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Ανοιχτά Μνημεία 
 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, εγκαινίασε ένα νέο πρόγραμμα δράσεων για τη 

γνωριμία με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. Πρόκειται 

για διαδρομές στο χώρο και το χρόνο της Θεσσαλονίκης μέσα από επισκέψεις σε 

εμβληματικά μνημεία και χώρους – τοπόσημα της σύγχρονης πόλης με 

εμψυχωτές αρχαιολόγους και αρχιτέκτονες της Εφορείας. Το πρόγραμμα θα 

διαρκέσει όλη τη χρονιά.  

Κατά τον μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: 
 

Ø  Παρασκευή στο Λουτρό, 18 & 25 Μαΐου 2018: 

 
Συναντήσεις γνωριμίας με το Μπέη Χαμάμ (Λουτρά «Παράδεισος») και την 

έκθεση «1917. Μνημεία στις φλόγες». Ώρες: 11:00-13:00. 

 

 

 

Ø  Σάββατο στην Αγορά, 5 Μαΐου 2018: 
 

Συναντήσεις γνωριμίας με τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της 

Αρχαίας Αγοράς. Ώρες: 11.00-13.00. 

 

 

 
Ø  Σάββατο στο Επταπύργιο, 5 & 26 Μαΐου 2018: 

 

Συναντήσεις γνωριμίας με το Επταπύργιο. Ώρες: 11.00-13.00. 

 

 

 
Ø  Κυριακή στο Ανάκτορο, 13 Μαΐου 2018: 

 

Συναντήσεις γνωριμίας με το Γαλεριανό Ανακτορικό Συγκρότημα. Ώρες: 

11.00-13.00. 

 

 

 

Ø  Κυριακή στη Ροτόντα, 20 Μαΐου 2018: 

 

Συνάντηση γνωριμίας με τη Ροτόντα. Ώρες: 11.00-13.00. 

 

 

 

Ø  Είσοδος: ελεύθερη. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (βλ. πλαίσιο). 
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Επιμορφωτική ημερίδα 

 
Την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 

και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

συνδιοργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Γνωριμία με τα μνημεία 

της πόλης, τις δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Αρχαίας Αγοράς «Γ. Βελένης» και ώρες 
11.30-13.30. Θα προηγηθεί, κατά τις ώρες 9.30-10.30, θεματική 

ξενάγηση σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση της μόνιμης έκθεσης 

του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς από αρχαιολόγο της Εφορείας. 

 

 

 

Προβολή φοιτητικών ντοκιμαντέρ 

 

Την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00, η Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Πόλης Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και 

το περιοδικό parallaxi παρουσιάζουν 13 φοιτητικά ντοκιμαντέρ με θέμα 

το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 στο πλαίσιο του μαθήματος 

«Επιλογές: Το Ντοκιμαντέρ στην Αρχιτεκτονική [07ΤΤ10]». 

 

 

 

Μουσική εκδήλωση 

 

Την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί στο 

Βυζαντινό Λουτρό μουσική βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό έντεχνο 

τραγούδι. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Σύλλογο Οικογενειών ΑμεΑ 

του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σε συνεργασία με το Ωδείο «ΣΕΙΡΙΟΣ». 

 
 

Θεατρική παράσταση 

 

Το Σάββατο, 19 Μαΐου 2018  θα παρουσιαστεί από το Κρατικό Θέατρο 

Βορείου Ελλάδος το θεατρικό έργο «Δεν σε ξέχασα ποτέ» του Λ. Ναρ στο 

Ωδείο της Αρχαίας Αγοράς. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τον 
Σύλλογο Υπαλλήλων Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο των δράσεων «Οι 

εργαζόμενοι του πολιτισμού στην κοινωνία». 

 

 

 

Εορτασμός Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης συμμετέχει στον εορτασμό 

της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, που για το 2018 έχει ως θέμα «Μουσεία 

και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό», με τις παρακάτω 

εκδηλώσεις: 
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Την Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018  και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί 
περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στο Κέντρο Ενημέρωσης του 

Γαλεριανού Συγκροτήματος και θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση. 

 

 

Την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί 

περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της  Αρχαίας 
Αγοράς. Απαραίτητη η τηλεφωνική δήλωση συμμετοχής (2313 310 422). 

Την ίδια ημέρα και ώρα 19:00, «Δικτυωνόμαστε με την παράδοση». 

Ομάδες του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης με μακεδονίτικες 

ενδυμασίες θα δώσουν παράσταση με παραδοσιακούς χορούς με ζωντανή 

μουσική από παραδοσιακούς οργανοπαίχτες στην πλατεία του 

αρχαιολογικού χώρου. 

 

 

 

Την ίδια ημέρα, την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018,  θα πραγματοποιηθούν 

ξεναγήσεις στην έκθεση «Μνημεία στις Φλόγες» που παρουσιάζεται στο 

Μπέη Χαμάμ (βλ. πρόγραμμα «Ανοιχτά Μνημεία»). 
 

 

 

Το Σάββατο, 19 Μαΐου 2018  και ώρα 11:00 τα μέλη της Περιφερειακής 

Βιβλιοθήκης Χαριλάου θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη  και θα ξεναγηθούν 

στον αρχαιολογικό χώρο του Γαλεριανού Συγκροτήματος και στο 

πληροφοριακό κέντρο της Αψιδωτής Αίθουσας επί της Δ. Γούναρη. Η 

επίσκεψη θα λάβει χώρα στο πλαίσιο των δράσεων «Εκτός των τειχών» με 

αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. 

 

 

Μουσική εκδήλωση 

 

Τη Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 

θα φιλοξενήσει στη Ροτόντα την εναρκτήρια μουσική εκδήλωση του 8ου 

Διεθνούς Συνεδρίου Ορθοδόξου Θεολογίας. 

 

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν η μεικτή χορωδία Νέων «Άγιος Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος», η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και η 

Χορωδία «Ρωμανός ο  Μελωδός» υπό τη διεύθυνση του Άρχοντα Πρωτοψάλτη 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη. 

 
 

 

Μουσική εκδήλωση 

 

Την Παρασκευή, 25 Μαΐου 
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2018 η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στη Ροτόντα 

συναυλία με έργα του Claude Debussy. 

 
 

 

Έκθεση «1917: Μνημεία στις Φλόγες» 

 

Συνεχίζεται η έκθεση στο Μπέη Χαμάμ (Λουτρά «Παράδεισος»), η οποία 

περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από φορείς της πόλης, από το αδημοσίευτο 
αρχείο σχεδίων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, αλλά και 

από ευρήματα των πρόσφατων ανασκαφών με αφορμή την κατασκευή του 

Μετρό και σκιαγραφεί μέσα από απτά τεκμήρια την επιρροή της 

πυρκαγιάς του 1917 στο ιστορικό πρόσωπο της πόλης. Διάρκεια: έως 31 

Δεκεμβρίου 2018. 

 

 

 

Διαγωνισμός συγγραφής αφηγήματος 

 

Συνεχίζονται οι υποβολές συμμετοχής στον διαγωνισμό συγγραφής 

αφηγήματος μνήμης με θέμα το Μπέη Χαμάμ (Λουτρά «Παράδεισος»). Η 
προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018. 

 

 

 

 

 


