
 
 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης  

της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων  

4-10 Οκτωβρίου 2021 

 

 

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου  
 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ  

Ξενάγηση στα εργαστήρια συντήρησης εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς 

Η ανακαίνιση των εργαστηρίων συντήρησης της ΕΦΑ Καστοριάς που στεγάζονται στο Βυζαντινό 

Μουσείο της πόλης, όπως και η επανέκθεσή του, πραγματοποιήθηκαν με τη χρηματοδότηση του 

επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013. Για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του 

Μουσείου, η ΕΦΑ Καστοριάς προσκαλεί το κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς σε μία διά 

ζώσης ξενάγηση με αντικείμενο τη συντήρηση τόσο των φορητών εικόνων,  όσο και ζωγραφικών 

τμημάτων τέμπλου (βημόθυρα, επιστύλια).  

Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς 

Ώρες ξεναγήσεων: 10:00-12:00 

Δήλωση συμμετοχής στο 2467 026649,  έως την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 

 

ΚΙΛΚΙΣ 

 «Μικροί συντηρητές σε δράση» 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 10-12 ετών, τα οποία μετά την 

παρακολούθηση προβολής σχετικής με το θέμα, θα συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων. Το 

παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό σκάμμα στον κήπο του Μουσείου περιλαμβάνει 

όλα τα στάδια που ακολουθούν οι επιστήμες της αρχαιολογίας και της συντήρησης με σκοπό την 

τεκμηρίωση και την προστασία του αρχαιολογικού υλικού. Στόχος του προγράμματος είναι τα 

παιδιά να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της πρακτικής διεπιστημονικής συνεργασίας και 

να κατανοήσουν τα επαγγέλματα του αρχαιολόγου και του συντηρητή. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς 

Ώρες διεξαγωγής: 9:00 – 14:00  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

Ξενάγηση στα εργαστήρια Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων για το 

έργο «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων 



 
 

Οι επισκέπτες θα ξεναγηθούν στα εργαστήρια συντήρησης που δημιουργήθηκαν για το έργο, με 

στόχο να κατανοήσουν την οργάνωση που απαιτείται για τη διαχείριση μιας ευρείας κλίμακας 

αρχαιολογικών αντικειμένων και για τη συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων μετά την 

απόσπασή τους από την ανασκαφή. Οι συντηρητές θα παρουσιάσουν τις μεθόδους συντήρησης 

που εφαρμόζονται ανά κατηγορία αρχαίου υλικού, τη διαχείριση των ευρημάτων και την ασφαλή 

αποθήκευση των αρχαιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών υλικών. 

Κτήριο «Ξυλαποθήκη», Οδός Πύλης 8, Πειραιάς 

Ώρες ξεναγήσεων:  10:00-11:00 και 11.00-12.00  

Δήλωση συμμετοχής στο 210 4590724 και στο kpanagopoulou@culture.gr 

 

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 

 Παρουσίαση των εργασιών συντήρησης των εικόνων του Ι.Ν.  Ζωοδόχου Πηγής  Σιάτιστας 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμο Βοΐου 

Οι συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανοίγουν τις πόρτες του αθέατου κόσμου της 

συντήρησης και συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Παρουσίαση των εργασιών συντήρησης των εικόνων του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής 

Σιάτιστας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Τραπάντζειου Γυμνασίου Σιάτιστας 

και απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές 

προσκαλούνται να γνωρίσουν το επάγγελμα του συντηρητή, τους αγιογράφους της περιοχής μας, 

και την τεχνική κατασκευής των εικόνων. 

Τραπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας 

Ώρες διεξαγωγής: 08:00-14:00  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως στο 2461026210 (εσωτ.10), στο 

vcharampati@culture.gr και στο 2465021119 

 

Τρίτη 5 Οκτωβρίου  

 

ΚΙΛΚΙΣ 

 «Μικροί συντηρητές σε δράση» 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 10-12 ετών, τα οποία μετά την 

παρακολούθηση προβολής σχετικής με το θέμα, θα συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων. Το 

παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό σκάμμα στον κήπο του Μουσείου περιλαμβάνει 

όλα τα στάδια που ακολουθούν οι επιστήμες της αρχαιολογίας και της συντήρησης με σκοπό την 

τεκμηρίωση και την προστασία του αρχαιολογικού υλικού. Στόχος του προγράμματος είναι τα 

παιδιά να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της πρακτικής διεπιστημονικής συνεργασίας και 

να κατανοήσουν τα επαγγέλματα του αρχαιολόγου και του συντηρητή. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς 

Ώρες διεξαγωγής: 9:00 – 14:00  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

 

  



 
 

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 

 Παρουσίαση των εργασιών συντήρησης των εικόνων του Ι.Ν.  Ζωοδόχου Πηγής  Σιάτιστας 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμο Βοΐου 

Οι συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανοίγουν τις πόρτες του αθέατου κόσμου της 

συντήρησης και συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Παρουσίαση των εργασιών συντήρησης των εικόνων του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής 

Σιάτιστας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Τραπάντζειου Γυμνασίου Σιάτιστας 

και απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές 

προσκαλούνται να γνωρίσουν το επάγγελμα του συντηρητή, τους αγιογράφους της περιοχής μας, 

και την τεχνική κατασκευής των εικόνων. 

Τραπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας 

Ώρες διεξαγωγής: 08:00-14:00  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως στο 2461026210 (εσωτ.10), στο 

vcharampati@culture.gr και στο 2465021119 

 

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου  
 

ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 «Ψηφίδα, ψηφίδα…» 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γνώμονα τη γνωριμία τους 

με τη συντήρηση των αρχαιολογικών αντικειμένων στο εργαστήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Αιανής. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συντηρήσουν και να κατασκευάσουν ένα ψηφιδωτό.  

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής 

Ώρες διεξαγωγής: 08:00-14:00  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατόπιν συνεννοήσεως  με 

τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.  

 

ΧΑΛΚΙΔΑ 

«Αποκαλυπτήρια της γιορτής των Ανθεστηρίων στην Χαλκίδα» 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας 

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά επιλεγμένα αρχαιολογικά ευρήματα από τη 

σωστική ανασκαφή στη Νέα Λάμψακο τα οποία παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη γιορτή 

των Ανθεστηρίων στα ελληνιστικά χρόνια.  

Διαχρονικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»  

Ώρες ξεναγήσεων: 10:00, 10.30, 11.00, 11:30  

Δήλωση συμμετοχής στο 2221022402 (εσωτ.: 1029) και στο arethousa2013@gmail.com 

 

 

 

 

  



 
 

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου  
 

ΑΘΗΝΑ 

 «Βιώσιμες πρακτικές διατήρησης και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς» 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Ιστορικό Αρχείο 

Ξενάγηση στο Εργαστήριο Συντήρησης Χαρτώου και Βιβλιακού Υλικού, στο Ιστορικό Αρχείο του 

ΠΙΟΠ, όπου θα παρουσιαστούν οι πρακτικές που έχει υιοθετήσει το ΠΙΟΠ υπό το πρίσμα της 

βιωσιμότητας στη συντήρηση και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής κρίσης. 

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, 177 78 Ταύρος 

Ώρες ξεναγήσεων: 17:00-18:00  

Δήλωση συμμετοχής στο 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.  

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Ξενάγηση στα νέα εργαστήρια συντήρησης στην ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης 

Άνοιγμα των νέων εργαστηρίων συντήρησης νεώτερων μνημείων και έργων τέχνης σε φορείς της 

τοπικής κοινωνίας, ξενάγηση στους χώρους και συζήτηση με θέμα "Ο ρόλος της συντήρησης 

αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στην αποκατάσταση και αναστήλωση των νεώτερων μνημείων". Ο 

χαρακτήρας της συζήτησης θα είναι ενημερωτικός και θα δώσει απαντήσεις κυρίως σε ερωτήματα 

που αφορούν την σωστή επέμβαση στον τομέα της συντήρησης. Στη συζήτηση έχουν προσκληθεί 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη του Τεχνικού Επιμελητήριου, καθώς και στελέχη του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί με προσκλήσεις στα νέα εργαστήρια της ΥΝΜΤΕ Κρήτης, στις 7,8, και 11 

Οκτωβρίου. 

