοποιείο. Ο Λεωνίδας Σαμπάνης, καλλιτέχνης 

που ειδικεύεται στις τοιχογραφίες, θα 

δημιουργήσει  τοιχογραφία εμπνευσμένη από το 

παλιό σχολείο και τα παλιά μαθητικά χρόνια 

στον τοίχο του Παλιού Κεραμοποιείου στην οδό 

Σχολείου 4 (απέναντι από την πίσω πλευρά του 1ου 

Πειραματικού Σχολείου Αθηνών) θέλοντας μέσω 

της τοιχογραφίας να φέρει σε επαφή το παρελθόν 

και το μέλλον.  
Τ/ 210 3250341 

E-mail. pr@ekedisy.gr  

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

 

Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 

Άγγελου Γέροντα 6, Πλάκα  (28/9) 

«Πόλεις και Λογοτεχνία: Η Αθήνα του Μένη 

Κουμανταρέα» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

σχολικές ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(10.00-11.30)και ενήλικες (ώρα 17.00-18.30). Μέσα από 

αποσπάσματα κειμένων του Μένη Κουμανταρέα, 

αλλά και άλλων σημαντικών λογοτεχνών, δίνεται 

η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δουν «με άλλα 

μάτια» σημεία της Αθήνας, παρατηρώντας και 

σχολιάζοντας τι έχει αλλάξει και τι παραμένει 

ίδιο, δίνοντας έμφαση στο πώς αισθάνονται γι’ 

αυτά οι ήρωες των επιλεγμένων αποσπασμάτων. 
Τ/ 210 3256927 

E-mail. piop@piraeusbank.gr,   TrantaA@piraeusbank.gr  

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

 

Αθήνα, Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, 

Δωρίδος 2 & Λεωφ. Ειρήνης 14, Ταύρος (28-30/9) 

28/9, 19.00 «Αστικό ίχνος» Εικαστική χαρτογράφηση 

ενός προαστίου. Εικαστική έκθεση του Μάρκου 

Καμπάνη με θέμα και πηγή έμπνευσης τα 

mailto:edu@herakleidon.art.gr
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βιομηχανικά ερείπια στην Αττική και κυρίως τα 

ευρισκόμενα στον γενικότερο άξονα της οδού 

Πειραιώς. Σημείο αναφοράς το ίδιο το κτίριο του 

ΠΙΟΠ στον Ταύρο (κρατήσεις κατόπιν 

επικοινωνίας, τηλ. 210 3418011). 

28, 29, 30/9, 21.00 «Οδός 19, αριθμός 15» Θέατρο-ντοκουμέντο 

για την εργατική προσφυγιά της 

Ελευθερούπολης Αττικής σε παράλληλη πορεία με 

την κλωστοϋφαντουργία Μουταλάσκη από τις 

αρχειακές συλλογές του Ιστορικού Αρχείου 

ΠΙΟΠ. Ερμηνεύει η Νένα Μεντή. 
Κρατήσεις κατόπιν επικοινωνίας, τηλ. 210 3418011 

Τ/  210 3418062 

E-mail: BenekiE@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς  

 

Αθήνα, Γενικά Αρχεία του Κράτους (Δάφνης 61, 

Ψυχικό), (30/9) 

«Οι πόλεις στη χαρτογραφική κληρονομιά: 

ιστορίες, προσεγγίσεις και ματιές, με τη βοήθεια 

χαρτών και χαρτογραφικού υλικού μέσα από τα 

αρχεία» 

Θεματική ξενάγηση για ενήλικες που 

περιλαμβάνει παρουσίαση και δραστηριότητες 

με σκοπό πώς μπορεί να μάθει κανείς, με τη βοήθεια 

των χαρτών, ιστορίες  για την πόλη του και να 

εκφράσει την προσωπική του σχέση μαζί της.  

(Δύο προγράμματα, 10:00-12:00, 12:00-14:00, από 30 άτομα τη φορά. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, θα τηρηθεί αυστηρή 

σειρά προτεραιότητας) 

Τ/ 210 6782270 

E-mail. organosis@gak.gr  

Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχείο Χαρτογραφικής 

Κληρονομιάς 

 

Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο (28-30/9) 

«Η ενσωμάτωση του πολεμικού μουσείου στον ιστό 

της πόλεως των Αθηνών» 

Σειρά εκδηλώσεων που περιλαμβάνει έκθεση 

φωτογραφίας, προβολή βίντεο 

για το παρελθόν, το παρόν και την προοπτική 

του μουσείου και δωρεάν 

περιηγήσεις στον εκθεσιακό χώρο του 

Μουσείου. 
Τ/ 210 7252974 

E-mail. info@warmuseum.gr 

Πολεμικό Μουσείο 

mailto:BenekiE@piraeusbank.gr
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Αθήνα, Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Ομίλου Πειραιώς (Σαλαμίνος 72-74, Καλλιθέα) (28/9) 

Εκπαιδευτικό εργαστήριο «Μεταξο-τυπώνοντας 

την πόλη μας» Μέσα από προβολή και παιχνίδια, τα 

παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της 

μεταξοτυπίας, θα μάθουν τις τεχνικές της και θα 

φτιάξουν τη δική τους μεταξοτυπία 

απο-τυπώνοντας όψεις της πόλης των ονείρων τους 

(για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω). 
Τ/ 210 3739651-2  

E-mail: piop_library@piraeusbank.gr 

Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 

Πειραιώς, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας  

 

Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, Αδριάνειο 

Υδραγωγείο, Αρχαία Οδός (29/9) 

«Αχαρναί- Αθήναι, η σχέση τους μέσα στο χρόνο» 

Παρουσίαση επιλεγμένων εκθεμάτων στην 

αρχαιολογική συλλογή και ξενάγηση σε 

αρχαιολογικούς χώρους των Αχαρνών (Αδριάνειο 

Υδραγωγείο, αρχαία οδός) με θεματικό άξονα τη 

διαχρονική σχέση των Αχαρνών με την Αθήνα.  
Τ/ 210 3213571  

E-mail. efada@culture.gr, e.anagnostopoulou@culture.gr,  skatsandri@culture.gr, 
tgeorgousopoulou@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Επισκήνιον – 

Κίνηση Πολιτών για την ανάδειξη του αρχαίου 

θεάτρου Αχαρνών  

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων, Κρήνη 

Θεαγένους (28-30/9) 

ΠΟΛ(Ε)ΙΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣ(Ε)ΙΣ 

28-30/9 Περιοδική έκθεση φωτογραφίας ΠΟΛ(Ε)ΙΣ – 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣ(Ε)ΙΣ με θέμα την εξέλιξη της πόλης 

των Μεγάρων δια μέσου των αιώνων  

28/9, 10.00 Αφήγηση παραμυθιού με θέμα την ίδρυση της 

αρχαίας πόλης για παιδιά 6-12 ετών στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων, όπου θα 

προηγηθεί ξενάγηση  

30/9, 10.00 Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση 

φωτογραφίας ΠΟΛ(Ε)ΙΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣ(Ε)ΙΣ στις 

αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων 

και στην Κρήνη του Θεαγένους  
Τ/ 210 3213571, 22960 22426 

E.mail. efada@culture.gr,  ezagoudaki@culture.gr, ckazazaki@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, 

Μουσικοθεατρικό εργαστήρι Μεγάρων  
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Αρχαιολογικός Χώρος της Ταυροπόλου Αρτέμιδος 

(28/9,  10.00 – 12.00) 

Αρθρωτή εκδήλωση που περιλαμβάνει  

ξενάγηση στο Ιερό της Ταυροπόλου Αρτέμιδος, 

θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο του αρχαίου 

δήμου Αλών Αραφηνίδων  

επεξηγηματικό περίπατο στις αμμοθίνες 
Τ/ 2103213122, εσωτ.149, 22990 27020  

E-mail: esyrianou@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Τμήμα 

Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 

 

Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Βραυρώνας (30/9, 

11.00 – 13.00) 

«Αρχαίος δήμος Φιλαϊδών και άστυ»  

Ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο και το 

Μουσείο Βραυρώνας με θεματικό άξονα την 

οργάνωση των δήμων της Μεσογαίας, με επίκεντρο 

το δήμο Φιλαϊδών και τη σχέση τους με το άστυ. 
Τ/ 210 3213122 (εσωτ. 149), 22990 27020 

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

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής  

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου (29/9) 

«Η αργυρίτις γη της Λαυρεωτικής και η ηγεμονία 

της πόλεως-κράτους των Αθηνών» 

Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου 

(19.00 -20.00) 

Μουσική  εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Λαυρίου με τη χορωδία Λαυρίου και τη 

Φιλαρμονική Λαυρίου με τίτλο «Τραγούδια του 

μόχθου και της χαράς» (20.00) 
Τηλ.: 2103213122, (εσωτ. 131), 22920 22817 

E-mail: efaanat@culture.gr, easimakou@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

 

Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντος (28/9, 10.00 – 12.00) 

