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ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2017  
«Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: Τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται» 

 
Κατάλογος Εκδηλώσεων στα Δημόσια Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογές 

 
1. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

16-18/5/2017 
Δράση με τίτλο «Μνήμες που λανθάνουν, σημάδια που θυμούνται». Αφηγήσεις από 
αρχαιολόγους του μουσείου των ιστοριών που κρύβονται πίσω από επιλεγμένα εκθέματα και 
σχετίζονται με λανθάνουσες τραυματικές μνήμες.  
13.00 
Είσοδος ελεύθερη για τους συμμετέχοντες στη δράση. Δηλώσεις συμμετοχής 30 λεπτά πριν τη 
θεματική περιήγηση στις Πληροφορίες του Μουσείου. 
  
 

2. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
18, 19 & 21/5/2017 
Ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου στη μόνιμη 
έκθεση με θέμα:  
«Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται»: Τα 
εκθέματα του ΒΧΜ προσφέρουν πολλαπλές αναγνώσεις του παρελθόντος για την καλύτερη 
κατανόηση του παρόντος. Οι εκθεσιακές ενότητες  που δημιουργήθηκαν για την παρουσίαση 
των μόνιμων συλλογών του ΒΧΜ αποτελούν την αφορμή για την αφήγηση ιστοριών που 
συνάδουν με το θέμα στο οποίο είναι αφιερωμένη η φετινή Διεθνής Ημέρα Μουσείων. 
18 & 19/5/2017 ώρες 11:00,12:00 και 17:00 
21/5/2017 ώρες 10:00 και 12:00 
Ελεύθερη συμμετοχή – απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 

3. ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 
18/5/2017 
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Η των Αθηναίων αρχή»  – Η Αθηναϊκή Ηγεμονία του 5ου αι. 
π.Χ.  
12:00-13:00  
Ελεύθερη συμμετοχή 
 
17-19/5/2017 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
 
17/5/2017  
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά του Δημοτικού με τίτλο «Είμεθα ένα κράμα εδώ• 
Σύροι, Γραικοί, Αρμένιοι, Μήδοι». Ανακαλύπτουμε νομίσματα από τις συλλογές του Μουσείου, 
που αποτελούν μαρτυρίες της ιστορίας των λαών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης 
Θάλασσας και της Ανατολής: νομίσματα από τη Δαμασκό της Κοίλης Συρίας, την Άραδο, τη 
Βύβλο και τη Βυρητό στη Φοινίκη, το Παντικάπαιον & την Ίστρια στη Μαύρη Θάλασσα, έως την 
περιοχή του μακρινού Αφγανιστάν. 
10:00 – 11:30 
 
Εργαστήρι για τα παιδιά, με τίτλο  «Φτερωτές θεότητες», από τον εικαστικό – συντηρητή 
αρχαιοτήτων Κώστα Βερούτη, στον αύλειο χώρο του Μουσείου.  
11:30 – 12:30 
 
18/5/2017  
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά του Δημοτικού με τίτλο «Είμεθα ένα κράμα εδώ• 
Σύροι, Γραικοί, Αρμένιοι, Μήδοι». Ανακαλύπτουμε νομίσματα από τις συλλογές του Μουσείου, 
που αποτελούν μαρτυρίες της ιστορίας των λαών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης 
Θάλασσας και της Ανατολής: νομίσματα από τη Δαμασκό της Κοίλης Συρίας, την Άραδο, τη 
Βύβλο και τη Βυρητό στη Φοινίκη, το Παντικάπαιον & την Ίστρια στη Μαύρη Θάλασσα, έως την 
περιοχή του μακρινού Αφγανιστάν. 
10:00 – 11:30 
 
 
Καλλιτεχνικό δρώμενο της εικαστικού Βέρας Σιατερλή, με τίτλο ΤΑΜΑ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 
«Διαβατήριος οβολός», στον αύλειο χώρο του Νομισματικού Μουσείου  
10:00 – 15:00 
 
Βιβλιοπαρουσίαση με τίτλο « Κάτω από έναν αδιάφορο ουρανό», του Αρμένη συγγραφέα 
Βασκέν Μπερμπεριάν, στο Καφέ του Κήπου του Νομισματικού Μουσείου. 
19:30 – 20:30 
 
 
Συναυλία του Γιώργου Τοσικιάν και του κουαρτέτου εγχόρδων «Aurora» 
στον αύλειο χώρο του Νομισματικού Μουσείου. 
21:00  
Ελεύθερη συμμετοχή – Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 
19/5/2017 
Θεματική ξενάγηση σε ενήλικες με τίτλο «Ας πάρει τα τσουκαλάκια του ο Σλήμαν και ας μας 
αφήσει ήσυχους…» και με επίκεντρο, το ιστορικό κτήριο Ιλίου Μέλαθρον και τον πρώτο κάτοικό 
του, τον Ερρίκο Σλήμαν, η προσωπικότητα του οποίου χαρακτηρίζεται από διάνοια, τύχη, 
επιμονή, εκκεντρικότητα & αντιφατικότητα.  
10:00 – 11:00  
Ελεύθερη συμμετοχή – Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 
 
Εργαστήρι για ενήλικους με τίτλο «Φτιάχνοντας προσωπεία», από τον εικαστικό – συντηρητή 
αρχαιοτήτων Κώστα Βερούτη, στον αύλειο χώρο του Μουσείου. 
12:00 – 13:00 
Ελεύθερη συμμετοχή – Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 

4. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
 
16/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Από το ναό του Ηφαίστου και της Αθηνάς στην εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου και στο πρώτο μουσείο της Αθήνας: Η ιστορία ενός μνημείου στους αιώνες» 
Παρουσίαση, περιήγηση και εξερεύνηση του μνημείου με χρήση φύλλων δραστηριοτήτων. Η 
εκδήλωση απευθύνεται σε ομάδες μαθητών Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.  
Ώρα: κατόπιν συνεννόησης  
Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής:  τηλ. 210 3210196, 210 3210180 
 
 
 