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 

 «Στο θέατρο των Γιτάνων» 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

περιλαμβάνει περιήγηση και δραστηριότητες στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων, το πλέον αναγνωρίσιμο 

μνημείο στη Θεσπρωτία, ιδιαίτερης ιστορικής, καλλιτεχνικής και επιστημονικής σημασίας, καθώς 

και στην υπερκείμενη του θεάτρου δυτική οχύρωση. Οι μαθητές θα «ξεναγηθούν» στο έργο 

συντήρησης και αποκατάστασης του θεάτρου και του αρχαίου τείχους, το οποίο υλοποιείται στο 

πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 – 2020, με βασική επιδίωξη την ευαισθητοποίηση σε θέματα 

προστασίας και την ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Θα παρακολουθήσουν από κοντά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας καθαρισμού 

και συντήρησης των λίθινων αρχιτεκτονικών μελών, θα γνωρίσουν τις μεθόδους συντήρησης που 

εφαρμόζονται και θα εξοικειωθούν με τον βασικό εξοπλισμό και τα εργαλεία του συντηρητή. 

Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 

Ώρες διεξαγωγής: 10:00-11:30  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατόπιν συνεννοήσεως  με 

τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. 



 
 

 

 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ  

 «Βοτσαλάκι, βοτσαλάκι»  

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Diadrasis,  Δήμος Μεγίστης, 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων  

Τριήμερη εκπαιδευτική δράση με επίκεντρο το βοτσαλωτό δάπεδο στον αύλειο χώρο του 

χαρακτηρισμένου μνημειακού συνόλου της Σχολής Σταματίου, με στόχο τη γνωριμία με τις 

παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής βοτσαλωτών δαπέδων, την προστασία και τη συντήρησή τους, 

καθώς και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Καστελλόριζου.  

«Βοτσαλάκι, βοτσαλάκι…  ακούω τους κατοίκους»  

Για σένα τι είναι τα βοτσαλωτά; Η ερευνητική ομάδα της diadrasis, θα πραγματοποιήσει 

συνεντεύξεις στους κατοίκους του νησιού, με στόχο τη συλλογή προφορικής ιστορίας για τη 

βοτσαλωτή τέχνη του τόπου τους.  

Δημοτική Αγορά Καστελλόριζου 

Ώρες: 10:00-12:00 

«Βοτσαλάκι, βοτσαλάκι…  δημιουργώ με βότσαλα» 

Με έμπνευση από τα βοτσαλωτά του νησιού, ελάτε να φτιάξετε τα δικά σας! Εργαστήριο 

κατασκευής βοτσαλωτού για παιδιά και ενήλικες, με στόχο την εξοικείωσή τους με την 

απειλούμενη με εξαφάνιση παραδοσιακή αυτή τέχνη.  

Δημοτική Αγορά Καστελλόριζου 

Εργαστήριο κατασκευής βοτσαλωτού για παιδιά 5-7 ετών: 16:00-17:00 

Εργαστήριο κατασκευής βοτσαλωτού για παιδιά άνω των 10 ετών και ενήλικες: 17:30-19:30 

Πληροφορίες στο 210 6442690 και στο ndasakli@culture.gr  

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ   

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Πλατείας Τερψιθέας  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων 

Η ανασκαφική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο της πλατείας Τερψιθέας στον Πειραιά αποκάλυψε 

τμήματα της κλασικής και ρωμαϊκής πόλης και παρείχε σημαντικές πληροφορίες για την 

αποκατάσταση του πολεοδομικού ιστού του αρχαίου Πειραιά και για την εξέλιξη του συστήματος 

ύδρευσης και αποχέτευσης της αρχαίας πόλης. Ο αρχαιολογικός χώρος δεν είναι επισκέψιμος για 

το κοινό, είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες και οι κυριότεροι παράγοντες φθοράς είναι τα 

όμβρια ύδατα, η ανάπτυξη της βλάστησης και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Το Τμήμα Συντήρησης 

Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας θα παρουσιάσει τα προβλήματα και τις ενέργειες που 

γίνονται για την αντιμετώπιση των φθοροποιών παραγόντων . 

