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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε. 

Α.  

Τυχεροί όσοι βρέθηκαν στις Ράχες! 

http://stilida.com/politistika/tyxeroi-osoi-bre8ikan-raxes/ 

Καταχειροκροτήθηκαν τα παιδιά του 1ου Δημοτικού Εχιναίων για την καταπληκτική 
παράσταση που παρουσίασαν την Τετάρτη το απόγευμα στην πλατεία των Ραχών! 

Οι μαθητές παρουσίασαν την παράσταση  ”Όρνιθες …στο σημερινό μας κοτέτσι” 
,μια παράσταση διαχρονική  με μουσική ,διαλόγους και κοστούμια με σαφείς 
αρχαιοελληνικές αναφορές ! 

Με την υποστήριξη του διευθυντή του Σχολείου κου Βασίλη Τζελέπη ,της 
γυμνάστριας κας Κατερίνας Πολυμέρου-Σκάρλα υπεύθυνης για τις χορογραφίες,της 
κας Σοφίας Στάμου που επιμελήθηκε τα ενδύματα και το κόσμημα ,η παράσταση 
είναι το δίχως άλλο άξια συγχαρητηρίων και θερμών χειροκροτημάτων! 

Μπράβο σε όλους όσους εργάστηκαν γι’ αυτή την όμορφη βραδιά που μας χάρισαν 
στην πλατεία των Ραχών,μπράβο στα παιδιά  για την τόσο καλή ερμηνεία και για το 
κέφι τους ,μπράβο σε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τα παιδιά του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Εχιναίων! 

 

 

http://stilida.com/politistika/tyxeroi-osoi-bre8ikan-raxes/
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B. 
 
Ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους με επιτυχία την Κυριακή 19/5 οι 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών & 
Κλασικών Αρχαιοτήτων στη Λαμία, την Αταλάντη και την Ελάτεια, 
στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.  

lamiatimes.gr 

Με εξαιρετική επιτυχία, στην κατάμεστη Αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο 
Κάστρο Λαμίας, παρουσιάστηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου από το 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Εχιναίων η παράσταση ‘’Οι όρνιθες… στο σημερινό μας κοτέτσι’’. Η 
παράσταση αποτελεί το επιστέγασμα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πατρίδα του 
άνδρα είναι όπου κι αν ευημερεί» το οποίο απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι μόνο, σε 
παιδιά παλιννοστούντων Ελλήνων και σε αλλοδαπούς μαθητές. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται με ευθύνη της κ.Σοφίας Δημάκη, Τμηματάρχη Μουσείων της Εφορείας 
και του εκπαιδευτικού κ. Βασίλη Τζελέπη και συμπληρώνεται από θεματικές 
ξεναγήσεις με αναφορά στο αρχαίο θέατρο,βάσει των εκθεμάτων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Λαμίας. Η δραματοποίηση του γνωστού αλλά τόσο επίκαιρου έργου του 
Αριστοφάνη, προσαρμοσμένου αριστοτεχνικά στην σημερινή πραγματικότητα, έδωσε 
στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά και παράλληλα να 
αφομοιώσουν πληροφορίες σχετικές με τον αρχαίο πολιτισμό μέσα από την 
παγκόσμια γλώσσα του θεάτρου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο 
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αθανάσιος Σιούτας και η Σχολική 
Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ελένη Καραγεώργου και προλόγισαν, 
πλην των άμεσα εμπλεκόμενων, οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.κ. Πολυξένη Παπαγιαννοπούλου 
και Γεώργιος Σταυρόπουλος,ο οποίος είχε και την ευθύνη του συντονισμού των 
σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στις δράσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamiatimes.gr/2013/05/blog-post_9813.html
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Γ.  

“Οι όρνιθες…στο σημερινό μας κοτέτσι” στην πλατεία των Ραχών! 

http://stilida.com/politistika/oi-orni8es-sto-simerino-kotetsi-plateia-raxwn/ 

 

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ., στην πλατεία του χωριού των Ραχών, τα παιδιά 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Εχιναίων θα παρουσιάσουν την θεατρική 
παράσταση  ‘’Οι όρνιθες… στο σημερινό μας κοτέτσι’’. 

Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη παράσταση παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία 
 την Παρασκευή 17 Μαϊου στην κατάμεστη  αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο 
Κάστρο Λαμίας, στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. 

Η παράσταση αποτελεί το επιστέγασμα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πατρίδα 
του άνδρα είναι όπου κι αν ευημερεί» το οποίο απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι μόνο, σε 
παιδιά παλιννοστούντων Ελλήνων και σε αλλοδαπούς μαθητές. Η δραματοποίηση 
του γνωστού αλλά τόσο επίκαιρου έργου του Αριστοφάνη, προσαρμοσμένου 
αριστοτεχνικά στην σημερινή πραγματικότητα, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να 
εκφραστούν καλλιτεχνικά και παράλληλα να αφομοιώσουν πληροφορίες σχετικές με 
τον αρχαίο πολιτισμό μέσα από την παγκόσμια γλώσσα του θεάτρου. 

Η παρακολούθηση της παράστασης στις Ράχες θα είναι δωρεάν. 

