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Ένας θεσμός
που γιορτάζει την
πολυμορφία της
Ευρώπης

Κάθε χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη μνημεία και μουσεία, αρχαιολογικοί
χώροι και ιστορικοί τόποι ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Συναυλίες, γιορτές, εκθέσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, δημιουργικά εργαστήρια
και παραστάσεις με αφετηρία ένα θέμα, φέρνουν τους επισκέπτες σε επαφή με την
πολιτιστική τους κληρονομιά, με τρόπους πιο άμεσους, ευχάριστους και διασκεδαστικούς.
Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς γιορτάζονται από το 1991. Το διεθνή
συντονισμό έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ενώ δεν προβλέπεται ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση, το δίκτυο των συμμετεχόντων συνεχώς διευρύνεται με ποικίλη
θεματολογία και δυναμική κατά περίπτωση.
Η Ελλάδα συμμετέχει στον εορτασμό των ΕΗΠΚ από το 1994. Από το 2003 έχει ήδη
θεσμοθετηθεί η ελεύθερη είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία
αρμοδιότητάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για το
τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε Σεπτέμβρη, ενώ μια ξεχωριστή μέρα, η Παρασκευή,
είναι αφιερωμένη στο σχολικό κοινό. Τον συντονισμό των ΕΗΠΚ έχει από το 2004 η
Διεύθυνση Μουσείων, ενώ τα θέματα που έχουν εορτασθεί από την αρχή του θεσμού
ανά διετία είναι τα κάστρα, τα λιμάνια, το νερό, η οικονομία, ο αθλητισμός, η διατροφή, η
κατοικία, η μαγεία, οι κρίσεις, o Χρόνος.
Το θέμα των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη διετία 2015-2016
είναι αφιερωμένο στο δίπολο «Βία και Ανεκτικότητα». Θέμα διαχρονικό και πολυδιάστατο,
οδυνηρά επίκαιρο, αφορά τόσο στην ιδεολογία και όσο και στην πράξη. Σε κάθε εποχή
εκδηλώνεται ποικιλόμορφα και με διαφορετική δυναμική. Και μπορεί να αφορά στην
έκφραση φιλοσοφικών, πολιτικών και γενικά δημόσιων θέσεων, αλλά και προσωπικών
απόψεων και ιδιωτικών συνηθειών στο βαθμό που τα παραπάνω είναι ξένα ή απλώς
παρεκκλίνουν από τις νόρμες και τα «καθεστώτα» κάθε εποχής.
Το Σαββατοκύριακο του εορτασμού δίνεται η αφορμή να παρουσιαστεί μέσα από
συγκεκριμένα παραδείγματα, λιγότερο ή περισσότερο φανερά, ο ρόλος της ανεκτικότητας
ως καθοριστικού παράγοντα του πολιτικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι. Ο σεβασμός των
πεποιθήσεων του Άλλου, η αποδοχή του μη όμοιου και η δυνατότητα της ελεύθερης
έκφρασης της ατομικής ή συλλογικής ταυτότητας είναι μια κατάκτηση που «τυπικά» και
θεωρητικά έχει ήδη επιτευχθεί τουλάχιστον από την εποχή του Διαφωτισμού.
Η ανεκτικότητα αντανακλά την ιδανικά δημοκρατική κοινωνία, ενώ η βία την αντίσταση
σε αυτό το ιδανικό. Η ευρωπαϊκή - και όχι μόνο – ιστορία βρίθει ατομικών και
συλλογικών παραδειγμάτων, περισσότερο ή λιγότερο ακραίων με την απομόνωση έως
και εξόντωση φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών ή κοινωνικών ομάδων να εμφανίζεται
επαναλαμβανόμενα μέσα στο χρόνο. Οι εκδηλώσεις που σχεδιάστηκαν για αυτό το
Σαββατοκύριακο φωτίζουν κάποια από αυτά.

ΑΤΤΙΚΗ
Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης Αθηνών (25/9)
«Συγκρούσεις και συναντήσεις πολιτισμών στα μνημεία της Ακρόπολης»
Θεματικές ξεναγήσεις σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, τηλ. 210 9239186

Αρχαιολογικός χώρος Λυκείου (25/9)
«Έριδος αφορμή: Ιλισός – Παναθηναϊκό Στάδιο – Λύκειο»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου με διερεύνηση των διαδικασιών μέσα
από τις οποίες η περιοχή από το Ολυμπιείο ως το Λύκειο ακολουθώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης της
Αθήνας μεταμορφώνεται μέσα από συναινέσεις και αντιδικίες.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, τηλ. 210 3251744

Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Αρχαίας Αγοράς (25, 27/9)
25/9 «Θ-ink: τα γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία ή φθορά στα μνημεία της πόλης»
Δράση ευαισθητοποίησης για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου – Λυκείου.
27/9 «Αθηναίοι πολίτες και μη στην κοιτίδα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας»
Περίπατος στο χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, τηλ. 210 3210196

Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Κεραμεικού (25/9)
«Θ-ink: τα γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία ή φθορά στα μνημεία της πόλης»
Δράση ευαισθητοποίησης για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου – Λυκείου.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, τηλ. 210 3450140

Αρχαιολογικός χώρος Λόφων – Μουσών (Φιλοπάππου) – Πνύκας –
Νυμφών, Φυλακή «Σωκράτους» (25, 26/9)
25/9 «Θ-ink: τα γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία ή φθορά στα μνημεία της πόλης»
Δράση ευαισθητοποίησης για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου – Λυκείου.
26/9, ώρα 19:00 Μουσική παράσταση
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, τηλ. 210 3249166, 210 9240549

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (26/9)
Μουσική εκδήλωση στην αίθουσα του Βωμού (34) με τίτλο

«Στης διχονοίας τον φονικό αγώνα πιασθήκαν και πάλιν ομογνώμησαν
και αν φίλοι εχωρίσθηκαν» (Ομήρου Ιλιάς, Η΄301-302)
Ε.Α.Μ., τηλ. 2132144805