Αρχαιολογικός χώρος της  Πλατείας Τερψιθέας (μεταξύ των οδών Καραΐσκου, Σκουζέ, Περικλέους 

και Γλάδστωνος, Πειραιάς) 

Ώρες ξεναγήσεων: 10:00-11:00 και 11.00-12.00 

Δήλωση συμμετοχής στο 210 4590724 και στο kpanagopoulou@culture.gr 

 

  



 
 

ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Γνωρίζοντας τους αγιογράφους του τόπου μας και συντηρώντας τα δημιουργήματα τους... 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμο Βοΐου 

Οι συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανοίγουν τις πόρτες του αθέατου κόσμου της 

συντήρησης και συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσκαλούνται να 

γνωρίσουν το επάγγελμα του συντηρητή και τους αγιογράφους της περιοχής μας σε μια εκδήλωση 

που θα πραγματοποιηθεί στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Τσοτυλίου.  

Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Τσοτυλίου, Δήμος Βωΐου, Ν. Κοζάνης 

Ώρες διεξαγωγής: 08:00-14:00  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως στο 2461026210 (εσωτ.10), στο 

vcharampati@culture.gr και στο 2465021119 

 

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου  

 

ΑΘΗΝΑ 

 «Βιώσιμες πρακτικές διατήρησης και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς» 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Ιστορικό Αρχείο 

Ξενάγηση στο Εργαστήριο Συντήρησης Χαρτώου και Βιβλιακού Υλικού, στο Ιστορικό Αρχείο του 

ΠΙΟΠ, όπου θα παρουσιαστούν οι πρακτικές που έχει υιοθετήσει το ΠΙΟΠ υπό το πρίσμα της 

βιωσιμότητας στη συντήρηση και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής κρίσης. 

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, 177 78 Ταύρος 

Ώρες ξεναγήσεων: 10:30-11:30 

Δήλωση συμμετοχής στο 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 «Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων της ανατολικής και νότιας 

στοάς της αρχαίας αγοράς της Θεσσαλονίκης»  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης  

Περιήγηση στο έργο που εκτελείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 και 

αφορά στην «Ανάπλαση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Αγοράς της 

Θεσσαλονίκης». Στις εργασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, περιλαμβάνεται η κατά χώραν 

συντήρηση των ψηφιδωτών δαπέδων της ανατολικής και νότιας στοάς της αγοράς. Οι επισκέπτες 

θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις εργασίες που εκτελούνται από τους συντηρητές και 

να πληροφορηθούν για την τεχνική, τα υλικά και τη διαδικασία κατασκευής επιδαπέδιων 

ψηφιδωτών, τα προβλήματα διατήρησης τους και τη μεθοδολογία της επεμβατικής και 

προληπτικής συντήρησης που εφαρμόζονται.  

Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Αγοράς 

Ώρες ξεναγήσεων: 10:00-14:00 

 

  



 
 

 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ  

 «Βοτσαλάκι, βοτσαλάκι»  

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Diadrasis,  Δήμος Μεγίστης, 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων  

Τριήμερη εκπαιδευτική δράση με επίκεντρο το βοτσαλωτό δάπεδο στον αύλειο χώρο του 

χαρακτηρισμένου μνημειακού συνόλου της Σχολής Σταματίου, με στόχο τη γνωριμία με τις 

παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής βοτσαλωτών δαπέδων, την προστασία και τη συντήρησή τους, 

καθώς και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Καστελλόριζου.  

«Βοτσαλάκι, βοτσαλάκι…  συντηρητές επί το έργον»  

Ελάτε να δείτε πώς οι συντηρητές εξετάζουν τα βοτσαλωτά, καταγράφουν τις φθορές και 

σχεδιάζουν την αποκατάστασή τους. Οι συντηρητές τεκμηριώνουν τις φθορές του βοτσαλωτού της 

Σχολής Σταματίου και ετοιμάζονται για δράση.  