 

 

http://stilida.com/politistika/oi-orni8es-sto-simerino-kotetsi-plateia-raxwn/
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Δ.  
 
Η ΙΔ’ ΕΠΚΑ γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 
Σε Λαμία, Αταλάντη και Ελάτεια 

  από Archaeology newsroom  
 

Mε σειρά εκδηλώσεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη Λαμία, την Αταλάντη και 
την Ελάτεια, την Παρασκευή 17, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2013, η 
ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων συμμετέχει στον εορτασμό 
της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2013. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

Λαμία 

Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 θα πραγματοποιηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Λαμίας οι παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φθιώτιδας: 

— «Πατρίδα του άνδρα είναι όπου κι αν ευημερεί»: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
μαθητές Δ’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Φθιώτιδας, 11:30-13:00. 

— «Οι Όρνιθες… στο σημερινό μας κοτέτσι», (Όρνιθες Αριστοφάνη): θεατρική 
παράσταση από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων Φθιώτιδας, 10:00-11:00 

— Ξεναγήσεις για σχολικές ομάδες, 9:00-13:00. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archaiologia.gr/members/archaeology/
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Ε. 

Ο γιορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στη Φθιώτιδα. 
ΛΑΜΙΑ FM-1 
 

 

Ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους με επιτυχία την Κυριακή 19/5 οι 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών 
Αρχαιοτήτων στη Λαμία, την Αταλάντη και την Ελάτεια, στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. 

Με εξαιρετική επιτυχία, στην κατάμεστη  Αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο 
Κάστρο Λαμίας, παρουσιάστηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου από το 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Εχιναίων η παράσταση ‘’Οι όρνιθες… στο σημερινό μας κοτέτσι’’. Η 
παράσταση αποτελεί το επιστέγασμα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πατρίδα του 
άνδρα είναι όπου κι αν ευημερεί» το οποίο απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι μόνο, σε 
παιδιά παλιννοστούντων Ελλήνων και σε αλλοδαπούς μαθητές. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται με ευθύνη της κ. Σοφίας Δημάκη, Τμηματάρχη Μουσείων της Εφορείας 
και του εκπαιδευτικού κ. Βασίλη Τζελέπη και συμπληρώνεται από θεματικές 
ξεναγήσεις με αναφορά στο αρχαίο θέατρο, βάσει των εκθεμάτων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Λαμίας. Η δραματοποίηση του γνωστού αλλά τόσο επίκαιρου έργου του 
Αριστοφάνη, προσαρμοσμένου αριστοτεχνικά στην σημερινή πραγματικότητα, έδωσε 
στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά και παράλληλα να 
αφομοιώσουν πληροφορίες σχετικές με τον αρχαίο πολιτισμό μέσα από την 
παγκόσμια γλώσσα του θεάτρου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο 
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αθανάσιος Σιούτας και η Σχολική 
Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ελένη Καραγεώργου και προλόγισαν, 
πλην των άμεσα εμπλεκόμενων, οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.κ. Πολυξένη Παπαγιαννοπούλου 
και Γεώργιος Σταυρόπουλος, ο οποίος είχε και την ευθύνη του συντονισμού των 
σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στις δράσεις. Ξεναγήσεις για το κοινό 
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στις μόνιμες εκθέσεις του 
Μουσείου από αρχαιολόγους της Εφορείας με ελεύθερη είσοδο.  

http://www.lamiafm1.gr/index.php/mikra-themata/item/8711-%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1.html
http://www.lamiafm1.gr/media/k2/items/cache/4efdb9ff61a23e563e19c3399fbcd925_XL.jpg
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ΣΤ. 

Και η…Διεθνής Ημέρα Μουσείων, στη Φθιώτιδα. 

ΛΑΜΙΑ FM-1 

 

Η ΙΔ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2013 
  
Η ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής και επικοινωνιακής της  πολιτικής,  συμμετέχει για μια ακόμη φορά 
στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα:«Μουσεία (Μνήμη + 
Δημιουργικότητα) = Κοινωνική Αλλαγή», με σειρά εκδηλώσεων οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν στη Λαμία, την Αταλάντη και την Ελάτεια, την Παρασκευή 17, το 
Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2013, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 
ΛΑΜΙΑ 
Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας 
Π α ρ α σ κ ε υ ή 
Εκπαιδευτικές δράσεις με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Φθιώτιδας: 
► «Πατρίδα του άνδρα είναι όπου κι αν ευημερεί»: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
μαθητές Δ΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Φθιώτιδας, 11:30 – 13:00 
► «Οι Όρνιθες… στο σημερινό μας κοτέτσι», (Όρνιθες Αριστοφάνη): Θεατρική 
παράσταση από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων Φθιώτιδας, 10:00 - 11:00 
► Ξεναγήσεις για σχολικές ομάδες, 9:00-13:00 
Σ ά β β α τ ο  &  Κ υ ρ ι α κ ή 
► Ξεναγήσεις για ομάδες επισκεπτών στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, 10:00-
14:00 

 

http://www.lamiafm1.gr/index.php/mikra-themata/item/8628-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1.html
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