
ANNEX 10 – EPHORATES OF ANTIQUITIES 
 
(The Greek texts are part of the data institutions and operators have submitted) 
 

• The Ephorate of Antiquities of Euboea implemented educational activities 
for Roma and other social groups, promoting the cultural diversity of the 
town and its different cultural periods. 

 
• The Ephorate of Antiquities of Serres ran the Project “Green Cultural 

Routes” which is directly connected with sustainability and cultural 
enviroment.  

 
The Ephorate of Antiquities of Kozani organized a multilingual festival, 
Intercultural art exhibitions, theatre performances and music concerts, as well as 
events for intercultural eating habits, the cultural meaning of food and other 
intercultural issues. There, also, have been organized exhibitions, inviting artists 
from various forms of arts to participate. 
 

• The Ephorate of Antiquities of Lakonia participated in the project with the 
title “At the Museum with the Roma”, organized by the Byzantine & 
Christian Museum. 

Εκπαιδευτικά προγράµµατα (1,2) στο πλαίσιο της δράσης «Με τους Ροµά στο 
Μουσείο» (συνεργασία µε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στο πλαίσιο του 
προγράµµατος PROGRESS). 
Συναντήσεις εξοικείωσης µε επιλεγµένους αρχαιολογικούς χώρους (3 – 
συνεργασία µε σχολικές µονάδες στο πλαίσιο του προγράµµατος COMENIUS). 
 

• The Ephorate of Antiquities of East Attika implemented educational 
activities for migrants, repatriated, roma and people with disabilities.  

1. Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλινοστούντων µαθητών»: 
            Ξεναγήσεις ειδικών κοινωνικών σε µουσεία και  
             αρχαιολογικούς χώρους.  

 
 Έτη 2013-14. Συµµετοχή στο πρόγραµµα  «Εκπαίδευση   Αλλοδαπών και 
Παλινοστούντων µαθητών»  µε κεντρικό φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς του  



Υπουργείου Παιδείας  ∆.Β.Μ.Θ. Η δράση της Εφορείας είχε τίτλο « 
Ζωντανεύοντας τους µύθους: η ζωοφόρος του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο 
και οι άθλοι του Θησέα». Υλοποιήθηκε µε τη συνεργασία των 87ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου  ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αθηνών και του ∆ιαπολιτισµικού 
Σχολείου Αλσούπολης Νέας Ιωνίας. Συµµετείχαν  µαθητές  µε καταγωγή από 
διάφορες χώρες(Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία κ.λ.π.).   
Έτος  2015. Ξενάγηση στο αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο Βραυρώνας   
παιδιών και εφήβων  Ροµά. 
2. «Ελλήνων προµαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι…»: Εκπαιιδευτικό πρόγραµµα 

στο Μουσείο Μαραθώνα. 
            Έτη  2010-2016. Το εκπαιδευτκό πρόγραµµα µε θέµα «Ελλήνων 
προµαχούντες Αθηναίοι        Μαραθώνι…» ξεκίνησε το 2010, µε αφορµή τη 
συµπλήρωση των 2.500 χρόνων από την ιστορική µάχη του Μαραθώνα και 
συνεχίζεται η υλοποίησή του. Το Πρόγραµµα  επιχειρεί µια «ανάγνωση» της 
µάχης του Μαραθώνα µέσα από τις αρχαίες πηγές και τα επιλεγµένα εκθέµατα  
στο Μουσείο Μαραθώνα.  
      Απευθύνεται σε µαθητές δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

3. «Στρωµατογραφία»: Εκπαιδευτικό πρόγραµµα στις Αχαρνές (Μενίδι) 
                                                                                                                                                    

      Έτος 2015. Συµµετοχή  ΑµεΑ στο Εκπαιδευτικό 
      Πρόγραµµα  «Στρωµατογραφία»  (συνεργασία µε τη  
      σχολή κωφών Πεύκης). 

 
• The Ephorate of Antiquities of Rethymno cooperated with cultural 

institutions of contemporary art to organize events, presenting works of 
Korean artists and architectural diversity of the region. It, also, highlighted 
the worship places of the old town of Rethymnon in Ottoman and Western 
period. 

