
«Μνημεία, ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες: “ασύμβατη σχέση” ή διαχρονική συνύπαρξη;»
 Εβδομάδα Δράσης για την Προβολή του Έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
Εβδομάδα  Πανελλαδικών Δράσεων για την Προβολή του Έργου της Αρ-

χαιολογικής Υπηρεσίας
6-13 Νοεμβρίου 2017

 

Μνημεία, ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες: «ασύμβατη σχέση» ή
διαχρονική συνύπαρξη;

Η  είσοδος  σε  αρχαιολογικούς  χώρους  και  μουσεία  για  όσους
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, ώρα 11.00

Φετιχέ Τζαμί

Η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Αθηνών οργανώνει  στο  Φετιχέ  Τζαμί,  ξενάγηση   στη

φωτογραφική έκθεση για το Έργο της, με έμφαση στα έργα ΕΣΠΑ. 

Πληροφορίες: 2109238175 
E-mail: efaath@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, ώρες 10.00-14.00

Ρωμαϊκές Θέρμες Αγίου Θωμά

"Υγεία  και  ευεξία...στις  Ρωμαϊκές  Θέρμες  Αγίου  Θωμά",  Δήμος  Ι.Π.  Μεσολογγίου,

εκπαιδευτική επίσκεψη για άτομα με αναπηρία.  

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 

Πληροφορίες: 2631055654  έως Πέμπτη 9-11-2017

Υπεύθυνη: Γαβρίνα Δήμητρα, Μουσειοπαιδαγωγός.       

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, ώρες 10.00 έως 13.00

A  ρχαιολογικός χώρος «Παλαιομονάστηρο» Κλόκοβα, Δήμου Ναυπακτίας  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
www.sea.org.gr, πληροφορίίες: 2103252214, 6937075765
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«Μνημεία, ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες: “ασύμβατη σχέση” ή διαχρονική συνύπαρξη;»
 Εβδομάδα Δράσης για την Προβολή του Έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Ξενάγηση  κοινού  στον  αρχαιολογικό  χώρο  «Παλαιομονάστηρο»  Κλόκοβα,  Δήμου

Ναυπακτίας, στο βυζαντινό μοναστήρι που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο των ανασκαφών

της Ιονίας Οδού. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 

Πληροφορίες: 2631055654  έως Παρασκευή 10-11-2017. 

Υπεύθυνη: Κατερίνα Χαμηλάκη, αρχαιολόγος. 

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου,   ώρα 18  .30   

Φετιχιέ Τζαμί, Ναύπακτος

Εκδήλωση-Παρουσίαση:

«Αρχαιολογικές Ανακαλύψεις στην Ιόνια Οδό: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Ο πλούτος των ευρημάτων, η διαχείριση του μεγάλου ανασκαφικού προγράμματος, η

συνύπαρξη αρχαιοτήτων και τεχνικού έργου, η ανάδειξη και προβολή των μνημείων. 

Ομιλήτρια: Δρ. Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

Πληροφορίες: 26310 55654
E-mail: efaait@culture.gr
 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων 

Σάββατο 11   Νοεμβρίου 201  7,   ώρα 11.00-12.30  

«Τα παιδιά του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πειραιά» 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να υποδεχθεί στο Μουσείο τα παιδιά του

Δικτύου και περιλαμβάνει αφήγηση παραμυθιού με θέμα τα παιχνίδια - εκθέματα του

μουσείου, περιήγηση στο μουσείο και καλλιτεχνικό εργαστήριο κατασκευής παιχνιδιών.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες: Γραφείο Εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΦΑΔΥΑΤ
                      τηλ: 210-4590707, Εύη Πίνη

E-mail: efadyat@culture.gr
https://efadyat.wordpress.com/
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10.00-13.00

Αρχαιολογικός Χώρος Μενεκράτη.

Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας

Ξεναγήσεις σε μαθητές

Πέμπτη   9   Νοεμβρίου 2017, ώρα 10.00-13.00  

Ρωμαϊκά Λουτρά Παλαιόπολης και προβολή αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ

Μουσείο Αντιβουνιώτισσας 

Ξεναγήσεις σε μαθητές

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10.00-13.00

Ξενάγηση σε μαθητές στον Αρχαιολογικό Χώρο Mon Repos 

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10.00-13.00

Αρχαιολογικός Χώρος Μενεκράτη

Ρωμαϊκά Λουτρά Παλαιόπολης και προβολή αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ 

Ξεναγήσεις ανοιχτές για το κοινό.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες: 26610 48310, 26610 48120,  κ. Ασωνίτης
E-mail: efake  r  @culture.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

«Λιγνίτης, Αρχαιότητες και Τοπικές Κοινωνίες»

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10.00-14.00. 