«Ραμνούς: ο πληρέστερα διατηρημένος γνωστός 

δήμος της Αττικής»  

Εκπαιδευτική δράση για οργανωμένες σχολικές 

ομάδες. Περίπατος στην αρχαία πόλη του 

Ραμνούντα  με στάσεις σε επιλεγμένα σημεία. Μέσα 

από μαρτυρίες, μύθους και αρχαιολογικά 

κατάλοιπα επιχειρείται η κατανόηση της 

οργάνωσης, της σημασίας και του ρόλου που 
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διαδραμάτισε στην αρχαιότητα η συγκεκριμένη 

θέση.  
Σημείο συνάντησης: είσοδος αρχαιολογικού χώρου 

Τηλ.:  210 32 13 122 (εσωτ. 102, 165) 22940 63477  

E.mail: efaanat@culture.gr, icharitaki@culture.gr,  igourtzioumi@culture.gr  

Εφορεία αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

 

Πειραιάς, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, Ακτή 

Θεμιστοκλέους, μαρίνα Ζέας (28,29/9, 9.00-14.00) 

The Urban Game Sketchbook & "Πειραιάς: Το λιμάνι των 

τριήρων" . Μέσα από μία ψηφιακή διαδραστική 

εφαρμογή παιγνίου, την προβολή video και με 

αφετηρία εκθέματα της συλλογής του Ναυτικού 

Μουσείου της Ελλάδος παρουσιάζονται στο 

κοινό τα αρχαία μνημεία του ναυστάθμου της Ζέας 

που βρίσκονται "κρυμμένα" μέσα στον 

πολεοδομικό ιστό της σύγχρονης πόλης. Με τη 

βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας προσφέρεται 

μια ψυχαγωγική εμπειρία τύπου adventure game, που 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην κατανόηση από 

τον επισκέπτη τόσο της λειτουργίας του 

αρχαίου λιμανιού, όσο και της διαχρονικής 

εξέλιξης του ιστορικού τοπίου. 
Τ/ 210 4516264 

E-mail. hellenicmaritimemuseum@gmail.com  

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, Zea Harbour Project, Ομάδα «The Urban 

Game» 
 

Μακρά Τείχη και πέριξ Αρχαιότητες (περιοχές 

Ταύρου , Μοσχάτου , Αγ. Ιωάννου Ρέντη) (30/9) 

Αρχαιολογικός περίπατος στα Μακρά Τείχη και 

σε αρχαιότητες πέριξ αυτών: νεκροταφεία, 

κτήρια, δρόμοι μέσα από τον οποίο επιχειρείται 

η ανάπλαση της αρχαίας τοπογραφίας ευρύτερης 

περιοχής της πεδιάδας μεταξύ του Πειραιά και 

της Αθήνας με έμφαση στη συνύπαρξη αρχαίων 

καταλοίπων εντός του σύγχρονου πολεοδομικού 

ιστού.  
Σημείο συνάντησης: Σταθμός ΗΣΑΠ ‘Ταύρος’, ώρα : 10:30, 

Διάρκεια : περίπου 3,5 ώρες  

Τ/ 210 4590705, 712  

E-mail. efapn@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων 
 

Ενάλιος αρχαιολογικός χώρος πόλης 

Αίγινας (βυθισμένος πολεμικός λιμένας και 

βυθισμένα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης 

Αίγινας) (28-30/9) 
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Παρουσίαση και υποβρύχια ξενάγηση 

 28/9 «Οι αρχαίες λιμενικές εγκαταστάσεις της 

Αίγινας και η συμβολή τους στην ακμή της 

πόλης» Παρουσίαση των καταλοίπων της αρχαίας 

λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας 

29/9 Δύο υποβρύχιες ξεναγήσεις στον κρυπτό 

λιμένα Αίγινας (παραλία Αύρα) 

30/9 Δυο υποβρύχιες ξεναγήσεις στα βυθισμένα 

αρχαιολογικά κατάλοιπα στην παραλία της 

Κολώνας 
Τ/ 210 9235105 

E-mail eena@culture.gr, dkoutsoumpa@culture.gr 

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
 

Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Κολώνας 

Αίγινας (29/9, 10.30-12.00) 

Γνωριμία με την αρχαία πόλη της Αίγινας και στη 

συνέχεια με τις αρχαίες λιμενικές 

εγκαταστάσεις σε συνεργασία με την Εφορεία 

Εναλίων Αρχαιοτήτων  
Τ/ 210 4590700  

E-mail. efapn@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων, Εφορεία 

Εναλίων Αρχαιοτήτων  
 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Χαλκίδα, Διαχρονικό Μουσείο Αρέθουσας (28/9) 

«Η ιστορία της Χαλκίδας μέσα από εικόνες του 

παρελθόντος» Ξενάγηση στην φωτογραφική 

έκθεση «Επ’ αυτώ τω Ευρίπω» της Εταιρείας 

Πολιτισμού της Χαλκίδας, που φιλοξενείται σε 

αίθουσα του Νέου Διαχρονικού Μουσείου της 

Αρέθουσας. 
Τ/ 22210 22402 

E-mail. efaeuv@culture.gr , gklapaki@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, Δήμος Χαλκιδέων, 

Εταιρεία Πολιτισμού της Χαλκίδας 
 

Κάρυστος, Αρχαιολογικό Μουσείο και Μπούρτζι 

(29,30/9) 

«Κάρυστος, Οθωνόπολις και πάλι… Κάρυστος: η πόλη 

ταξιδεύει στο χρόνο, στον ίδιο από παλιά τόπο» 

Ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Καρύστου και το Μπούρτζι 
Τ/ 22210 22402 

E-mail. efaeuv@culture.gr , fstavroulaki@culture.gr  

mailto:eena@culture.gr
mailto:dkoutsoumpa@culture.gr
mailto:efapn@culture.gr
mailto:efaeuv@culture.gr
mailto:gklapaki@culture.gr
mailto:efaeuv@culture.gr
mailto:fstavroulaki@culture.gr


Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, Δήμος Καρύστου, ΓΕΛ 

Καρύστου 
 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, (29/9) 

Ημερίδα με τίτλο «Οδοιπορικό σε κάστρα, πόλεις 

και ακροπόλεις» με σκοπό την εξοικείωση του 

κοινού με το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 

αλλά και με την πολιτιστική κληρονομιά του 

τόπου του 
Τ/ 26310-55654  

E-mail. efaait@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδας, 

Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ν. Ιονίου 
 

Ακρόπολη Προέρνας, Νέο Μοναστήρι Δήμου Δομοκού, 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (28/9) 

«Ιχνηλατώντας τις αρχαίες πόλεις κάτω από τη 

σύγχρονη πόλη» 

Διάλεξη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νέου 

Μοναστηρίου σχετικά με τις αποκαλυφθείσες 

αρχαιότητες της περιοχής από τη Νεολιθική 

περίοδο έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. 

Περιήγηση στην ελληνιστική Ακρόπολη 

Πρόερνας, το  Ιερό Δήμητρας Προερνίας, το 

Πρωτογεωμετρικό Θολωτό τάφο και άλλες 

αρχαιότητες της περιοχής  

Μουσική εκδήλωση με ντουέτο σαξοφώνου και 

κιθάρας. 
Τ/ 22310 47629  

E-mail. kpsarogianni@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, Δήμος 

Δομοκού, Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Δήμου 

Δομοκού 
 

Γαλαξείδι, Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο (28-30/9) 

«Ο παραδοσιακός οικισμός του Γαλαξειδίου» 

Έκθεση φωτογραφίας (εγκαίνια 29/9, 19.30) του 

φωτογράφου Ηλία Μασσάρου 

«Η πόλις του Γαλαξειδιού» Διάλεξη (29/9 20.00, στο 

Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου, 

Αίθουσα VI) από την Νομικό – Αρχαιολόγο κ. Βασιλική 

Παφίλη 

«Χάλειον- Γαλαξείδι» Ξενάγηση στο Ναυτικό 

Μουσείο (28- 30 /9 , 10.30- 13.30) 

από τον Ειδικό Σύμβουλο επί των ναυτικών 

θεμάτων του Ν.Ι.Μ.Γ. – Πλοίαρχο Ε.Ν. κ. Γιώργο 

Κουρεντή 

mailto:efaait@culture.gr
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Τ/ 22650 41795 

E-mail. nhm.galax@gmail.com 
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Ναύπλιο, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 

Μουσείο «Β. Παπαντωνίου» (28/9) 

«Το Ναύπλιο στον 19ο αιώνα» Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 
Τ/ 27520 28947 

E-mail. pff@otenet.gr  

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. 