1. «Flying over the Αbyss – Η Υπέρβαση της Άβυσσος», σε συνεργασία µε τον 
Οργανισµό Πολιτισµού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ  και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Κρήτης. 
2. «Ασιατική τέχνη», σε συνεργασία το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης. 
3. Φεστιβάλ Παλιάς Πόλης «Ηµέρες Ρεθύµνου», σε συνεργασία µε το Σύλλογο 
Κατοίκων Παλιάς Πόλης. 
4. «Άνθρωποι και µνηµεία σε κίνδυνο», “Ηµέρα για την προβολή του πολυσχιδούς 
έργου της Αρχαιολογικής” Υπηρεσίας» 
1. Έκθεση µε διαδραστικά και µη έργα τέχνης,  καλλιτεχνών από διάφορες χώρες.  
2. Έργα Κορεατών καλλιτεχνών, µε σκοπό τον δηµιουργικό διάλογο των 
πολιτισµών της Ελλάδας και της Κορέας και τη γνωριµία του κοινού µε καλλιτέχνες 
της Ασιατικής Τέχνης. 
3. Παρουσιάσεις της αρχιτεκτονικής ποικιλοµορφίας των οικιών και των 
λατρευτικών χώρων της Παλιάς Πόλης Ρεθύµνου σε συνάρτηση µε τον ελληνικό, 
δυτικό και οθωµανικό πολιτισµό.  
4.∆ιάλεξη µε θέµα. “UNESCO-∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ, σε συνεργασία µε το σύλλογο “ Φίλων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ρεθύµνης”. 
 

• Ephorate of Antiquities of Dodecanese implemented an educational activity 
related to the European program “Violence and tolerance” addressed to 
children of primary schools. It also organized events for young artists. 

Τίτλοι: 
1. Έκθεση µε τίτλο «Rhodes, une île grecque aux portes de l’ Orient»· έλαβε 

χώρα στην πτέρυγα Richelieu του Μουσείου του Λούβρου, από 14-11-2014 
έως 09-02-2015. 

2. Έκθεση µε τίτλο «Ρόδος, ένα ελληνικό νησί στις πύλες της Ανατολής»· έλαβε 
χώρα στην Αίθουσα των Ασθενών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου, από 
11-07-2014 έως 15-11-2015. 



3. Μουσική εκδήλωση για τη λήξη της έκθεσης: «Ρόδος, ένα ελληνικό νησί στις 
πύλες της Ανατολής», στην Αίθουσα των Ασθενών του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ρόδου, 15-11-2015. 

4. «Βία και ανεκτικότητα στην ιπποτική Ρόδο», στον Προµαχώνα του Παλατιού 
του Μεγάλου Μαγίστρου στις 25-26/09/2015. 

5. Προβολή ταινίας «Ρόδος - Πάφος - Λιλυβαίο. Νεκροπόλεις και Ταφικές 
Πρακτικές στον ελληνιστικό κόσµο», στον υπαίθριο χώρο των Τάφων του Αγ. 
Ιωάννη, στις 26/09/2015. 

6. «Αφιέρωµα στον Γκρέκο», Παλάτι Μεγ. Μαγίστρου, 05-09 ως 05-10-2015 
7. «Ταξίδι στην παράδοση», Αρχαιολογικό Μουσείο Λέρου, 29-08-2015. 
8. 2ο  Ευρωπαϊκό Θερινό  Σχολείο µε θέµα  την «Ολοκληρωµένη Τεκµηρίωση για 

την προστασία της Μεσαιωνικής Πόλης και των Μνηµείων της Ρόδου», στο 
πλαίσιο του προγράµµατος ITN-DCH «Initial Training Network for Digital 
Cultural Heritage». Ξενώνας Αγίας Αικατερίνης, 03-05/06/2015. 

9. Αυγουστάτικη Πανσέληνος στο Αρχοντικό Νικολαΐδη στη χώρα Πάτµου, 10-08-
2014. 

10. «Αποτύπωση του Χρόνου µέσα από τον Κινηµατογραφικό Φακό», ∆ηµοτικός 
Κινηµατογράφος Ρόδου, 28-30/09/2013. 