18/5/2017 
Παρουσίαση και θεματική περιήγηση για το ευρύ κοινό. Τίτλος εκδήλωσης: «Μετά την 
Αθηναϊκή Δημοκρατία: Μεταπλάσεις του χώρου και των μνημείων της Αρχαίας Αγοράς στους 
ύστερους ρωμαϊκούς και πρώτους χριστιανικούς αιώνες» 
12:00-13:30 
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Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής:  τηλ. 210 3210196, 210 3210180 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 
18/5/2017 
Θεματική περιήγηση με τίτλο «Άφατη θλίψη» - Η συγκρατημένη έκφραση του πένθους στα 
αττικά κλασικά επιτύμβια γλυπτά.  
10:00-11:30 
Ελεύθερη συμμετοχή – Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση 
 

5. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 
19/5/2017 
Έκθεση έργων της Αφροδίτης Λίτη, με τίτλο «Γλαῦκες - Καθαρτήρια βλέμματα» σε 
συνδιοργάνωση με την γκαλερί Citronne. Εγκαίνια έκθεσης την Παρασκευή 19 Μαΐου και ώρα 
19.00 
Διάρκεια έκθεσης 19-5-17 έως 31-10-17. 
Είσοδος ελεύθερη. 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Κυριακή  21 Μαΐου 2017 
Εκδήλωση ζωγραφικής με θέμα «Σου μιλάω με την τέχνη». Οι συμμετέχοντες καλούνται (με 
την καθοδήγηση των καθηγητών του εργαστηρίου «Χρώμα»), να ζωγραφίσουν επιλεγμένα 
εκθέματα από τον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου. 
Είσοδος ελεύθερη 
10.00-14.00 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ ΖΕΑΣ  
19, 20, 21 Μαΐου, 26, 27, 28 Μαΐου, 2, 3, 4 Ιουνίου 2017 
Περιήγηση στον χώρο και στην έκθεση ψηφιακής τέχνης μέσω της εφαρμογής The Urban 
Game. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής 
Αττικής, Πειραιώς και Νήσων (ΕΦΑΔΥΑΤ) με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) Είσοδος ελεύθερη 
8:00-11:00 
 

6. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
20/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 
Εκδήλωση με τίτλο «Θαμμένες  μαρτυρίες». Όταν η αρχαιολογική μεθοδολογία δίνει φωνή σε 
σιωπηλές ομάδες. Παραδείγματα από ταφικά σύνολα. 
11:00 
Ελεύθερη συμμετοχή – Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
Ξενάγηση με τίτλο «Έργα και ημέρες του Ηρώδη Αττικού» 
11:00-12:00 
Ελεύθερη συμμετοχή – απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
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21/5/2017 
Ξενάγηση με τίτλο «Ηρώδης Αττικός ο Μαραθώνιος: Άρρητες ιστορίες» 
12:00-14:00   
Ελεύθερη συμμετοχή – απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 
19/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Εκδήλωση με τίτλο «Οι κατάρες στην αρχαιότητα». Έκθεση ενεπίγραφου κιονίσκου (ΜΜ 2141) 
και πληροφορίες σχετικά με καταδέσμους και κατάρες στην αρχαιότητα, στο πλαίσιο διεξαγωγής 
του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ας γίνουμε αρχαιολόγοι – Στρωματογραφία». 
09:30 
Ελεύθερη συμμετοχή. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση (210-2466122) 
 
21/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ 
Μουσικό εργαστήριο με τίτλο «Εκφράζοντας το άρρητο». Με τη μουσικοθεραπεύτρια Χριστίνα 
Καλλιώδη 
11:00 
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση. 
 

7. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 
 
18/05/2017 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) 
1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Ηλείοι και Τριφύλιοι. Από την αντίθεση στη σύνθεση». 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι για παιδιά Πέμπτης & Έκτης Δημοτικού, τα οποία μέσα από 
παιχνίδι αντικειμένων, λέξεων και διήγησης θα γνωρίσουν την ιστορία των δύο μειζόνων 
αντιμαχόμενων  περιοχών της Ηλείας και πώς ο πολιτισμός μπορεί να ενώσει).  
 10.00-13.30  
Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση. 
 
2. Το Μουσείο θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 8.00 έως τις 
20.00 
 
18/05/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Έριδες και συμφιλιώσεις  Αρκάδων, Μεσσήνιων και 
Ηλείων με υπόβαθρο την ανέγερση του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα». Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα  είναι για παιδιά Τετάρτης και Πέμπτης Δημοτικού.  Μέσω  προβολής ταινίας μικρού 
μήκους  του σκηνοθέτη  Jean-Daniel Pollet  παραγωγής του 1964, τα παιδιά θα γνωρίσουν την 
ιστορία του ναού και τους λόγους για τους οποίους κατασκευάστηκε.   
10:00-13:00  
Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση. 
 
2.Ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοικτός για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. 
8.00 - 20.00 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΙΔΑΣ 
18/05/2017 
«Οι μαθητές  ξεναγούν»  
Ξενάγηση από τους μαθητές της Ε’ τάξης στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ήλιδας. Έκθεση 
αγγείων και ομοιωμάτων εκθεμάτων, έργα των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Αμαλιάδας στο περιστύλιο του Μουσείου Ήλιδας. Αποσπάσματα έργων τραγωδίας – 
κωμωδίας και εκτέλεση μουσικής από όργανα της αρχαιότητας που έχουν κατασκευαστεί 
από παιδιά στο Αρχαίο Θέατρο της Ήλιδας . 
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17:00-19:30 
Ελεύθερη συμμετοχή 
 
 

8.  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
 21/5/2017 
Εκδήλωση – ξενάγηση με τίτλο «Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: … Ήκω…  πόλιν 
Αφροδίτας ,   Έπου μοι» Μπροστά σε επιλεγμένα εκθέματα  Αφροδίτης διαφόρων τύπων, του 
Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου,  δίδονται πληροφορίες για τη λατρεία της θεάς  (“κορινθιακή 
Αφροδίτη” , “ένοπλη Αφροδίτη”, “ Ουρανία Αφροδίτη” , Genetrix , κα.) και τους τόπους λατρείας 
της.  Αναφερόμαστε στην «ιερά πορνεία», η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες αρχαίων πηγών, 
αρχαιολογικών και ανθρωπολογικών μελετών ασκείτο βεβαιωμένα στην Κόρινθο. Μουσικοί και  
μουσικοπαιδαγωγοί, διανθίζουν  την εκδήλωση με τραγούδι,   μουσική  και ανάγνωση 
σχετικών κειμένων, προσπαθώντας να «κοινωνήσουμε» στους συμμετέχοντες, ιστορίες που 
δύσκολα λέγονται…… 
Είσοδος ελεύθερη  - Προϋπόθεση συμμετοχής  η προεγγραφή με τηλεφωνική κράτηση 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα 
Η  προεγγραφή θα γίνει από το ΚΕΠΑΠ-Τμήμα Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο 27410-28048 
9:00-11:00 και 11:00-13:00 
 

9. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
21/5/2017 
Ξενάγηση με θέμα «Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασίας: ιστορίες εκθεμάτων». Η ξενάγηση 
απευθύνεται στο ευρύ κοινό (ενήλικες και οικογένειες με παιδιά) και αναφέρεται σε επιλεγμένα 
εκθέματα της Αρχαιολογικής Συλλογής. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
για το κτήριο της Συλλογής, μνημείο της Οθωμανικής περιόδου στη Μονεμβασία αλλά και για τα 
εκθέματα εκείνα μέσα από τα οποία προβάλλεται η παρουσία στο χώρο λαών με διαφορετικές 
πολιτισμικές και θρησκευτικές καταβολές και παραδόσεις, κυρίως όμως η Ευρωπαϊκή διάσταση 
του χώρου. 
10:00-14:00 
 
ΜΥΣΤΡΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
4-30/6/2017 
Σπονδυλωτή εικαστική εγκατάσταση, σε επιλεγμένες θέσεις εντός των Αρχαιολογικών 
χώρων Μυστρά και Μονεμβασίας (Αρχαιολογική Συλλογή κλπ). 
 
21/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Ξενάγηση με τίτλο «Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασίας: ιστορίες εκθεμάτων», για το ευρύ 
κοινό (ενήλικες και οικογένειες με παιδιά) σε επιλεγμένα εκθέματα της Αρχαιολογικής Συλλογής. 
Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το κτήριο της Συλλογής και για 
επιλεγμένα εκθέματα τα οποία προβάλλουν την παρουσία στο χώρο λαών με διαφορετικές 
πολιτισμικές και θρησκευτικές καταβολές και παραδόσεις. 
 10:00-14:00 
Ελεύθερη συμμετοχή 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ 
17-19/5/2017 
Τρεις εκπαιδευτικές ξεναγήσεις ανά ημέρα, σε σχολικές ομάδες με τίτλο «Τα εκθέματα του 
Μουσείου διηγούνται αμφιλεγόμενες ιστορίες». 
10:00-14:00 
Ελεύθερη συμμετοχή, θεματική ξενάγηση σε ελεύθερους επισκέπτες. 
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18/5/2017 
Θεματική ξενάγηση σε ελεύθερους επισκέπτες, με τίτλο «Τα εκθέματα του Μουσείου 
διηγούνται αμφιλεγόμενες ιστορίες» 
12:00 
Ελεύθερη συμμετοχή 
 
Μουσικό απόγευμα από τη Δημοτική Φιλαρμονική Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας 
«Μουσικές ………. Αμφιλεγόμενες ιστορίες» 
19:00 
Ελεύθερη συμμετοχή 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 
19/5/2017 
Θεματική ξενάγηση σε ελεύθερους επισκέπτες, με τίτλο «Τα εκθέματα του Μουσείου 
διηγούνται αμφιλεγόμενες ιστορίες» 
19:30 
Ελεύθερη συμμετοχή 
 

10. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
 
18 & 19/5/2017 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου με τίτλο «Πάντες άνθρωποι και μύθοι πάντα 
ένα παραμύθι» 
11:00 - 13:00 
Ελεύθερη Συμμετοχή– Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 
20 & 21/5/2017 
Escape room για ενήλικες με τίτλο: «Μουσείο διαφυγής» 
18:00 - 20:00  
Ελεύθερη Συμμετοχή – Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 

11. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 
 
14/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«Στοιχεία - σύμβολα και στοιχειά. Από τη Μέδουσα - Γοργώ στην Πατρινέλλα» 
Αφηγήσεις και δράσεις για ιστορίες φανερές και απόκρυφες στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πατρών. 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού Σχολείου 
Ελεύθερη συμμετοχή - Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
Υπεύθυνος Νικόλαος Βασιλάκης (Τηλ: 2610 275070, 2610 276143, 
Fax: 2610 624051, 2610 623005, e-mail: efaacha@culture.gr) 
11:00 - 13:00 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
18/5/2017 
Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο «Φωτογραφία και Μουσείο. Βλέπω, Καταγράφω, 
Βιώνω, Θυμάμαι», αποτύπωση της  μουσειακής εμπειρίας από μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Ν. Αχαΐας  
Ελεύθερη συμμετοχή  
Ξενάγηση στην έκθεση από τους επιμελητές αλλά και από τους ίδιους τους 
μαθητές/φωτογράφους 
19:00 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
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18/5/2017 
Συναυλία στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών από την Ορχήστρα των Νυκτών 
Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων, «Θανάσης Τσιπινάκης» 
Ελεύθερη συμμετοχή 
20:30 
 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
15/5/2017 
Εκπαιδευτική δράση-βιωματικό εργαστήριο κατασκευής θεατρικών προσωπείων και 
ψηφιδωτού με τίτλο «Ανθρώπινη Αλυσίδα» από συγκεκριμένη διεπιστημονική ομάδα 
ενθάρρυνσης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στο πλαίσιο της «Υιοθεσίας αρχαίων θεάτρων από 
μαθητές» του Διαζώματος. Οι μαθητές/κρατούμενοι  θα γνωρίσουν τα μνημεία που σχετίζονται  
με τους χώρους θέασης και ακρόασης της ρωμαϊκής Πάτρας και τις αξίες που πρεσβεύουν.  
21:00 
 

12. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ και 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Θεματική ξενάγηση «ο θάνατος του Φιλοποίμενα, του τελευταίου ηγέτη των Ελλήνων, στο 
θησαυροφυλάκιο της αρχαίας Μεσσήνης»  
11:00-12:30 
Ελεύθερη συμμετοχή – Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 
 

13. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
18/5/2017  
Α. Θεματική ξενάγηση στην περιοδική έκθεση του  ΑΜΘ «Ειδώλιο. Ένας μικρόκοσμος από 
πηλό» με τίτλο «Το τέλος της εποχής των ειδώλων: αμφιλεγόμενες ιστορίες με αφορμή τις 
θρησκευτικές αλλαγές» 
11:00-13:00  
| Ελεύθερη συμμετοχή | Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 
Β. Μουσικές διαδρομές με το μικτό κουϊντέτο πνευστών της Στρατιωτικής Μουσικής του 
 Γ΄ Σώματος Στρατού στο φουαγιέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης  
17:00  
Είσοδος ελεύθερη 
  
Γ. Μουσική εκδήλωση σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με έργα κλασικής μουσικής, στο φουαγιέ του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης. Θα λάβουν μέρος οι βραβευμένοι φοιτητές του Τμήματος. 
20:00  
Είσοδος ελεύθερη 
 

14. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
15/5-5/6/2017 
Περιοδική έκθεση εγχάρακτης κεραμικής από τη Συλλογή της Έφης Κουνουγέρη –
Μανωλεδάκη. Παρουσιάζονται επιλεγμένα έργα κεραμιστών του 20ου και του 21ου αι. που 
εμπνέονται από τον διάκοσμο της εγχάρακτης κεραμικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
περιόδου.   
Μικρή περιοδική έκθεση στις «Βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ στην Κ. Ντηλ» στο κεντρικό 
κατάστημα του ΟΤΕ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σύλλογο Κεραμιστών, Αγγειοπλαστών 
Καλλιτεχνών Βορείου Ελλάδος. Δημιουργίες σύγχρονες επηρεασμένες από την εγχάρακτη 
βυζαντινή και μεταβυζαντινή κεραμική. 
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18/5/2017 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μελετώντας φωτογραφίες της Κατοχής: η Θεσσαλονίκη τότε και 
τώρα», απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου. 
15:30  
 
20/5/2017 
Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Στο Περιθώριο του Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής 
μέσα από τη συλλογή Βύρωνα Μήτου». 
11:00  
 
21/5/2017 
Θεματική ξενάγηση για ενηλίκους με τίτλο «Χαράσσοντας τον πηλό», σχετικά με τα 
εγχάρακτα κεραμικά που εκτίθενται στις αίθουσες του ΜΒΠ. Μετά το πέρας της ξενάγησης θα 
ακολουθήσει 10λεπτη σχετική ομιλία πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
11:00-12:00 
 
Εργαστήριο κεραμικής για οικογένειες με παιδιά από 8 ετών. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Κεραμιστών Βορείου Ελλάδος. Γνωρίστε τη βυζαντινή εγχάρακτη κεραμική και την παραδοσιακή 
τέχνη του αγγειοπλάστη, ελάτε σε επαφή με τον πηλό και δημιουργήστε τα δικά σας κεραμικά. 
Απαραίτητη τη τηλεφωνική κράτηση στα τηλέφωνα 2313306476 (κα Βεροπουλίδου), Δευτέρα -
Παρασκευή 10:00-14:00.  
12:00-14:00 
 

15. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
18/5/2017 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Εκπαιδευτικό-ενημερωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Νεκρόδειπνα, συμπόσια, άκρατος οίνος, 
μέθη». Το πρόγραμμα θα οργανωθεί στον αρχαιολογικό χώρο του Μακεδονικού Τάφου του 
Αγίου Αθανασίου, στη ζωφόρο του οποίου αναπτύσσεται ζωγραφική σύνθεση με θέμα σκηνή 
συμποσίου. Απευθύνεται σε εφήβους των πρώτων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών  για το εθιμοτυπικό, τους κανονισμούς, την διαδικασία 
διεξαγωγής, τους σκοπούς των συμποσίων καθώς και τις διατροφικές και κοινωνικές 
συνήθειες των αρχαίων Μακεδόνων. Παράλληλα θα γίνει αναφορά και σε ιστορικά γεγονότα 
όπου περιγράφεται το πώς η μη τήρηση των κανόνων και του μέτρου καθώς και οι υπερβολές 
της μέθης οδήγησαν μερικές φορές σε ολέθρια αποτελέσματα.  
09:00 – 13:00 
Ελεύθερη συμμετοχή- απαραίτητη η τηλεφωνική  κράτηση 
 
18/5/2017 

16. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Προαύλιος χώρος) 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά των δύο τελευταίων τάξεων της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τίτλο «Ταξίδι πριν το μουσείο». Τα παιδιά θα 
παρακολουθήσουν στην πράξη την πορεία ενός ευρήματος, από την ανακάλυψή του  στην 
ανασκαφή μέχρι και την έκθεση  του στο μουσείο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει  
εκπαιδευτική ανασκαφή καθώς και συντήρηση και  καταγραφή πήλινων αντικειμένων. 
Θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο της Εφορείας. 
Απαραίτητη η έγκαιρη επικοινωνία και συνεννόηση με την Εφορεία.     
09:00-13:00 
 
18/5/2017 
ΕΠΑΥΛΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Εκπαιδευτική δράση ενηλίκων, πιλοτικού χαρακτήρα, που απευθύνεται σε φοιτητές του 
Α.Π.Θ. και στοχεύει στην καθιέρωση μίας εκπαιδευτικής δράσης ενηλίκων στον χώρο της 
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Έπαυλης Παλαιοκάστρου. Η δράση έχει τίτλο «Επιδρομές βαρβάρων στη Θεσσαλονίκη τον 6ο 
και τον 7ο μ.Χ. αιώνα, με αφορμή την Έπαυλη Παλαιοκάστρου. Από τις αφηγήσεις των 
Θαυμάτων στα αρχαιολογικά τεκμήρια». 
09:00-13:00 
Συμμετοχή με πρόσκληση (Α.Π.Θ.) 