Παπαντωνίου» 
 

Πάτρα, Αρχαιολογικό Μουσείο (30/9) 

«Η Βιομηχανική Κληρονομιά της πόλης των Πατρών» 

Παρουσίαση των βιομηχανικών κτηρίων της 

Πάτρας μέσα από προβολή φωτογραφιών και 

ιστορικών στοιχείων των παλαιών 

βιομηχανικών κτηρίων της πόλης. Το πρόγραμμα  θα 

ολοκληρωθεί με δημιουργικό-εικαστικό 

εργαστήρι. 
Τ/ 2613 616176 

E-mail. efaacha@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας 

 

Πάτρα, Ρωμαϊκό Ωδείο (28,29/9, 19.00-21.00) 

«Βόλτα στην αρχαία Πάτρα» Περιήγηση για 

ενήλικες στο κέντρο της αρχαίας Πάτρας, 

ακολουθώντας την διαδρομή του περιηγητή 

Παυσανία. Η δράση εστιάζει σε τέσσερα 

επιλεγμένα σημεία της διαδρομής: ρωμαϊκό Στάδιο, 

πλατεία Αγίου Γεωργίου, εκκλησία 

Παντοκράτορα, ρωμαϊκό Ωδείο 
Απαραίτητες δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 

2610-275070, 2610-276207 

Τ/ 2610-275070 

E-mail. efaacha@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ΟΚΑΝΑ Πάτρας, Δίκτυο 

Θεραπευτικών Υπηρεσιών «ΓΕΦΥΡΑ» 

 

Πάτρα, Αρχαιολογικό Μουσείο και επιλεγμένα 

μνημεία του κεντρικού ιστού της πόλης (28-30/9) 

Μουσείο- Πόλη –Μνημείο Πάτρα, μια πόλη, μια 

διαδρομή με πολλαπλές αφηγήσεις 

29,30/9, 10.00-13.00 Περιήγηση στην πόλη της Πάτρας με 

αφετηρία τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα και 
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κατάληξη το Εθνολογικό Μουσείο Πατρών και το 

Δημοτικό θέατρο Απόλλων. 

Στις 28/9, 9.00-12.00 η γνωριμία θα γίνει στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών για μαθητές της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Σκοπός των δράσεων είναι η  γνωριμία του κοινού 

με τα μνημεία και τα μουσεία της πόλης και τις 

πολλαπλές αφηγήσεις τους με στόχο την 

ευαισθητοποίηση και ανάδειξη της 

πολιτιστικής της ταυτότητας. 
Τ/ 2613 616178 

E-mail. efaacha@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, 

Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους, Εθνολογικό Μουσείο Πατρών, Μουσείο Τύπου, 

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, Διάζωμα – Κίνηση Πολιτών  

 

Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας, αίθουσα εκδηλώσεων (28/9) 

«Δύμη-Κάτω Αχαΐα, σχέση διαχρονική» Παρουσίαση 

των αρχαιολογικών δεδομένων των σωστικών 

ανασκαφών στη μαθητική κοινότητα των τριών 

τάξεων του Γυμνασίου της πόλης, δυναμικότητας 280 

παιδιών. Η Κάτω Αχαΐα και αρχαία πόλη Δύμη είναι 

δύο πόλ(ε)ις που καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο, με 

τα όρια του σύγχρονου πολεοδομικού ιστού να 

ακολουθούν το ανάπτυγμα του πλίνθινου 

ελληνιστικού οχυρωματικού περιβόλου της 

αρχαίας πόλης.  
Τ/ 2613 616178 

E-mail. efaacha@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας 

 

Στυμφαλία, Μουσείο Περιβάλλοντος (30/9, 12.00) 

«Η διαχρονία του στολισμού ως αντανάκλαση 

εξέλιξης πόλεων στην Κορινθία» Εργαστήρι 

κατασκευής κοσμημάτων για ενήλικες. Έμπνευση 

αντλείται από τα κοσμήματα και τα σύμβολα των 

παραδοσιακών φορεσιών της Κορινθίας. Δωρεάν, 

απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 
Τ/ 27470  22296 

E-mail. kiourktsoglouA@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Ιστορικό Λαογραφικό 

Μουσείο Κορίνθου  

 

Δημητσάνα, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (29/9) 

mailto:efaacha@culture.gr
mailto:kiourktsoglouA@piraeusbank.gr


«Η Δημητσάνα με τα μάτια των παιδιών»  

10:30-12:30: Αφηγηματικός περίπατος στη Δημητσάνα: 

Τα παιδιά ξεναγούν επισκέπτες στα 

σημαντικότερα αξιοθέατα, μέσα από αφηγήσεις 

καθημερινών σκηνών και φωτογραφίες του 

παρελθόντος. Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση 

συμμετοχής. 

12:30-13:30: «Ζωγραφίζουμε την πόλη μου». Τα παιδιά θα 

ζωγραφίσουν το αξιοθέατο που τους έκανε 

μεγαλύτερη εντύπωση. Δωρεάν, απαραίτητη η 

δήλωση συμμετοχής. 
Τ/ 27950 31630 

E-mail. papadopouloui@piraeusbank.gr  

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Σύλλογος Γονέων 

& Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου 

Δημητσάνας, Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο 

Δημητσάνας 

 

Πόλη Αρχαίας Ολυμπίας (28-30/9) 

Δημιουργία δύο τοιχογραφιών σε κεντρικό 

δημόσιο σημείο της πόλης της  Αρχαίας Ολυμπίας που 

θα εικονογραφούν τη σχέση του παρόντος με το 

παρελθόν της πόλης 

Ολυμπία, Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών 

Αγώνων της Αρχαιότητας (28-30/9) 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Η καθοριστική 

συμβολή των ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο 

της Ολυμπίας στη δημιουργία της πόλης της Αρχαίας 

Ολυμπίας» 
Τ/ 26240 22529 

E-mail. efahle@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

 

Σπάρτη, ανασκαφική ενότητα στις οδούς Αλκμάνος 

και Λυσάνδρου (28,30/9) 

«Σπάρτη: μια πόλη κάτω από την πόλη» 

Εκπαιδευτική ξενάγηση για μαθητές και ευρύ 

κοινό, με θέμα τη συνέχεια της ανθρώπινης 

παρουσίας και δραστηριότητας στη Σπάρτη με 

αφορμή τις εργασίες ανέγερσης κατοικιών στη 

νεότερη πόλη της Σπάρτης. 
Τ/ 27310 25363 

E-mail. efalak@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 

Λακωνίας  
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Σπάρτη, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού 

(28/9-29/10) 

«Κατασκευάζοντας τα Κοινά: Ελιά, Λάδι, Φως» 

Εγκατάσταση που εξιστορεί την πορεία του 

λαδιού στον χώρο της Μεσογείου, από το 

χειροπιαστό χώμα στο άυλο φως του λύχνου, από τη 

συμπαγή ακανόνιστη ρίζα στην τυποποιημένη 

συσκευασία, και συνδιαλέγεται με το λάδι ως 

υλικό προϊόν και ως σύμβολο, ριζωμένο στον 

πολιτισμό και στην παράδοση των πόλεων της 

Μεσογείου.  
Είσοδος ελεύθερη. 

Τ/ 27310 89315 

E-mail. MpagiokosI@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

 

Γύθειο, Αρχαίο θέατρο (28,29/9) 

28/9 «Μη με λες αφεντικό!» Θεατρική παράσταση 

βασισμένη στο γαλλικό θεατρικό έργο Oscar του Claud 

Magnier (1958), σκηνοθεσίας και θεατρικής διασκευής 

της Αγγελικής Κατσιβαρδέλου από την 

Ερασιτεχνική θεατρική Ομάδα Δήμου Ανατολικής 

Μάνης, σε συνεργασία του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.  

29/9 Μουσική συνάντηση πολιτισμών και πόλεων 

Φεστιβάλ χορωδιών στο πλαίσιο μουσικής 

συνάντησης πολιτισμών και πόλεων με τη 

συμμετοχή των χορωδιών της Ζακύνθου, της Σύρου 

και του Μουσικού Ομίλου Γυθείου. 
Τ/ 27310 25363 

E-mail. efalak@culture.gr 

Δήμος Ανατολικής Μάνης, Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Λακωνίας  

 

Καλαμάτα, Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (28/9, 

18.00-20.00) 

«Αρχαία Μεσσήνη – Βερόνα – Ταραγόνα: 

διασυνδέσεις και πολιτιστικές αναζητήσεις. 