11. «Πολύς χρόνος, λίγος χρόνος…», Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου, 29-09-2013. 
12. Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στο Αρχοντικό Νικολαΐδη στη χώρα Πάτµου, 21-

08-2013: α) αφήγηση παραµυθιών, β) µουσική εκδήλωση. 
13. «Giuseppe Gerola: αρχαιολογικές διαδροµές από το Αιγαίο στη Ραβέννα», 
Κατάλυµα Γλώσσας Ισπανίας στη Μες. Πόλη της Ρόδου, 11/06/2012 έως 09-2012. 
Περιγραφή των δράσεων: 

1. Η πρώτη έκθεση παγκοσµίως αφιερωµένη αποκλειστικά στη Ρόδο. Εκτός 
από την ΕΦΑ ∆ωδ/σου και το Μουσείο του Λούβρου, συνεργάστηκαν το 
Βρετανικό Μουσείο και το Εθνικό Μουσείο της ∆ανίας.  

2. Μεταφορά της παραπάνω έκθεσης στη Ρόδο, µε πρωτοβουλία της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σε συνεργασία της ΕΦΑ ∆ωδ/σου µε το 
Μουσείο του Λούβρου. 

3. Μουσική εκδήλωση σε συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. 
Μπαρόκ έργα διάσηµων ευρωπαίων δηµιουργών, ερµηνευµένα από νέους 
καλλιτέχνες που µελετούν τη συγκεκριµένη εποχή. 

4. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο πλαίσιο εορτασµού των Ευρωπαϊκών Ηµερών 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2015, µε στόχο την ανάδειξη πτυχών της 
µεσαιωνικής ιστορίας της πόλης που αποκαλύπτουν την «ανεκτικότητα» ως 
προϋπόθεση ειρηνικής συµβίωσης και τη «βία» ως αποτέλεσµα των 
συγκρούσεων στο πεδίο των µαχών, αλλά και στην κοινωνία. Απευθύνεται 
σε παιδιά σχολικής ηλικίας. 

5. Σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς Ρόδου, στο πλαίσιο εορτασµού ΕΗΠΚ 2015.  Στόχος η 
προβολή της πολυπολιτισµικότητας και παράλληλα της «πολιτιστικής 
κοινής» στον τοµέα της ταφικής αρχιτεκτονικής και των ταφικών 
πρακτικών κατά την ελληνιστική εποχή. 

6. Γλυπτοί πίνακες του καλλιτέχνη Νίκου Φλώρου, εµπνευσµένοι από έργα 
του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου. Η έκθεση διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε συνδιοργάνωση µε την ΕΦΑ ∆ωδ/σου. 

7. Εκδήλωση παραδοσιακής µουσικής µε νέους καλλιτέχνες, στο πλαίσιο 
εορτασµού της αυγουστιάτικης Πανσέληνου 2015. 

8. Η δράση, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα, πραγµατοποιήθηκε σε 
συνδιοργάνωση της ΕΦΑ ∆ωδεκανήσου µε το Ε.Μ.Π., την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και τον ∆ήµο Ροδίων. 

9. Εκδήλωση έντεχνης µουσικής µε νέους, ντόπιους καλλιτέχνες. 
10. Στο πλαίσιο του εορτασµού ΕΗΠΚ 2013 και µε την υποστήριξη του 

Φεστιβάλ ΑΓΩΝ,  του ∆ηµοτικού Οργανισµού Πολιτισµού και Αθλητισµού 
Ρόδου και της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ρόδου «Θέασις», προβλήθηκαν 
ταινίες µε θεµατολογία αρχαιολογική, ιστορική, εθνογραφική και 



λαογραφική, που αντλούν από την από την ευρωπαϊκή αλλά και την 
παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η  
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και ιδίως του 
νεανικού κοινού για την έννοια και τις εκφάνσεις του πολιτισµού σε 
ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. 

11.  Αφήγηση ιστοριών που αντλούν από την ελληνική παράδοση, µε τη 
συνοδεία παραδοσιακής µουσικής από νέους καλλιτέχνες. 