 
17. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ 

 
18/5/2017 
Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου 
Ξενάγηση στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου με θέμα «Μουσεία και αμφιλεγόμενες 
ιστορίες: Τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται». Παράλληλα με την ξενάγηση θα 
αναπτυχθεί διάλογος με τους επισκέπτες για την πολυπολιτισμικότητα του χώρου. 
10:00-14:00 
Ελεύθερη συμμετοχή. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση. Θα δοθεί προτεραιότητα στα σχολεία. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας 25510-26103, 25530-23960. 
 

18. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 
19/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΥΡΡΕΙΟΥ 
Ξενάγηση για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
08:30-13:00 
Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση. 
Είσοδος ελεύθερη για το ευρύ κοινό. 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο Θέρμου (για μαθητές της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης)  
8:30-13:00 
Ελεύθερη είσοδος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
Είσοδος ελεύθερη για το ευρύ κοινό. 
 

19. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Θεματικές ξεναγήσεις στις περιοδικές εκθέσεις:  
• «Γυναίκες ακίν[νίκ]ητες: 17 Γλυπτά της Πινακοθήκης στο Μουσείο».  
Η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων και έχει ως 
θέμα απεικονίσεις γυναικείων μορφών σε έργα γλυπτικής.  
• « Η Αρχαιολογία του Λεκανοπεδίου: Από τις απαρχές έως την ύστερη αρχαιότητα». 
Η θεματική ξενάγηση με τίτλο «Πασσαρών», θα επικεντρωθεί στη συζήτηση των τελευταίων 
ετών σχετικά με την ταύτιση της θέσης της πρωτεύουσας των Μολοσσών. 
10:30-11:30 & 12:00-13:00 
Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι απαραίτητες.  
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. 
 
18/5/2017 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Εκπαιδευτική δράση για παιδιά νηπιαγωγείου. 
10:30-11:30 & 12:00-13:00 
Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι απαραίτητες.  
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Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. 
 
 

20. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
  
18/5/2017 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Διάλεξη του κ. Βασίλειου Χρυσοβιτσιώτη για τον πίνακα ΜΖ 198 της Αίθουσας Η του 
Μουσείου Ζακύνθου. «Αμφιλεγόμενη "Βιβλική Σκηνή" στο Μουσείο Ζακύνθου: Το ιστορικό 
μίας ταύτισης» 
Θα ακολουθήσει ξενάγηση.  
Ώρα: 20:00 
Είσοδος ελεύθερη  
 
 

21. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
17/5/2017 
Δράση με τίτλο “QUERR STORIES” που συνδυάζει performances, προβολές τεκμηρίων 
και ανάδειξη αντικειμένων Ασιατικής τέχνης που αναφέρονται σε «απαγορευμένα θέματα», 
όπως ινδουιστικά αγαλματίδια και δείγματα Ιαπωνικής  ερωτικής τέχνης . Η εκδήλωση γίνεται με 
τη συνεργασία των τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας, και Τεχνών, 
Ήχου και Εικόνας, του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας  του  Ιονίου 
Πανεπιστημίου και της ομάδας Queer Corfu. 
10:00 – 13:00 
Ελεύθερη συμμετοχή 
 

22. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
 
18/5/2017  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 
Περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας και θεματική ξενάγηση με θέμα «Αντικείμενα 
με ‘αποτυπώματα’ ανθρώπινων στιγμών και βιωμάτων» και με επίκεντρο αντικείμενα με ίχνη 
ανθρώπινων συναισθημάτων, βιωμάτων, σκέψεων, κρυμμένων νοημάτων κ.ά. Η εκδήλωση 
απευθύνεται σε σχολικές μονάδες. 
 9.00 - 13.00 
 
18/5/2017  
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ 
1. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό 
    09.00-13.00 
2. Εγκαίνια της  περιοδικής έκθεσης ζωγραφικής αφιέρωμα στον ζωγράφο και γλύπτη 

Δημήτρη Κατσικογιάννη (1915-1991) 
19:00 

 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
Ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης. 
Ελεύθερη είσοδος – απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση  
09.00 – 13.00  
 

23. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 
Εκπαιδευτική δράση με θέμα «Από το μύθο στον άνθρωπο» για σχολικές ομάδες 
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10:00-13:30 (κατόπιν συνεννόησης, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
 
21/5/2017 
Θεματική ξενάγηση για το ευρύ κοινό σε εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών με 
θέμα «Από το μύθο στον άνθρωπο». Την περιήγηση ακολουθούν καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες για παιδιά. 
11:00-13:30 (είσοδος ελεύθερη/ απαιτείται τηλεφ. κράτηση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

 
24. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 
18-19/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Θεματική ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας "Από τον Αϊδωνέα στον Άι-
Δονάτο. Παιχνίδια με το μύθο".Από τις παλιές λατρείες στο χριστιανισμό: συμβολισμοί, 
επιβιώσεις, μετασχηματισμοί στις δοξασίες και τις πρακτικές 
 Απευθύνεται σε έκτη δημοτικού – Α’ –Β’ γυμνασίου 
Ώρες 08.00-14.00  
Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση  26650 28539 amig@culture.gr 
 

25. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
18/5/2017 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Ξεναγήσεις στην περιοδική  έκθεση με τίτλο «Περί υγείας», η οποία πρόκειται να εγκαινιαστεί 
στις 11/5/2017. Πρόκειται για ομαδική εικαστική έκθεση που εστιάζει στο πάσχον ανθρώπινο 
σώμα και πνεύμα και την ελπίδα της ίασης.  
 

26. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Θεματική ξενάγηση στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας με θέμα: 
«Διαφυλετικοί συμβιβασμοί στην καθιέρωση αρχαίων λατρειών στη δυτική Θεσσαλία»  
Στόχος των  προτεινόμενων εκδηλώσεων είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές και το ευρύ κοινό 
μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα  τους αμοιβαίους συμβιβασμούς και  τις αλληλεπιδράσεις 
των διαφορετικών φυλών της περιοχής,  που οδήγησαν στη δημιουργία κοινής θρησκευτικής 
ιδεολογίας και στην ειρηνική συμβίωση. 
 