Κτήριο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (27/9)
«Θ-ink - γκραφίτι. Αρχαία και νέα ίχνη στην πόλη»
Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νέων Μνημείων σε συνεργασία με την ομάδα ST.A.CO.
(Street Art Conservators) του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας,
διοργανώνουν ανοιχτή συζήτηση με θέμα τη σχέση του γκραφίτι με τα μνημεία και το ιστορικό τοπίο.
Στη συζήτηση συμμετέχουν αρχαιολόγοι, συντηρητές και καλλιτέχνες (ώρα 19.30)
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων, τηλ. 210 3215548

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (25-27/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες Γυμνασίου και Λυκείου (Παρασκευή 25/9).
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάμεσα στη βία και την ανεκτικότητα» για μαθητές από 11 ετών
(Κυριακή 27/9, ώρες έναρξης 10:00 & 12:00). Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με εικαστικό εργαστήρι
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 213 213 9507

Θεματικές ξεναγήσεις με θέμα

«Βία και ανεκτικότητα μέσα από τις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου»
(Σάββατο 26/9 & Κυριακή 27/9, ανά μία ώρα 12:00-14:00 & 17:30-19:30).
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 213 213 9572.

Αττική

Νομισματικό Μουσείο (25,26/9)
«Βία και Ανεκτικότητα: οι δύο όψεις του νομίσματος»
Θεματική ξενάγηση για ομάδες μέχρι 25 άτομα, (μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου και ενήλικες), στις 25/9,
ώρα 9.00 – 10.30 & 11.00 - 12.30 και στις 26/9, ώρα 10.00-11.30 και 12.00-13.30.
Μέσα από επιλεγμένα εκθέματα του Νομισματικού Μουσείου, ξεδιπλώνεται μια σειρά από ιστορικά
γεγονότα τα οποία συνδέονται με πολεμικά, κυρίως, επεισόδια και σημαδεύουν τον ελλαδικό χώρο, από
τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
τηλ. 210 3643774

Επιγραφικό Μουσείο (25,26/9)
«Πόλεμος και αιχμαλωσία στην αρχαιότητα»
Θεματική ξενάγηση για το ευρύ κοινό στις 25/9 , ώρα 12.00 και στις 26/9, ώρα 11.00, όπου θα
παρουσιαστούν ενεπίγραφα μνημεία που αφορούν στον πόλεμο και στις συμμαχίες των αρχαίων
ελληνικών πόλεων και επιγραφές που αφορούν στην απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου.
Επιγραφικό Μουσείο, τηλ. 210 8217637

Λουτρό των Αέρηδων, Κυρρήστου 8, Πλάκα (25/9)
«Το μαγικό Λ/λουτρό. Συνάντηση, συνύπαρξη, αποδοχή».
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου με θέμα τα δημόσια
λουτρά, τα οποία υπήρξαν χώροι καθαριότητας και περιποίησης του σώματος, απόλαυσης και
ψυχαγωγίας, συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής, αλλά και συνύπαρξης διαφορετικών φυλών,
θρησκευμάτων, κοινωνικών ομάδων και τάξεων (ώρα έναρξης 10.00 π.μ)
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων – Συλλογή Φοίβου
Ανωγειανάκη, τηλ. 210 3239813

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων,
Διογένους 1, Πλάκα (26/9)
«Μουσική και πολυπολιτισμικό περιβάλλον».
Θεματική ξενάγηση που αποσκοπεί αφενός στην παρουσίαση των μουσικών οργάνων ως προϊόντων
πολιτισμικών ωσμώσεων και αλληλεπιδράσεων στον ιστορικό χρόνο και χώρο κι αφετέρου στην
ανάδειξη της μουσικής σε γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα σε ομάδες με διαφορετικά εθνικά υπόβαθρα,
στη σύγχρονη ελληνική πολυπολιτισμική πραγματικότητα (ώρα έναρξης 12.00 π.μ)
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων – Συλλογή Φοίβου
Ανωγειανάκη, τηλ. 210 3250198

Παιδικό Μουσείο της Αθήνας,
Κυδαθηναίων 14, Πλάκα (27/9)
«Οι έτσι και οι αλλιώς»
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας Α΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού
(διάρκεια 12.00-13.00) Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν κράτησης στο 210 3312995.
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, Οργανισμός Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, Κόδρου 9 (26,27/9)
«Μόνος ή μοναδικός;» Διαφορετικότητα και ρατσισμός
26/9: Επαναλαμβανόμενες εκπαιδευτικές δράσεις ανά μία ώρα (10.00-14.00) για οικογένειες
με παιδιά ηλικίας 5-11 ετών στην ομότιτλη έκθεση του μουσείου
27/9: Ξενάγηση και παιχνίδι στη διαδραστική γωνιά του μουσείου (12.00-13.00)
Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, τηλ. 210 3312621

Μουσείο Ηρακλειδών, Ηρακλειδών 16, Θησείο (27/9)
«Σκέφτομαι ορθολογικά – Ενεργώ Δημοκρατικά: η Επιστήμη και η Λογική στην υπηρεσία του
Ανθρωπισμού».
Τρία παράλληλα εργαστήρια για μαθητές δημοτικού με ταυτόχρονη ενημέρωση των γονέων
(διάρκεια 12.00-13.30)
Μουσείο Ηρακλειδών, τηλ. 210 3461981

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13 (25-27/9)
«Η ανεκτικότητα ως στοιχείο καθημερινότητας σε περιόδους ηρεμίας μεταξύ κατακτητών και
κατεκτημένων στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα».
Ψηφιακή παρουσίαση αντικειμένων από τις συλλογές του μουσείου τα οποία αποτυπώνουν την
παραπάνω σχέση (διάρκεια 9.30-13.30)
Εθνικό Ιστορικό Μουσείου – Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, τηλ. 210 3237315

Αττική

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, Νίκης 39 (25,27/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα
«Βία και ανεκτικότητα» για μαθητικές ομάδες (25/9) και οικογένειες (27/9)
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, τηλ. 210 3225582

Μουσείο της πόλεως των Αθηνών, Παπαρρηγοπούλου 5-7 (25-27/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (25/9) και ξενάγηση (26,27/9) με θέμα