12. Για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης συνέπραξαν νέοι καλλιτέχνες, οι 
οποίοι ζουν και εργάζονται κυρίως στην Πάτµο. 

13. Φωτογραφική έκθεση σε συνδιοργάνωση µε το Τµήµα Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστηµίου της Bologna. 

• The Ephorate of Antiquities of Larissa organized a conference and an 
exhibition about the Ottoman period.   

 
• The Ephorate of Antiquities of Imathia cooperated with foreign universities 

and other institutes to promote different cultural expressions.  
 

1. "Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουµένη'' 
2. ''Εικονική Περιήγηση στο Βασίλειο των Αρχαίων Μακεδόνων''. 
3. DigiArt, the Internet of Historical Things and building new 3D worlds. 
4. ''Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας'' 
5. ''Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του ΒΜΒ, πάνω στο ΝΑ 

τµήµα της οχύρωσης της Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου τους'. 

6. 'Αποκατάσταση αρχοντικού Πούλκως στη Στάτιστα νοµού Κοζάνης'' 
 
Περιγραφή δράσεων: 

Η αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη µνηµείων διαφορετικών περιόδων και 
διαφορετικών φάσεων (αρχαία, βυζαντινή, οθωµανική) έχουν στόχο, µεταξύ 
άλλων, την παρουσίαση στο ευρύ κοινό και µε τρόπο εύληπτο της ποικιλόµορφης 
καλλιτεχνικής έκφρασης διαφορετικών πολιτιστικών εκφράσεων διαχρονικά.  
Οι ψηφιακές δράσεις στόχο έχουν να παρέχουν στο διηνεκές και σε απεριόριστο 
αριθµό χρηστών επικαιροποιηµένη και έγκυρη γνώση σχετικά µε το µακεδονικό 
βασίλειο, τον Μέγα Αλέξανδρο και την Ελληνιστική Εποχή, που αποτελεί το πρώτο 
οικοµενικό-παγκοσµιοποιηµένο πολιτιστικό µόρφωµα στην Ιστορία και το οποίο 
προέκυψε από την αλληλεπίδραση και στη συνέχεια ειρηνική συνύπαρξη διαφόρων 
πολιτισµών του αρχαίου κόσµου.  
Όλες οι δράσεις της υπηρεσίας πλαισιώνουν εκπαιδευτικά προγράµµατα που 
απευθύνονται σε όλες τις βαθµίδες της σχολικής εκπαίδευσης, συντελώντας 
καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση σε θέµατα πολιτιστικής ποικιλοµορφίας.  
Επιπλέον έχουν σχεδιαστεί και εκτελούνται ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για 
ανθρώπους µε ειδικές δεξιότητες και ανάγκες, όπως επίσης και για άλλες λιγότερο 
προνοµιούχες κοινωνικές οµάδες, π.χ. σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. 
Συνεργασία µε: Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Ισπανία. Επίσης, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της ψηφιακής δράσης ''Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: από τις 
Αιγές στην Οικουµένη, διοργανώθηκες διεθνές συνέδριο για τον Αλέξανδρο και τον 
Ελληνιστικό Κόσµο και εγκαινιάστηκε η συνεργασία  µε ιδρύµατα (µουσεία, 
πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα) της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας, 
Τουρκίας, Αιγύπτου, Ρωσίας, Ιορδανίας, Αφγανιστάν, Τατζικιστάν. Και µε µη 
κυβερνητικούς φορείς σε διεθνές επίπεδο: 
United Kingdom, Liverpool John Moores University.France, CNRS.Greece, CERTH. 
Switzerlannd, Pix4D. Spain, Vulcan UAV. Belgium, Scladina Cave Archaeological 
Center 
 

• The Ephorate of Antiquities of Eleia implemented a multidimensional 
event, involving a wide range of diverse local associations to highlight the 
Olympic idea. 



 
• The Magnesia Athanasakeion Archaeological Museum of Volos 

implemented educational programs for roma, for people with disabilities 
and incarcerated people. It also implemented programs for children with 
special needs and promoted the contemporary artistic creations by 
organizing contemporary art exhibitions.  

