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14 Οκτωβρίου 2018 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 8-21 Οκτωβρίου 2018 

 

ΑΤΤΙΚΗ 

 

Αθήνα 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ  

11 Οκτωβρίου, 11.00 (στην είσοδο της Αρχαίας Αγοράς ή του Κεραμεικού) 

«Θink: το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά σε μνημεία». Παρουσίαση του 

προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συντηρητές 

αρχαιοτήτων, αρχαιολόγους, φοιτητές συντήρησης και graffiti artists. 

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210  3224706 ή  στο e-mail: 

sintirisi.efaath@culture.gr (Σ. Δασκαλάκης). 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Τ/ 210 32 24 706 

 

 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΠΕΝΙΖΕΛΩΝ 

14 Οκτωβρίου, 11.00 (Αδριανού 96, Πλάκα) 

«Η συντήρηση στο παλαιότερο σπίτι της Αθήνας». Παρουσίαση των εργασιών συντήρησης 

και της έκθεσης «Στο παλαιότερο σπίτι της Αθήνας» από συντηρητές της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. 

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210  3224706 ή  στο e-mail: 

sintirisi.efaath@culture.gr (Σ. Δασκαλάκης). 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Τ/ 210 32 24 706 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

10 Οκτωβρίου, 10:00, 12:00  

«Επίσκεψη στα εργαστήρια συντήρησης του Μουσείου». Οργανωμένες επισκέψεις στα 

εργαστήρια συντήρησης χαρτώων χειρογράφων, εντύπων και χάρτινων έργων τέχνης, 

πινάκων και υφάσματος. 

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 213 2139532. 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Τ/213 2139532  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 16 Οκτωβρίου, 10.00-14.00 (Δάφνης 61, Ψυχικό) 

«Επισκέψεις και ξεναγήσεις στους χώρους του Τμήματος Συντήρησης και Αναπαραγωγής». 

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους των εργαστηρίων και να έχει μια 

πρώτη γνωριμία με το επάγγελμα του συντηρητή, όπως επίσης και να έρθει σε επαφή με 

αυθεντικά τεκμήρια τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης. 

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία, Τ/ 210 6782300 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 18 Οκτωβρίου, 11.00 (Πειραιώς 81, Κεραμεικός) 

«Κατασκευή υποστηριγμάτων για την ανάδειξη αποσπασμένων τοιχογραφιών». 

Παρουσίαση εργασιών από το εργαστήριο συντήρησης τοιχογραφίας της Διεύθυνσης 

Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210 3215548 (εσωτ 134, Ε. 

Σάββου). 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, Τ/ 210 3215548 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

14 Οκτωβρίου 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 (ΚΠΙΣΝ, Πύργος Βιβλίων)   

«Ξεναγήσεις στους χώρους του εργαστηρίου συντήρησης στο ΚΠΙΣΝ». Οι συντηρητές της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος θα μυήσουν το ενδιαφερόμενο κοινό στον κόσμο της 

συντήρησης βιβλίου μέσα από 3 σταθμούς. Στον 1ο σταθμό, το μικροσκόπιο, οι επισκέπτες 

θα παρατηρήσουν πώς φαίνεται μια ίνα χαρτιού σε μεγέθυνση. Στο 2ο σταθμό, τη φωτεινή 

τράπεζα εργασίας, θα ανακαλύψουν πώς συντηρείται ένα χαρτί που έχει σχιστεί. Στον 3ο 

σταθμό θα δημιουργήσουν και θα πάρουν μαζί τους έναν μοναδικό σελιδοδείκτη, 

χρησιμοποιώντας διακοσμητικές σφραγίδες.  

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής στον ιστότοπο www.nlg.gr.  