«Βία και ανεκτικότητα»
Μουσείο της πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία, τηλ. 210 3231387, 210 3246164

Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης,
Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, (25,28/9 και 3,4/10)
«ΕΗΠΚ 2015, πράξη πρώτη: ιστορίες βίας με αφορμή εκμαγεία από το Μαυσωλείο της
Αλικαρνασσού».
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (25/9, 3-4/10) για μαθητές δημοτικού σχολείου και ανάλογες δράσεις για
φοιτητές (28/9)
Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΕΚΠΑ), τηλ. 210 7277561, 210 7277433

Κήπος Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136 (27/9)
«Ναι στην ανεκτικότητα – Όχι στη Βία μέσα από την παιδική λογοτεχνία»
Συγγραφείς, αφηγητές και εικονογράφοι, μέλη του ΚΕΠΒ, μοιράζονται ιστορίες και δημιουργούν
εικόνες για τη Βία και την Ανεκτικότητα σε ένα εργαστήρι ανοιχτό στο παιδικό και ενήλικο κοινό.
Ελληνικό Τμήμα IBBY – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου
E-mail. kyklos@greekibby.gr

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος (25/9)
«Βία και Ανεκτικότητα» στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Ομιλίες σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
και προβολής ταινιών του Μιχάλη Κακογιάννη (Ηλέκτρα, Ιφιγένεια, Τρωάδες)
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τηλ. 210 3418550

Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς,
Δωρίδος 2 & Λεωφ. Ειρήνης 14, Ταύρος (25-27/9)
25/9: δωρεάν προβολή ταινίας «12Angry Men» του Sidney Lumet στις 21.00 (
κατόπιν κράτησης στο 210 3418011)
26,27/9: Θεατρική παράσταση «Τα Αδύνατα δυνατά: ο μικρός Νεόφυτος σε περιπέτειες»

από την Παιδική Σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου, ώρα 19.30
(δωρεάν συμμετοχή κατόπιν κράτησης στο 210 3418011) και παράλληλη θεματική ξενάγηση
ενηλίκων στο χώρο. Στις 26/9 η εκδήλωση απευθύνεται στο γενικό κοινό, ενώ στις 27/9 στους
κατοίκους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
Είσοδος Ελεύθερη, απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο 2103418011

Πολιτιστικός Οργανισμός ATOPOS CVC,
Σαλαμίνος 72, Μεταξουργείο (25/9, ώρα έναρξης 20:00)
Blah Blah Blah // The Closet / Νύχτα Ανάγνωσης “Body–Type : Post–Trauma”
To Blah Blah Blah αποτελεί μια σειρά από τακτικές συναντήσεις στον χώρο της Atopos cvc με
έναυσμα την έρευνα του οργανισμού γύρω από τη νέα έκδοση Unlocked. Υπό την επιμέλεια του
Βασίλη Ζηδιανάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή της Atopos cvc, το πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από
τη φωτογραφική απεικόνιση του γυμνού σώματος, όπως αυτή παρουσιάζεται στις σύγχρονες ψηφιακές
πλατφόρμες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Blah Blah Blah περιλαμβάνει εκδηλώσεις, ομιλίες,
παρουσιάσεις, ειδικά projects, performances και workshops και εγκαινιάζεται με το The Closet / Reading Night που διοργανώνει ο Αντώνης Κατσούρης.
ATOPOS CVC, τηλ. 210 5242005

Αττική

Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Άη Στράτη,
Βουρνάζου 31, Αθήνα, (25,26/9)
«Μορφές τέχνης σε τόπους εξορίας»
25/9 εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
26/9 περιήγηση-παρουσίαση του μουσείου (18.00),
εργαστήριο χαρακτικής (18.45), προβολή ντοκυμαντέρ (20.00)
Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Άη Στράτη, Diadrasis, Περίπατος, τηλ. 210 6442690

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (25,27/9)
«Μνημεία, βία και βανδαλισμοί από την αρχαιότητα έως σήμερα»
25/9 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητικό κοινό
27/9 Διάλεξη και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ευρύ κοινό και οικογένειες
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, τηλ. 210 4590772

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος – Ακτή Θεμιστοκλέους,
Φρεαττύδα (25-26/9)
«Πειραιάς: το λιμάνι των τριήρων»

Περιοδική έκθεση με προβολή σχετικής ταινίας και δωρεάν ξεναγήσεις σε παιδιά και ενήλικες.
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (Zea Harbour Project),
τηλ. 210 4516264

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, Πρωτέως 25, Νέα Κηφισιά (27/9)
«Μουσείο Ανοιχτό …διηγείται ιστορίες για τις αισθήσεις»
Εκπαιδευτική δράση
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, E-mail. nliak@ote.gr

Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου (25/9)
Θεματική ξενάγηση με τίτλο

«Μεταλλεία και Κοινωνία» (ώρα έναρξης 10.00 π. μ.)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, τηλ. 210 3213122

Αρχαιολογικός χώρος Σούριζας, Αγ. Τριάδα Λαυρεωτικής (25/9)
Θεματική ξενάγηση με τίτλο

«Μεταλλεία και Κοινωνία» (ώρα έναρξης 10.00 π. μ.)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, τηλ. 210 3213122

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου (25/9)
Θεματική ξενάγηση με τίτλο

«Μεταλλεία και Κοινωνία» (ώρα έναρξης 12.00 π. μ.)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, τηλ. 210 3213122

Αρχαιολογικός χώρος Θορικού (25/9)
Θεματική ξενάγηση με τίτλο

«Μεταλλεία και Κοινωνία» (ώρα έναρξης 10.00 π. μ.)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, τηλ. 210 3213122

Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα (25/9)
Θεματική ξενάγηση με τίτλο

«Βία και ανεκτικότητα στη ρωμαϊκή εποχή: τι μαρτυρούν τα μνημεία του Μαραθώνα»
(διάρκεια 11.00-12.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, τηλ. 22940 55155

Τύμβος «Σοφοκλή» στη Βαρυμπόμπη του Δήμου Αχαρνών (25/9)
Ξενάγηση στον Τύμβο του Σοφοκλή με ειδική αναφορά στο έργο του «Αντιγόνη»
(10.00-11.00 και 11.00-12.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, τηλ. 210 2466122