Περιοδικές Εκθέσεις µε Έργα της Σύγχρονης Καλλιτεχνικής ∆ηµιουργίας 
(εικαστικά, µουσική, λογοτεχνία) 
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, όπως βιβλιοπαρουσιάσεις, µουσικές εκδηλώσεις και 
θεατρικές παραστάσεις. 
Περιοδικές Εκθέσεις, µε έργα σύγχρονων δηµιουργών (µενονωµένων ή µέσω 
Φορέων). 
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, για Σχολεία Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης 
καθώς και για ειδικές οµάδες κοινού. 
• The Ephorate of Antiquities of Florina organized a temporary exhibition 

related to the European program "Violence and tolerance" in collaboration 
with the Fine and Applied Arts Department of the University of Western 
Makedonia.  

 
• The Ephorate of Antiquities of Rhodope implemented programs about 

ancient cultures around the world and educational programs for roma and 
disabled people. 

 
Τίτλοι δράσεων: 

1. Αρχαίοι πολιτισµοί του κόσµου 
2. Αφήγηση µύθων της Θράκης 
3. Μια βόλτα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κοµοτηνής 
4. Το µουσείο πάει στις φυλακές 

Περιγραφή δράσεων:  
1. Πρόγραµµα για οικογένειες µε παιδιά µε στόχο την γνωριµία και την 

κατανόηση των αρχαίων πολιτισµών (Ρωµαίοι, Αιγύπτιοι, Μαόρι, Ίνκας, 
Έλληνες, Βίκινγκς κ.ά) και την ανίχνευση κοινών πρακτικών τους. 

2. Η ένταξη του παραµυθιού και της προφορικής αφήγησης στο µουσείο, ως 
αρχαίο µέσο προσέγγισης της ιστορίας και των πολιτιστικών της 
εκφάνσεων. ∆ράση µε στόχο τις οικογένειες µε παιδιά. 

3. Εκπαιδευτικά προγράµµατα µε στόχο την επίσκεψη Ροµά και Ατόµων µε 
Αναπηρίες (κινητικές και αισθητηριακές, πχ. τυφλοί, άτοµα µε αυτισµό κ.ά.) 
στο Μουσείο και την εµπλοκή τος στον πολιτισµό µέσω βιωµατικών 
δράσεων. 

4. ∆ράση κατά την οποία αρχαιολόγοι πραγµατοποίησαν σειρά εκπαιδευτικών 
δράσεων µε διαφορετική θεµατολογία (π.χ. τα µουσεία του κόσµου, 
γνωριµία µε µια ανασκαφή, αφή αντιγράφων αρχαίων αντικειµένων κ.ά.) 
στις ∆ικαστικές Φυλακές Κοµοτηνής. 

 
• The Ephorate of Antiquities of Preveza ran educational programs for Albanian 

migrants and other intercultural activities under the European program 
Commenius. 
 
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Αρχαιολογικού χώρου Κασσώπης(2012)- Πάµε µια 
βόλτα στην Κασσώπη – µια αρχαία πόλη µε πολεοδοµικό σύστηµα 

 
∆ιαπολιτισµική ∆ράση (2015): διαπολιτισµική δράση στο Μουσείο, στο πλαίσιο 
δράσεων του προγράµµατος COMENIOUS και αφορά στη συνεργασία του 4ου 
Γυµνασίου Πρεβέζης, µε µαθητές και εκπαιδευτικούς από τέσσερις διαφορετικές 
Ευρωπαϊκές χώρες. 



Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που αφορά στη συνεργασία Μουσείου 
και Σχολείου στο πλαίσιο εκπαιδευτικού Προγράµµατατος του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Απευθύνθηκε σε µαθητές  γυµνασίου ( Έλληνες και 
παλιννοστούντες Αλβανίας) . 
Συγκεκριµένα: 1. Θεατρικό δρώµενο, στην αρχαία αγορά της Κασσώπης, µε 
πρωταγωνιστές τους µαθητές. 2 ∆ραστηριότητες στο αρχαιολογικό χώρο της 
Κασσώπης µε θέµα την κατανόηση της πολεοδοµίας της πόλης. 3.Κατασκευή 
οικιών από άµορφους αργούς λίθους ώστε να διδαχτούν τί είναι µια κάτοψη και 
ποιά η χρησιµότητά της για την κατανόηση του πολεοδοµικού συστήµατος. 
4.Μερική αναπαράσταση της αρχαίας αγοράς µε την ενεργοποίηση της ιερής 
φλόγας της πόλης, στο πρυτανείο, µε οµάδα µαθητών ως ιερείς, µε προσφορές 
στο βωµό του ∆ία από τους µαθητές, καθώς και αναπαράσταση της καθηµερινής 
δραστηριότητας και των εµπορικών συναλλαγών των ανθρώπων τότε. 5.Με την 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων αυτών, δόθηκε στους µαθητές το έντυπο υλικό 
του εκπαιδευτικού προγράµµατος, το παραµύθι δηλαδή, το οποίο θα προσφέρεται 
µε συνοδευτικά βοηθητικά όπως σηµειωµατάριο, µολύβι και κάρτα όπου θα 
γράψουν τις εντυπώσεις τους. Η εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε από την 
Αρχαιολόγο κ. ∆ήµητρα Ζώη και την εκπαιδευτικό κ. Βαρβάρα Ζατραβέλη. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης βιωµατικών δράσεων, το 1ο γυµνάσιο Πρέβεζας και το 

Πρόγραµµα COMENIUS σε συνεργασία µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης 

πραγµατοποίησαν διαπολιτισµική δράση. Ύστερα από επικοινωνία µε τις επί 

συµβάσειαρχαιολόγους κ. κ. Πολυξένη Μπάρκα και Γεωργία Πεταρούδα, 

πραγµατοποιήθηκε αρχικά συνάντηση µε τους εκπαιδευτικούς και στην συνέχεια 

ορίστηκε ηµέρα επίσκεψης στο Μουσείο. Ακολούθησε θεµατική ξενάγηση στις 

Αίθουσες του Μουσείου από τις αρχαιολόγους και στη συνέχεια, κατασκευή 

ψηφιδωτού ανά ζεύγη, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µε την παρουσία του 

κ. Καρβελά, µόνιµο συντηρητή της ΕΦΑ Πρέβεζας. Στην δράση συµµετείχαν 

µαθητές από Ευρωπαϊκά Σχολεία της Αγγλίας, Πορτογαλίας και Φιλανδίας. 

 
• The Ephorate of Antiquities of Cilcis implemented a multidimensional 

educational project “Mapping of otherness: violence and tolerance” for high 
school students.  
 

1. Εικαστικές αποτυπώσεις της ετερότητας: βία και ανεκτικότητα.  
2. Στο αρχαίο σπίτι : στρώνουµε τραπέζι, παίζουµε παιχνίδια».  
∆εσπότης ∆ούλου δείται και δούλος δεσπότου 
∆ράση 1: Η δράση πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 Σεπτεµβρίου 2015 στην 
Αξιούπολη ∆. Παιονίας, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ηµερών Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς 2015 που είχαν το θέµα «Βία και Ανεκτικότητα». Συνίστατο από 
ξενάγηση στον ναό της Παναγίας Άξιον Εστί και στο καινοτόµο, µε σύγχρονη 
παραστατική έκφραση, εικονογραφικό του πρόγραµµα, καθώς και εκπαιδευτική 
δραστηριότητα στο χώρο του ναού του Αγίου ∆ηµητρίου, στην ίδια πόλη, µε θέµα 
«Εικαστικές αποτυπώσεις της ετερότητας: βία και ανεκτικότητα». Συµµετείχαν 49 
µαθητές της Γ΄ τάξης του Γυµνασίου Αξιούπολης, οι οποίοι κλήθηκαν να 
επεξεργαστούν την έννοια της ετερότητας, µε βάση το εικαστικό υλικό που 
υπάρχει στον ίδιο τον ναό. Επικεντρώθηκαν δηλ. στις έννοιες του µάρτυρα και του 
πάσης φύσης περιθωριακού ατόµου. Για το θέµα οι µαθητές συµπλήρωσαν σχετικό 
µονόφυλλο ερωτηµατολόγιο, σχεδιασµένο από την αρχαιολόγο της Εφορείας µας 
κ. Μ. Παρχαρίδου και γραφιστικά επιµεληµένο από την αρχιτέκτονα της Εφορείας 
µας κ. Βενετία Μάλαµα, µε εικαστικό υλικό από τη βυζαντινή και µεταβυζαντινή 
ζωγραφική. 
∆ράση 2:  Την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης 
πραγµατοποιήθηκε µία ειδική δράση βιωµατικού χαρακτήρα για τα παιδιά του 
Ειδικού Σχολείου Κιλκίς, µε θέµα «Στο αρχαίο σπίτι: στρώνουµε τραπέζι, παίζουµε 
παιχνίδια».  Συνοπτικά, κατά τη ροή του προγράµµατος, διάρκειας έως  µίας ώρας, 