Ξενάγηση στο χώρο των ανασκαφών που διενεργούνται στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στη

Μαυροπηγή και τον Κλείτο. 

Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10.00-14.00. 

Ξενάγηση  στην  Αρχαιολογική  Συλλογή  Κοζάνης,  όπου  και  εκτίθεται  μέρος  των

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
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ευρυμάτων των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής έως τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, ώρα 12:00

Πληροφορίες: 22461026210 (εσωτ. 3), Βιβή Ευαγγέλογλου, Ράνια Καραντιάκου
            24610-98800

E-mail: efakoz@culture.gr
http://www.mouseioaianis.gr/

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας 

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, ώρα 12.00. Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

«Αθέατη Πόλη»

1. Ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση των Εφορειών Αρχαιοτήτων Λάρισας, Ξάνθης,

Πέλλας  και  Παλαιοανθρωπολογίας  -  Σπηλαιολογίας  «Από  την  Ανασκαφή  στην

Παρουσίαση» και  διάλογος  με  τους  συμμετέχοντες  σχετικά  με  τη  σημασία  των

αρχαιολογικών έργων για την τοπική κοινωνία και την απασχόληση καθώς και τη

συμβολή τους στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

2. Περιήγηση στην έκθεση του Διαχρονικού Μουσείου και γνωριμία με ανασκαφικά

ευρήματα από μνημεία της πόλης που δε σώζονται σήμερα.

3. Ξενάγηση  με  αστικό  λεωφορείο  στα  ‘αθέατα’  μνημεία  της  Λάρισας,  τα  οποία

σχετίζονται με συγκεκριμένα εκθέματα του Μουσείου. 

4. Περιήγηση στα μνημεία της πλατείας Αγαμ. Μπλάνα, τη βασιλική του Αγ. Αχιλλίου,

το Α΄ Αρχαίο θέατρο και τη ρωμαϊκή δεξαμενή, γύρω στις 3 μ.μ.

Η παραπάνω τρίωρη δράση (ώρες: 12 π.μ. -3 μ.μ. ) οργανώνεται και θα υλοποιηθεί με

συμμετοχή όλων των κλάδων των υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες: 2413508200

E-mail: efalar@culture.gr
http://larisa.culture.gr/
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Κυριακή 12 Νοεμβρίου, Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Ξενάγηση στη  μόνιμη και  στην  πρόσφατη περιοδική  έκθεση με τίτλο  "Πνοές  Ανέμων

κινούν καράβια",  στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, όπου προβάλλεται το

Έργο της Υπηρεσίας από την ανασκαφή ως τη συντήρηση και τη Μουσειακή προβολή.

Πληροφορίες: 24210 76278
E-mail: efamag@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017. Ώρα 13.00-15.00

Περιήγηση στους χώρους του Επταπυργίου, στους πύργους και σε όλον τον περίδρομο,

στους χώρους των φυλακών, στην έκθεση "Εστιάζω" της Biennale. Τέλος, επίσκεψη -

γνωριμία του κοινού με τα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας.

Κυριακή 12 Νοεμβρίου     2017.  Ώρα 12.00-14.00     

Γνωριμία  του  κοινού  με  τα  ευρήματα  του  σταθμού  της  οδού  Βενιζέλου  του  Μετρό

Θεσσαλονίκης. Ξενάγηση από αρχαιολόγο της Εφορείας.

Πληροφορίες: 2313310400
E-mail: efapoth@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

1. Αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης. Θεματικές ξεναγήσεις  

Την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017, ώρα 11.00πμ. Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί

από τον αρχαιολόγο της ΕΦΑ Πρέβεζας κ. Ευάγγελο Παυλίδη. 

Την  Πέμπτη  09  Νοεμβρίου  2017,  από  τις  11:00  π.μ  .   Η  ξενάγηση  θα

πραγματοποιηθεί από την αρχαιολόγο της ΕΦΑ Πρέβεζας κα Αθηνά Κωνσταντάκη.

Σημείο συνάντησης είναι η είσοδος του αρχαιολογικοί χώρου της Νικόπολης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
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Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες: 2682300770

E-mail:  efapre@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών 

Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10.00-13.00

«Ναός Αγίων Θεοδώρων Σερρών: πολύπαθο μνημείο – σύμβολο μιας πόλης» 

Θεματικές ξεναγήσεις στο Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Έκδοση φυλλαδίου με συνοδευτικό

φωτογραφικό υλικό. Αναφορά στην ιστορία του μνημείου και της σημασίας του για την

πόλη των Σερρών. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες: 2321021084, Π. Μάλαμα, Ν. Βλάσκος
E-mail: efaser@culture.gr

Εφoρεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, ώρες 10.00-13.00, ΕΦΑ Τρικάλων

«Προστασία  ανάδειξη  Οθωμανικού  Λουτρού  στο  υπό  δημιουργία  Κέντρο  Έρευνας

Βασίλης Τσιτσάνης». 