Αττική

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
1ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου (25/9)
Ημερίδα «Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση», με θέμα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονεί η
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
εποπτείας της
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, τηλ. 26310-55654

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας (25, 27/9)
25/9: Ξεναγήσεις σχολικών ομάδων στη μόνιμη και στην περιοδική έκθεση «Καθ’ οδόν» (9.00-13.00)
27/9: Ξεναγήσεις από αρχαιολόγους της Εφορείας στη μόνιμη και στην περιοδική έκθεση «Καθ’ οδόν»
(10.30-13.30)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, τηλ. 22310-29992

Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης (27/9)
Ξεναγήσεις από αρχαιολόγους της Εφορείας (10.30-13.30)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, τηλ. 22310-29992

Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας (25, 27/9)
25/9: Ξεναγήσεις σχολικών ομάδων στη μόνιμη έκθεση της Συλλογής (9.00-13.00)
27/9: Ξεναγήσεις από αρχαιολόγους της Εφορείας (10.30-13.30)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, τηλ. 22310-29992

Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας (25/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες της Α΄/Βάθμιας Εκπαιδευτικής με τίτλο

«Ο πόλεμος στο Βυζάντιο πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Το ακριτικό τραγούδι» (9.00-13.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, τηλ. 22310-29992
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Οικισμός ΡΟΜΑ Αλιβερίου (25/9)
Κοινή μουσικοχορευτική εκδήλωση με συμμετέχουσες ομάδες νέων του Λυκείου των Ελληνίδων
Βόλου και των ΡΟΜΑ και τίτλο «Πολιτισμός και πολυπολιτισμικότητα: ζούμε όλοι στην ίδια πόλη,

διαφορετικοί αλλά ίσοι» (έναρξη 19.00)
Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου, τηλ. 24210-33938

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα, Βόλος (26/9)
Βιωματικό εργαστήρι πηλού για ενήλικες
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, τηλ. 24210-29844

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας (25-26/9)
«Η βία και η ανεκτικότητα μέσα από τη λατρεία της Ιτωνίας Αθηνάς στη Θεσσαλιώτιδα»
25/9: Εκπαιδευτικές δράσεις για σχολικές ομάδες
26/9: Θεματικές ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, τηλ. 24410-61564

Τέμπη – Αμπελάκια – Αρχοντικό Αλεξούλη, Αγιά (25, 27/9)
25/9: Ξεναγήσεις σχολείων σε Τέμπη-Αμπελάκια με θέμα

«Βία και Ανεκτικότητα στην κοιλάδα των Τεμπών
(Τεκές του Χασάν Μπαμπά-βιοτεχνίες βαφής Αμπελακίων)»

27/9: Ξενάγηση στο Αρχοντικό Αλεξούλη και μουσική εκδήλωση
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, τηλ. 2413-508260

Αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου (25/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όταν τα άτομα αποκτούν πρόσωπο…»
διαφοροποιημένο για εφήβους και νέους 13-17 ετών
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, τηλ. 24210-76278, 69722 74678

«Γιαννοπούλειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού (25/9)
Εκπαιδευτική περιήγηση στην έκθεση του μουσείου, διαφοροποιημένη για άτομα με ψυχοκοινωνικές
δυσκολίες και εμπλουτισμένη με δημιουργικό εργαστήρι πηλού
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, τηλ. 24210-76278

«Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου (25-27/9)
Εκπαιδευτική, απτική περιήγηση στην έκθεση του μουσείου, διαφοροποιημένη για άτομα με αναπηρίες
όρασης με τίτλο «Το Μουσείο με άλλα μάτια»
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, τηλ. 24210-76278

Οθωμανικό τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί)(25-27/9)
25/9: Ξενάγηση σχολικών ομάδων στην έκθεση του τεμένους
26-27/9: Ξενάγηση μεμονωμένων επισκεπτών στην έκθεση του τεμένους
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, τηλ. 24310-85757, 24310-76647

Βυζαντικό κάστρο Τρικάλων (25-27/9)
25/9: Ξενάγηση σχολικών ομάδων στο κάστρο
26-27/9: Ξενάγηση μεμονωμένων επισκεπτών στο κάστρο
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, τηλ. 24310-85757, 24310-76647

Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας (25-27/9)
Έκθεση με έργα από την εικαστική συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας
Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, τηλ. 24410-79119, 22210-79937

Θεσσαλία

MAKEΔΟΝΙΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (25-26/9)
25/9: Θεματικές ξεναγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου σε επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου και
σε προκαθορισμένες μουσειακές διαδρομές στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του
(10:00 και 11:00, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Το υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα της έκθεσης

«H Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και Νομίσματα από τη συλλογή της Αlphabank»
προσαρμόζεται για σχολεία δίνοντας έμφαση στη θεματική του εορτασμού.
Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Γεγονότα βίας και ανεκτικότητας στην ιστορική διαδρομή

της Θεσσαλονίκης. Τι μας διδάσκει η ιστορία» (ώρα έναρξης 19.00)
26/9: Θεματικές ξεναγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου σε επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου και
σε προκαθορισμένες μουσειακές διαδρομές στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του (11:00, 12:00,
18:00 και 19:00, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2313-310201 και 2313-310243

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (25-27/9)
Θεματική ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ΣΤ΄ Δημοτικού – Α΄ Γυμνασίου
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, τηλ. 2313-306400

Μουσείο Κινηματογράφου – Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης (25-27/9)
«Η αφομοίωση του Άλλου στη μεγάλη οθόνη»
25/9: θα πραγματοποιηθούν εικαστικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
(17.30 - 19.30)
26-27/9: Θα προβληθεί η ταινία Paella con aji (Παέγια με πιπεριές)
(26/9: 12.00 και 17.00, 27/9: 12.00 και 17.00)
Μουσείο Κινηματογράφου – Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-508398

