Αρχαιολογικός Χώρος Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως, Ιερό Διονύσου
Πέμπτη 26.05.2016
Ώρα εκδήλωσης: 9.30
Γνωριμία με το Διόνυσο μέσα από το μύθο και τη λατρεία του και εξερεύνηση της
πανίδας και της χλωρίδας στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης για ομάδες μαθητών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 210 3214834
Υπεύθυνος εκδήλωσης: Αμαλία Γιαννακοπούλου
Αρχαιολογικός Χώρος Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως
Παρασκευή 27 Μαΐου (σχολεία) και Κυριακή 29 Μαΐου (ευρύ κοινό) 2016.
Ώρα εκδήλωσης: 10:30
Δράση ευαισθητοποίησης του Τμήματος Συντήρησης με επίκεντρο το σπάνιο ενδημικό
φυτό Micromeria acropolitana που φύεται μόνο στους πρόποδες της Ακρόπολης με
θέμα τη μη χρήση επικίνδυνων βιοκτόνων στον έλεγχο της βλάστησης στους
αρχαιολογικούς χώρους και την προστασία μνημείων και τοπίου με τρόπους φιλικούς
στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Η δράση δεν θα προσδιορίσει τη θέση του
φυτού, αλλά με αφορμή αυτό και σε συνεργασία με την κα Ε. Βαλλιανάτου,
Επιμελήτρια του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους (ΕΚΠΑ), θα
παρουσιάσει τη χλωρίδα του αρχαιολογικού χώρου και θα επικεντρωθεί στο έργο της
συντήρησης των μνημείων του Ωδείου Ηρώδη Αττικού και της Στοάς Ευμένους, που
ολοκληρώθηκαν το 2015.
Τηλέφωνο: 210-3249166, 3233009, 3225385
Υπεύθυνος εκδήλωσης: Βασιλική Μυλωνά, Σοφία Παπιδά
Αρχαιολογικός χώρος Λυκείου
Πέμπτη 26-5-2016
Ώρα εκδήλωσης: 10:30
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου και αναδρομή στην ιστορία της περιοχής
από το 1959, όταν συλλαμβάνεται η ιδέα δημιουργίας του Πνευματικού Κέντρου της
Αθήνας ως τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών για την ανέγερση του Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης το 1995, την αποκάλυψη της παλαίστρας και την ανάδειξη της θέσης
Τηλέφωνο: 210 3251744
Υπεύθυνος εκδήλωσης: Νίκη Σακκά
Αρχαιολογικός Χώρος Ακαδημίας Πλάτωνος
Πέμπτη και Παρασκευή 26 &27 Μαΐου 2016.
Ώρα εκδήλωσης: 9:00
Σημείο συνάντησης: Κρατύλου και Τριπόλεως
Σχολικές ομάδες πρωτοβάθμιας εκπ/σης θα έρθουν σε επαφή με φυσικά αντικείμενα
τα οποία αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία μορφών τέχνης.
Τηλέφωνο: 210 3313340
Υπεύθυνος εκδήλωσης: Μ. Παναγιωτόπουλος, Τ. Χατζηευθυμίου
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Αγοράς
Παρασκευή 27.05.2016
Ώρα εκδήλωσης:1 0.30
Σημείο συνάντησης: Αδριανού 24
Περιήγηση και δραστηριότητες στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Αγοράς για σχολικές
ομάδες Γ έως ΣΤ Δημοτικού, με θέμα την πολυδιάστατη σχέση της φυσικής με την
πολιτιστική κληρονομιά και στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε
θέματα προστασίας τους.
Τηλέφωνο: 210 3210196
Υπεύθυνος εκδήλωσης: Μαρία Λιάσκα