Τρεις πόλεις σε μια κοινή αφήγηση» Παρουσίαση 

των τρισδιάστατων εικονικών 

αναπαραστάσεων των θεάτρων της αρχαίας 

Μεσσήνης, του ρωμαϊκού θεάτρου της Βερόνας και 

του αμφιθεάτρου της Ταραγόνας που 

δημιουργήθηκαν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 

EdMondo  από σχολικές μονάδες της Μεσσήνης, Θουρίας, 

Βερόνας και Ταραγόνας. 
Τ/ 27210 63100 
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E-mail. efames@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων  Μεσσηνίας, ΚΠΕ Καλαμάτας, 

Γυμνάσιο Θουρίας, ΕΠΑΛ Μεσσήνης 

  

ΗΠΕΙΡΟΣ  

Ιωάννινα, Αρχαιολογικό Μουσείο (28/9, 09.00-13.00) 

«Πόλεις και κώμες στην αρχαία Ήπειρο» 

Εκπαιδευτική δράση για παιδιά Γυμνασίου και 

Λυκείου, με την οποία παρουσιάζονται  οι 

σημαντικότερες πόλεις των παραλίων της 

Ηπείρου και αναλύεται το δίκτυο πολισμάτων 

και κωμών της ενδοχώρας.  
e-mail.  ikatsadima@gmail.com, evasiliou@culture.gr 

Θεματική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο 

Καστρίτσας και ενημέρωση στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο με έμφαση στα εκθέματα της Καστρίτσας. 
Τ/ 26510 01076/8, 26510 01060,61,74 

e-mail.  pgiouni@culture.gr,ifaklari@culture.gr, chkappa@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Περιφερειακή 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, 

Δήμος Ιωαννιτών,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία 

Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, ΧΕΝ 

Ιωαννίνων.  
 

Ιωάννινα, Λόφος Λιθαρίτσια (κέντρο της πόλης) 

(28,29/9, 11.00-13.00) 

«Μετασχηματισμοί στην καρδιά της πόλης των 

Ιωαννίνων» Περιπατητική περιήγηση στο 

σύγχρονο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, και 

ειδικότερα στην περιοχή γύρω από τον λόφο 

Λιθαρίτσια. Η περιήγηση δομείται σε στάσεις σε 

επιλεγμένα σημεία και επικεντρώνεται σε 

μνημεία, έργα τέχνης, αρχιτεκτονήματα και 

τοπόσημα, που αποκαλύπτουν τη διαχρονία και 

τον μετασχηματισμό του σύγχρονου κέντρου της 

πόλης, από την Οθωμανική περίοδο έως τον 21ο αι.  
Τ/ 26510 01067  

E-mail. ekotzapmοpoulou@culture.gr sofiakiga2005@hotmail.com, vdimou@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Φίλων 

Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, ΧΕΝ Ιωαννίνων.  

 

Ιωάννινα, Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων 

Βυζαντινού Μουσείου, Ιτς Καλέ (29/9): 

Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης στο πλαίσιο της 

περιοδικής έκθεσης «ΑΝΑ-ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ: Το έργο των 
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Συντηρητών της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ιωαννίνων». 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 
Ιωάννινα, Κάστρο, Κεντρική Πύλη ( 28,29,30/9, 10.00) 

Περιήγηση στον περίδρομο των τειχών του 

Kάστρου των Ιωαννίνων.  
Τ/2651039580 

Email: azogaki@culture.gr, afilidou@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΧΕΝ Ιωαννίνων 

 

Ιωάννινα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών (28/09, 

18.00- 20.00) 

Ενημερωτική συνάντηση « Όψεις της πόλης των 

Ιωαννίνων από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη 

εποχή». 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων,  Εταιρεία 

Ηπειρωτικών Μελετών, Δήμος Ιωαννιτών, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων.  

 

Ιωάννινα, Οδοιπορικό στο Δρίσκο (29/9, 9.00) 

Μνημείο Μαβίλη, μονή Τζιόρας, εκκλησάκι Αγίας 

Παρασκευής, κορυφή Δρίσκου. Βατός χωματόδρομος 

δύο χιλιομέτρων. Σημείο συνάντησης: Κεντρική 

Πλατεία Βασιλικής. Για τη μετακίνηση θα 

διατεθεί το λεωφορείο του Δήμου Ιωαννιτών  
Τ/2651039580 

pdimitrakopoulou@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών, 

Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων 

 

Ιωάννινα, Νησί Ιωαννίνων (29/9, 18.00-20.00) 

Θεματική επίσκεψη στους τάφους των Πάλληδων, 

Μονή Φιλανθρωπηνών 
T/26510 39580, 2651001067.  

pdimitrakopoulou@culture.gr, sofiakiga2005@hotmail.com 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Ιερά Μητρόπολη 

Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων.  

 

Ιωάννινα, Μουσείο Αργυροτεχνίας, Ακρόπολη Ιτς 

Καλέ – Κάστρο Ιωαννίνων (23/9) 

Με αφορμή και τα δεύτερα γενέθλια του 

Μουσείου Αργυροτεχνίας, μουσικοί από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται στα 

Ιωάννινα σε μια συναυλία γεμάτη ήχους του 

κόσμου.  
Συμμετέχουν: Kip Winger, Fortissimo, Troublemakers και Γιώργος Γάκης.  
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Είσοδος ελεύθερη.  

Τ/ 26510 64065 

E-mail: drimtziaa@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς  

 

Άρτα, Αρχαιολογικό Μουσείο (28/9) 

«Αμβρακία: μια κορινθιακή αποικία. Αστικές και 

υπαίθριες λατρείες» Εκπαιδευτική δράση για 

μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με οδηγό 

συγκεκριμένα εκθέματα, προβολή 

οπτικοακουστικού υλικού, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια και εικαστικό εργαστήριο.  

Τ/ 26810 24636  

E-mail. efaart@culture.gr  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Εφορεία 

Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας (Γρ. Βορείου 

Ελλάδος) 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας (28,30/9) 

 «Ανακαλύπτω την πόλη μου» 
28/9 «Μαθαίνω την πόλη μου» Εκπαιδευτική δράση 
για οργανωμένες σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Μέσα από ευχάριστες 
δραστηριότητες σε κεντρικά σημεία της πόλης 
της Ηγουμενίτσας, οι μαθητές θα έχουν την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν άγνωστες πτυχές της 
ιστορίας της πόλης τους.  
30/9 «Ανακαλύπτω την πόλη μου» Εκπαιδευτικός 
περίπατος στην πόλη με αφετηρία την υπαίθρια 
έκθεση «Εικόνες της πόλης στον χρόνο», η οποία 
σχεδιάστηκε στο πλαίσιο των ΕΗΠΚ 2013 και 
έκτοτε φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Ακολουθώντας επιλεγμένα σημεία, 
μνημεία και χώρους αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, ολόκληρες γειτονιές ή 
μεμονωμένα κτήρια που λειτουργούν ως τοπόσημα 
για την ιστορία της πόλης και τους κατοίκους 
της, οι συμμετέχοντες θα παρατηρήσουν τις 
μεταβολές που έχει επιφέρει ο χρόνος στη μορφή 
και τη χρήση των χώρων, ενώ παράλληλα θα 
μοιραστούν μαρτυρίες και αναμνήσεις, 
αναπτύσσοντας μία βιωματική σχέση με την πόλη.  
Τ/ 26650 28539, 21417 
E-mail. efathe@culture.gr, amig@culture.gr  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας 
 

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (28,30/9) 

«Πόλεις –Κάστρα της Ηπείρου από την Αρχαιότητα 

στο Σήμερα»  
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28/9 «Πρέβεζα: μια οθωμανική καστροπολιτεία στα 

χρόνια του Αλί   Πασά» Εκπαιδευτική δράση στα 

κάστρα Πρέβεζας και το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Νικόπολης 

30/9 Ομιλία  με τίτλο «Πόλεις –Κάστρα της Ηπείρου 

από την Αρχαιότητα στο Σήμερα»  
Τ/ 26820 89890 

E-mail. efapre@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας  
 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας (29/9) 

«Ο Χρόνος κρύβει μυστικά, ο δρόμος αποκαλύπτει 

…ΠΟΛ(ε)ΙΣ» Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης με 

τίτλο «Ο Χρόνος κρύβει μυστικά, ο δρόμος 

αποκαλύπτει…. ΠΟΛ(Ε)ΙΣ» στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Καρδίτσας με παρουσίαση των 

αρχαιολογικών ευρημάτων που εντοπίστηκαν 

σε διάφορες θέσεις της Π.Ε. Καρδίτσας στη 

διάρκεια των σωστικών ανασκαφών στα πλαίσια 

του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας 

Ε-65» (διάρκεια έκθεσης: 8 μήνες) 
Τ/ 24410 61564 

E-mail. efakar@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας 

 

Καρδίτσα, Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας (14-29/9) 

«Καρδίτσα και ποδήλατο. Η προσέγγιση μέσα από 

τη ματιά του καλλιτέχνη» εικαστική έκθεση  με 

έργα που έγιναν στο πλαίσιο του διαγωνισμού 

των βραβείων του κληροδοτήματος Βαλταδώρου 

για το 2017 και εκπαιδευτική δραστηριότητα  
Τ/ 24410 79779 

E-mail. pinakothiki@dimoskarditsas.gov.gr  

Δήμος Καρδίτσας,/ Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας  

 
Τρίκαλα, Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Τρίκκης – 

Βαρούσι (1/10) 

«Η πόλη αφηγείται τις μικρές της ιστορίες» 

Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας 

Τρίκκης και στους μεταβυζαντινούς ναούς του 

Βαρουσιού, στην παλιά πόλη των Τρικάλων με 

σκοπό την εξοικείωση του κοινού με την 

πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Η δράση 

απευθύνεται σε σχολικές ομάδες παιδιών που 
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φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού 

και στις τάξεις του Γυμνασίου και θα 

πραγματοποιηθεί με χρήση σύγχρονης 

τεχνολογίας (QR codes, Beacon, Ρομποτική), που θα 

παρέχεται στα παιδιά. 
Τ/ 24310 76647  

E-mail. efatri@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, Αναπτυξιακό 

Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ)  

 

Τρίκαλα, Οθωμανικό Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ 

Τζαμί) (28/9) 

Εγκαίνια έκθεσης εποπτικού υλικού για το έργο 

της Υπηρεσίας στο οθωμανικό Λουτρό 
Τ/ 24310 76647  

E-mail. efatri@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, Δήμος Τρικκαίων  

 

Τρίκαλα, Οθωμανικό Λουτρό (29/9) 

Προβολή ταινίας για την αποκατάσταση του 

Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού στις Παλιές Φυλακές 

Τρικάλων 
Τ/ 24310 76647  

E-mail. efatri@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων 

 

Βόλος, Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. 

