
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 είναι ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα που πραγματοποιείται 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 αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  
κατά 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, Εκθέσεων  
και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 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. 

Η εικοσαετία θα κλείσει γιορτάζοντας τα Πρόσωπα του  Χρόνου σε πάνω  
από 100 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε ολόκληρη την επικράτεια.  
Το ραντεβού δίνεται σε «σημεία» που συνήθως δεν βρίσκονται στους πρώτους  
προορισμούς των πολιτιστικών διαδρομών ή που οι σχετικές εκδηλώσεις  
μας προτείνουν να τους προσεγγίσουμε κάτω από μια άλλη οπτική. 

Μαρία Λαγογιάννη
Δρ. Αρχαιολόγος
Διευθύντρια Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Ευρωπαϊκές 
Ημέρες 
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Ένας θεσμός που γιορτάζει 

        την πολυμορφία της Ευρώπης



Οι άνθρωποι είναι «παιδιά των ημερών», σύμφωνα με τους Μάγια. Υπάρχουμε ως εξερευνητές  
του κόσμου κάνοντας ένα προσωπικό και συλλογικό ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. 

Ο Χρόνος είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ύπαρξή μας και, κυρίως, της συνείδησής της.  
Είναι τόσο αυτονόητος και δεδομένος, που ξεχνούμε ότι υπάρχει και στην καθημερινότητά μας 
περνά απαρατήρητος. 

Και να που η έννοια της καθημερινότητας τον βάζει αμέσως στο παιχνίδι και τον κάνει «αισθητό». 
Τόσο, όσο και ο αέρας που αναπνέουμε  - μολονότι που και αυτός ο τελευταίος δεν είναι  
τόσο αυτονόητος, όσο εκ πρώτης φαίνεται. Τα πράγματα αποδεικνύονται πιο δύσκολα,  
όταν προσπαθούμε να τον ορίσουμε. Έχουμε συνείδηση ότι υπάρχει, αλλά είναι τόσο αφηρημένος 
που «γλιστρά» και κάνει έμμεσα αντιληπτή την παρουσία του μέσα από τις οποιεσδήποτε 
μεταβολές. Βρίσκεται εκεί, ρέει, μετρά, γερνά, και δεν επιστρέφει.

Γιατί βασικά, ο Χρόνος συνεπάγεται μεταβολή. Άμεσα συνδεδεμένος με την υλική μας υπόσταση - 
γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, πεθαίνουμε – βασανίζει κυρίως το νου και την ψυχή μας  
από πολύ παλιά. 

Η έννοια του Χρόνου απασχόλησε από νωρίς τον άνθρωπο. Πώς γεννήθηκε ο κόσμος, ποια ήταν  
η αρχή του και πώς αυτή προκλήθηκε; Στην αρχή με μύθους προσπάθησε να δώσει μια λογική  
ή υπερφυσική εξήγηση σε ένα υπαρξιακό, όσο και φυσικό ερώτημα. Έτσι, έδωσε στο Χρόνο πολλά 
πρόσωπα και καταρχήν μια σειρά από ιστορίες. Ιστορίες για την αρχή και το τέλος του κόσμου,  
την αιώνια νεότητα, την περιοδικότητα των μεταβολών που αυτός προκαλεί, την εναλλαγή  
της μέρας με τη νύχτα, τις εποχές, την παλίρροια.

Ο Χρόνος έγινε όμως και αντικείμενο της Επιστήμης, όπως και ο χώρος, με τον οποίο βρίσκεται  
και σε άμεση συνάρτηση, είτε αφορά στον μακρόκοσμο, είτε τον μικρόκοσμο. Ο σκοπός  
και πάλι ο ίδιος: η ερμηνεία του κόσμου, μέσα από την αναζήτηση των κανόνων  
που τον διέπουν.  Αναζητώντας το «σωματίδιο του Θεού» στο υπέρτατο πείραμα του CERN, 
Επιστήμη και Μεταφυσική φανερώνουν τον κοινό τους στόχο, την αναζήτηση της φύσης  
του κόσμου, ξεκινώντας από την αρχή, το σημείο μηδέν.

Ο Χρόνος είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον. Άλλοτε ρέει γρήγορα, άλλοτε πιο αργά, ή αλλιώς, 
αυτή είναι η αίσθησή μας. Ο χρόνος είναι σχετικός. Συμπυκνωμένος ή χαλαρός. Κερδισμένος  
ή χαμένος. Για να τον καταλάβουμε καλύτερα προσπαθήσαμε να τον μετρήσουμε με χίλιους δυο 
τρόπους: ημερολόγια, κάθε είδους ρολόγια, απλά και σύνθετα όργανα – πολλά από αυτά στραμμένα 
προς τον απέραντο ουρανό. Και πάντα υπάρχει η αγωνία ότι τελειώνει. Για οτιδήποτε έχει αρχίσει. 

Ο χρόνος είναι βιολογικός. Ο χρόνος είναι κυκλικός. Ο χρόνος είναι κίνηση, μετασχηματισμός, 
εξέλιξη. Ο Χρόνος είναι μνήμη και άρα Ιστορία. Όλα τα πράγματα γύρω μας τον κουβαλούν  
μέσα τους με κάποιον τρόπο. Είναι μια ευκαιρία στις επόμενες εκδηλώσεις να προσπαθήσουμε  
να τον αποκαλύψουμε.

Σοφία Αηδόνη 
Αρχαιολόγος
Εθνική συντονίστρια ΕΗΠΚ
Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

…και οι μέρες άρχισαν να περπατούν. 
Και μας δημιούργησαν.
Και γεννηθήκαμε εμείς, τα παιδιά τους,
είμαστε παιδιά των ημερών 
που πορευόμαστε
εξερευνώντας τη ζωή…

(E. Galeano, Οι μέρες αφηγούνται,  
εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2012)

Tα πρόσωπα
του Xρόνου



Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς(26-28/9)
«Μορφοποιώντας τον χρόνο της πόλης: Θεοί, ήρωες και άνθρωποι στην υπαίθρια γλυπτοθήκη της Αγοράς» 
εκπαιδευτική δράση για μαθητές Β/θμιας (26/9, έναρξη 11:00, απαραίτητη συνεννόηση)
«Ένα άλογο σαν το δικό μου…» Εκπαιδευτική δράση για οικογένειες με παιδιά προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας και θέμα τη διαχρονική παρουσία του αλόγου στη ζωή στην Αρχαία Αγορά  
(27/9, έναρξη 11.00, απαραίτητη συνεννόηση) 
Θεματική ξενάγηση «Η Αθηναϊκή Αγορά στο πέρασμα του χρόνου: μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου» 
(28/9, 11.00 π.μ., απαραίτητη συνεννόηση)
Α΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 210-3214825

Μουσείο Π. & Α. Κανελλοπούλου (26, 27/9)
«Ύστατος  Χρόνος: το τέλος της ζωής και οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για το θάνατο  
μέσα από αντιπροσωπευτικά εκθέματα του Μουσείου Π. &Α. Κανελλοπούλου».  Θεματική ξενάγηση  
για μαθητές Β/θμιας (26/9, έναρξη 11:00, απαραίτητη συνεννόηση) και για το ευρύ κοινό  
(27/9, έναρξη 11:00, απαραίτητη συνεννόηση)
Α΄ ΕΠΚΑ- Μουσείο Κανελλοπούλου, τηλ. 210-3212313

Πεζόδρομος Φιλοπάππου – λόφος Μουσών (26-28/9)
«Πεζοδρόμου ποίησις: ο λόφος των Μουσών του Δ. Πικιώνη» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
για μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (26/9) και ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό (27, 28/9)
Δ.Α.Ν.Σ.Μ., τηλ. 210-3226549, 3228333