τα παιδιά (οµάδα ως δέκα ατόµων) στην αίθουσα για τον αρχαιολογικό χώρο του 
Παλατιανού, µε τη συνοδεία των ειδικών δασκάλων τους, µέσα από µία 
διαδραστική εµπειρία µε την χρήση καρτών, ζωγράφισαν για την καθηµερινή ζωή 
στην αρχαία πόλη και  έπλασαν µε πηλό αντικείµενα που παραπέµπουν σε 
εκθέµατα του Μουσείου.  
∆ράση 3:  Την Παρασκευή 25 Σεπτεµβρίου 2015 πραγµατοποιήθηκε στον κήπο 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς το εκπαιδευτικό διαδραστικό δρώµενο µε τίτλο 
«∆εσπότης ∆ούλου δείται και δούλος δεσπότου» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 
Ηµερών Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2015 που είχαν το θέµα «Βία και 
Ανεκτικότητα». 

Μέσα από την ενεργό συµµετοχή των ίδιων των µαθητών, και µε επίκεντρο 
τα εκθέµατα του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς, τα παιδιά κατανόησαν την 
κοινωνική ταυτότητα του δούλου στη Μακεδονία των ελληνιστικών και ρωµαϊκών 
χρόνων. Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα που ήταν σπονδυλωτό και µε ποικίλες 
διαδοχικές ασκήσεις ερευνητικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, κατηύθυνε τα 
παιδιά που ήταν χωρισµένα σε πέντε οµάδες, να δοµήσουν τη ζωή πέντε δούλων 
µέσα από τη χρήση καρτελών – εικόνων σχετικού εποπτικού υλικού, βοηθώντας τα 
έτσι να αφοµοιώσουν τις ιστορικές πληροφορίες. Στο τελευταίο µέρος του 
παιχνιδιού, οι µαθητές δραµατοποίησαν µε αυτοσχεδιασµό τις ζωές των δούλων σε 
µια µικρή σκηνή που είχε στηθεί στο αίθριο του Μουσείου.   

Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε δύο φορές µε τη συµµετοχή την πρώτη 
φορά 22 µαθητών της Β΄ Γυµνασίου του Β΄ Γυµνασίου Κιλκίς και τη δεύτερη φορά 
27 µαθητών της Α΄ Γυµνασίου του Α΄ Γυµνασίου Κιλκίς.  

Για τις ανάγκες του προγράµµατος σχεδιάστηκε εκτός από τις θεµατικές 
καρτέλες,  από τους αρχαιολόγους της Υπηρεσίας µας κ.κ. Θωµαή Σαββοπούλου, 
Αναστάσιο Κεραµάρη, Σταµάτη Χατζητουλούση και Μαρία Φαρµάκη και µε την 
γραφιστική επιµέλεια της αρχιτέκτονος της Υπηρεσίας µας κ. Βενετίας Μάλαµα, 
τετράπτυχο έγχρωµο φυλλάδιο µε θέµα «∆έκα πράγµατα που γνωρίζω για τους 
δούλους». Στο φυλλάδιο το οποίο διανεµήθηκε στα παιδιά στο τέλος του προγράµ-
µατος, δίνονταν πληροφορίες µε απλό και κυρίως κατανοητό τρόπο για τον ορισµό 
της λέξης δούλου, την προέλευση, τις κατηγορίες, τις εξεγέρσεις, τις 
απελευθερωτικές πράξεις, την αντιµετώπιση αλλά και για τον τρόπο απεικόνισης 
των δούλων σε παραστάσεις µορφών που ταυτίζονται µε δούλους. 
 