Επταπύργιο, Θεσσαλονίκη (25-27/9)
Θεατρική παράσταση με τίτλο «Γεντί Κουλέ – Ο Νόμος της Σιωπής», η οποία βασίζεται σε
δραματοποιημένη ξενάγηση που εστιάζει στην περίοδο που το μνημείο χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή
(ώρα έναρξης 20.00, απαραίτητη η προηγούμενη κράτηση. Η παρακολούθηση της παράστασης δεν
συστήνεται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Θεατρική Ομάδα “Mprikia Kollame”,
τηλ. 2310-204868, 6944 743760

Αρχαιολογικός χώρος του Μακεδονικού Τάφου του Αγίου Αθανασίου
(25, 27/9)
«Η ιερόσυλη βία στην κατοικία των νεκρών»
25/9: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους σε σχέση με τα ταφικά μνημεία επιφανών ή μη νεκρών και
τη δράση των αρχαίων τυμβωρύχων
27/9: Πρόγραμμα ενημέρωσης ενηλίκων επισκεπτών με το ίδιο θέμα
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-801402

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης (25,-27/9)
«Θεσσαλονίκη, πόλις εύξεινος-πολύξενος»: Ξενάγηση στην ανεκτικότητα
Ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση του μουσείου που τιτλοφορείται «Θεσσαλονίκη, πόλις εύξεινοςπολύξενος»
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, τηλ. 2310-889848, 6977 258545

Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς (27/9)
«Δεσπότης δούλου δε ται, κα δο ος δεσπότου»
Εκπαιδευτικό διαδραστικό δρώμενο για μαθητές Α΄ Γυμνασίου (ώρες 9.00 και 11.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, τηλ. 2310-801402, 2310-801428

Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου, Αξιούπολη Κιλκίς (27/9)
«Εικαστικές αποτυπώσεις της ετερότητας: βία και ανεκτικότητα
στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το εικαστικό υλικό
(τοιχογραφίες και φορητές εικόνες) του ναού (ώρες 11.00 και 13.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, τηλ. 2310-801402, 2310-801428

Καρυές Πιερίων (25/9)
Ενημέρωση κοινού για τις μεγάλες αλλαγές και ανακατατάξεις της Ύστερης Εποχής Χαλκού και
Σιδήρου, με αφορμή πρόσφατα ευρήματα στην περιοχή των Καρυών
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, τηλ. 23210-47883

Μακεδονία

Πολυθάλαμος Τάφος Ανατολικού Νεκροταφείου Πέλλας (25-27/9)
«Πέλλα, πόλη φιλόξενη για τους μετανάστες»
25/9: Επίσκεψη σχολικών ομάδων με εκπαιδευτικό φυλλάδιο και συζήτηση για τους μετανάστες τότε
και σήμερα (8.30-12.30, διάρκεια 45΄)
26-27/9: Ελεύθερη επίσκεψη του κοινού με εκπαιδευτικό φυλλάδιο
(26/9: 10.00 έως 13.00 και στις 27/9: 12.00 έως τις 15.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, τηλ. 23820-31160

Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας (26-27/9)
«Πέλλα, πόλη φιλόξενη για τους μετανάστες»
Επισήμανση επιτύμβιων μνημείων μεταναστών στη μόνιμη έκθεση
και ελεύθερη θεματική διαδρομή για τους επισκέπτες με εκπαιδευτικό
φυλλάδιο (8.00-20.00)
27/9: Πεζοπορία διάρκειας μίας ώρας με αφετηρία το μουσείο και
ξενάγηση στην παλαιοχριστιανική βασιλική της Νέας Πέλλας
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, τηλ. 23820-31160

Πολιτιστικό Κέντρο Γρεβενών (26/9)
«Κράτος και Φιλότης. Βία και ανεκτικότητα στην αρχαία ελληνική γραμματεία»
Ομιλία αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών
Θεατρικό δρώμενο από την Ομάδα Θεάτρου της Βιβλιοθήκης με απαγγελίες από την αρχαία γραμματεία
Εκδήλωση με έντεχνη μουσική από την ομάδα «Εν Τέχνη»
Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών, τηλ. 24610-25903

Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων (25-27/9)
«Η βία και η ανεκτικότητα μέσα από τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Φιλίππων»
25/9: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία
26/9: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες
27/9: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες χωρίς εμψυχωτή
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, τηλ. 2510-224716 και 2510-228689

Αρχαιολογικό Μουσείο ΠΕ Καστοριάς, Άργος Ορεστικό (23-25/9)
«Επιλύοντας διαφορές στην Αρχαιότητα»
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Επιλύοντας ειρηνικά διαφορές: Αρχαία Βάττυνα & Ρώμη»
για μαθητές Δημοτικών Σχολείων, κυρίως Ε’ και ΣΤ’ Τάξη (ώρες 9.00-13.00 κατόπιν συνεννόησης)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, τηλ. 24670-44616

Κέντρο Τεκμηρίωσης Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς (23-25/9)
«Κοινωνικές ταυτότητες & Προϊστορία»
Βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις «Πλάθοντας το Νεολιθικό Κόσμο: πήλινα ειδώλια και σφραγίδες
στη Νεολιθική Αυγή» για μαθητές Δημοτικών Σχολείων, κυρίως Β΄ και Γ΄ τάξης (9.00-13.00 κατόπιν
συνεννόησης)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, τηλ. 24670-44616, 24670-97568

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής (25/9)
Εκδηλώσεις για το μαθητικό και νεανικό κοινό:
Θεματική ξενάγηση στο Μουσείο (10.00 – 14.00 κατόπιν συνεννόησης)
Εργαστήρι ψηφιδωτών έργων με θέμα τον πόλεμο και την ειρήνη, καθώς και τη
διαφορετικότητα. Την τέχνη του ψηφιδωτού θα διδάξει ο συντηρητής-ψηφιδογράφος
Νίκος Πιτσαλίδης (10.00 – 14.00 κατόπιν συνεννόησης)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, τηλ. 24610-98800, 24610-98801

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας (25-27/9)
Περιοδική έκθεση στο ισόγειο του Μουσείου με έργα φοιτητών, αποφοίτων και διδασκόντων της Σχολής
Καλών Τεχνών με τίτλο