Ολυμπιείο, (27/9, 20.30, είσοδος από Βασ. Όλγας)
«Προμηθέας Δεσμώτης», παρουσίαση λυρικού δράματος σε μουσική και λιμπρέτο του Παναγιώτη 
Καρούσου, βασισμένο στην τραγωδία του Αισχύλου. Πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Ασημακόπουλος, 
Προμηθέας και η Ειρήνη Κώνστα, Ιώ.
Τηλ. 210-9226330

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (26-28/9)
Δρώμενο αρχαιοελληνικού λόγου «Ποικιλόμυθε Χρόνε – Γενεαλογίες και άλλοι Μύθοι»  
βασισμένο στη Θεογονία του Ησίοδου (26, 27/9, έναρξη 11.30, διάρκεια 30΄)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χρόνος, Μύθος, Επιστήμη» με έμφαση στο Μηχανισμό  
των Αντικυθήρων για μαθητές  Α/βαθμιας (26/9)
Κυνήγι θησαυρού για σχολικές ομάδες και οικογένειες για εκθέματα σχετικά με τα διαφορετικά  
πρόσωπα του  χρόνου (26-28/9)
Μουσική εκδήλωση με τίτλο «Μουσικό ταξίδι στο χρόνο» (26/9, 18.30. Είσοδος με δελτία  
προτεραιότητας από τις 18.00)
Το Σαββατοκύριακο του εορτασμού θα διανέμεται δωρεάν σχετικός εκπαιδευτικός οδηγός.
Ε.Α.Μ., τηλ. 2132144837/4813

Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης (26/9)
«Πρόσωπα του χρόνου … στα μνημεία της Ακρόπολης» 
Θεματική ξενάγηση για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται  
τα κυριότερα μνημεία που οικοδομήθηκαν στην Ακρόπολη ενταγμένα στο κοινωνικό, πολιτικό και  
οικονομικό πλαίσιο κάθε εποχής. Σε συνεργασία με τον Τομέα  Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Υ.Σ.Μ.Α.
Δήλωση συμμετοχής στις 22.09.2014, 11.00-13.00, στο τηλ. 210 32 25 385

Αρχαιολογικός χώρος Μουσών (Φιλοπάππου) – Πνύκας – Μουσών  
(26, 28/9)
«Το μοίρασμα του Χρόνου: λατρείες της γέννησης, της ζωής  και του θανάτου στον αρχαιολογικό χώρο  
των Λόφων». Θεματική ξενάγηση για μαθητές Α/βαθμιας  (26/9, έναρξη 9:30)  και το ευρύ κοινό (28/9)
Παιδική θεατρική παράσταση – παντομίμα των μικρών σπηλαιολόγων με τίτλο «Ταξίδι στο παρελθόν  
με πυξίδα το σπήλαιο» από μαθητές του 18ου και 24ουΔημοτικού Σχολείου Κερατσινίου  
στις «Φυλακές Σωκράτους» (26/9, έναρξη 11:30)
Α΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 210-9238747, 9240549



Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου,  
«Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, Γκάζι (27/9)
«Μικροί εργάτες εκπαιδεύονται …» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-11 ετών  
(11.00-12.30, απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση). Θα ακολουθήσει θεματική ξενάγηση  
για ενήλικες με θέμα τους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή τους με την ιστορία του εργοστασίου 
φωταερίου (13.00-14.00).
Προβολές αρχειακού υλικού και ανέκδοτης αρχειακής έρευνας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας  
του Μουσείου (10.00-18.00)
Τηλ. 210-3475535, 3475518, e-mail: gasmuseum@athens-technopolis.gr

Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης  
(Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) (26-28/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οργανωμένες σχολικές ομάδες «Συναντώντας πρόσωπα στον χρόνο 
στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης: Θα ‘θελα να ‘μουν ο/η…» και δημιουργικά 
εργαστήρια σε συνεργασία με φοιτητές σε επιλεγμένες συλλογές του μουσείου (27/9).  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επαναληφθεί στις 28 & 29/9 για παιδιά (απαραίτητη η δήλωση 
συμμετοχής στο τηλ./fax. 210-7277561

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (26/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες Α/βαθμιας με τίτλο «Τα επτάψυχα εργαλεία!» 
(διάρκεια 10.00-12.00)
Μ.Ε.Λ.Τ., τηλ. 210-3223368

Επιγραφικό Μουσείο (26-28/9)
«Η δήλωση του χρόνου στις Αττικές Επιγραφές». Θα παρουσιασθούν οι τρόποι χρονολόγησης  
που εμφανίζονται σε Αθηναϊκά ψηφίσματα, αναθηματικές επιγραφές και Ημερολόγια θυσιών 
(πρυτανεία, αναφορά του ιερέως-ιέρειας, αναφορά των ημερών και μηνών τέλεσης θυσιών).
Ε.Μ., τηλ. 210-8217637

Νομισματικό Μουσείο (26, 27/9)
«Ταξίδι στο χρόνο με το ευρώ» και «Το νόμισμα και ο χρόνος κοπής του» εκπαιδευτικά προγράμματα 
για σχολικές ομάδες και οικογένεις με παιδιά άνω των 11 ετών 
Ν.Μ., τηλ. 210-3643774, 3632057

Κτήριο Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  
(Ψαρομηλίγκου 22, Κεραμεικός) (26/9, 9.00-13.00)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ΣΤ΄ Δημοτικού «Σημάδια του Χρόνου σε χάρτινα τεκμήρια»  
της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων σε συνεργασία με το 72ο και 77ο  Δημοτικό Σχολείο 
Αθηνών
Δ.Ε.Α.Μ., τηλ. 210-3358155

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (26, 28/9)
Θεματική διαδρομή «Αιώνας και Καιρός: στιγμές από το Χρονικό του Χρόνου» για μικρούς  
και μεγάλους  που αναδεικνύει τις μεσαιωνικές αντιλήψεις για τον Χρόνο και τις μεταβολές της  
στη νεότερη εποχή.
Β.Χ.Μ., τηλ. 213 213 9507

Κτήριο Δ/νσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, 
Αγ. Ασωμάτων 33 και Ψαρομηλίγκου 21, Θησείο (26-28/9)
Εκπαιδευτική δράση και θεματικές περιηγήσεις με τίτλο «Το ταξίδι και οι περιπέτειες  
ενός αρχαίου αντικειμένου στο χρόνο» με αφορμή την περιοδική έκθεση «Αρχαιοκαπηλία Τέλος»  
και προβολή σχετικών εκπαιδευτικών ταινιών.
Δ.Τ.Π.Π.Α., τηλ. 210-3238877

ΑΤΤΙΚΗ



Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς,  
Δωρίδος 2 & Λεωφ. Ειρήνης 14, Ταύρος (26/9)
«Χρόνος – μνήμη – αρχείο»
«Χάρτινες ιστορίες» εκπαιδευτική δράση για τη σχολική ομάδα της ΣΤ΄ Δημοτικού του 2ου Δημοτικού 
σχολείου Ταύρου για τον ρόλο των αρχειακών φορέων μέσα από τη σύνδεση των: χρόνος – μνήμη – 
αρχείο – χαρτί (26/9)
«Ιστορίες επί … χάρτου» απογευματινές θεματικές ξεναγήσεις στους χώρους και το έργο  
του Ι.Α. ΠΙΟΠ για ενήλικες (26/9, 19.00, 20.00 κατόπιν κράτησης)
Υπαίθρια βραδινή προβολή της ταινίας «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» (1989) του Peter Weir  
(26/9, 21.00)
Π.Ι.Ο.Π., τηλ. 210-3418062

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, Κυδαθηναίων 14, Πλάκα  
(27, 28/9, 12.00-13.00)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πριν, τώρα, μετά…» για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
Τηλ. 210-3312995