Τσαλαπάτα (30/9) 

«Historic Run, Αγώνας δρόμου 6 χιλιομέτρων»  

9.30 (εκκίνηση) Αγώνας δρόμου 6 χιλιομέτρων [Παλαιά 

(Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας)-Πευκάκια/ 

ανάκτορο Δημητριάδος- Παλαιά (Μουσείο 

Πλινθοκεραμοποιίας)], για γυναίκες και άνδρες 

άνω των 15 ετών. Θα προηγηθεί ομιλία με θέμα 

κομβικά σημεία της πόλης του Βόλου από 

αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Μαγνησίας. Παράλληλα, παιδιά ηλικίας 6-12 ετών θα 

παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια στον 

υπαίθριο χώρο του Μουσείου, με την καθοδήγηση 

μουσειοπαιδαγωγού. 
Τ/ 24210 29844 

Ε-mail: DamianakouK@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό  Ίδρυμα Ομίλου  Πειραιώς 

 

Αρχαιολογικός χώρος Άλου Μαγνησίας (29/9) 

«Πλάτανος Αλμυρού: γνωστές και άγνωστες αρχαίες 

πόλεις» Θεματική παρουσίαση των ανασκαφικών 
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ερευνών στην περιοχή της Άλου, στην πλατεία 

του Νέου Πλατάνου Αλμυρού, μουσική εκδήλωση 
Τ/ 24210 76278  

E-mail efamag@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Δήμος Αλμυρού  

 

Αρχαιολογικός χώρος Φθιωτιδών Θηβών (Νέα 

Αγχίαλος), Βασιλική Αγ. Δημητρίου  (28,29/9) 

«Λαμπροτάτη Θηβαίων πόλις» Περιήγηση στις 

Βασιλικές Α΄ και Β΄ της παλαιοχριστιανικής 

πόλης των Φθιωτίδων Θηβών 
Τ/ 24210 76278  

E-mail efamag@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας 

 

Αρχαιολογικός  χώρος λόφου Γορίτσας Μαγνησίας 

(28/9) 

«Στα ίχνη μιας κρυμμένης  πόλης» Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για παιδιά των τελευταίων τάξεων 

του Δημοτικού με θέμα τη σπουδαιότητα μιας 

ελληνιστικής πόλης  που δεν έχει ακόμη 

ανασκαφεί. 
Τ/ 24210 76278  

E-mail efamag@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας 

 

Αρχαιολογικός χώρος λόφου Ανακτόρου αρχαίας 

Δημητριάδας (30/9) 

«Δημητριάς: ένα διεθνές λιμάνι» Η «έκθεση» της 

διεθνούς πορείας της Δημητριάδος στην 

αρχαιότητα. Η προστασία, ανάδειξη και 

ενσωμάτωσή της στη σύγχρονη κοινωνία, μέσα από 

ομιλίες και προβολή εποπτικού υλικού.  
Τ/ 24210 76278  

E-mail. efamag@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας 

 

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας (28-30/9) 

28/9 «Μια πόλη γεμάτη ιστορίες» Εκπαιδευτική 
δράση με χρήση μουσειοσκευής της 
εκπαιδευτικού Ευαγγελίας Ταμπούρα, στην 
οποία συμμετέχουν μαθητές του δημοτικού. 
29/9, 11.00 «Αθέατη πόλη» Δράση για οικογένειες με 
παιδιά που περιλαμβάνει μία εναλλακτική 
προσέγγιση της πόλης μέσα από επιλεγμένα 
αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου 
και το παιχνίδι «Τα παιδιά και η Πόλη με τα 
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κρυμμένα μυστικά» για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, 
κατά το οποίο τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά σε 
μια ανασκαφή και περιλαμβάνει όλα τα στάδια 
της ανασκαφικής διαδικασίας: συλλογή, 
ταξινόμηση, σχεδιασμό και πρώτη συντήρηση των 
ευρημάτων. 
30/9, 9.30 «Στα τείχη της Αρχαίας Λάρισας»  Ο Τοπικός 
Όμιλος για την UNESCO Ν. Λάρισας υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου 
Λαρισαίων, συνδιοργανώνει με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Λάρισας και άλλους φορείς Αγώνα 
Δρόμου. Σκοπός του αγώνα είναι η 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο θέμα των 
χρόνιων παθήσεων, με το σύνθημα «Όλοι Μαζί 
Τρέχουμε για τα Παιδιά με Χρόνια Νοσήματα» και 
συγχρόνως η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου και 
του ιστορικού κέντρου της Λάρισας. 
Τ/ 2413 508239 
E-mail. tsiaka.tsiaka@gmail.com 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας 
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ – ΝΗΣΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο (28-30/9) 

«Θεσσαλονίκη, πόλη της Ιστορίας και του Μύθου»  

28/9   
«Η Θεσσαλονίκη μας ταξιδεύει. Μικρά μυστικά της 

καθημερινής ζωής μιας αρχαίας μεγαλούπολης» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες της 

Δ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού   και σχολικές ομάδες 

Κωφών-Βαρυκόων στην μόνιμη έκθεση 

«Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας Μητρόπολις» του 

Μουσείου (10.00-13.00). 
«Περιδιαβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη της 

Αρχαιότητας» Θεματικές ξεναγήσεις στις μόνιμες 

εκθέσεις «Αγρός οικία κήπος τόπος» (ώρα 09:30) & 

«Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας Μητρόπολις» (ώρα 11:00) 
κατόπιν συνεννόησης στο τηλ. 2313310201, πρωινές ώρες. 

Συναυλία χορωδιακής μουσικής με την Χορωδία 

και την Ορχήστρα του Αρχιεπισκοπικού 

Γυμνασίου της Πράγας (ώρα 20:00).  
29/9, 20.00 «Οι νοστιμούλες» της Ελένης Μερκενίδου. 

Θεατρικό αναλόγιο σε σκηνοθεσία  Έφης Δρόσου 

με τους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου 

Βορείου Ελλάδος : Ορέστη Χαλκιά, Μαρία 

Καραμήτρη, Πολυξένη Σπυροπούλου και Μαρία 

Χατζηιωαννίδου. Πρόκειται για μια μεταγραφή 

τριών  μυθολογικών γυναικείων πορτραίτων που 
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περιμένουν τον άνδρα . Ο νόστος του Οδυσσέα 

στην πόλη/πατρίδα/γυναίκα  εμπνευσμένη από τον 

Όμηρο. Η Κίρκη , η Καλυψώ και η Πηνελόπη 

ανατρέπουν τα στερεότυπα και δημιουργούν μια 

σειρά κωμικών επεισοδίων και  εκρηκτικών  

εκπλήξεων.  

30/9, 20.00. Μουσική εκδήλωση με τραγούδια συνθετών 

που γράφτηκαν με αφορμή την πόλη της 

Θεσσαλονίκης, την μυθολογία, τις ομορφιές της. 

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Θωμάς Κοροβίνης, 

Μαρία Φωτίου, Λάζαρος Χαριτίδης, Σταύρος 

Κρομμύδας  

 Τ/ 2313 310255,-273, 2315 200004 (ΚΘΒΕ) 

E.mail. chtsouggaris@culture.gr , eionnidou@culture.gr   deputydirector@ntng.gr (ΚΘΒΕ) 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Κρατικό 

Θέατρο Βορείου Ελλάδος,  Δ/νση  Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης & Ειδικό Δ.Σ. 