«Βία & Ανεκτικότητα, Διαφορετικότητα & Αφομοίωση σε Αρχαία και Σύγχρονα Δημιουργήματα»
26/9: Ημερίδα με διαλέξεις σχετικά με την έκθεση και το ανασκαφικό έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Φλώρινας στα “Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας”
Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας, τηλ. 23850-28206

Μακεδονία

ΘΡΑΚΗ
Μουσείο Μετάξης, Σουφλί (25/9)
Θεατρική παράσταση

«Ο Χρυσοπράσινος Αετός»
από τη Θεατρική Ομάδα Εύας Νέδου (έναρξη 10.30, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, τηλ. 25540-23700

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης (25-26/9)
Ξενάγηση στο Μουσείο και βιωματικό εργαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα (διάρκεια 18:15 - 20:00)
Προβολή ταινίας σχετικής με το θέμα των εορτασμών (έναρξη 20:30)
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, Europe Direct Xanthi και Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης
τηλ. 25410-79552

Βυζαντινό Κάστρο Κομοτηνής (25/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές της Ε΄ τάξης Δημοτικού με θέμα τον σχηματισμό του πυρήνα
της πόλης της Κομοτηνής κατά τον 14ο αι. και τη συνύπαρξη ποικίλων εθνικοτήτων και θρησκευτικών
πεποιθήσεων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, τηλ. 25310-22411

Θράκη

ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΠΤΑΝΗΣΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας (25/9)
Ομιλία με τίτλο «Η Συνθηκολόγηση της Αμβρακίας με τους Ρωμαίους».
Θα ακολουθήσει ξενάγηση στη θεματική ενότητα της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, Το τέλος της
Αμβρακίας
Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, τηλ. 26810-24636

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων (25-27/9)
Θεματικές ξεναγήσεις με έμφαση σε εκθέματα που σχετίζονται με τη βία στο μύθο και την ιστορία.
(25/9: 11.00 και 12.00, 26-27/9: 11.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, τηλ. 26510-01075, 26510-01062

Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων (25/9)
Θεματικές ξεναγήσεις στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων με έμφαση σε εκθέματα που σχετίζονται με
την απόδοση της βίας στη θρησκευτική τέχνη (11.00 και 12.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, τηλ. 26510-25989

Κάστρο Ιωαννίνων, Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Αίθουσα Πολλαπλών
Εκδηλώσεων (25-27/9)
Έκθεση «Γλυπτική Κεραμέως» του Βασίλη Σιούζου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, τηλ. 26510-25989

Κάστρο Ιωαννίνων, Ακρόπολη Ιτς Καλέ (26/9)
Χορευτικό δρώμενο με τίτλο

«Πέτρα: Η φωνή από μέσα» (έναρξη στις 19.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, Σχολή Χορού Γιάννας
Νέση, Σχολή Χορού Ελένης Γουγουτσά τηλ. 26510-25989

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (27/9)
Ομιλία της Δρ. Γεωργίας Γκαντώνα για το στωικό φιλόσοφο Επίκτητο, ο οποίος έδρασε στη Νικόπολη
τον 1ο μ.Χ αιώνα, με τίτλο:

«Η προσέγγιση του Επίκτητου για την οπτική της ελευθερίας, της ευτυχίας και της
ανθεκτικότητας»
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, τηλ. 26820-89890

Μουσείο Ζακύνθου (26/9)
Ομιλία της φιλολόγου-ποιήτριας κ. Αθηνάς Βλαχιώτη με θέμα

«Βία και ανεκτικότητα; Μία αναφορά στη δραματική περίοδο του μεσοπολέμου και στην ποίηση
του Καρυωτάκη ως καταγγελία και αντίσταση στη βία της εποχής του»
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, τηλ. 26950-42714
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Σπήλαιο Κάψιας, Αρκαδία (25/9)
«Τα σπήλαια πεδίο βίαιων συγκρούσεων και ανταγωνισμού στην αρχαιότητα»
Ομιλία και προβολή σε μαθητές Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Τρίπολης
Ξενάγηση σε μαθητές Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Τρίπολης
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, τηλ. 210-9224339 και 210-9232358

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, Δημητσάνα (25-26/9)
Ημερίδα με τίτλο «Κινητό & διαδίκτυο: Νέα μέσα επικοινωνίας, νέα μέσα άσκησης βίας»
25/9: η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μόνο για σχολικές ομάδες (έναρξη 11.30)
26/9: η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μόνο για το ευρύ κοινό (έναρξη 18.00)
(απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, τηλ. 27950-31630

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (25-26/9)
25/9: Ομιλία-συζήτηση και δραστηριότητες με μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (11.00-13.30)
26/9: Προβολή των παιδικών ταινιών του Αλμπέρ Λαμορίς «Το κόκκινο μπαλόνι/Το άσπρο άλογο»
και εργαστήρι για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα το σχολικό εκφοβισμό (11.00-13.30)
(απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, τηλ. 27470-22296

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών (25-27/9)
«Αφιέρωμα στους Μονομάχους της Ρωμαϊκής Πάτρας»
Έκθεση συνόλου επιτύμβιων στηλών που εκθέτονται για πρώτη φορά και εστιάζουν στην
προσωπογραφία των μονομάχων και τα σχετικά επιγράμματα
26/9: Παρουσίαση στο αμφιθέατρο του Μουσείου και παράλληλη προβολή για το σύνολο των
επιτύμβιων στηλών, ενώ θα ακολουθήσει σχολιασμός των εκθεμάτων επί τόπου (11.00 π.μ.)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού με τίτλο «Ο δούλος που έγινε μονομάχος»
25/9: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για σχολικές ομάδες Γ’–ΣΤ΄ Τάξης (9.00-11.00 και 11.00-13.00,
απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα τηλ. 2610-275070, 2610-276143)
27/9: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για παιδιά 8-12 ετών
(11.00-12.30, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, τηλ. 2610-275070 και 2610-276143

Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Κάστρου Χλεμούτσι (25, 27/9)
«Φράγκοι και Ρωμιοί στη μεσαιωνική Ηλεία: Βία και Ανεκτικότητα»
25/9: Θεματική περιήγηση για σχολικές μονάδες στον αρχαιολογικό χώρο κάστρου Χλεμούτσι και
στην έκθεση «Η εποχή των Ιπποτών – Οι σταυροφόροι στο Μοριά» (απαραίτητη η δήλωση
συμμετοχής)
27/9: Θεματική περιήγηση για το ευρύ κοινό στον αρχαιολογικό χώρο κάστρου Χλεμούτσι και
στην έκθεση «Η εποχή των Ιπποτών – Οι σταυροφόροι στο Μοριά» (απαραίτητη η δήλωση
συμμετοχής)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, τηλ. 26230-95033 και 26240-22529
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Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Κορίνθου (27/9)
«Ιστορίες πίστης στην Αρχαία Κόρινθο: σύγκρουση και συνύπαρξη ανθρώπων και ιδεών»
Δραστηριότητα για ενήλικο κοινό και οικογένειες, με τίτλο «Τα πρώτα βήματα μιας νέας πίστης».
Παρουσιάζεται η ιστορία του Αποστόλου Παύλου στη ρωμαϊκή Κόρινθο του 1ου αιώνα μ.Χ. (10.00 –
12.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, τηλ. 27410-31443 και 27410-32630

Βασιλική Μάρτυρα Λεωνίδη, στο Λέχαιο Κορινθίας (25, 27/9)
«Ιστορίες πίστης στην Αρχαία Κόρινθο: σύγκρουση και συνύπαρξη ανθρώπων και ιδεών»
25/9: Εκπαιδευτική δραστηριότητα με τίτλο «Η Βασιλική στο Λέχαιο αφηγείται ιστορίες για τη
νέα θρησκεία…» με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την ιστορία του μνημείου. Η
δραστηριότητα περιλαμβάνει εξερεύνηση του μνημείου με τη χρήση εποπτικού υλικού και
παιχνίδι ρόλων στο χώρο του Βαπτιστηρίου (9.00–11.00 και 11.00– 13.00)
27/9: Διαδραστική ξενάγηση για ενήλικο κοινό και οικογένειες με τίτλο «Η Βασιλική στο Λέχαιο
αφηγείται ιστορίες για τη νέα θρησκεία…» (12.30–14.30, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, τηλ. 213-1322528, 27410-31443 και 27410-32630

Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης (27/9)
«Αθλητισμός και ανεκτικότητα»
Στο πλαίσιο της αθλητικής διοργάνωσης «Σπάρταθλον» θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις όλων των
συμμετεχόντων αθλητών στο μουσείο
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, τηλ. 27310-25363

Πόλη της Σπάρτης (25-27/9)
Τοποθέτηση εποπτικού ενημερωτικού υλικού σε δημόσιους χώρους της πόλης για αρχαιολογικούς
χώρους της Σπάρτης και της ευρύτερης περιοχής
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, τηλ. 27310-25363

Αρχαίο θέατρο Γυθείου (25/9)
Θεατρικό παιχνίδι – διαδραστική παράσταση για παιδιά από το Σωματείο Ελλήνων Εμψυχωτών
Θεατρικού Παιχνιδιού «Θεώμαι και Δρω» με συνεργασία αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λακωνίας
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, τηλ. 27310-25363

Αρχοντικό Τσικλητήρα – Λιμάνι Πύλου (26/9)
Θεματική ξενάγηση στην έκθεση πινάκων της συλλογής του Γάλλου Φιλέλληνα René Puaux
Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, τηλ. 27230-22897, 27230-22898
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ΚΡΗΤΗ
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (25-27/9)
25/9: Πρωινές θεματικές ξεναγήσεις σε σχολεία. Μουσική συναυλία από το Ντουέτο Εγχόρδων
(Duo String) του Δήμου Ηρακλείου (αίθουσα Γλυπτών, 18:30 – 19:30)
26/9: δίωρες θεματικές ξεναγήσεις στις αίθουσες της προϊστορικής συλλογής και της μόνιμης έκθεσης
των ιστορικών χρόνων από το επιστημονικό προσωπικό του μουσείου (10:00 -12:00)
Συναυλία της Παιδικής και Νεανικής Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου
στην αίθουσα Γλυπτών (19:00 – 20:00)
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου, τηλ. 28310-279065, 28310-279066

I. N. Αγίας Σοφίας, παλιά πόλη Ρεθύμνου (25/9)
Πρόγραμμα θεατρικής ανάγνωσης με αφορμή το μύθο της έγκλειστης Δανάης που επισκέφθηκε ο Δίας
ως χρυσή βροχή, με τίτλο

«Δανάη και χρυσή βροχή: μια περίπτωση οικογενειακής βίας που έγινε παραμύθι»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Προσφέροντας γην και ύδωρ»
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, τηλ. 28310-23653

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (25/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Α’ Γυμνασίου με τίτλο

«`Ο Κρ`ης τον Κρ•τα. Εμφύλιοι πόλεμοι και εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Κρήτη»
(απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, τηλ. 28210-44418, 28210-94487

Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου (25/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Α’ Γυμνασίου με τίτλο

«`Ο Κρ`ης τον Κρ•τα. Εμφύλιοι πόλεμοι και εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Κρήτη»
(απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, τηλ. 28210-44418, 28210-94487

Κρήτη

ΝΗΣΙΑ Β.Α.ΑΙΓΑΙΟΥΚΥΚΛΑΔΕΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, Πύργος Τήνου (25-26/9)
24/9: Βιωματικό Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης (17.30-19.30)
25/9: Βιωματικές δράσεις και παιχνίδια για παιδιά Δημοτικού (9.00-13.00)
(απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, τηλ. 22830-31293

Προμαχώνας Παλατιού Μεγάλου Μαγίστρου (25-27/9)
«Βία και ανεκτικότητα στην ιπποτική Ρόδο»
25-26/9: Εκπαιδευτικές δράσεις για σχολικές ομάδες και ευρύτερες ομάδες κοινού στον υπαίθριο χώρο
του Προμαχώνα του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου
27/9: Μουσική εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ρόδου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, τηλ. 22413-65220, 22413-65222