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, Κόδρου 9, Πλάκα (27/9)
«Ένα έργο γίνεται 20 χρονών» εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή ένα έργο της έκθεσης  
«Εγώ, το παιδί, ο κόσμος μου και ο κόσμος όλος» για παιδιά 5-7 ετών (10.00-11.00)  
και 8-11 ετών (11.15-12.15)
Τηλ. 210-3312621

Μουσείο Ηρακλειδών, Ηρακλειδών 16, Θησείο (27, 28/9)
«Μετρώντας τον χρόνο στην αρχαιότητα» εργαστήρι για παιδιά των τελευταίων τάξεων  
του Δημοτικού (28/9, 12.00-13.30) και «Ιχνηλατώντας το Χρόνο στις εικαστικές τέχνες» εργαστήρι  
για ενηλίκους (27/9, 18.00-19.30)
Τηλ. 210-34619891

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής (26-28/9)
“Η Συλλογή Ρολογιών του ΕΙΜ”
26/9 εκπαιδευτική δράση για μαθητικές ομάδες  με τίτλο “Ο πύργος με το ρολόι του. Έλγιν.  
Ταξίδι στην Παλιά Αγορά της Αθήνας του 19ου αι.”
27/9, 10.00-14.00 “Ψηφιακή παρουσίαση της Συλλογής Ρολογιών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. 
28/9, ώρα 12.μ. “Ρολόγια με ιστορία...” Παρουσίαση της Συλλογής ρολογιών από την επιμελήτρια  
Ν. Ζυγούρη. Θα ακολουθήσει ξενάγηση σχετική με το θέμα στο Μουσείο.
Όλες οι δράσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
Τηλ. 210 3222266 , 2103237617 

Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), Δάφνης 61, Ψυχικό  
(27, 28/9, 12.00-18.00)
Οργανωμένες ξεναγήσεις στην έκθεση «Γακ – Art» που διοργανώθηκε με αφορμή τα 100 χρόνια 
από την ίδρυση της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. και μέσα από την οποία προβάλλεται ο κόσμος 
των αρχείων μέσα από εικαστικές αναπαραστάσεις τριάντα ενός καλλιτεχνών.
Ξεναγήσεις στους χώρους των Γ.Α.Κ. από εξειδικευμένο προσωπικό.
Γ.Α.Κ., τηλ. 210-6782270

Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών (26/9) ώρα: 10:30 π.μ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παραμύθι στο σακί»: Αφήγηση του παραμυθιού «Ο μικρός ζωγράφος 
των βράχων» από την Καίτη Παπανίκα και δραστηριότητες βασισμένες σε αυτό,  
για σχολικές ομάδες.
Β΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 210-2466122

Θολωτός τάφος Αχαρνών (27/9), ώρα 10:00 π.μ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ας γίνουμε αρχαιολόγοι – Ανασκαφή» για οικογένειες και παιδιά  
ηλικίας 6-10 ετών.
Β΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 210-2466122

ΑΤΤΙΚΗ



Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας (26/9) ώρα: 09.30- 12.30
Εκπαιδευτική δράση «Η παραδοσιακή καλλιέργεια του αμπελιού και η παραγωγή του οίνου στα Μεσόγεια 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» της Β’ ΕΠΚΑ και σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Κορωπίου, καθώς και θεατρικό παιχνίδι από το «Θέατρο Περίακτοι» στο προαύλιο του Μουσείου για 
σχολικές ομάδες (27/9) ώρα 11.00- 13.00
Εκπαιδευτική δράση «Η παραδοσιακή καλλιέργεια του αμπελιού και η παραγωγή του οίνου στα Μεσόγεια 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» της Β’ ΕΠΚΑ και σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Κορωπίου για οικογένειες. 
Β΄ΕΠΚΑ, τηλ. 210-3213122, 22990-27020

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου, (26/9), ώρα 10.00-11.30, 12.00-13.30
Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Σούνιο, Ο ναός του Ποσειδώνα και η ζωφόρος: διαδρομή στο χώρο  
και το χρόνο» για σχολικές ομάδες
Ξενάγηση για παιδιά Δημοτικού στον Αρχαιολογικό χώρο Θορικού (12:00 )
Β΄ΕΠΚΑ, τηλ. 210-3213122, 22920-22817

Αρχαιολογικοί χώροι Σουνίου, Θορικού και Σούριζας (27/9),  
ώρα 10.00, 12.00 μ.μ 
«Από το χθες στο σήμερα»: ξεναγήσεις στο Ιερό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, τον αρχαιολογικό χώρο  
του Θορικού και τα αρχαία μεταλλεία της Σούριζας.
Β΄ΕΠΚΑ, τηλ. 210-3213122, 22920-22817

Αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντας (26, 27/9), ώρα: 10.00 π.μ
Θεματική ξενάγηση «Ραμνούς: ένας αρχαίος δήμος αποκαλύπτει τα μυστικά του: Ο τόπος» για σχολικές 
ομάδες (26/9)
Θεματική ξενάγηση «Ραμνούς: ένας αρχαίος δήμος αποκαλύπτει τα μυστικά του: Οι κάτοικοι»  
για οικογένειες (27/9)
Β΄ΕΠΚΑ, τηλ. 210-3213122

Ναός Ποσειδώνα, Σούνιο (28/9, 19.00)
«Προμηθέας Δεσμώτης», παρουσίαση λυρικού δράματος σε μουσική και λιμπρέτο του Παναγιώτη 
Καρούσου, βασισμένο στην τραγωδία του Αισχύλου. Πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Ασημακόπουλος, 
Προμηθέας και η Ειρήνη Κώνστα, Ιώ.
Τηλ.  210-3213122

Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα (28/9), ώρα 11.30 π.μ
Θεματική ξενάγηση «Πρόσωπα και Ταυτότητες της Αρχαιότητας από τα εκθέματα του Μουσείου Μαραθώνα
Β΄ΕΠΚΑ, τηλ.  210-3213122, 22940-55155

Σπήλαιο Κουτούκι Παιανίας (26/9)
Ξενάγηση με τίτλο «Ο χρόνος του σπηλαίου»  με θέμα το γεωλογικό χρόνο για σχολικές ομάδες
Ε.Π.Σ.Ν.Ε., τηλ. 210-9224339

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (26, 28/9)
«Χρόνος Φθοροποιός» ως ένα πρόσωπο του χρόνου. 
Ο αγώνας των συντηρητών αρχαιοτήτων ενάντια στις φθορές του χρόνου. 
Οι συντηρητές αρχαιοτήτων υποδέχονται τους μαθητές και το  ευρύ κοινό στα εργαστήρια  
του μουσείου και παρουσιάζουν το έργο τους.
«Από το μαγειρείο στο μουσείο»: εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τις περιπέτειες μιας πήλινης 
τριποδικής χύτρας για μαθητές Α/θμιας (26/9) και οικογένειες (28/9)
ΚΣΤ΄ΕΠΚΑ, τηλ. 210-4590724/4590731

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος (Ακτή Θεμιστοκλέους, Φρεαττύδα) (26, 27/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χρόνος στη θάλασσα» για παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού.
Τηλ. 210-4516264

Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, Σαλαμίνα (26/9)
Ελεύθερη περιήγηση 10.00-12.00
ΕΝΜΑ, τηλ. 210-4654180

ΑΤΤΙΚΗ



Αρχαιολογικός χώρος Δελφών (26-28/9)
«Ο Χρόνος της αθηναϊκής δημοκρατίας μέσα από τα μνημεία των Δελφών: από τη μάχη  
του Μαραθώνα στους Αιγός Ποταμούς» θεματική περιήγηση στα μνημεία των Δελφών.
Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά και διαλέξεις με θέμα τους άθλους του Ηρακλή και του Θησέα,  
προβολή αρχαιολογικού ντοκυμαντέρ, διαλέξεις.
Ι΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 22650-82313

Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου (26-28/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ηλιακό ρολόι, κλεψύδρα – αμμωτό, κοινό δρομόμετρο»  
σε συνεργασία με τη Ι΄ ΕΠΚΑ. Ξενάγηση 
Τηλ. 22650-41795

Ενετικός Λιμένας Ναυπάκτου, Πάρκο Θερβάντες, Φετιχιέ Τζαμί (26-28/9)
Εκπαιδευτικά προγράμματα  και θεματική περιήγηση στον ενετικό λιμένα και έκθεση  
εποπτικού υλικού στο Φετιχέ Τζαμί.
22η ΕΒΑ, τηλ. 26340-27240

Αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου (26-28/9)
«Ήταν κάποτε … θεοί και ήρωες» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού  
με σημεία αναφοράς προτομές του Δία, της Αρτέμιδος, της Αφροδίτης, του Μελέαγρου και του Ηρακλή. 
Έκθεση παιδικής ζωγραφικής με έργα παιδιών από προηγούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα  
του μουσείου.
ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 26310-55654

Αρχαιολογικό Μουσείο Θυρρείου (26-28/9, 9.00-14.00)
Θεματική ξενάγηση με τίτλο «Τα πρόσωπα και τα αντικείμενα του χρόνου στο αρχαιολογικό μουσείο 
Θυρρείου»
ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 26310-55654

Υπάτη, Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας (26, 28/9)
Θεματικές ξεναγήσεις για σχολικές ομάδες (26/9, 9.00-13.00) και οικογένειες (28/9, 10.00-13.00)  
με τίτλο «Η έννοια του χρόνου μέσα από τον κύκλο της ζωής των φυτών, όπως απεικονίζεται  
στα εκθέματα του Βυζαντινού Μουσείου Φθιώτιδας και περιήγηση στην περιοδεύουσα  
πανευρωπαϊκή έκθεση «Φυτά και Πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης»
24η ΕΒΑ, τηλ. 22310-47628

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας (26-28/9)
Προβολή της ταινίας «Άλφαβιλ» του Ζ.Λ. Γκοντάρ (26/9, 21.00)
Θεματικές ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων από την Φθιώτιδα σχετικών 
με τη μέτρηση του χρόνου (ηλιακό ρολόι από την Στυλίδα και αγγείο με παράσταση αστερισμών  
από τον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο Λοκρίδας) για σχολικές ομάδες (26/9: 9.00-13.00) και οικογένειες 
(27/9: 18.00-19.00, 28/9: 10.00-13.00). Διάρκεια έκθεσης έως 10/11
Διάλεξη με θέμα «Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων. Το πρώτο αστρονομικό ρολόι» (27/9, 19.00-20.00). 
Η διάλεξη πλαισιώνεται από έκθεση εποπτικού υλικού, σχετικού με την αντίληψη του Χρόνου  
στην Αρχαιότητα και με τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων και θα παραμείνει επισκέψιμη έως τις 10/11 
Μουσική εκδήλωση με τίτλο «Τραγούδια από το θέατρο και τον κινηματογράφο που έμειναν  
στο χρόνο» (27/9, 20.30-22.00)
ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 22310-29992

Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης (26, 28/9)
Θεματικές ξεναγήσεις για σχολικές ομάδες (26/9, 9.00-13.00)
Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Φωτο-γράφοντας την Ιστορία. Αποσπάσματα του Χρόνου»
ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 22330-23355

Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου και αίθουσα εκδηλώσεων  
Μουσείου Ολοκαυτώματος (27/9)
«Θεών ταπείνωση, σποδός Ανθρώπου. Πόλεμος και αρχαιότητες» με θέμα τις συνέπειες  
της λεηλασίας των αρχαιοτήτων, την καταστροφή της μνήμης και του πολιτιστικού πλούτου.  
Θεματικές ξεναγήσεις, ομιλίες και μουσικό πρόγραμμα με τη χορωδία Διστόμου «ΑΜΒΡΥΣΣΟΣ»
Θ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 22620-23559

Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου (27/9)
«Χρόνος δεσμώτης, χρόνος λυόμενος» Βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική ποίηση  
με συνοδεία κιθάρας και πιάνου.
Θ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 22620-23559

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας (26, 28/9)
«Ο ήλιος ο ηλιάτορας και η αργυρή σελήνη»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θεματικές ξεναγήσεις.
Θ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 22620-23559



Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας (28/9)
Ημερίδα με τίτλο «Παρελθών χρόνος Δυτικής Θεσσαλίας»
ΛΔ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 24410-61564

Τρίκαλα, Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων  
και οθωμανικό τέμενος Οσμάν Σαχ (26, 27, 28/9)
(26/9, 09.00-16.00)Διαδραστικό παιχνίδι ρόλων με βάση μια βυζαντινή ιστορία μυστηρίου  
στο βυζαντινό κάστρο Τρικάλων για σχολικές ομάδες (10-17 ετών) και ενήλικες .
(26, 27, 28/9, 09.00 – 14.00) Φωτογραφική έκθεση «Μνημεία και άνθρωποι» και έκθεση αντικειμένων 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, στο Κουρσούμ τζαμί (Οθωμανικό τέμενος Οσμάν Σαχ).
(27/9, 17.30-19.30) αφήγηση παραμυθιού  στο Κουρσούμ τζαμί
19η ΕΒΑ, τηλ. 24310-76647

Λάρισα, μνημεία ιστορικού κέντρου (24-26/9)
«Ο χρόνος που κυλά και αλλάζει την πόλη μας»
Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού στα μνημεία της πόλης για μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού (09.00-12.00) 
ΙΕ΄ ΕΠΚΑ, 7η ΕΒΑ, ΤΗΛ. 2413-508239, 508250

«Αθανασάκειο»  Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου (26-28/9)
Ταξίδι πίσω στο χρόνο
«Κυνηγώντας τον χρόνο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου» εκπαιδευτικές περιηγήσεις  
για το ευρύ κοινό (27/9)
«Επί άρχοντος…» εκπαιδευτικές περιηγήσεις για το ευρύ κοινό (28/9)
«Όταν οι χρονοκάψουλες τελειώνουν …ταξίδι πίσω στον χρόνο παίζοντας ανασκαφή»  
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες (26/9) και οικογένειες (27/9)
ΙΓ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 24210-76278

Βόλος, Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα (26/9)
«Χημεία και τέρατα: μέρος Β» και «Η μόδα και τα σύμβολά της»: εκπαιδευτικά προγράμματα  
για σχολικές ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (26/9, 10.00-13.00)
«Από χώμα και νερό»: Βραδιά προφορικής ποίησης από την ομάδα Volos Poetry Slam (26/9, 20.30)
Π.Ι.Ο.Π., τηλ. 24210 29844 και 210-3256927

Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού (26-28/9)
«Γνωριμία με τα έργα των ανθρώπων στον Χρόνο» εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσομοίωσης  
ανασκαφής στον αύλειο χώρο του μουσείου (26/9) και εκπαιδευτικές περιηγήσεις (27, 28/9)
ΙΓ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 24210-76278

Αρχαιολογικός χώρος λόφου Γορίτσας, Μαγνησία (27, 28/9)
«Ο λόφος της Γορίτσας στη διάρκεια του Χρόνου» εκπαιδευτικές περιηγήσεις
ΙΓ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 24210-76278

Ανάκτορο αρχαίας Δημητριάδος (26-28/9)
Θεματικές περιηγήσεις στο Ανάκτορο της Δημητριάδος.
ΙΓ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 24210-76278

Αρχαιολογικός χώρος Διμηνίου (26-28/9)
«Το τρενάκι του χρόνου φτάνει στο Διμήνι» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 8-12 ετών  
και ελεύθερη περιήγηση στο νεολιθικό οικισμό του Διμηνίου και στους μυκηναϊκούς θολωτούς τάφους 
«Τούμπα» και «Λαμιόσπιτο» 
ΙΓ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 24210-25349

Αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου (26-28/9)
«Όταν τα άτομα αποκτούν πρόσωπο» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 8-12 ετών  
και ελεύθερη περιήγηση στον προϊστορικό οικισμό Σέσκλου. Ενημέρωση κοινού για τις αρχαιότητες  
στην ευρύτερη περιοχή του Σέσκλου στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο (28/9)
ΙΓ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 24210-76278, 95172

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ



Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (26-28/9)
Συναυλία του Βασίλη Λέκκα, στο αίθριο του   ΑΜΘ (26/09, 20:30). Είσοδος ελεύθερη.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού με τίτλο «Μάντεψε την ηλικία μου!»,  
σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης 
(26/09, 9:00-12:30).
Δωρεάν διανομή στους επισκέπτες του Μουσείου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, με θέμα τους τρόπους 
απόδοσης της βιολογικής διάστασης του χρόνου – ηλικίας στην αρχαία τέχνη, με βάση επιλεγμένα 
εκθέματα του Μουσείου (27-28/09).
Ψήσιμο αγγείων, φτιαγμένων και διακοσμημένων με την τεχνική των Κλασικών Χρόνων,  
σε ανακατασκευασμένο χειροποίητο πήλινο κλίβανο στην αυλή του Μουσείου (28/09).
Α.Μ.Θ., τηλ. 2310-830538

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (26-28/9)
«Τα πρόσωπα του Χρόνου. Μετρώντας τον χρόνο στο Βυζάντιο» 
Θεματική ξενάγηση, θεματικό φυλλάδιο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού 
και Α΄ Γυμνασίου με τίτλο «Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του Χρόνου». Απαραίτητες οι δηλώσεις 
συμμετοχής.
Μ.Β.Π., τηλ. 2313-306400

Άνω πόλη Θεσσαλονίκης, κτήριο οδού Μουσών 47 (27/9)
Βιωματικό εργαστήριο «Από τις τοιχογραφίες του 19ου αιώνα στα γκράφιτι του 21ου»  
για σχολικές ομάδες των τριών τάξεων του Γυμνασίου που θα καταλήξει με την σχεδιαστικές 
προτάσεις των μαθητών για τη δημιουργία τοιχογραφιών που θα καλύψουν τις τυφλές όψεις  
των κτηρίων επί της οδού Μουσών 45 και 49.
Ε.Ν.Μ.Κ.Μ., τηλ. 2310-214497

Θεσσαλονίκη, Πύργος Τριγωνίου, Χαμζά Μπέη Τζαμί (26, 27/9)
Εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα το αμυντικό σύστημα της Θεσσαλονίκης (Πύργος Τριγωνίου 26/9)  
και την Εγνατία Οδό (Χαμζά Μπέη Τζαμί 27/9)
9η ΕΒΑ, τηλ. 2313-310423

Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης (28/9)
Εκπαιδευτική δράση για παιδιά των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού με θέμα τον κύκλος  
της ζωής και τίτλο «οίη περ φύλλων γενεή, τοίη δε και ανδρών» (Ιλιάδα Ζ 144-149, «και των θνητών  
η γενεά των φύλλων ομοιάζει»).
Περιήγηση στο Μουσείο, αφήγηση ιστορίας σχετικής με τον κύκλο της ζωής και συζήτηση.
ΙΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., τηλ. 2310-801402

Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς (25/9)
Εκπαιδευτική δράση για παιδιά των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού με θέμα τον κύκλος  
της ζωής και τίτλο «οίη περ φύλλων γενεή, τοίη δε και ανδρών» (Ιλιάδα Ζ 144-149, «και των θνητών  
η γενεά των φύλλων ομοιάζει»).
Βιωματική περιήγηση στο Μουσείο με παιχνίδι, αφήγηση ιστορίας σχετικής με τον κύκλο της ζωής  
και συζήτηση.
ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 2310-801402

Αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου Χαλκιδικής (26/9)
Εκπαιδευτική δράση για παιδιά των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού με θέμα τον κύκλο  
της ζωής και τίτλο «οίη περ φύλλων γενεή, τοίη δε και ανδρών» (Ιλιάδα Ζ 144-149, «και των θνητών  
η γενεά των φύλλων ομοιάζει»).
Κυνήγι θησαυρού στην αρχαία πόλη της Ολύνθου, θεατρικό δρώμενο παρουσίασης σκηνής ιδιωτικού  
βίου σε ένα αρχαίο γυναικωνίτη, αφήγηση ιστορίας σχετικής με τον κύκλο της ζωής και συζήτηση.
ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 2310-801402

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ



Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων Χαλκιδικής (26-28/9)
«Ταξιδεύοντας στο παρελθόν μέσα από σπήλαια και βραχοσκεπές»
Παρουσίαση για την έννοια του χρόνου στην αρχαιολογία και τη διαχρονική χρήση των σπηλαίων. 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, ξενάγηση στο σπήλαιο. 
Ε.Π.Σ.Β.Ε., τηλ. 2310-410185

Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας (26/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Χρόνος και άνθρωπος στο μουσείο της Πέλλας»
ΙΖ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 23820-31160 

Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών (26-28/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες και θεματικές ξεναγήσεις μες τίτλο «Μνήμη και 
Ηρωικός Χρόνος στις Αιγές»
ΙΖ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 23310-92347

Αρχαιολογικός χώρος Λόγγου Έδεσσας (26/9)
«Αρχαία πόλη Έδεσσας: ένα διαχρονικό μωσαϊκό υλικών» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές 
Δημοτικού με θέμα την επανάχρηση των υλικών δομής σε διαφορετικές χρονικές φάσεις,  
τόσο σε βυζαντινά μνημεία του Βαροσίου όσο και στην αρχαία Έδεσσα (Λόγγος).
11η ΕΒΑ, ΙΖ΄ΕΠΚΑ, ΤΗΛ. 23310-29737, 23810-24356, 23820-31160

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας (26-28/9)
«Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο: γνωριμία με τους αρχαίους καλλιτέχνες της πόλης μας»: 
εκπαιδευτική δράση για σχολικές ομάδες 
«Τον Χρόνο, Τέχνη, ενίκησες»: α. Δημιουργοί της αρχαίας Βέροιας και β. Πρόσωπα στην ποιητική 
έκφραση που ξεπέρασαν το φόβο του θανάτου και του χρόνου». Δράση για ενήλικες
«Του Χρόνου τα γυρίσματα»: παραμύθια για μικρούς και μεγάλους.
ΙΖ΄ ΕΠΚΑ,  τηλ. 23310-24972

Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας,  
βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία Βέροιας (26-28/9)
«Στου χρόνου τα γυρίσματα, γιορτές πανηγυρίσματα. Από τη βυζαντινή πρωτοχρονιά  
της 1ης Σεπτεμβρίου και το Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων στη Λαμπρή και το Πάσχα  
του δεκαπενταύγουστου» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία (26/9) και οικογένειες (27,28/9).
11η ΕΒΑ, τηλ. 23310-29737

Σέρρες, Λαογραφικό Μουσείο Βλάχων (27, 28/9)
Εκδηλώσεις στον προαύλειο χώρο του μουσείου με τη ζωή των Βλάχων.
E-mail. serres-gio84@hotmail.com

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Κοζάνη (26-28/9)
«Πρόσωπα και προσωπεία του χρόνου, αποτυπωμένα στον πηλό, στο μάρμαρο, στο χαρτί…» 
Φωτογραφική έκθεση με θέμα πρόσωπα διαφόρων ηλικιών, όπως απεικονίζονται  σε αγγεία, γλυπτά  
και πίνακες ζωγραφικής και εικαστικό εργαστήρι δημιουργίας προσωπείων με την τεχνική origami. 
Λ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 24610-98800