Σχολή Σταματίου 

Ώρες: 11:00-13:00 

Πληροφορίες στο 210 6442690 και στο ndasakli@culture.gr  

 

ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Γνωρίζοντας τους αγιογράφους του τόπου μας και συντηρώντας τα δημιουργήματα τους... 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμο Βοΐου 

Οι συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανοίγουν τις πόρτες του αθέατου κόσμου της 

συντήρησης και συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσκαλούνται να 

γνωρίσουν το επάγγελμα του συντηρητή και τους αγιογράφους της περιοχής μας σε μια εκδήλωση 

που θα πραγματοποιηθεί στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Τσοτυλίου.  

Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Τσοτυλίου, Δήμος Βωΐου, Ν. Κοζάνης 

Ώρες διεξαγωγής: 08:00-14:00  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως στο 2461026210 (εσωτ.10), στο 

vcharampati@culture.gr και στο 2465021119 

 

 

Σάββατο 9 Οκτωβρίου  
 

 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ  

 «Βοτσαλάκι, βοτσαλάκι»  

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Diadrasis,  Δήμος Μεγίστης, 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων  

Τριήμερη εκπαιδευτική δράση με επίκεντρο το βοτσαλωτό δάπεδο στον αύλειο χώρο του 

χαρακτηρισμένου μνημειακού συνόλου της Σχολής Σταματίου με στόχο τη γνωριμία με τις 

παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής βοτσαλωτών δαπέδων, την προστασία και τη συντήρησή τους, 

καθώς και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Καστελλόριζου.  



 
 

«Βοτσαλάκι, βοτσαλάκι…  Χοχ… lucky!» 

Ελάτε να παίξουμε και να γίνουμε μέρος της λύσης. Στο «χοχ...lucky» οι νέοι καλούνται μέσα από 

ένα παιχνίδι πόλης να συμβάλλουν στην προστασία και στην ανάδειξη των βοτσαλωτών δαπέδων, 

δημιουργώντας μια μικρή καμπάνια ευαισθητοποίησης. 

Σχολή Σταματίου 

Ώρες: 17:00-19:00 

Πληροφορίες στο 210 6442690 και στο ndasakli@culture.gr  

 

 

Κυριακή 10 Οκτωβρίου   
 

ΑΘΗΝΑ 

 «Ο ναΐσκος του Αγίου Νικολάου Θων ξαναβρίσκει την αίγλη του» 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 

Ο ναός του Αγίου Νικολάου Θων, κηρυγμένο ιστορικό μνημείο (με απόφαση του Υπουργείου 

Πολιτισμού το 1979), είναι τρουλαίο περίκεντρο κτίσμα, με προεξάρχουσα την ημικυλινδρική αψίδα 

του ιερού στα βορειοανατολικά. Οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης αποκάλυψαν τον αρχικό 

γεωμετρικό διάκοσμο και τις τοιχογραφίες του, ενώ αποκαταστάθηκαν τα ξύλινα παράθυρα, η 

θύρα και τα περίτεχνα βιτρώ, που λέγεται ότι έφερε ο Θων από τη Ρωσία. Θα προβληθούν θέματα 

της δεοντολογίας της συντήρησης και οι προκλήσεις που προέκυψαν κατά τις εργασίες συντήρησης 

των διακοσμητικών στοιχείων του ναού.  

Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Θων, συμβολή Λεωφ. Κηφισίας και Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι 

Ώρες ξεναγήσεων: 10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:00-14:00  σε ομάδες των 10 ατόμων 

Δήλωση συμμετοχής στο 210 3215548 (εσωτ. 109, 209). 