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Υπηρεσία Συντήρησης , Τ/ 213 0999 817 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

16 Οκτωβρίου, 17:30 -19:30 (στο Αμφιθέατρο του Μουσείου, είσοδος Τοσίτσα 1) 

«180 χρόνια συντήρησης αρχαιοτήτων στην Ελλάδα: από τον τεχνικό ρόλο απασχόλησης, 

στο επάγγελμα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και στην επιστήμη της 

συντήρησης». Διάλεξη της Δρ Γεωργιάννας Μωραΐτου. Στη συνέχεια οι ακροατές θα 

περιηγηθούν με συντηρητές και αρχαιολόγους του Μουσείου στις εκθεσιακές αίθουσες και 

θα αναζητήσουν τα ίχνη των επεμβάσεων συντήρησης σε επιλεγμένα αρχαία έργα τέχνης. 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ,Τ/213 214 4808, 213 2144837 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

12 Οκτωβρίου, 10:00 -14:00 ανά δύο ώρες (Ερεχθείου 59) 

«Επίσκεψη στα εργαστήρια συντήρησης εναλίων αντικειμένων». Στο πλαίσιο της επίσκεψης 

το κοινό θα ενημερωθεί για τα πρώτα σωστικά μέτρα στα αντικείμενα, τη σωστή 

αποθήκευσή και μεταφορά των ευρημάτων από το σημείο ανέλκυσης, τη συντήρηση των 

ενάλιων ευρημάτων από κεραμική, λίθο, γυαλί μέταλλο και οργανικά υλικά, τις 

ιδιαιτερότητες των επικαθήσεων των ενάλιων αρχαιοτήτων, τον σχετικό εξειδικευμένο 

εξοπλισμό συντήρησης κ.ά. 

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210 9235105 (εσωτ. 113,103) 

ή στο e-mail: chfouseki@culture.gr. 

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ,Τ/ 210 9235105 

 

Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 

12 Οκτωβρίου, 11.00-13.00 (Αγ. Κωνσταντίνου 22, Ομόνοια) 

«Η συντήρηση του ναού». Ξεναγήσεις και παρουσίαση των εργασιών συντήρησης του 

διακόσμου του πρόσφατα αποκαταστημένου ναού στο κέντρο της Αθήνας. 

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, Τ/ 210 3215548 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

18 Οκτωβρίου, 12.00-19.00, άνα μία ώρα (Δωρίδος 2 και  Λεωφ. Ειρήνης 14, Ταύρος) 

«Ξεναγήσεις στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου». Στις ξεναγήσεις θα δοθεί έμφαση στη 

διατήρηση και τη συντήρηση χαρτώου υλικού που παγίως υλοποιείται ως μέρος των 

αρειονομικών εργασιών, στην προετοιμασία περιοδικών εκθέσεων και στη συντήρηση 

ιστορικών αντικειμένων για τη μόνιμη έκθεση.  

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Τ/ 210 3418051 

 

ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

10 Οκτωβρίου, 11.00  (στην είσοδο της Νοτίου Κλιτύος) 

«Δια-σπορά Μνημείων και Φύσης». Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του 

Τμήματος Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Η εκδήλωση 

απευθύνεται σε συντηρητές αρχαιοτήτων, φοιτητές συντήρησης, αρχαιολογίας και 

περιβαλλοντικών επιστημών. 

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210  3224706 ή  στο e-mail: 

sintirisi.efaath@culture.gr (Σ. Δασκαλάκης). 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Τ/ 210 32 24 706 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ 

12 Οκτωβρίου, 11.00 (στην είσοδο της Ρωμαϊκής Αγοράς, Επαμεινώνδα 10, Πλάκα) 

Παρουσίαση των εργασιών συντήρησης, της έκθεσης «ΜΝΗΜΕΙΟ, συντηρώντας τη 

ΜΝΗΜΗ», και επίσκεψη στο μνημείο. 

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210  3224706 ή  στο e-mail: 

sintirisi.efaath@culture.gr (Σ. Δασκαλάκης). 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Τ/ 210 32 24 706 

 

Χαϊδάρι 
ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 

19 Οκτωβρίου, 8.00-15.00 (Τέρμα Ιεράς Οδού, Χαϊδάρι) 

«Το έργο της συντήρησης των ψηφιδωτών». Διάλεξη της προϊσταμένης του Τμήματος 

Συντήρησης, κ. Ε. Αναματερού (10.00-10.30 και 13.00-13.30). Ξενάγηση στον αρχαιολογικό 

χώρο της Μονής και στο εσωτερικό του Καθολικού από συντηρητές και αρχαιολόγους. 