Αρχαιολογικό Μουσείο ΠΕ Καστοριάς,  
Άργος Ορεστικό (26/9-30/11)
«Τα Πρόσωπα …του Χρόνου: από τις στρατηγικές επιβίωσης των αγροτών της Αυγής 8.000 χρόνια  
πριν …στις Επιστήμες και τους πολιτειακούς θεσμούς των αρχαίων Ορεστών»: Ψηφιακή προβολή  
με θέμα το νεολιθικό τρόπο ζωής και βιωματικό εργαστήρι «Μαθαίνοντας για την παραγωγή  
και την παρασκευή της τροφής στη Νεολιθική Αυγή». 
Στις 24 & 25/9 η δράση θα παρουσιαστεί στο Κέντρο Προβολής Ανασκαφών Νεολιθικού Οικισμού 
Αυγής Καστοριάς 
Στις 26/9 στο Άργος Ορεστικό θα γίνει παρουσίαση της λειτουργίας του μηχανισμού των Αντικυθήρων 
και παρατήρηση με τηλεσκόπια του διαστήματος.
ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 23850-28206 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ



Καστοριά, Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου (26, 27/9)
Θεματικές ξεναγήσεις για σχολικές μονάδες στις 26/9 και για το ευρύ κοινό στις 27/9 με επίκεντρο 
το πρόσκαιρο της ανθρώπινης ζωής   μέσα από την τοιχογραφία του “Τροχού του ανθρώπινου βίου” 
και του άναρχου Θεού, όπως προβάλλεται  στην παράσταση των” Τριων ηλικιών του Χριστού” .
16η ΕΒΑ, τηλ. 2467088200

Γρεβενά, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γρεβενών (26/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ΣΤ΄ Δημοτικού με τίτλο: «Βρες την εποχή» και θέμα  
την απόδοση του προσώπου στην τέχνη από την αρχαιότητα ως τους νεότερους χρόνους.
17η ΕΒΑ, τηλ. 24610-25903

Σιάτιστα Κοζάνης, Αρχοντικό Μαλιόγκα (28/9)
Ξενάγηση στο Αρχοντικό Μαλιόγκα και διανομή εντύπου.
17η ΕΒΑ, τηλ. 24610-25903

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας (26/9-15/10)
Περιοδική έκθεση με έργα φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ξεναγήσεις σε ομάδες κοινού και σχολεία. 
ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 23850-28206

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ



Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής 27/9/2014
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-8- χρόνων με τίτλο «Αιώνια ζωή: ένα μακρύ ταξίδι» 
και θέμα τη διατήρηση του σώματος στο χρόνο μέσα από την τεχνική της ταρίχευσης  
στην αρχαία Αίγυπτο.
ΙΘ΄ΕΠΚΑ, τηλ. 25310-22411

Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου (26-28/9)
«Ο κύκλος του βαμβακιού» Θεματική ξενάγηση, προβολή οπτικοακουστικού υλικού με θέμα 
«Σύνδεση χειρονακτικής εργασίας με βιομηχανική επεξεργασία με κοινό αποτέλεσμα  
την παραγωγή υφάσματος. 
Βιωματικό εργαστήρι με καθαρισμό βαμβακιού και ύφανση σε μικρό αργαλειό – παιχνίδι.
Τηλ. 25530-22316
Μουσείο Μετάξης, Σουφλί (27/9)
Συναυλία εγχόρδων με τους String Demons
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, τηλ. 210-3256927

Μουσείο Μετάξης, Σουφλί (27/9, 20.00)
Συναυλία εγχόρδων με τους String Demons
Π.Ι.Ο.Π., τηλ. 25540 23700 και 210-3256927

ΘΡΑΚΗ

ΘΡΑΚΗ



Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (28/9) 
«Η μέτρηση του χρόνου στη ρωμαϊκή Νικόπολη» 
28/9, 11.30, θα παρουσιαστεί στο φουαγιέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης έκθεση εποπτικού 
υλικού με τίτλο «Η μέτρηση του χρόνου στη ρωμαϊκή Νικόπολη».  Θα ακολουθήσει ξενάγηση  
στο Μουσείο με ιδιαίτερη έμφαση στα αντικείμενα που συνδέονται με τη θεματική της έκθεσης  
και την έννοια του χρόνου.  
ΛΓ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 26820-89890 (κ. Πολυξένη Μπάρκα)

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας (24-27/9)
«Η αντιμετώπιση του χρόνου στην Αρχαία Ελληνική Ποίηση»
27/9, 19:30, θα πραγματοποιηθεί από την Δρα Μαίρη Μάντζιου, επίκουρο καθηγήτρια Κλασικής 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διάλεξη με θέμα  «Η αντιμετώπιση του χρόνου στην Αρχαία 
Ελληνική Ποίηση». Η διάλεξη θα συνοδεύεται με απαγγελία σχετικών αποσπασμάτων από την ηθοποιό 
Ξανθή Γεωργίου.
24, 25, 26/9 (9.00 - 13.00) εκπαιδευτική δράση με θέμα: «Πόσος χρόνος χρειαζόταν για να…»  
για μαθητές Γ΄ έως ΣΤ΄ δημοτικού, σε ομάδες έως 30 ατόμων διάρκειας μιας ώρας (κατόπιν ραντεβού)
ΛΓ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 2681071700 (κα Ιουλία Πετράκη)

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων (26-28/9)
«Μια φορά κι έναν καιρό. Ένα παραμύθι». Εκπαιδευτική δράση για παιδιά νηπιαγωγείου  
και Α΄ Δημοτικού με αφήγηση παραμυθιού και εικαστικό δρώμενο (26/9)
«Καθρέφτη – καθρεφτάκι μου» Εκπαιδευτική δράση για παιδιά νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού (26/9).
«Χρησμοί αιολόστομοι – Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης» βιωματική δράση σε συνεργασία  
με το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης  
και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννίνων
ΙΒ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 26510-01075, -72

Ιτς Καλέ, κάστρο Ιωαννίνων (26/9, 20.00)
Ομιλία με θέμα «Η αντιμετώπιση του χρόνου στην αρχαία ελληνική ποίηση» και απαγγελία.
8η ΕΒΑ, τηλ. 26510-25989

ΗΠΕΙΡΟΣ-
ΕΠΤΑΝΗΣΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ-
ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολη Μεγάλου Γαρδικίου (26/9)
«Υπήρξαν χρόνοι, πάει καιρός σαν μυθικοί» θεματικές ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό. 
ΙΒ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 26510-01073

Αρχαιολογικός χώρος Καστρίτσας (26/9)
«22.000π.Χ – 1913 μ.Χ: τα χνάρια του χρόνου στον αρχαιολογικό χώρο του λόφου Καστρίτσας» 
θεματικές ξεναγήσεις για μαθητές Β/θμιας και το ευρύ κοινό.
ΙΒ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 26510-01060, -72

Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης (26/9)
«Ο χώρος και ο χρόνος στη Δωδώνη» θεματικές ξεναγήσεις για μαθητές Β/θμιας και το ευρύ κοινό.
ΙΒ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 26510-82213

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας (26-28/9)
«Εικόνες της πόλης στον χρόνο» Έκθεση φωτογραφίας και πληροφοριακού υλικού για την πόλη 
της Ηγουμενίτσας που ανιχνεύει τις αλλαγές του αστικού τοπίου (2η χρονιά) με παράλληλες 
εκπαιδευτικές δράσεις.
ΛΒ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 26650-28539, 21417

Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας (26-28/9)
«Από τη δορά του Νεάντερνταλ στο διάδημα της Κλεοπάτρας.  
Μαθαίνω για τις ενδυμασίες της αρχαιότητας στο Μουσείο Λευκάδας».
ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 26310-55654