Μουσική εκδήλωση με τίτλο «Ταξιδεύοντας με κλασική κιθάρα». Πρόκειται για ένα ταξίδι στη 
μουσική με οδηγό τον Χρήστο Διαμαντή και την κλασική του κθάρα ακολουθώντας τη μουσική 
διαδρομή από την Αναγέννηση έως τον 20ο αιώνα και από τον ρομαντισμό ως το ελληνικό 
τραγούδι. 
20:30  
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις της ημέρας 
 
Το Μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό στις 18/5/2017 με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες και 
με ωράριο: 
08:00-15:00 & 18:00-20:00 
  

27. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
   
17/5/2017  

  ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 
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Περιήγηση στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. Με αφετηρία συγκεκριμένα 
εκθέματα θα προσεγγίσουμε εκείνα που δεν λέγονται μέσα από το θέμα «Δόερο, δμώες, 
δούλοι, είλωτες. Η δουλεία στην Αρχαιότητα». (Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελισάβετ Νικολάου) 
19:00 - 21:00 

 
15/5/2017  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 
Θεματική περιήγηση με τίτλο «Ο α-θέατος κόσμος των γυναικών στην αρχαιότητα» και 
μουσική εκδήλωση με μέλη του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού στον αύλειο χώρο του Παλαιού 
Γυμνασίου. Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Ελεύθερη συμμετοχή του κοινού. 
(Υπεύθυνη εκδήλωσης: Βάσω Ροντήρη) 
18:00-19:30 
 

28. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ 
 
19/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ 
 «Οι κάτοικοι των Δελφών μιλούν για τους Δελφούς» 
Ελεύθερη συζήτηση με τους κατοίκους των Δελφών για τη συμβίωση της τοπικής κοινότητας 
με τον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο, τα βιώματα, οι μνήΒΟΙΩΤΙΑΣμες, τα προβλήματα, οι 
προοπτικές. 
Συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα Δελφών 
Ώρα: 19.00 – 21.00 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, Αίθουσα Ισογείου 
Είσοδος και συμμετοχή ελεύθερη 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2256082313 
 
13/5/2017 
Το Μουσείο συζητά για το προσφυγικό. 
Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Ιτιώτη μαθηματικού, Νίκου Καζατζόπουλου,  «Το 
"Νιλουφέρ"»  θα γίνει διάλογος μεταξύ ποικίλων φορέων για το προσφυγικό ζήτημα. 
Σε συνεργασία με το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιτέας Φωκίδας 
Ωρα: 19.00  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, Αίθουσα Ισογείου 
Είσοδος και συμμετοχή ελεύθερη 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2256082313 
 

29. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
 
17/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 
Εκπαιδευτική δράση για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 
 «Διοκλητιανούπολη: ο μετασχηματισμός μιας ρωμαϊκής κοινωνίας σε χριστιανική» 
10:00- 12:00 
Είσοδος ελεύθερη/Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση 
 
18/5/2017 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Εκπαιδευτική δράση για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 
 «Η εικόνα: κώδικας επικοινωνίας στο Βυζάντιο» 
09:00- 13:00 
Είσοδος ελεύθερη/Απαιτείται τηλεφ. Κράτηση 
 
18/5/2017 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
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Ομιλία του δρ. Αναστάσιου Τάντση, λέκτορα βυζαντινής αρχαιολογίας  στο Α.Π.Θ. με τίτλο 
 «Ποιοι χρειάζονται τα μουσεία σήμερα;» 
18:30  
Είσοδος ελεύθερη 
 

30. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
     
18 – 19/5/2017  

   Εργαστηριακοί χώροι στην Τ.Κ. Βαλτόνερων Αμυνταίου 
Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα που απευθύνεται σε  μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.    
Η ΕΦΑ Φλώρινας θα υποδεχτεί στο εργαστήριο συντήρησης και μελέτης αρχαιολογικού 
υλικού, που βρίσκεται στα Βαλτόνερα Αμυνταίου, μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Θα γίνει  περιγραφή του χώρου, των εργασιών συντήρησης και παρουσίαση των ευρημάτων 
από τον γειτονικό νεολιθικό οικισμό Ανάργυροι VIIc. 
 
Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση.  

 
31. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Εκδήλωση με θέμα «Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα (ο ρόλος της στην κοινωνία, δραστηριότητες, 
ενδυμασία, καλλωπισμός)». Η εκδήλωση θα απευθύνεται στους μαθητές της Α΄/ Βάθμιας και 
Β΄/ Βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στο ευρύ κοινό της περιοχής αρμοδιότητας της εφορείας 
μας. Στόχος της εκδήλωσης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και το ευρύ κοινό, περιδιαβάζοντας 
τους προαναφερθέντες χώρους, την καθημερινότητα της γυναίκας στον αρχαίο κόσμο, όπως 
αυτή αποτυπώνεται και αποκαλύπτεται μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Μετά το πέρας 
της εκδήλωσης, οι μαθητές της Α΄/ Βάθμιας Εκπαίδευσης που θα επισκεφθούν το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής θα έχουν τη δυνατότητα, στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 
του, να δώσουν πνοή στον πηλό και στις πλαστελίνες πλάθοντας τις εντυπώσεις που 
αποκόμισαν. 
10:00-14:00 
 
 
 

32. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
17-19/5/2017  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ/ΝΕΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΩΝ 
Θεματική ξενάγηση και δημιουργικό εργαστήρι με τίτλο «Το τέλος των Τημενιδών». 
Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες. 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Θεματική ξενάγηση με τίτλο «Δούλοι στην αρχαία Βέροια: από τον αποκλεισμό στην 
κοινωνική ένταξη» 
11:00 
Ελεύθερη συμμετοχή 
 
20/5/2017 
ΠΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ξενάγηση με τίτλο «Ιστορίες ασκητισμού και αγιοσύνης». Οι σαλοί άγιοι, οι στυλίτες και οι 
δενδρίτες ασκητές. Κατά την ξενάγηση θα ανιχνεύσουμε ακραίες ιστορίες αγιότητας και 
αρετής.  
11:00 
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Ελεύθερη συμμετοχή 
 
27/5/2017 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Εκδήλωση με τίτλο «Εξωτισμός και δούλοι στην οθωμανική Βέροια» 
20:00 
Ελεύθερη συμμετοχή 
 

33. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  
Εκπαιδευτική δραστηριότητα για την αντίληψη του γυμνού σώματος στην αρχαία ελληνική 
τέχνη. Αρχαιολόγοι της Εφορείας ξεναγούν στα γυμνά αγάλματα του Μουσείου και συζητούν 
με μαθητές/-τριες για το σώμα, τη γύμνια, τη ντροπή, την ένδυση, την υγεία. Η δραστηριότητα 
συνδυάζεται με την προβολή οπτικού υλικού (power point) για το γυμνό στην Αρχαιότητα και 
το Βυζάντιο και βιωματική δράση στο χώρο.  
Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Γυμνασίου. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310801402/2341022477).  
10:00-14:00 

 
34. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 

18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΟΥ 
Εκδήλωση και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με μουσική και αφήγηση με τίτλο: «Πατρίδες» 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Αρχαιολογικό Πάρκο 
του Δίου με υποδοχή παιδιών προσφύγων από τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου Δίου. Διάρκεια εκδήλωσης: 3 ωρες  
9:00 – 12:00 

 Το Μουσείο εκπέμπει μουσικές του κόσμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εορτασμού στο 
Μουσείο θα ακούγονται μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο. 

 
18/5/2017 
ΤΑΦΟΣ Α΄ ΚΟΡΙΝΟΥ 
Ξενάγηση με τίτλο «Ταφικές πρακτικές των Μακεδόνων στον 4ο αιώνα π.Χ.». Η ξενάγηση θα 
γίνει στο μακεδονικό τάφο (λεγόμενος τάφος Heuzey) του τύμβου Α΄ στις «Τούμπες» Κορινού. 
Είσοδος από τα ΣΕΑ Κορινού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.  
09:00 – 14:00 
Είσοδος ελεύθερη 
 

 
35. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 

 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 
Εκπαιδευτικές δράσεις  για τους μικρούς επισκέπτες του Μουσείου. Οι δράσεις θα 
υλοποιηθούν με μικρές ομάδες παιδιών, τα οποία με τη βοήθεια έντυπου εκπαιδευτικού υλικού 
θα ανακαλύψουν τους χώρους του Μουσείου, θα εστιάσουν σε μεμονωμένα εκθέματα και θα 
αποκρυπτογραφήσουν τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Με την παράλληλη στήριξη 
των υπεύθυνων του προγράμματος, θα παίξουν παιχνίδια παρατηρητικότητας, 
ερωταποκρίσεων και γνώσεων και θα ανακαλύψουν άγνωστες πτυχές της ιδιωτικής και 
δημόσιας ζωής στην αρχαία πρωτεύουσα, την Πέλλα. 
Τα μικρότερα παιδιά θα μπορούν να ζωγραφίσουν στο χώρο του Μουσείου.  
09:00-13:00 
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Είσοδος ελεύθερη  
 

36. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
 
18/05/2017 – 30/05/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ 
Περιήγηση ιδιωτική με τίτλο «Μουσείο και Κρυμμένα Μυστικά», βάσει διαμορφωμένων  
κειμένων σχετικά με την ιστορία και τον τρόπο ανεύρεσης επιλεγμένων εκθεμάτων του 
Μουσείου, θα οποία θα σημανθούν κατάλληλα. 
08:00 – 15:00 
 

37. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
Διαλέξεις: 
Βασιλική Πουλιούδη, διάλεξη με θέμα «Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Δράμας» 
Σάββας Δημητριάδης, διάλεξη με θέμα «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας ως χώρος 
πολυδύναμης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας» 
Εκπαιδευτική δράση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Οι μαθητές ρωτούν, οι μαθητές 
απαντούν» 
20:15 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
Ρεσιτάλ Κλασικού Τραγουδιού 
21:15 
 

38. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 
 
20/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Θρακικό Πέλαγος. Δρόμοι της θάλασσας, 
ναυάγια και ενάλια ευρήματα» 
19:30 
 

39. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 
20/5/2017 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Ομιλία του κ. Ξενοφώντα Μουσά, Επίτιμου Καθηγητή Φυσικής Διαστήματος του Τμήματος 
Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής) με 
θέμα «Τα μυστικά του Μηχανισμού των Αντικυθήρων: πώς έφτιαξαν οι άνθρωποι τον πρώτο 
μηχανικό κόσμο». 
Έκθεση πάνελ με πληροφοριακό υλικό για το Μηχανισμό των Αντικυθήρων 
Μουσική βραδιά από το σύνολο Κρουστών του Δημοτικού Ωδείου Γρεβενών με ρυθμικά 
σχήματα από όλο τον κόσμο, τραγούδια από την ελληνική παράδοση, ελληνόφωνα της Κ. 
Ιταλίας και διασκευές αρχαιοελληνικής μουσικής.  
19:00 
 

40. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 
 
18/5/2017 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Ομιλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Λέσβου με θέμα: «Αφηγήσεις από τα χρόνια της τυραννίδας στη αρχαία Έρεσο» 
 Ώρες 19:30- 20:30 
Ελεύθερη συμμετοχή- Δεν απαιτείται  τηλεφωνική κράτηση 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 
Ομιλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μύρινας Λήμνου από αρχαιολόγο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου με θέμα : «Ευρήματα από τις χαμένες πατρίδες» 
 Ώρες 19:30- 20:30 
Ελεύθερη συμμετοχή- Δεν απαιτείται  τηλεφωνική κράτηση 
 

41. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ 
 
18/5/2017  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΙΟΥ 
Θεματικές ξεναγήσεις σε μαθητές Γυμνασίου  
09:00-13:00 
 

42. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
18/5/2017  
Α. Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων με θέμα:  «Εμπόριο, πειρατεία, μισθοφορική 
δραστηριότητα: τα νομίσματα ‘‘αποκαλύπτονται’’». 
11:00-13:00 
 Ελεύθερη είσοδος.  Δεν απαιτείται τηλεφωνική κράτηση 
 