Ομιλία-Παρουσίαση  του  έργου  της  ΕΦΑ  Τρικάλων  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  των

χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης

του μνημείου. Ξενάγηση στο χώρο από αρχαιολόγους και συντηρητές της Εφορείας, σε

ομάδες μαθητών και πολιτών.

 Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες: 2431076647
E-mail: efatri@culture.gr

Εφoρεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας
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Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, ώρα 19.00  

Υπόγειο του κτηρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης της Λαμίας, Αινιάνων 6-8

Διάλεξη της αρχαιολόγου Φρούσσου Ελένης της ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, με τίτλο: «Λαμία

και αρχαιότητες: βιώνοντας την συνύπαρξη με ένα σημαντικό παρελθόν - ανακαλύπτοντας μια

ανεξάντλητη  δύναμη  πολιτισμού  και  ανάπτυξης  για  το  παρόν  και  το  μέλλον»  

Πληροφορίες: 22310 29992, 22310 46887 (9.00-14.00)

E-mail: efafeu  @  culture  .  gr      

Εφoρεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Εβδομάδα από   6 έως και 10 Νοεμβρίου 2017      

«Ευρήματα ηλικίας 7.000 χρόνων» - Προϊστορικός Οικισμός Ανάργυροι VIIc.

Ξενάγηση  στην έκθεση αντικειμένων από την ανασκαφή του νεολιθικού οικισμού Ανάργυροι

VIIc  , Εργαστηριακές εγκαταστάσεις της Τ.Κ Βαλτόνερων Αμυνταίου      

Ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους, τους συντηρητές και τους μηχανικούς της ΕΦΑ Φλώρινας

στην έκθεση αντικειμένων από την ανασκαφή του νεολιθικού οικισμού Ανάργυροι VIIc. Προβολή

βίντεο από την ανασκαφή του οικισμού, τον καθαρισμό, την ταξινόμηση και τη συντήρηση των

ευρημάτων.  Γνωριμία  του  κοινού  με  το  αρχαιολογικό  έργο  συνολικά,  πριν  και  μετά  την

ανασκαφή, αλλά και την επίδρασή του στη σύγχρονη τοπική κοινωνία και στη δυνατότητα

απασχόλησης των κατοίκων, τη συμβολή του στην οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη

της περιοχής.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής  

Υπεύθυνη δράσης: Λιάνα Γκέλου  

Πληροφορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, τηλ.: 23850 28206 

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, ώρα 19.00

Εσπερινό σχολείο Φλώρινας.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ψηφιακά μέσα για τους μαθητές του Εσπερινού Λυκείου

Φλώρινας. Γνωριμία με το επάγγελμα του αρχαιολόγου, εξοικείωση με την αρχαιολογική

επιστήμη, αναφορά στα έργα που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο νομό Φλώρινας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
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και στα οφέλη που προσφέρουν. Εργαστήρι καταγραφής αντικειμένων όπου οι μαθητές

θα  ασκηθούν  στην  παρατήρηση  και  θα  προσεγγίσουν  τη  λογική  και  το  σκοπό  της

καταγραφής των μουσειακών αντικειμένων.

Υπεύθυνη δράσης: Δρ. αρχαιολογίας Ναούμ Ελπινίκη  

Πληροφορίες: 23850 28206
E-mail: efaflo  @  culture  .  gr      

Διεύθυνση Μουσείων

Έκθεση «Εν κινήσει. Μια έκθεση για τις εκθέσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α.»

Κτήριο   του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134.  

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, ώρα 17.00-19.00: Θεματική περιήγηση στην έκθεση για ενήλικο 

κοινό, συζήτηση, δραστηριότητες

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, ώρα 17.00-19.00: Θεματική περιήγηση στην έκθεση για 

ενήλικο κοινό, συζήτηση, δραστηριότητες

Κυριακή  12  Νοεμβρίου,  ώρα  11.00-13.30:  Θεματική  περιήγηση,  εκπαιδευτικό

πρόγραμμα για όλους (ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών) 

Εκθεσιακή  δράση  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  πολύτιμο  εργαλείο

πολιτιστικής   πολιτικής  και  διπλωματίας,  συμβάλλει  στην  αειφόρο  ανάπτυξη  και

προβάλλει την ταυτότητα της  χώρας. Παράλληλα, προωθεί την έρευνα, τον διάλογο,

την  ανανέωση  των  συλλογών,  καθιστώντας  τα  μουσεία  χώρους  δραστήριους  και

πολυδιάστατους, πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, τόπο συνάντησης και δημιουργίας. 