Βιντεοπροβολή ταινίας για τις εργασίες συντήρησης των ψηφιδωτών από τη Διεύθυνση 

Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1999. 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Τ/ 210 3213571, 210 5811558 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΒΟΙΑ 
 

Θήβα 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ  
12 Οκτωβρίου, 10.00-12.00 
«Αναδημιουργία Αρχαίας Τέχνης». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου. 

Αναφορά στο επάγγελμα του συντηρητή σε συνδυασμό με δράση δημιουργίας αντιγράφων 

μουσειακών αντικειμένων. 

Για τη δράση είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 8-10 Οκτωβρίου στο τηλέφωνο 22620 23559 

(Π. Βεργιώτη, Ι. Μωραΐτου). 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, Τ/ 22620 23559 
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Χαλκίδα 
ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

19 Οκτωβρίου, 18.00-19.30 (Αρεθούσης και I. Κιαπέτου)  

«Θεματική παρουσίαση και επίδειξη συντήρησης στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας 

“Αρέθουσα”». Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ενημέρωση για την τεχνολογία κατασκευής 

λίθινων, μεταλλικών και κεραμικών αρχαιολογικών αντικειμένων και στη συνέχεια επιτόπια 

συντήρηση επιλεγμένων αντικειμένων που πρόκειται να εκτεθούν στο νέο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Χαλκίδας. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και οικογένειες με παιδιά 

άνω των 8 ετών. 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, Τ/ 22210 22402 (Δ, Καραμουζάς, Μ. Καραγεώργου, Θ. Σταμούλος) 

 

Βόρεια Εύβοια 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 8-19 Οκτωβρίου  

«Εκπαιδευτικά προγράμματα στη Βόρεια Εύβοια». Εξειδικευμένοι συντηρητές της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ευβοίας θα επισκεφτούν Δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της περιοχής και 

θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και παρουσιάσεις. 

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν  κατόπιν συνεννόησης των σχολείων με τους υπεύθυνους 

συντηρητές της εκδήλωσης (Μ. Καραγεώργου, Θ. Σταμούλος, Ε. Πάτρα). 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας Τ/ 22210 22402, 22260 53623  

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

 

Άργος 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 

8-21 Οκτωβρίου 

«Η συναρπαστική κυρία Συντήρηση». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού. Οι 

μικροί μαθητές μέσα από την αφήγηση, την παρατήρηση, το παιχνίδι και τη δημιουργική 

συμμετοχή θα έρθουν σε επαφή με τον συναρπαστικό κόσμο της συντήρησης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 27510  68869 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, Τ/ 27510 68869 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 

Καρδίτσα 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

14 Οκτωβρίου, 9.30 

«Ξενάγηση στο εργαστήριο συντήρησης». Το κοινό θα γνωρίσει το εργαστήριο του 

Μουσείου και κατόπιν θα ξεναγηθεί στην περιοδική έκθεση «Ο χρόνος κρύβει μυστικά, ο 

δρόμος αποκαλύπτει … ΠΟΛ(ε)ΙΣ». 

«Αγγείο, αγγείο είσαι εδώ; Ήρθε η ώρα να σε βρω…». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 

Δ΄- ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν για λίγο τα ίδια 
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συντηρητές και να συγκολλήσουν με τη βοήθεια των συντηρητών του Μουσείου τα δικά 

τους αγγεία σε ένα ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά εργαστήριο συντήρησης.  

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 2441 026613 (Μ. 

Τηλιοπούλου) 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, , Τ/ 2441 026613 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ 
 

Ιωάννινα 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

14 και 20 Οκτωβρίου (Ιτς Καλέ) 

Περιοδική Έκθεση «Ανα-γεννήσεις: το έργο των συντηρητών της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ιωαννίνων 2014-2017». Ξεναγήσεις από τους συντηρητές της Εφορείας στην περιοδική 

έκθεση για τη συντήρηση (14 Οκτωβρίου, 10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:00- 14:00). 

 «Μια μέρα με τους συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων». Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (20 Οκτωβρίου, 10:00-11:00, 12:00-

13:00). 

Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 2651 001063 

(Γ. Κύρκος, Μ. Νάκα). 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Τ/ 2651 001063 

 

Δωδώνη 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

18 Οκτωβρίου, 11.00-12.00 

«Τα έργα αναστήλωσης και συντήρησης». Θεματική ξενάγηση στο Αρχαίο Θέατρο και σε 

άλλα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης από τους συντηρητές της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μεμονωμένους επισκέπτες και σε 

σχολικές μονάδες. 

Οι δράσεις για τα σχολεία θα πραγματοποιηθούν  κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο 2651001063 

(Μ. Νάκα). 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Τ/ 2651 001063 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
 

Γρεβενά 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

21 Οκτωβρίου, 11.00-14.00 

«Το αθέατο επάγγελμα του συντηρητή». Διαδραστική παρουσίαση του έργου της 

Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών στο κοινό. Επίδειξη εργασιών στο 

μικροσκόπιο και προβολή των σταδίων συντήρησης διαφόρων αντικειμένων και υλικών. 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών, Τ/ 24610 25903 
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Δίον 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΟΥ 

11 και 12 Οκτωβρίου, 09.00 

«Γνωριμία με την επιστήμη της συντήρησης». Παρουσίαση των αρχών και της διαδικασίας 

των εργασιών συντήρησης μέσα από μελέτες περιπτώσεων δράσης του Τμήματος 

Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές των Δ'-

ΣΤ' τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθώς και σε ενηλίκους.  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, Τ/ 23510 53644 (Μ. Παπαθανασίου, Β. Κυπριανού) 

 

Θεσσαλονίκη 
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ 

12 Οκτωβρίου, 11.00-14.00 

«Ξεναγήσεις στα εργαστήρια συντήρησης». Οι επισκέπτες θα ξεναγηθούν στους χώρους και 

τον εξοπλισμό του εργαστηρίου και θα ενημερωθούν για το έργο που επιτελείται σ' αυτό 

από τους συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Τ/ 231 3310422 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

8-18 Οκτωβρίου 

«Επίσκεψη στα εργαστήρια συντήρησης». Οργανωμένες επισκέψεις για σχολεία (11 και 18 

Οκτωβρίου 10.00-14.00), και για το κοινό (14 Οκτωβρίου 10.00-14.00). 

«Ανάταξη γλυπτών». Θεματική ξενάγηση (8 Οκτωβρίου 10.00-11.00, 15 Οκτωβρίου 11.00-

12.00). 

«Ταφικά κτερίσματα: η επίδραση του ανασκαφικού περιβάλλοντος στη διάβρωσή τους».  

Θεματική ξενάγηση (8 Οκτωβρίου 11.00-12.00, 15 Οκτωβρίου 10.00-11.00). 

«Ένας αθέατος κόσμος. Το έργο συντήρησης του αρχαιολογικού υλικού του Μουσείου 

Βυζαντινού Πολιτισμού». Διάλεξη της κ. Δήμητρας Λαζίδου, προϊσταμένης του Τμήματος 

Συντήρησης. «Η συντήρηση χειρογράφων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού». Διάλεξη 

του Δρ Γεώργιου Μπουδαλή (Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη, 10 Οκτωβρίου 19.00-20.00). 

«Σύγχρονα υλικά υποστήριξης αποτοιχισμένων τοιχογραφιών». Διάλεξη του κ. Δημήτρη 

Βλάσση. «Η συντήρηση των εικόνων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού». Διάλεξη των κ. 

Δήμητρας Λαζίδου και Δήμητρας Δροσάκη. «Οι δράσεις του Μουσείου Βυζαντινού 

Πολιτισμού για την προβολή του έργου της συντήρησης των εργαστηρίων του». Διάλεξη της 

κ. Αγαθονίκης Τσιλιπάκου, προϊσταμένης του Μουσείου. (Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη, 

16 Οκτωβρίου 19.00-20.00). 

«Γίνομαι ένας μικρός συντηρητής αρχαιοτήτων». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γ’ 

και Δ’ τάξης Δημοτικού (9 Οκτωβρίου 10.00-12.00, 16 Οκτωβρίου 10.00-12.00). 