Κωφών-Βαρυκόων Πανοράματος, Σύλλογος Αποφοίτων 

Ωδείων Θεσσαλονίκης,  Μουσικό Σχήμα Θωμά Κοροβίνη 

 

Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

(28-30/9) 

28/9 (9.00-20.30) 29/9 (10.00 – 19.00) Διεθνής διημερίδα,  «Η 

Στρατιά της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη, 1915-1918: η 

πόλη και οι αναπαραστάσεις της» στο πλαίσιο 

της περιοδικής έκθεσης του Μουσείου  «Στη δίνη 

του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της 

Στρατιάς της Ανατολής (1915-1918)». Ερευνητές από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό θα εξετάσουν το 

ιστορικό πλαίσιο αλλά και τις συχνά 

αμφιλεγόμενες αναπαραστάσεις της πόλης στη 

φωτογραφία, τη λογοτεχνία και τα εικαστικά 

σε μια προσπάθεια να εγγράψουν το «ξεχασμένο» 

μέτωπο της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη 

συζήτηση για τον Α΄  Παγκόσμιο Πόλεμο στην 

Ευρώπη. Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης».  

E-mail: mbp@culture.gr  

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με τη συνεργασία 

του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στη 

Θεσσαλονίκη. 

 «Πόλεις – εικόνες» εικαστική έκθεση με έργα 

φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών – Σχολή 

Καλών Τεχνών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

(από 19/9/2018 έως 14/10/2018) 
Τ/ 23850 55275 (ΤΕΕΤ), 2313 306400 (ΜΒΠ) 

E-mail: zgodosi@uowm.gr, mbp@culture.gr  
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Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού , Τμήμα Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας 

20/10 Ημερίδα με τίτλο «Μάθηση και δημιουργία: 

διαδρομές μέσα από Μουσεία και Πολιτιστικούς 

Φορείς»  
Τ/ 210 3250341 

E-mail.  pr@ekedisy.gr 

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, ΟΜΕΡ 

Θεσσαλονίκης 
 

Θεσσαλονίκη, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης (ΜΜΣΤ) (29/9) 

«Μια παραλία σας όνειρο… πολλές μικρές ιστορίες» 

Μουσειοπαιδαγωγική δράση για ηλικιακό 

κοινό 8-98 ετών που συνίσταται στη σύνθεση 

μοναδικών, προσωπικών προτάσεων για την 

ανάπλαση της παραλίας της Θεσσαλονίκης 

αξιοποιώντας επιλεγμένα στοιχεία από το 

παρελθόν και το παρόν της πόλης που συγκροτούν 

εικόνες της σύγχρονης ζωής. Μέσα από την ενθύμηση 

και ανακάλυψη στοιχείων της πόλης, αρχαία και 

σύγχρονα μνημεία, έργα τέχνης ανοιχτού χώρου με 

αναφορές σε έργα που πλαισιώνουν τον 

προαύλιο χώρο του ΜΜΣΤ, παλαιά και νέα 

στοιχεία της εικόνας του αστικού ιστού της 

πόλης, κτήρια, σημάνσεις αλλά και μεγάλα έργα σε 

εξέλιξη, όπως το μετρό. Μέσα από χειρωνακτική 

και ψηφιακή ανασύνθεση ο καθένας θα 

δημιουργήσει τη δική του παραλία έτσι όπως την  

ονειρεύεται. Συνδυάζοντας με πρωτότυπο τρόπο 

διάφορες τεχνικές δημιουργείται μια 

εγκατάσταση σε εξέλιξη. Η «φανταστική 

παραλία» μετατρέπεται  σε αφίσα και τις ιδέες 

μας τις μοιραζόμαστε με τους γείτονες και  το 

κοινό της πόλης!  
Τ/ 2310 240002 

E-mail. mmca.education@gmail.com  

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  
 

Θεσσαλονίκη, Λαογραφικό και Εθνολογικό 

Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης (28-30/9) 

28/9 «Αστικές παρΑΔΩσεις» Θεματική συναυλία που 

παρουσιάζει μουσικές πρακτικές, όψεις της 

καθημερινότητας, σελίδες της ιστορίας, εικόνες 

της κοινωνίας και του περιβάλλοντος αστικών 

κέντρων του ελλαδικού χώρου και της ευρύτερης 

περιοχής της βορειο-ανατολικής Μεσογείου, μέσω 
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παραδοσιακών και αστικών τραγουδιών. Από το 

έργο των ρωμιών συνθετών της Πόλης, έως τη 

σύγχρονη δημιουργία του 20ου αιώνα η συναυλία 

φωτίζει στιγμιότυπα της ζωής στην πόλη και της 

εξέλιξής της.  
Συντελεστές: Κατερίνα Λύγκουρα: επιμέλεια, 

τραγούδι, κρουστά- Βασίλης Κασούρας: ούτι, πολίτικο 

λαούτο, μπαγλαμάς, τραγούδι- Δημήτρης Θεοδωράκης: 

βιολί. 

29/9 «Ο/ω/δικά πουλιά» Performance 

ηλεκτρονικής-πειραματικής μουσικής σύνθεσης 

που βασίζεται σε ηχογραφήσεις (field recordings) 

πουλιών στο αστικό περιβάλλον της 

Θεσσαλονίκης και παράλληλης προβολής 

σχετικών φωτογραφιών. Η performance εστιάζει στο 

ηχητικό περιβάλλον της πόλης και στον τρόπο 

που τα πουλιά, ζώντας προσαρμοσμένα στο αστικό 

τους ενδιαίτημα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

του ηχητικού του χαρακτήρα. Συντελεστές: 

Λάζαρος Αποκατανίδης, μουσικός- Ηρακλής 

Δεϊρμεντζίδης, φωτογράφος 
28-30/9 «Πόλεις σε μετάβαση» Ξεναγήσεις στις 

περιοδικές εκθέσεις: «Δημήτρης Λέτσιος: Ένα 

πορτρέτο του Βόλου» (συνεργασία με το Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης) και «Το ηχοτοπίο 

της πυρκαγιάς: απόηχοι από τη Θεσσαλονίκη του 

1917». 
Τ/ 2310 889-840,-843 

E-mail. lemm-th@otenet.gr 

Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – 

Θράκης, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
 

Θεσσαλονίκη, Πολυχώρος Πολιτισμού της Πρώην 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων  Χαμιδιέ – 

Ισλαχανέ και πέριξ (27,28/9) 

«Εντός κι Εκτός των Τειχών της πόλης» 

Περιηγητική ξενάγηση-εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στη γειτονιά των Ανατολικών τειχών 

της Θεσσαλονίκης με αφετηρία τον Άγιο Νικόλαο 

τον Ορφανό και τερματισμό τον Πολυχώρο 

Πολιτισμού της πρώην Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελμάτων Χαμιδιέ –Ισλαχανέ. Μέσα από 

θεατρική αφήγηση και διαδραστικούς 

αυτοσχεδιασμούς τα παιδιά θα ξεναγηθούν σ’ ένα 

ιστορικό τμήμα της πόλης.  
Τ/ 2310 213800 

E-mail. ynmtekm@culture.gr 
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Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Κεντρικής Μακεδονίας  
 

Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας 

Πειραιώς (28, 29/9, 12.00-15.00) 

«Οι πόλεις και τα επαγγέλματά τους: η 

μαρμαροτεχνία» Επιμορφωτικό σεμινάριο σε 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 

περιοδικής έκθεσης «Μνήμη και σμίλη. Η συμβολή 

της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των 

μνημείων». Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα 

την εφαρμογή της μαρμαροτεχνίας στην 

αναστήλωση μνημείων, την αστική 

αρχιτεκτονική και την τοπική ανάπτυξη. 
Τ/ 2310 385662, 210 9239186 

E-mail.  KyriaziK@piraeusbank.gr, education.ysma@culture.gr  

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Υπηρεσία 

Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης – Τομέας Ενημέρωσης 

και Εκπαίδευσης 
 

Θεσσαλονίκη, Παιδικό Μουσείο (30/9) 

«Περπατώ και γνωρίζω, ψάχνω και θυμάμαι … στη 

Θεσσαλονίκη» Εκπαιδευτικό εργαστήρι για 

παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών, όπου τα παιδιά 

ανακαλύπτουν την πόλη ξετυλίγοντας το 

κουβάρι της Ιστορίας από το 315 π.Χ. έως και σήμερα 

μέσα από μια αναδρομή στα ήθη, έθιμα και 

παραδόσεις της πολυπολιτισμικής πόλης μέσα από 

βιωματικές δράσεις και παιχνίδια. 
Τ/ 2310 913047 

E-mail. paidikomouseio@gmail.com 

Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
 

Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικός χώρος 

Αρχαίας Λητής, Προαύλειο Ναού Αγ. Αθανασίου 

Λητής,  Μακεδονικός τάφος «Μακρίδη Μπέη» (28, 29/9) 

«Πόλεις γύρω από την πόλη. Λητή, πόλις λανθάνουσα»  

28/9 Στον αύλειο χώρο του Αγίου Αθανασίου Λητής, 

κοινωνικού κέντρου του μεταβυζαντινού 

οικισμού, θα γίνει παρουσίαση των 

αρχαιολογικών δεδομένων από την περιοχή 

Λητής-Λαγυνών, με σκοπό την ανασύνθεση της 

εικόνας της αρχαίας πόλης και του παραγωγικού 

χώρου στον οποίο αυτή αναπτύχθηκε. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την 