Οι  εκθέσεις  προσφέρουν  επομένως  μια  εξωστρεφή,  επικοινωνιακή  και  εκπαιδευτική

διάσταση στη δραστηριότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, η εργασία που

προϋποθέτουν, πολυσχιδής και πολυεπίπεδη, από τον σχεδιασμό και την έρευνα ως την

υλοποίηση,  τη  μεταφορά και  το στήσιμο των έργων, παραμένει  μια  αθέατη όψη της

δράσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες:     210 33 21 764, 210 33 21 791, 210 33 21 759 
E-mail: teme.dmeep@culture.gr
http://en-kinisei.webnode.gr/
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«Μνημεία, ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες: “ασύμβατη σχέση” ή διαχρονική συνύπαρξη;»
 Εβδομάδα Δράσης για την Προβολή του Έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, 12.00 – 13.00 

"Από την αποθήκη στην προθήκη"

Περιήγηση  στην περιοδική  έκθεση "Ειδώλιο.  Ένας  μικρόκοσμος  από  πηλό".  Θα

συμμετέχουν αρχαιολόγοι-επιμελητές, αρχιτέκτονες, συντηρητές, γραφίστες, τεχνικοί και

διοικητικοί.  Στόχος  είναι  να  παρουσιαστεί  στο  κοινό  ο  τρόπος  δουλειάς  των

διαφορετικών  ειδικοτήτων  κατά  την  προετοιμασία  μιας  έκθεσης,  ένα  έργο  που  είναι

ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός μουσείου.

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, 11.00 – 13.00 

" Incantadas. Ένα μνημείο σαν παραμύθι"

Θεματική ξενάγηση από αρχαιολόγο του Μουσείου στα πρόσφατα εκτεθειμένα αντίγραφα

των «Μαγεμένων» από τη Ρωμαϊκή Αγορά της Θεσσαλονίκης. Τα πρωτότυπα αντικείμενα

εκτίθενται  στο  Μουσείου  του  Λούβρου  και  η  ιστορία  τους  συνδέεται  με  γνωστούς

αστικούς μύθους της Θεσσαλονίκης.

"Αφανή μνημεία" 

Θεματική ξενάγηση από αρχαιολόγο του Μουσείου στις μόνιμες υπαίθριες εκθέσεις του.

Στόχος  είναι  η  γνωριμία  με  μνημεία  που  βρέθηκαν  σε  ανασκαφές  στην  περιοχή  της

Θεσσαλονίκης αλλά παρέμειναν αφανή για πολλές δεκαετίες. Οι υπαίθριες εκθέσεις του

μουσείου δίνουν φωνή σε αντικείμενα παραμελημένα, ωστόσο σημαντικά για τη γνώση

του παρελθόντος.

Πληροφορίες: 2313310201

E-mail: amth@culture.gr

https://www.amth.gr/

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, ώρα 12.00-13.00

«Αρχαία  ή  ανάπτυξη;  Μια  διαχρονική  συνύπαρξη.  Η  περίπτωση  του  Μουσείου

Βυζαντινού  Πολιτισμού  στο  ανατολικό  νεκροταφείο  της  αρχαίας  πόλης  της

Θεσσαλονίκης.»

Ξενάγηση από αρχαιολόγο του Μουσείου στη μόνιμη έκθεση εστιασμένη στην ανασκαφή
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«Μνημεία, ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες: “ασύμβατη σχέση” ή διαχρονική συνύπαρξη;»
 Εβδομάδα Δράσης για την Προβολή του Έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

που προηγήθηκε της ανέγερσης του Μουσείου και στα εκθέματα από αυτήν.

Θα ακολουθήσει περιήγηση στα εργαστήρια συντήρησης του Μουσείου επικεντρωμένη

στο ίδιο θέμα. 

Πληροφορίες: 2313306400, Ε. Φουρλίγκα, Α. Αντωνάρας, Μ. Μουρατίδου

E-mail: mbp@culture.gr

http://www.mbp.gr/

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, ώρα 18.00

Εκδήλωση

«Μνημεία,  ανάπτυξη  και  τοπικές  κοινωνίες:  “ασύμβατη  σχέση”  ή  διαχρονική

συνύπαρξη;»

Κτήριο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134, Αθήνα

Πληροφορίες: 210 3252214
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