Για όλες τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα 2313 306436,  

2313 306439, 2313 306442, 2313 306446, 2313 306443. 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Τ/ 2313 306471 
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ΘΡΑΚΗ 
 

Αλεξανδρούπολη 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

16 Οκτωβρίου, 09.30-14.00 

«Ξενάγηση μαθητών στα Εργαστήρια Συντήρησης του Μουσείου». Μαθητές της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γνωρίσουν διαφορετικές 

κατηγορίες αρχαίων αντικειμένων και θα ενημερωθούν για τις μεθόδους, τα υλικά και τον 

εξοπλισμό που απαιτούνται για τη συντήρηση τους. Παράλληλα, θα περιηγηθούν στην 

περιοδική έκθεση «Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες σ' ένα ταξίδι προσφυγιάς». 

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν  κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου. 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, Τ/ 25510 26114 

Κομοτηνή 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

12 Οκτωβρίου, 09.45 

«Ανακαλύπτοντας τον αθέατο μικρόκοσμο των εργαστηρίων συντήρησης». Ομάδες 

μαθητών  θα επισκεφτούν τα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης 

και θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει γνωριμία με τις 

εργασίες συντήρησης και την ενεργό συμμετοχή τους με το αντικείμενο.  

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν  κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Ροδόπης. 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Τ/ 25310 21517 

 

Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Χίος 
 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΟΣΜΑΝΙΕ 

18 Οκτωβρίου, 9.00-14.00 (Φραγκομαχαλάς, Πόλη της Χίου) 

«Ξενάγηση στα εργαστήρια συντήρησης κεραμικών». Οι συντηρητές της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιήσουν ξενάγηση σε ομάδες κοινού, αλλά και σε 

μεμονωμένους επισκέπτες στο χώρο εργασίας τους, παρουσιάζοντας όλα τα στάδια των 

εργασιών συντήρησης των κεραμικών πριν αυτά εκτεθούν στο Μουσείο ή τακτοποιηθούν 

στις αρχαιολογικές αποθήκες. 

 ΠΑΛΑΤΙ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 

18 Οκτωβρίου, 9.00-14.00 

Με την ευκαιρία της έκθεσης με τίτλο «Τα νέα προσκτήματα των Μουσείων της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Χίου 2014-2018» στο κτήριο των περιοδικών εκθέσεων «Παλάτι Ιουστινιάνι», 

θα γίνει ξενάγηση από συντηρητές, η οποία θα εστιάσει στις εργασίες συντήρησης των 

αντικειμένων (λίθινων, κεραμικών, μετάλλινων).  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Τ/ 22710 44238 
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ΚΡΗΤΗ 

 

Άγιος Νικόλαος 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

8-21 Οκτωβρίου 

«Ξενάγηση στο εργαστήριο συντήρησης». Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την επιστήμη της 

συντήρησης, τη φιλοσοφία και τις αρχές που τη διέπουν, θα ξεναγηθούν στο εργαστήριο 

και θα έρθουν σε επαφή με τα τεχνολογικά μέσα και τον εξοπλισμό για τη συντήρηση και 

την επιβράδυνση της φθοράς των ευρημάτων. (21 Οκτωβρίου, 11.00) 

«Από το χώμα στην προθήκη». Οργανωμένες επισκέψεις για σχολεία στο εργαστήριο του 

μουσείου όπου οι μαθητές θα γνωρίσουν τον αθέατο κόσμο της συντήρησης (8-21 

Οκτωβρίου). 

Οι επισκέψεις των σχολείων θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο 28410 

28361 (εσωτ. 117, Κ. Ζερβάκη). 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, Τ/ 28410 22462 

 

Ηράκλειο 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

11, 12 Οκτωβρίου  

«Βιωματικό εργαστήριο συντήρησης». Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την προσωπική 

επαφή με το εξειδικευμένο προσωπικό, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν σημαντικές πτυχές της 

επιστημονικής δραστηριότητας των συντηρητών του Μουσείου. Επίσης, θα 

πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική δράση για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι 

μαθητές θα κληθούν να παίξουν το ρόλο του συντηρητή αρχαιοτήτων και να ανακαλύψουν 

την ομορφιά της ανασύνθεσης ενός αντίγραφου κεραμικού αντικειμένου.  

Για τις δράσεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 2810 279093 (Γ. Μαράκης) 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου,  Τ/ 2810 279093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