 

 «200 χρόνια από την επανάσταση του 1821: προετοιμασία τεκμηρίων από το εργαστήριο 

συντήρησης συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος» 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

Το εργαστήριο συντήρησης συλλογών της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδος συμμετέχει ενεργά 

στην προετοιμασία των εκθέσεων που οργανώνονται για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την 

επανάσταση του 1821. Οι συντηρητές της ΕΒΕ μέσα από 4 διαδοχικές ξεναγήσεις προσκαλούν το 

κοινό να παρακολουθήσει από κοντά μέρος αυτής της προετοιμασίας που περιλαμβάνει τη 

συντήρηση των έργων που θα εκτεθούν, την τοποθέτησή τους σε πασπαρτού και κορνίζες, όταν 

πρόκειται για έργα τέχνης ή αρχειακό υλικό, και την επιλογή του τρόπου έκθεσης των βιβλίων. 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Συγγρού 364 Καλλιθέα 

Ώρες ξεναγήσεων: 10:00, 11:00, 12:00 και 13:00 

Δήλωση συμμετοχής στον ιστότοπο www.nlg.gr 

 

  



 
 

 Ξενάγηση στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη 

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 

Την τελευταία ημέρα εορτασμού των ευρωπαϊκών ημερών συντήρησης 2021, η Ιστορική 

Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη θα είναι ανοιχτή στο κοινό προκειμένου να 

ξεναγηθούν στους χώρους της βιβλιοθήκης και να δουν έκθεση με συντηρημένα και ασυντήρητα 

βιβλία από τις συλλογές του Ιδρύματος.   

Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, 2ας Μεραρχίας 36 και Ακτής 

Μουτσοπούλου, Πειραιάς.  

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στον ιστότοπο www.laskaridisfoundation.org από 

04/10 έως και 08/10. (Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις επιτρέπεται μόνο σε κατόχους 

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης). 

 

ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 Επίσκεψη στο εργαστήριο συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες με γνώμονα τη γνωριμία τους με τη συντήρηση 

των αρχαιολογικών αντικειμένων στο εργαστήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής. Οι 

επισκέπτες  θα έχουν την ευκαιρία να δουν ένα σύγχρονο εργαστήριο συντήρησης. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής 

Ώρες διεξαγωγής: 11:00-13:00  

Δήλωση συμμετοχής στο 2461098800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντική ενημέρωση 

Όλες οι δια ζώσεις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα 

που είναι σε ισχύ σε κάθε περιοχή. Σε όλους τους κλειστούς χώρους η είσοδος θα γίνεται μόνο με 

χρήση μάσκας. 

  



 
 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης  

της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εκδηλώσεων 

4-10 Οκτωβρίου 2021 
 

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου  

Παρουσίαση ενός φορέα συντήρησης 
 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων: «συντηρώντας την ύλη, 

διατηρώντας τη μνήμη» 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων  

 

Παρουσίαση του εργαστήριου συντήρησης του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας  

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας 

 

 «Μετά στοργής: Δύο αιώνες συντήρησης και διαφύλαξης των μνημείων της Αθήνας» 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών  

 

Το έργο του Τμήματος Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης κατά τα έτη 2018-

2021 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας   

 

Παρουσίαση της φυσιογνωμίας του Τμήματος Συντήρησης του ΠΑΔΑ 

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

 

 

Τρίτη 5 Οκτωβρίου  

Αφιέρωμα σε έναν συντηρητή: αυτοί που διαμόρφωσαν τη συντήρηση στην 

Ελλάδα 

 
Νίκος Ζίας (1939-2020). Ένας οραματιστής της ελληνικής μνημειακής συντήρησης  

Διεύθυνση  Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων  

 

Αφιέρωμα στους συντηρητές της πρώην 8ης Ε.Β.Α και της ΙΒ΄ Ε.Π.Κ.Α  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 

 

 

  



 
 

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 

Παρουσίαση καλών πρακτικών σε κινητά μνημεία και αντικείμενα 

πολιτιστικής κληρονομιάς  
 

 «Ένας βωμός από τη Δήλο: η πρόκληση της αποκάλυψης μιας αθέατης πλευράς» 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων  

 

Συντήρηση ανάγλυφης εικόνας Παναγίας Βρεφοκρατούσας Μεγαλοσπηλαιώτισσας 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων  

 

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του αρχείου του Γερμανικού Αρχαιολογικού 