Αρχαιολογικός χώρος «τάφων Αγίου Ιωάννη»
στη νεκρόπολη της αρχαίας Ρόδου (25-27/9)
«Χρήσεις και καταχρήσεις ενός ταφικού συγκροτήματος της πόλης της Ρόδου από την αρχαιότητα
έως σήμερα»
25/9: Ξεναγήσεις για τα σχολεία στα υπαίθρια και υπόγεια ταφικά μνημεία και στο μεσαιωνικό
λατομείο (10.00-14.00)
26/9: Ξεναγήσεις για το κοινό της Ρόδου στα υπαίθρια και υπόγεια ταφικά μνημεία και στο μεσαιωνικό
λατομείο (11.30, 18.30)
Προβολή της ταινίας με θέμα «Ρόδος-Πάφος-Λιλυβαίο. Νεκροπόλεις και Ταφικές Πρακτικές στον
ελληνιστικό κόσμο» (έναρξη 20.00)
27/9: Ξεναγήσεις για το κοινό της Ρόδου στα υπαίθρια και υπόγεια ταφικά μνημεία και στο μεσαιωνικό
λατομείο (11.00 και 13.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, τηλ. 22413-65201, Σύλλογος Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Ρόδου, τηλ. 697 3058390

Αρχαιολογικός χώρος ελληνιστικών οχυρώσεων
στην πόλη της Ρόδου (25-27/9)
«Οι ελληνιστικές οχυρώσεις της Ρόδου και η Πολιορκία του Δημητρίου του
Πολιορκητή το 305 π.Χ.»
25/9: Ξεναγήσεις για τα σχολεία (11.00-13.00)
26-27/9: Ξεναγήσεις για το κοινό της Ρόδου. Παρουσίαση της Πολιορκίας του Δημητρίου από το
κείμενο του ιστορικού Διόδωρου (11.00-13.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, τηλ. 22413-65201, Σύλλογος Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Ρόδου, τηλ. 697 3058390

Ελληνιστικές οχυρώσεις στην Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα (28/9)
«Οι βομβαρδισμένες ελληνιστικές οχυρώσεις της Ρόδου μέσα στη μεσαιωνική πόλη»
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο (18.30)
Ομιλία από την επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων Μ. Φιλήμονος-Τσοποτού, με θέμα «Η Ελληνιστική
Οχύρωση της Ρόδου»
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, τηλ. 22413-65201, Σύλλογος Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Ρόδου, τηλ. 697 3058390
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Πόλη της Ρόδου (26-27/9)
«Υπό πολιορκία – Τα μεγάλα τείχη και οι οχυρώσεις της Ρόδου»
Μια σειρά από κτήρια και χώρους που συνήθως δεν είναι προσβάσιμα θα ανοίξουν τις πόρτες τους για
το κοινό. Συμμετέχοντα κτίρια:
1. Προμαχώνας Αγίου Γεωργίου
2. Προμαχώνας dell Carretto
3. Περίδρομος Τειχών
4. Τάφρος
5. Αρχαιολογικός χώρος του μόλου των Μύλων (πίσω από το Τελωνείο - Λιμάνι)
6. Συγκρότημα πύλης Amboise
7. Φάρος Αγ. Νικολάου
8. Πύργος Naillac
(ώρες 11:00 - 18:00)
Rhodes International Culture and Heritage Society (RICHES), τηλ. 6982458787

Προμαχώνας Αγ. Γεωργίου (26-27/9)
«Υπό πολιορκία – Τα μεγάλα τείχη και οι οχυρώσεις της Ρόδου»
Ομιλία της Κατερίνας Μανούσου- Ντέλλα με θέμα «Τα Μεγάλα Τείχη & οι Οχυρώσεις της Ρόδου»
(έναρξη 19:00)
Rhodes International Culture and Heritage Society (RICHES), τηλ. 6982458787

Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης (25/9)
«Αρχαιολογικός και ιστορικός περίπατος στην πόλη της Μυτιλήνης. Σημάδια βίας και
ανεκτικότητας στο πέρασμα των χρόνων»
Αρχαιολογική και ιστορική περιήγηση στα μνημεία της περιοχής της Επάνω Σκάλας με στάσεις στον
αρχαιολογικό χώρο της οδού Νικομηδείας, της ελληνιστικής στοάς και του βόρειου λιμένα Μυτιλήνης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, τηλ. 22510-42589

Κάστρο Μύρινας Λήμνου (26/9)
Ομιλία της αρχαιολόγου Μαρή Μάλαμα με τίτλο

«Σημάδια πολεμικών επιδρομών στα τείχη του Κάστρου της Μύρινας» (18.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, τηλ. 22510-42589

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (25-27/9)
«Το ΔΑΣΟΣ κάτω από το ΔΡΟΜΟ»
Περιήγηση στο νέο θαλάσσιο Πάρκο Νησιώπης
Περιήγηση και επιστημονική ενημέρωση στην περιοδική έκθεση «Το ΔΑΣΟΣ κάτω από το
ΔΡΟΜΟ»
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Το ΔΑΣΟΣ κάτω από το ΔΡΟΜΟ»
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, τηλ. 22530-54434, 22510-47033

Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου Σάμου (26-27/9)
«Σάμος 527 π.Χ.- 2015 μ.Χ., Πολεμική βία και υποδοχή προσφύγων»
Προβολή διαφανειών στην αίθουσα ενημέρωσης του μουσείου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, τηλ. 22730-62811, 22730-23008

Εβραϊκή συναγωγή, Χίος (25-27/9)
«Η εβραϊκή κοινότητα της Χίου και το διαχρονικό αποτύπωμά της»
Ενημέρωση μαθητικών ομάδων
Προβολή στο χώρο της «Σκοτεινής Φυλακής» με θέμα την παρουσία και την άνθηση του Εβραϊκού
στοιχείου στη Χίο όπως καταδεικνύεται από τα αρχαιολογικά τεκμήρια
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, τηλ. 22710-44238, 22710-44738

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης (27/9)
Ομιλία του Δρ. Παύλος Τριανταφυλλίδη, Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με τίτλο

«Ένα τραγικό γεγονός από την Ναυμαχία της Λάδης στην αρχαία Τραγαία (Αγαθονήσι)» (20.00)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, τηλ. 22510-42589
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