Ζάκυνθος, Μουσείο Σολωμού & Επιφανών  
Ζακυνθίων (26-28/9)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα σταθμούς στο χρόνο  
στην ιστορία της Ζακύνθου μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου.
Τηλ. 26950-48982



Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών (27, 28/9)
«ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. Φθορές – Αιτίες – Μηχανισμοί – Μέθοδοι και Υλικά 
Αποκατάστασης». Ημερίδα σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιο 
Πατρών και τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (27/9, 11.00-
15.00)
«Από το ΧΑΫΝΤΝ στον ΡΑΒΕΛ». Μουσικές διαδρομές στον ΧΡΟΝΟ. Συναυλία με το Κουαρτέτο 
Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (27/9, 21.00)
«Έχει ο Καιρός Γυρίσματα…». Μύθοι και Θεοί των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. Αφήγηση με 
συνοδεία μουσικής  (28/9, 11.30)
ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 2613 616158, 2613 616176

Κάστρο Πάτρας (25, 26/9)
Θεματικές ξεναγήσεις στο κάστρο ως διαχρονικό ορόσημο της πόλης 
6η ΕΒΑ, τηλ. 2610-276143

Φρούριο Ρίου (25,26/9)
Θεματικές ξεναγήσεις με προβολή ταινίας για τη διαχρονική χρήση του κάστρου  
και τα θέματα ανασκαφής, συντήρησης και αποκατάστασής του.
6η ΕΒΑ, τηλ. 2610-276143

Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο Πάτρας (26/9)
«Ο χρόνος μέσα από τη ροή και την κίνηση του νερού στο υδραγωγείο»  
Θεματικές περιηγήσεις με προβολή ταινιών
6η ΕΒΑ, τηλ. 2610-276143

Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείου Κάστρου Χλεμούτσι (26-28/9)
Θεματική περιήγηση «Το κάστρο Χλεμούτσι αφηγείται το ταξίδι του στο Χρόνο» Θεματική περιήγηση 
με προβολή παρουσίασης προσαρμοσμένη και για σχολικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας.
6η ΕΒΑ, τηλ. 26230-95920

Αρχαία Κόρινθος (26, 27/9)
Σεπτεμβριανές μεταμορφώσεις θεών, ηρώων και ανθρώπων στα ερείπια μιας ρωμαϊκής πόλης
«Παπουτσήδες και βασιλιάδες στα ερείπια μιας ρωμαϊκής πόλης» εκπαιδευτική δράση για μαθητές 
Λυκείου (26/9, 9.00-14.00)
«Όταν οι νότες ανακατεύονται με τα αγάλματα» ελεύθερο μουσικό δρώμενο (26/9, 9.00-14.00)
«Locus est…» δραματοποίηση του ποιήματος Ηχώ και Νάρκισσος (Μεταμορφώσεις του Οβίδιου), 
ξενάγηση (27/9, 17.00-20.00) σε συνεργασία με το ΚΕΠΑΠ του Δήμου Κορινθίων
ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 27410-32630

Αρχαία Νεμέα (26-28/9)
«Νεμέα, ξετυλίγοντας το κουβάρι του χρόνου» εκπαιδευτική δραστηριότητα για σχολικές ομάδες 
Δημοτικού και αφηγηματικό δρώμενο (10.00-12.30)
ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 27410-32630

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (26-28/9)
Ενημερωτική εκδήλωση «Συνεχίζοντας το έργο του Ηρακλή: μια νέα προσπάθεια αποκατάστασης  
του οικοσυστήματος» (26/9, 17:00)
«Πιάσε το χρόνο» εκπαιδευτική δράση για παιδιά προσχολικής ηλικίας (26/9, 10:00-13:00,  
κατόπιν δήλωσης) 
«Αναζητώντας τα ενδυματολογικά χνάρια στο χρόνο» δράση καταγραφής, φωτογράφισης  
και αρχειοθέτησης φορεσιών από την ορεινή Κορινθία σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων  
(27-28/9, 10:00 – 18:00)
Π.Ι.Ο.Π., τηλ. 210 3256939, 27470-22296

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Τρίπολη, εντευκτήριο Συλλόγου Αρκάδων  
Ορειβατών – Οικολόγων (26/9)
Ομιλία με τίτλο «Διαχρονική λατρεία στις κορυφές της Πελοποννήσου» της αρχαιολόγου Όλγας 
Ψυχογυιού
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών, τηλ. 2710-226753

Αρχαία Ολυμπία (28/9, 10.00-14.00)
«Τα πρόσωπα του χρόνου: Η Νίκη ως διαχρονική έννοια και απεικόνιση στην Ολυμπία».  
Θεματική περιήγηση σε επιλεγμένα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείο και του Μουσείου  
των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας Ολυμπίας 
Ζ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 26240-22529

Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης – Παράρτημα Εθνικής 
Πινακοθήκης (26/9, 18.00-21.00)
«Μια εικόνα, χίλιες λέξεις» Εκπαιδευτικές δράσεις για ενήλικο και νεανικό κοινό.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Τα πρόσωπα του χρόνου μιας μεταβυζαντινής εικόνας»,  
με αφορμή τις εικόνες της έκθεσης που συνδέονται με το χωριό Βαμβακού και τον ιερό ναό του
Τηλ. 27310-81557

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (26/9)
«Από την λύρα στον αυλό» εκπαιδευτική περιήγηση στο πλαίσιο της έκθεσης  
«Μυθικοί χοροί της Μεσσηνίας»
ΛΗ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 27210-63100/26410

Αρχαιολογικός χώρος Ακοβίτικων Μεσσηνίας (26/9)
«Τα πρόσωπα του Χρόνου στον αρχαιολογικό χώρο των Ακοβίτικων» εκπαιδευτική περιήγηση  
για μαθητές Δημοτικού
ΛΗ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 27210-63100/26410

Αρεόπολη Λακωνίας (26, 28/9)
«Πού πάει ο καιρός και φεύγει;» εκπαιδευτική δράση για μαθητές Δημοτικού  
(πλατεία Ταξιαρχών, 26/9)
«Το ταξίδι του Χρόνου στο Βυζάντιο» (Μουσείο του Πύργου Πικουλάκη, 28/9)
Θεματική ξενάγηση
5η ΕΒΑ, τηλ. 27310-25363

Καρδαμύλη, Συγκρότημα Τρουπάκηδων-Μούρτζινων (26-28/9)
«Άνθρωπος – Γη – Χρόνος» Έκθεση εποπτικού υλικού και προβολή video.  
Ξενάγηση για σχολικές ομάδες (26/9)
26η ΕΒΑ, τηλ. 27210-22534

Αρχαίο θέατρο Γυθείου (26-28/9)
«Όρνιθες» του Αριστοφάνη. Παράσταση από τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Γυθείου (26/9).  
Θα προηγηθεί εκπαιδευτική δράση Εν Γυθείω… η πόλη και οι άνθρωποι στο Γύθειο  
τον 2ο αιώνα μ.Χ. 
«Ελένη» του Ευριπίδη από το θέατρο «Θυμέλη και επιστημονική ημερίδα με τίτλο  
«Ανακαλύπτοντας το παρελθόν μας: η πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή  
της Λακωνικής Μάνης» (27/9)
«Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη» του Δ. Ποταμίτη. Παιδική παράσταση από το θέατρο  
«Κάτω από τη γέφυρα» (28/9)
Ε΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 27310-24516

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (26-28/9)
«Στιγμές, εποχές και ο κύκλος της ζωής στη μινωική Κρήτη». Θεματικές ξεναγήσεις με «οδηγό» 
επιλεγμένα αντικείμενα για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (26/9, 9.00 και 10.00) 
Θεματικές ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό στη νέα έκθεση του Μουσείου (27/9, 10.00, 11.00, 12.00).
«Στιγμές, μήνες και εποχές. Αναζητώντας τον χρόνο στο ανάκτορο και το αρχείο της Κνωσού», 
διάλεξη της Δρ Αγγελικής Καραγιάννη (27/9, 18.30).
Α.Μ.Η., τηλ. 2810-279063