Ινστιτούτου Αθηνών 

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων 

και Έργων Τέχνης   

 

Η συντήρηση νυφικού φορέματος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος: Αναθεωρώντας παλαιές 

τεχνικές και υλικά που σημαδεύουν τη μουσειακή πορεία ενός αντικειμένου 

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 

 

Αποκαλυπτήρια της γιορτής των Ανθεστηρίων στην Χαλκίδα 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας 

 

Το ταξίδι μιας εικόνας από τα εργαστήρια συντήρησης στην έκθεση 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς 

 

 Επανασυντήρηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας , μια συνάντηση σε δεύτερο χρόνο 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας 

 

Καλές πρακτικές ένταξης νέων συλλογών σε μια βιβλιοθήκη. Ο ρόλος του συντηρητή 

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 

 

 

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου  

Παρουσίαση καλών πρακτικών σε ιστάμενα μνημεία και διακοσμητικά 

στοιχεία 

 
Η συντήρηση των ψηφιδωτών από τη Σάμη Κεφαλονιάς και η επιστροφή τους στο νησί 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων  

 

Εργασίες συντήρησης σε αρχαιολογικούς χώρους της Θεσπρωτίας 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 



 
 

 

Επεμβάσεις συντήρησης στο Κάστρο Μυτιλήνης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 

 

Στιγμιότυπα από τη συντήρηση του Ι.Ν. των Αγίων Θεοδώρων στο κέντρο της Αθήνας 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 

 

Επεμβάσεις συντήρησης στον Ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών  

 

Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων της ανατολικής και νότιας 

στοάς της αρχαίας αγοράς της Θεσσαλονίκης 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 

 

Στερέωση και σωστικές επεμβάσεις για την προστασία αρχαίου κλιβάνου κατά την μετακίνησή 

του σε υπό ανάδειξη αρχαιολογικό χώρο  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 

 

 

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου  

Πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο: προστασία από την κλιματική αλλαγή 
 

Πολιτιστική κληρονομιά, φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή: σχεδιάζοντας την 

επόμενη μέρα 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων  

 

«ΣυμβαδίΖουμε»: συνεργασία πολιτών και επαγγελματιών για την προστασία των μνημείων από 

την κλιματική αλλαγή 

DIADRASIS Interdisciplinary research on Archaeological & Architectural Conservation,  Δήμος Κέας, 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων  

 

Πυροπροστασία Αρχαιολογικών Χώρων 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής -Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

 

 

Σάββατο 9 Οκτωβρίου  

Διεπιστημονικότητα στη συντήρηση: συνεργασίες, δικτύωση και αειφορία 
 

FIBRANET (Fibres in Ancient European Textiles) 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, University of  Copenhagen  

 



 
 

Θ-ΙΝΚ: το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 

 

Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR- 

(C.A.L.L.O.S.) 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ,  

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ), 

Raymetrics Α.Ε 

 

Κυριακή 10 Οκτωβρίου  

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 

 
 «Η ανάκτηση του χαμένου», Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών  

 

Ο δρόμος για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας μέσα από τις δράσεις 

του Τμήματος Συντήρησης  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής  

 

Εκπαιδευτική δράση «Μια μέρα με τους Συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων» 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 

 

Εκπαιδευτική δράση «Βουτιά στην συντήρηση!» 

Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 

 

 
Ακολουθήστε τις εκδηλώσεις:  

Σελίδα Facebook του ΣΣΑΕΤΤΕ https://fb.me/e/52Tohluu4  

Ιστοσελίδα του ΣΣΑΕΤΤΕ: www.ssaette.gr   

 

Για τις εκδηλώσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη ενημερωθείτε μέσω των επίσημων σημείων προβολής 

της E.C.C.O. 

Σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/ECCO-European-Confederation-of-Conservator-

Restorers-Organisations-177205748999066    

Ιστοσελίδα: www.ecco-eu.org/  

Twitter: @ecco_eu 

 

#EuropeanDayConservationRestoration  

#EuropeanDayConservationRestorationGR  

#ECCOCommunity 