• The Ephorate of Antiquities of Chios implemented educational activities and 
tours for roma, disabled people and the Jewish of the island. 

 
• The Ephorate of Antiquities of Rethymno  

1. «Flying over the Αbyss – Η Υπέρβαση της Άβυσσος», σε συνεργασία µε τον 
Οργανισµό Πολιτισµού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ  και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Κρήτης. 
2. «Ασιατική τέχνη», σε συνεργασία το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης. 
3. Φεστιβάλ Παλιάς Πόλης «Ηµέρες Ρεθύµνου», σε συνεργασία µε το Σύλλογο 
Κατοίκων Παλιάς Πόλης. 
4. «Άνθρωποι και µνηµεία σε κίνδυνο», “Ηµέρα για την προβολή του πολυσχιδούς 
έργου της Αρχαιολογικής” Υπηρεσίας» 
1. Έκθεση µε διαδραστικά και µη έργα τέχνης,  καλλιτεχνών από διάφορες χώρες.  
2. Έργα Κορεατών καλλιτεχνών, µε σκοπό τον δηµιουργικό διάλογο των 
πολιτισµών της Ελλάδας και της Κορέας και τη γνωριµία του κοινού µε καλλιτέχνες 
της Ασιατικής Τέχνης. 
3. Παρουσιάσεις της αρχιτεκτονικής ποικιλοµορφίας των οικιών και των 
λατρευτικών χώρων της Παλιάς Πόλης Ρεθύµνου σε συνάρτηση µε τον ελληνικό, 
δυτικό και οθωµανικό πολιτισµό.  
4.∆ιάλεξη µε θέµα. “UNESCO-∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ, σε συνεργασία µε το σύλλογο “ Φίλων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ρεθύµνης”. 

• The Ephorate of Antiquities of Pieria organized an event for Syrian culture and its 



relation with the Greek culture.  
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ  
Με αφορµή την ηµέρα για την προβολή του πολυσχιδούς έργου της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας που τη φετινή χρονιά πραγµατοποιήθηκαν δράσεις κάτω από τον γενικό 
τίτλο «Άνθρωποι και µνηµεία σε κίνδυνο». Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας 
διοργάνωσε σε συνεργασία µε την τοπική θεατρική οµάδα (Θέατρο Μω) µια 
εξαιρετική εκδήλωση µε κεντρικό θεµατικό άξονα την ιστορική µνήµη . Η 
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο του ∆ίου και περιλάµβανε ποίηση, 
µουσική, αφήγηση και video wall. Στην εκδήλωση προβλήθηκε η αξία της 
ιστορικής µνήµης και συγκεκριµένα η ιστορία της Συρίας και οι σχέσεις της µε τον 
ελληνικό πολιτισµό. 

• The Ephorate of Antiquities of Volos 
Περιοδικές Εκθέσεις µε Έργα της Σύγχρονης Καλλιτεχνικής ∆ηµιουργίας 
(εικαστικά, µουσική, λογοτεχνία) 
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για νέους 
Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, όπως βιβλιοπαρουσιάσεις, µουσικές εκδηλώσεις και 
θεατρικές παραστάσεις. 
Περιοδικές Εκθέσεις, µε έργα σύγχρονων δηµιουργών (µενονωµένων ή µέσω 
Φορέων). 
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, για Σχολεία Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς 
και για ειδικές οµάδες κοινού όπως: Ροµά, ΑµεΑ, έγκλειστους σε σωφρονιστικά 
Ιδρύµατα.  
 

• The Ephorate of Antiquities of Ioannina organized an educational activity to 
highlight the ancient art of hairdressing in collaboration with a professional 
hairdressing school. The exhibition of the activity displayed in Greece and abroad. 


