
 

 

 

 

 

Βιωματικές δράσεις γεμάτες ιστορία για 25 οικογένειες από την 
COSMOTE TV  
 

- Για πρώτη φορά, τα παιδιά και οι οικογένειές τους συμμετείχαν σε πραγματική 

ανασκαφή στην Αρχαία Κόρινθο  
23 Ιουλίου 2018 

 

Την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πραγματική αρχαιολογική ανασκαφή και να ξεναγηθούν σε χώρους 

μεγάλης ιστορικής σπουδαιότητας, είχαν περισσότερα από 40 παιδιά και οι οικογένειες τους, μέσα από 

το διαγωνισμό «Τα παιδιά ταξιδεύουν στην ιστορία με το COSMOTE HISTORY», που διοργάνωσε για 

τρίτη συνεχή χρονιά η COSMOTE TV. Στόχος του προγράμματος, το οποίο κάθε χρόνο εξελίσσεται και 

εμπλουτίζεται, είναι οι νέες γενιές να αποκτήσουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να γνωρίσουν και να 

αγαπήσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας.  

Φέτος, οι συμμετοχές στο διαγωνισμό του COSMOTE HISTORY, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Οι 

νικητές συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις που οργανώθηκαν σε δύο μεγάλης σπουδαιότητας 

αρχαιολογικούς χώρους, το Δίον (Θεσσαλονίκη) και την Αρχαία Κόρινθο.  

Στην Αρχαία Κόρινθο, με τη συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορίνθου, παιδιά και γονείς 

συμμετείχαν για πρώτη φορά ενεργά σε ανασκαφή. Μυήθηκαν από έμπειρη ομάδα αρχαιολόγων στα 

μυστικά της αρχαιολογικής μελέτης, μαθαίνοντας ολόκληρη τη διαδικασία που φέρνει ένα αρχαιολογικό 

εύρημα «στο φως», από τον χώρο ανασκαφής έως την προθήκη ενός μουσείου.  

«H συγκεκριμένη δράση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τα παιδιά που συμμετείχαν, καθώς τα γέμισε με 

ενθουσιασμό για την πολιτιστική τους κληρονομιά και τους έδωσε μια άμεση εμπειρία σχετικά με το πως οι 

αρχαιολόγοι δουλεύουν, ώστε να αποκαλύψουν το παρελθόν μας. Πιστεύω πως η πρωτοβουλία αυτή 

αξίζει να συνεχίσει, ώστε περισσότερα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν αυτού του είδους την 

εμπειρία. Ειδικά στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει μια τόσο μακρά και πλούσια ιστορία, είναι εύλογο να 

καλλιεργείται το ενδιαφέρον για το παρελθόν και η συμμετοχή σε ανασκαφές αποτελεί ένα συναρπαστικό 

μέσο, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες, ώστε να έρθουν σε επαφή με αυτό», δήλωσε ο 

Διευθυντής της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Christopher Α. Pfaff. 

Στην ολοήμερη εκδρομή στο Αρχαίο Δίον, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διαδραστικές ξεναγήσεις, 

γνώρισαν, μέσα από βιωματικά παιχνίδια, τα Ιερά της Δήμητρας, του Δία, της Ίσιδας-Τύχης και την Οικία 

του Διονύσου, ενώ τα παιδιά, με την καθοδήγηση εξειδικευμένων μουσειοπαιδαγωγών, έφτιαξαν δικές 

τους κατασκευές.  
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