
 

  

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Εκπαιδευτική ξενάγηση των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στο Κ.Φ.Α.Α 
Αθήνας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ακρόπολης 

Μέσα σε κλίμα μεγάλου ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική ξενάγηση των ασυνόδευτων 
ανηλίκων που φιλοξενούνται στο Κ.Φ.Α.Α Αθήνας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ακρόπολης. 
Στη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, οι 28 ανήλικοι είχαν τη 
δυνατότητα να κάνουν ένα ταξίδι στο παρελθόν και να γνωρίσουν από κοντά ευρήματα μίας από τις 
σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας της χώρας μας. Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι περπάτησαν και 
ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και θαύμασαν από κοντά τα εκθέματα του ομώνυμου 
Μουσείου.  
Για τη βέλτιστη αφομοίωση της όλης εμπειρίας, είχε γίνει νωρίτερα προετοιμασία από την εκπαιδευτικό της 
δομής και είχε μοιραστεί στους ανήλικους βοηθητικό υλικό, προκειμένου να είναι ενήμεροι για τον 
αρχαιολογικό χώρο που θα επισκέπτονταν.  
Η συνολική αποτίμηση της εκπαιδευτικής ξενάγησης έχει μόνο θετικό πρόσημο και δικαιολόγησε στον απόλυτο 
βαθμό το μορφωτικό χαρακτήρα της, καθώς όλοι οι ωφελούμενοι αποκόμισαν πολλαπλά εκπαιδευτικά οφέλη, 
με κυριότερο τη σημασία της διαφύλαξης της πολιτισμικής κληρονομιάς κάθε τόπου και κάθε ανθρώπου 
προσωπικά, στο πλαίσιο της αγαστής συνύπαρξης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. 
Το Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων Αθήνας θα ήθελε να εκφράσει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς τους 
αρμοδίους στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, τους υπαλλήλους του αρχιφυλακείου του Αρχαιολογικού Χώρου Ακροπόλεως, καθώς και το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης, και συγκεκριμένα τον πρόεδρο του Μουσείου, Καθηγητή κ. 
Δημήτριο Παντερμαλή και τον υπεύθυνο της Γραμματείας του Μουσείου, κ. Χρήστο Παπαδημητρίου, για την 
άψογη συνεργασία στη διοργάνωση και την επιτυχή υλοποίηση της εν λόγω εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

*** 

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, 

στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189,  από το  Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