ανασύνθεση μιας διαχρονικής εικόνας για τη 

Λητή μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις 

mailto:KyriaziK@piraeusbank.gr
mailto:education.ysma@culture.gr
mailto:paidikomouseio@gmail.com


μαρτυρίες των γραπτών πηγών. Το πρώτο μέρος θα 

πραγματοποιηθεί στη σχολική τάξη 

29/9 Θεματική ξενάγηση απευθυνόμενη σε 

στοχευμένες ομάδες κοινού, όπου σωστικές 

ανασκαφές αποκαλύπτουν την αρχαία Λητή, με 

στόχο την αναπαράσταση ενός λανθάνοντος 

αρχαιολογικού τοπίου μέσα από στιγμιότυπά του. 
Τ/ 2310 801402  

E-mail. efapeth@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 
 

Χαλκιδική, Αρχαία Στάγειρα (Ολυμπιάδα 

Χαλκιδικής) (28/9) 

Διάλεξη του αρχαιολόγου Κωνσταντίνου 

Παπαστάθη με θέμα “Αρχαία Στάγειρα. Μια 

πόλη-κράτος στο μακεδονικό βασίλειο” στη στοά 

του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων 

Σταγείρων, μετά από σύντομη ξενάγηση στον χώρο. 
Τ/ 2310 285163 

E-mail. kpapastathis@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους , 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, 

Δήμος Αριστοτέλη 
 

Χαλκιδική, Όλυνθος (29/9) 

«Αρχαίες και σύγχρονες Πόλεις», διάλεξη του 

αρχαιολόγου Σπυρίδωνα Βασιλείου στον 

αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου  
Τ/ 23710 22060 

E-mail. spvasiliou@gmail.com  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους 
 

Σιθωνία Χαλκιδικής, Πύργος Αγ. Νικολάου, (28/9) 

«Αρχαίες και σύγχρονες Πόλεις», διάλεξη του 

αρχαιολόγου Σπυρίδωνα Βασιλείου στον 

αρχαιολογικό χώρο Πύργος – Μυτάρι Αγ. Νικολάου 

Σιθωνίας 
Τ/ 23710 22060 

E-mail. spvasiliou@gmail.com  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής 
 

Χαλκιδική, Μεσαιωνικά Σιδηροκαύσια, 

Στάγειρα, Δήμος Αριστοτέλη (28/9) 

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού 

των Μεσαιωνικών Σιδηροκαυσίων,  προβολή 

οπτικοακουστικού υλικού στο εσωτερικό του 

αναστηλωμένου 

οθωμανικού λουτρού 
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Τ/ 2310 285163 

E-mail. agoumatianos@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας (28/9) 

«Πόλ(ε)ις και Χώρα: αστικοί και αγροτικοί 

πληθυσμοί στην αρχαιότητα» Αρθρωτή εκδήλωση 

δεκάλεπτων παρουσιάσεων και ξενάγηση στο 

μουσείο της Πέλλας με έμφαση στη σχέση των 

πόλεων και της υπαίθρου στην κλασική (Πέλλα) 

και ύστερη αρχαιότητα (Έδεσσα) και το 

Μεσαίωνας (Μογλενά στην Αλμωπία). 
Τ/ 23810 24356  

E-mail. gstalidis@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας  

 

Αρχαιολογικός χώρος Δίου (28,29/9) 

«Γενέθλια Χώρα» Εικαστική έκθεση του Αστέριου 

Γκέκα με θέμα την αρχαία πόλη του Δίου. 
Τ/ 23510 47883  

E-mail. efapie@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας 
 

Βιωματικό πάρκο Λειβήθρων (28,29/9) 

«Πόλ(ε)ις και ύπαιθρος χώρα στην περιοχή του 

Μακεδονικού Ολύμπου» 

«Αστικά κέντρα και η ύπαιθρος χώρα του 

Μακεδονικού Ολύμπου» Παρουσίαση και 

βιωματικά εργαστήρια σχετικά με διαχρονικές 

μορφές οικοτεχνίας στην περιοχή του 

Μακεδονικού Ολύμπου (αμπελουργία - οινοποιία, 

ελαιοκομία, μελισσοκομία) και συγκεκριμένα 

στο Ηράκλειον, τα Λείβηθρα και το Δίον. 

«Γυναίκες του Κόσμου» Έκθεση φωτογραφίας του 

σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου 

Αρβανίτη (ΚΟΙΝΣΕΠ Παλαιού Παντελεήμονα). 
Τ/ 23510  47883 

E-mail. efapie@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, ΚΟΙΝΣΕΠ Παλαιού 

Παντελεήμονα, ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου, Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

 

Κοζάνη, Κλειστό Αμφιθέατρο Ποντοκώμης (30/9) 

«Ποντοκώμη Κοζάνης: Κομμώσεις γυναικών της 

Νεολιθικής Εποχής»  Παρουσίαση των ευρημάτων, 

με έμφαση στα νεολιθικά ειδώλια, των ανασκαφών 

της Εφορείας στο ΔΔ Ποντοκώμης. Μετά το τέλος της 

παρουσίασης, κομμωτές θα αναπαράγουν 
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νεολιθικές κομμώσεις, χτενίζοντας γυναίκες της 

περιοχής. 
Τ/ 24610 98800 

Ε-mail. efakoz@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, Πολιτιστικός 

Σύλλογος Ποντοκώμης, ΔΔ Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης, 

Σύλλογος Κομμωτών Κοζάνης 
 

Αρχαία Ευρωπός, Κιλκίς (28/9) 

«Ευρωπός-Πόλη της Ευρώπης, Ευρωπός-Πόλη του 

Κόσμου» Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου 

της περιοχής της Ευρωπού, με τη βοήθεια των 

αρχαιολόγων της Εφορείας, θα αφηγηθούν 

ιστορίες της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και 

πρωτοβυζαντινής Ευρωπού, με βάση τα ευρήματα 

των ανασκαφών και τις πηγές και σε συσχέτιση 

με ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. 
Τ/ 2310 413415, 23410 22477 

E-mail. efakil@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς  
 

Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς (27/9) 

«Η οχύρωση της πόλης της Καστοριάς τη βυζαντινή 

και μεταβυζαντινή εποχή» 

Εκπαιδευτική δράση για  σχολικές ομάδες Δ΄, Ε΄ & 

ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού  
Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση. 

Τ/ 24670 88200 

E-mail. efakas@cilture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς  
 

Φλώρινα, Αρχαιολογικός χώρος Πετρών (27-29/9) 

«Μια πόλη, χίλιες ιστορίες» Δράση με φοιτητές του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Δημιουργική Γραφή του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών Φλώρινας στον αρχαιολογικό χώρο 

Πετρών Φλώρινας 

«Ανακαλύπτοντας την αρχαία πόλη των Πετρών» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον αρχαιολογικό 

χώρο Πετρών  
Τ/ 23850 28206  

E.mail. efaflo@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργική Γραφή 

–Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
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Σουφλί, Μουσείο Μετάξης (28,29/9) 

«Μεταξένιες ιστορίες» και «Μύθοι από τον δρόμο 

του μεταξιού» Λαϊκές αφηγήσεις για σχολικές 

ομάδες και γενικό κοινό 

28/9, 09:00-13:00 «Μεταξένιες ιστορίες», για σχολικές 

ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παραδοσιακά 

παραμύθια  με θέμα το ταξίδι του μεταξιού και 

τους πολιτισμούς που ένωσε από την Ανατολή 

μέχρι τη Δύση. Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση 

συμμετοχής.  
29/9, 18:00-20:00 «Μύθοι από τον δρόμο του μεταξιού»  για 

γενικό κοινό. Αφηγήσεις που ζωντανεύουν 

ιστορίες από τις χώρες που βρίσκονταν κατά μήκος 

του «Δρόμου του μεταξιού». Είσοδος ελεύθερη 

Τ/ 210 3256926 

E-mail. VenizeleaM@piraeusbank.gr  

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς  

 

Αναστασιούπολη Ροδόπης (30/9) 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες με 

παιδιά με θέμα τη ζωή  

στη βυζαντινή Αναστασιούπολη και στόχο τη 

γνωριμία με την αρχιτεκτονική της πόλης, τη 

σχέση της με άλλες πόλεις της Θράκης, τη 

γεωγραφική της θέση ως λιμάνι της Βιστωνίδας, 

καθώς και την ανασκαφική έρευνα της πόλης και 

προοπτικές για την ανάδειξή της. 
Τ/ 25310 22411 

E-mail. efarod@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης 
 

Αρχαιολογικός χώρος Μύρινας Λήμνου (28/9) 

Ομιλία με τίτλο «Νεότερες Αρχαιολογικές Έρευνες 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου στην 

Ηφαιστία Λήμνου (2015-2017)» 
Τ/ 22510 40716 

E-mail. efales@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 
 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης (30/9) 

Ομιλία με τίτλο «Λεσβίων Πολιτείαι» 
Τ/ 22510 40716 

E-mail. efales@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 
 

Αγία Παρασκευή Λέσβου, Μουσείο Βιομηχανικής 

Ελαιουργίας Λέσβου  (29/9, 19.00-21.00) 

mailto:VenizeleaM@piraeusbank.gr
mailto:efarod@culture.gr
mailto:efales@culture.gr
mailto:efales@culture.gr


«Μουσικές του κόσμου» με τη διαπολιτισμική 

χορωδία «Cantaλαλούν». Ένα πολυπολιτισμικό 

μουσικό ταξίδι, για γενικό κοινό, με ήχους και 

ρυθμούς από τη Μεσόγειο, την Εγγύς Ανατολή, την 

Αφρική, τα Βαλκάνια και τη Βόρεια Ευρώπη. 