Β. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Εμπόριο, πειρατεία, μισθοφορική δραστηριότητα: τα 
νομίσματα ‘‘αποκαλύπτονται’’», το οποίο απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας (Δ΄, 
Ε΄, ΣΤ΄ τάξη) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι μαθητές θα 
κληθούν  να αναζητήσουν επιλεγμένα νομίσματα  στην προθήκη  της  Νομισματικής Συλλογής 
του Μουσείου.  
11:00 – 13:00  
Ελεύθερη είσοδος. Διάρκεια δράσης: 30΄ περίπου. Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ 
Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου με θέμα: «Σεισμός του 365 μ.Χ.: φυσικές 
καταστροφές και κοινωνικές ταραχές (;) στη ρωμαϊκή Κρήτη» 
11:00-12:00 
 Ελεύθερη είσοδος. Δεν απαιτείται τηλεφωνική κράτηση 
 
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΝΙΩΝ 
Α.  Ξενάγηση στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων με θέμα  «Βενετσιάνικη 
Ευσέβεια και Βυζαντινή Έκφραση. Μία Εικόνα του Αγίου Νικολάου» 
10:30-11:30 
Ελεύθερη είσοδος. Δεν απαιτείται τηλεφωνική κράτηση 
 
Β.  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων με θέμα  
«Εισηγμένη κεραμική: επαφές, εμπόριο, μετακινήσεις πληθυσμών». Απευθύνεται σε παιδιά. 
12:00-12:30 & 12:30-13:00 
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Ελεύθερη είσοδος. Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση. (πληροφορίες: Αναστασία Αποστολάκη | 
Αρχαιολόγος   aapostolaki@culture.gr | 2821053033)  15 παιδιά / 2 ομάδες (group) 
 

43. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Κύκλος εκδηλώσεων με θέμα «Οι άλλοι σεισμοί: αναζητώντας τα αρχαιολογικά τεκμήρια 
κοινωνικών ταραχών και αναστατώσεων στην αρχαία Κρήτη», που αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
ενός προβληματισμού που άπτεται των ποικίλων πλευρών των κοινωνιών της αρχαίας Κρήτης, 
τόσο των προϊστορικών όσο και των ιστορικών χρόνων. Πιο συγκεκριμένα: 
 
28/5/2017 

Παρουσίαση της βράβευσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με τιμητική διάκριση 

στον ετήσιο διαγωνισμό του ευρωπαϊκού οργανισμού European Museum Forum (EMF) 
Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων ΑΜΗ(ΧΧΙV) 
19:00 
18 & 20/5/2017 
Δύο θεματικές ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση του ΑΜΗ που εστιάζουν σε αντικείμενα που 
τεκμηριώνουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό την παραπάνω θεματική.  
11:00 
 
21/5/2017 
Περιηγητική εκδρομή στο μινωικό κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή των χωριών Λαγούτα και 
Σκινιά Μονοφατσίου του νομού Ηρακλείου, για τη συσχετιστική παρουσίαση συνόλου κεραμικών 
σκευών που εκτίθεται στο μουσείο με το κτίριο στο οποίο βρέθηκαν. 
09:00-17:00 
 

44. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ 
 
18/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του Δημοτικού με τίτλο «Μια Σαμιώτισσα στο 
Παρίσι». Προσέγγιση στη μουσειακή συλλεκτική δραστηριότητα των ευρωπαϊκών Μουσείων, 
μέσω παραμυθιού . 
09: 00-13:00 
 
19/5/2017 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ  
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του Δημοτικού με τίτλο «Μια Σαμιώτισσα στο 
Παρίσι».  Προσέγγιση στη μουσειακή συλλεκτική δραστηριότητα των ευρωπαϊκών Μουσείων, 
μέσω παραμυθιού (το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα). 
09:00- 13:00 
 
22/5/2017 
Καρλόβασι, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ - (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ) 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του Δημοτικού με τίτλο «Μια Σαμιώτισσα στο 
Παρίσι».  Προσέγγιση στη μουσειακή συλλεκτική δραστηριότητα των ευρωπαϊκών Μουσείων, 
μέσω παραμυθιού (το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα). 
10:00-13:00 
 

45. ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
18/5/2017 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
Εκδήλωση με θέμα «Σπήλαια και ιστορίες ανθρώπων».   
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού που περιλαμβάνει ομιλία με παράλληλη 
προβολή παρουσίασης και ξενάγηση στο σπήλαιο. 
10:00-13:00 
Ελεύθερη συμμετοχή-Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 
 
18/5/2017 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού (Γ΄-Ε΄) με θέμα «Μουσείο σπηλαίου 
Πετραλώνων: φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της απώτατης προϊστορίας». 
08:30-13:00 
Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής (Φαξ: 2310-410376) 
 

46. ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
 
18-21/5/2017 
ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΥΛΟΥ 
Η  Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων θα πραγματοποιήσει στο φρούριο  Πύλου και εφόσον έχουν 
γίνει οι απαραίτητες δηλώσεις συμμετοχής εγκαίρως, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη είσοδος, 
τις παρακάτω εκδηλώσεις. 

1. Ξενάγηση στο Μουσείο Πασά, με θέμα «Βυθισμένα ταξίδια, ανθρώπινες εξερευνήσεις, Ίχνη 
Σημαίνοντα στις Θάλασσες  της Πελοποννήσου» 

2. Ξενάγηση στο  Μουσείο Μακρυγιάννη με θέμα «Βυθισμένοι  οικισμοί  Νότιας Πελοποννήσου» 
3. Παρουσίαση της τρισδιάστατης  προβολής της Ναυμαχίας  του Ναβαρίνου και μια μικρή 

έκθεση στον ίδιο χώρο με αρχαία  που έχουν βρεθεί σε ναυάγια  και έχουν σχέση με τη  φωτιά 
4. Ξενάγηση σε υπαίθρια έκθεση με τίτλο «Ο βυθός μας διηγείται». Εκθέματα από όλη την 

Ελλάδα 
5. Ξενάγηση  στην έκθεση Καταδυτικού εξοπλισμού μουσειακού χαρακτήρα. 

Δήλωση συμμετοχής απαραίτητη στα εξής τηλέφωνα 2723022897, 2723022898, 2109221888 
μεταξύ 10:30 και 14:00, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις 
ekouvelas@culture.gr, eena@culture.gr, eenafp@culture.gr.  
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