Ηράκλειο
«Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» περιδιάβαση στο παρελθόν που επιχειρεί μιαν «ανάγνωση» 
των μνημείων της οδού Μαρτύρων 25ης Αυγούστου και περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις:
26/9, 10.00 -13.00: ξεναγήσεις στα μνημεία της οδού Μαρτύρων 25ης Αυγούστου  
για τα σχολεία της πόλης
27/9, 10.00 - 13.00: ξεναγήσεις στα μνημεία της οδού Μαρτύρων 25ης Αυγούστου   
για το γενικό κοινό 
10.00 - 19.00: φωτογραφική έκθεση και προβολή video για την  ιστορία  
της οδού Μαρτύρων 25ης Αυγούστου. Loggia, ημιυπαίθριος  χώρος
28/9, 10.00 - 21.00: φωτογραφική έκθεση και προβολή  video για την  ιστορία  
της οδού Μαρτύρων 25ης Αυγούστου. Loggia, ημιυπαίθριος χώρος
18.00 - 21.00: σειρά ομιλιών. Loggia, ημιυπαίθριος χώρος:
Η πόλη και η μνήμη.  Σήφης Φανουράκης, αρχιτέκτων.  Προϊστάμενος Υπηρεσίας  
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών  Έργων Κρήτης
Από τη Ruga Maistra στην οδό της Πλάνης. Βάσω Συθιακάκη, αρχαιολόγος. Προϊσταμένη  
13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Μνημεία της πόλης: οδός Μαρτύρων 25ης Αυγούστου.  Εργασία των μαθητών  
του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου
Στα ίχνη του αρχιτέκτονα Δημήτρη Κυριακού.  Κατερίνα Περτσελάκη, αρχιτέκτων
Η σύγχρονη λατρεία του παρελθόντος: θεωρίες και παρερμηνείες της σχέσης μας  
με τα περασμένα. Νίκος Σκουτέλης, αρχιτέκτων. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών  Έργων Κρήτης σε συνεργασία  
με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς της πόλης
Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Κ., τηλ. 2810-242627

ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ

Δημοτική αίθουσα Τυλίσου Ηρακλείου (26-28/9)
Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Τα πρόσωπα του χρόνου στην κεντρική Κρήτη»  
(26-28/9, 10.00-14.00) και διοργάνωση ημερίδας  την Κυριακή (28/, 11.00-14.00). 
ΚΓ’  ΕΠΚΑ, ΑΜΗ, 13η ΕΒΑ, ΥΝΜΤΕΚ, τηλ. 2810-226092
 
Αρχαιολογικός χώρος Τυλίσου (26, 27/9, 10.00-14.00)
Ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο.
ΚΓ’  ΕΠΚΑ, τηλ. 2810-226092

Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου (26/9, 10.00-14.00) 
Ξεναγήσεις μαθητών.
ΚΓ’  ΕΠΚΑ, τηλ. 2810-226092



Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, Πύργος Τήνου (26, 27/9)
Με αφορμή την εκατοστή επέτειο από την έναρξη του Μεγάλου Πολέμου, θα πραγματοποιηθούν 
εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες (26/9, 9.00-14.00), καθώς και ημερίδα για ευρύ 
κοινό, με τίτλο «Η Τήνος κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο» (27/9, 19.00).
Π.Ι.Ο.Π., τηλ. 210-3256925, 22830-31290

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Σίγρι 
(26-28/9)
Παρουσίαση «Γεωλογικός χρόνος και γεωιστορική εξέλιξη του Αιγαίου»
Εκπαιδευτικό παιχνίδι «Η εξέλιξη της ζωής στο γεωλογικό χρόνο»
Ξενάγηση
Τηλ. 22510-47033,022530-54434

Μουσείο Βιομηχανικής Eλαιουργίας Λέσβου (26-28/9)
Προβολές σε συνεργασία με το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Ντοκιμαντέρ AegeanDocs
Παρασκευή 26/08, 10:00 - Ειδική προβολή για σχολεία: 
“Διασχίζοντας τα σύνορα με μια κάμερα. Ιστορίες από τη Λέσβο και τη Σμύρνη” (68’)
Πληροφορίες: Π.Ι.Ο.Π., τηλ: 2103256928, www.piop.gr
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, τηλ. 22530-32300

Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο της Ιεράς Μητρόπολης 
Μυτιλήνης (26-28/9)
“Μεταβυζαντινές εικόνες του Εκκλησιαστικού Βυζαντινού Μουσείου Μυτιλήνης: η διάσταση 
του χρόνου”. Την Παρασκευή 26-09-2014 θα πραγματοποιηθεί θεματική περιήγηση σε μαθητές 
Γυμνασίου. Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου η περιήγηση για το ευρύ κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ  
θα υπάρχει σήμανση των σχετικών εκθεμάτων που θα συνοδεύονται από ενημερωτικά κείμενα.
14η ΕΒΑ, τηλ. 22510-40135

Νέο κτήριο Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης (4-5/10)
«Τα πρόσωπα του χρόνου σε κυκλική εναλλαγή… στιγμές αθανάτων, θνητών και τεθνηκότων» 
διαδραστικό παιχνίδι για ενήλικες 
«Φύλλα ημερολογίου ανασκαφής» προβολή ψηφιακής παρουσίασης μέσα από παλιά και νέα 
ανασκαφικά ημερολόγια 
Διάλεξη με τίτλο «Η πορεία των μνημείων της Λέσβου μέσα στον χρόνο»
Κ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 22510-42589

ΝΗΣΙΑ Β.Α.ΑΙΓΑΙΟΥ- 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ-
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΝΗΣΙΑ Β.Α.ΑΙΓΑΙΟΥ-
ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Ναός Παναγιάς Κρήνας, Χίος (26-28/9)
Ξεναγήσεις στην Παναγιά Κρήνα με θέμα την τοιχογραφία του Βίου – Καιρού  
για μαθητές (26/9) και το ευρύ κοινό (27,28/9)
3η ΕΒΑ, τηλ. 22710-44238

Χίος, παλάτι Ιουστινιάνη (26-28/9)
Θεματικές ξεναγήσεις «Τα σημάδια του χρόνου: 35 χρόνια ανασκαφών στο κάστρο της Χίου»  
για μαθητές
3η ΕΒΑ, τηλ. 22710-44238

Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου Σάμου (28/9, 11.00-12.00)
Θεματική ξενάγηση 
ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 22730-62811

Μεσαιωνική πόλη Ρόδου, Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου  
(26/9, 09.00-13.30)
Εκπαιδευτικά παιχνίδια με τίτλο «Τα πρόσωπα του χρόνου»
4η ΕΒΑ, τηλ. 22413-65220

Ρόδος (27, 28/9, 11.00-19.00)
Μοναστηριακό συγκρότημα Αγίου Γεωργίου (Χουρμαλί), Αγία Τριάδα, Αγία Αικατερίνη,  
Μοναστήρι Αγίου Αυγουστίνου, τζαμί Σουλτάνου Μουσταφά Γ΄, τζαμί Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπούς, 
Συναγωγή, Καστελλονία (κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών)
Οκτώ μνημεία – εκκλησίες, τζαμιά και μια συναγωγή  - συνήθως κλειστά για το κοινό,  
ανοίγουν τις πόρτες τους με την ευκαιρία των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς  
για να προβάλλουν ένα πρότυπο ειρήνης και ανεκτικότητας. 
RICHeS, 4η EBA, τηλ. 22410-35520



ΑΤΤΙΚΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΠΤΑΝΗΣΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΡΗΤΗ

ΝΗΣΙΑ Β.Α.ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

www.culture.gr
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