Είσοδος ελεύθερη 
Τ/ 22530 32300 

E-mail.  Papadopouloum@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
 

Σίγρι Λέσβου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (28-30/9) 

«Θαλάσσιο Πάρκο Νησιώπης – Μια θαλάσσια 

περιήγηση στην ιστορία της δημιουργίας του 

Αιγαίου!» Περιήγηση και επιστημονική 

ενημέρωση. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελάτε να 

γνωρίσουμε τους σεισμούς» 
Τ/ 22530 54434, 22510 47033 

E-mail. lesvospf@otenet.gr 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου  

 

Χίος, Αρχαιολογικός χώρος Εμποριού (28/9) 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές με θέμα «Ο 

οικισμός του Εμποριού της Χίου από τους πρώιμους 

ιστορικούς χρόνους έως την Παλαιοχριστιανική 

εποχή» 
Τ/ 22710 44238 

E-mail. efachi@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου  

 

Χίος, Μουσείο Μαστίχας (29,30/9) 

«Η δική μου πόλη» Διήμερο εργαστήρι 

δημιουργικής γραφής για μαθητές ηλικίας 12-16 ετών. 

Με ασκήσεις θεματικής γραφής (29/9) και ανάγνωση 

κειμένων( 30/9).  
Δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

Τ/ 22710 72212 

E-mail: GavalasD@piraeusbank.gr  

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς  

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – ΚΡΗΤΗ 

Τήνος, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (28,30/9) 

«Προϊστορικοί οικισμοί των Κυκλάδων»  

28/9, 10.00 «Μύθοι και ιστορίες από την αρχαιότητα» 

Ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
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για σχολικές ομάδες. Δωρεάν, απαραίτητη η 

δήλωση συμμετοχής. 

30/9, 11.30 «Έργα και ημέρες σε έναν προϊστορικό 

κυκλαδικό οικισμό» Ομιλία του Γιάννη 

Παπαδάτου, Αναπληρωτή Καθηγητή Προϊστορικής 

Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ 

Θα ακολουθήσει επίδειξη κατασκευής 

μαρμάρινου κυκλαδικού ειδωλίου, από τον 

τεχνίτη Επαμεινώνδα Βενιέρη.  
Οι δράσεις πραγματοποιούνται με αφορμή την 

περιοδεύουσα έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του 

Ωραίου», συνεργασία του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 

Πειραιώς. 

Τ/ 22830 31290  

Ε-mail. MichailI@piraeusbank.gr 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

 

Λιμένας Ηρακλείου, Ενετικό Φρούριο Rocca a Mare 

(Κουλές), (28/9, 18.00-21.00) 

Κύκλος ομιλιών για την ιστορία του Ηρακλείου 

στο ενετικό φρούριο  
Τ/ 2810 279196 

E-mail. ekanaki@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου 

 

Χανιά, Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (28/9-31/10) 

Σύγχρονη εικαστική έκθεση με τίτλο «Memento (a)mori: 

Ενθυμού και μη λησμόνει» (επιμέλεια  Μανόλης 

Καρτεράκης) 

Μουσική βραδιά στον κήπο του Μουσείου από το 

ελληνικό σύνολο παλαιάς μουσικής Ex Silentio, με ήχους 

από τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. 
Τ/ 28210 44418  

E-mail. efacha@culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης – 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (19/9, 27-29/9) 
19/9, 18:30 Διάλεξη της Ομότιμης Καθηγήτριας του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δρος Κλαίρης 
Παλυβού, με τίτλο «Ο καινοτόμος χαρακτήρας της 
Μινωικής αρχιτεκτονικής: Ένας Θαυμαστός 
Καινούριος Κόσμος”.  
27/9 και 28/9, 09:00-12:00 Ημίωρες θεματικές ξεναγήσεις 
για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με θέμα αφενός  το μινωικό αστικό 
τοπίο, όπως απεικονίζεται στο «Μωσαϊκό της 
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πόλης» από την Κνωσό και αφετέρου τις «μαρτυρίες 
των πινακίδων της Γραμμικής Β για τις μινωικές 
πόλεις». 
28/9, 19:30-20:30 Συναυλία με αποσπάσματα από το έργο 
«Πόλις Ένδον: σπουδή στις καβαφικές πόλεις» σε 
ποίηση Κ. Π. Καβάφη και μουσική Δ. Σφακιανάκη. 
Στο τραγούδι η Μαρία Κουσουλάκου, στο πιάνο ο 
Δημήτρης Σφακιανάκης. 
29/9, 11:00-13:00 Δύο ωριαίες θεματικές ξεναγήσεις για 
ενήλικες. Θα παρουσιαστούν το μινωικό αστικό 
τοπίο, όπως απεικονίζεται στο «Μωσαϊκό της 
πόλης» από την Κνωσό, καθώς και ιστορίες αρχαίων 
πόλεων, όπως αποκαλύπτονται μέσα από 
επιλεγμένα εκθέματα ιστορικών χρόνων. 
Τ/ 2810 279000, 2810 279062 
E-mail. amh@culture.gr  
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 
 
Ρέθυμνο, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (29-30/9, 
11.00-13.00) 
29/9 «ΠΟΛ(ε)ΙΣ – Ευρωπαϊκή 
ταυτότητα». Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα 
για εφήβους και ενήλικες με θέμα Τι είναι η 
Ευρώπη για μένα; Συνομιλώντας για την Ευρωπαϊκή 
Ταυτότητα. 
30/9 «ΠΟΛ(ε)ΙΣ –  Το ΜΣΤΚ μας γνωρίζει τη γειτονιά 
του» Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για 
οικογένειες με θέμα τις ιστορίες και τα μνημεία 
της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, όπως τα 
καταγράφουν και τα αφηγούνται οι τέχνες. 
Τ/ 28310 52530 
E-mail.sofiatrouli@gmail.com, info@cca.gr 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Εκπαιδευτικός 
Τομέας-Εικαστικά Εργαστήρια (Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου)   

 

Πισκοκέφαλο Σητείας, Κρήτη (29/9, 6/10) 

«Πολιτιστικά δρώμενα πέριξ της πόλης»  

29/9 Πολιτιστική διαδρομή «Στις γειτονιές του 

Κορνάρου» Περιήγηση με συνοδεία τραγουδιών 

από τον Ερωτόκριτο και ξενάγηση σε 

επιλεγμένα σημεία της γειτονιάς του Κορνάρου. 

Αφήγηση του Ερωτόκριτου σε παιδιά.  

6/10 Ξενάγηση στις γειτονιές του Βιτσέντζου  

Κορνάρου  «Γκιόστρα με μαντινάδες» Ομάδες 

ενηλίκων μαντιναδομαχούν πλαισιωμένες από 

μουσικούς και χορευτές. 
Τ/ 694 167 0739  

E-mail. kate.012@hotmail.com 
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Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα Σητείας, 

Πολιτιστικός Σύλλογος Πισκοκεφάλου, Δημοτικός 

Οργανισμός Κοινωνικοπολιτικής Ανάπτυξης Σητείας. 

 

Πόλη Αγίου Νικολάου (28-30/9) 

28/9 «Άγιος Νικόλαος: Παλίμψηστο Δύο Χιλιετιών» 

Ξενάγηση στον βυζαντινό ναό του Αγίου 

Νικολάου, από τον οποίο έλαβε το όνομα της η 

σύγχρονη πόλη  

29/9 Ξενάγηση στην πόλη του Αγίου Νικολάου με 

στάσεις σε διάφορα τοπόσημα όπως ο 

αρχαιολογικός χώρος της Καμάρας, η οθωμανική 

κρήνη στην λίμνη, το σύγχρονο «εκκλησάκι» που 

έχει φιλοτεχνήσει ο Νίκος Κούνδουρος και άλλα  

30/9 Ξενάγηση στην περιοδική φωτογραφική 

έκθεση με τίτλο «Η Ιστορία της πόλης του Αγίου 

Νικολάου». 
Τ/ 28410 22462 

E-mail. efalas@culture.gr 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου 
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