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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για επίσκεψη σχολείων  

στη «ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»  

  

Σας ενημερώνουμε ότι η «ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» σε συνεργασία με τα 
Τμήματα Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας διοργανώνει 
πρόγραμμα επισκέψεων – ξεναγήσεων σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 
στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο ποιητής Κωστής Παλαμάς και στεγάζεται σήμερα η «ΣΤΕΓΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ».  

Ειδικότερα για την εκπαιδευτική κοινότητα έχει καταρτιστεί το εξής πρόγραμμα  
λειτουργίας και επισκέψεων σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, που ισχύει 
από 30 Σεπτεμβρίου 2019:  

 
ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ώρες:  10.00  έως  13.00 

  
Οι επισκέψεις – ξεναγήσεις του κοινού γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 18.00-21.00 και 
Σάββατο, ώρες  10.00 - 13.00.   

 
Η επίσκεψη κάθε σχολείου θα πρέπει να προγραμματισθεί με προηγούμενη 

επικοινωνία με την «Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς» μέσω email ή τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. 

 
Σε κάθε επίσκεψη ο μέγιστος αριθμός μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 – 25  

άτομα και θα υπάρχουν απαραίτητα  2  συνοδοί. Για ομάδα μαθητών κάτω των 15 ατόμων 
αρκεί ένας συνοδός. 

Κάθε ομάδα μαθητών / επισκεπτών μπορεί με τους διδάσκοντες ή τους συνοδούς τους 
να προετοιμάσει κάποια δράση εντός του κτιρίου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν εκ των προτέρων ενημερωθεί οι υπεύθυνοι της «Στέγη Γραμμάτων 
Κωστής Παλαμάς» και θα έχουν συμφωνήσει.  

 Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 
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Η επίσκεψη των σχολείων στο σπίτι που γεννήθηκε ο μεγάλος μας Ποιητής θα περιλαμβάνει:  
1. Ξενάγηση στο εκθετήριο στο ισόγειο του κτιρίου, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει 

την προτομή του Ποιητή και την έκθεση που αφορά την ιστορία του κτιρίου, καθώς 

και όποια άλλη έκθεση φιλοξενείται  εκεί κατά τον χρόνο της επίσκεψης. Στον ίδιο 

χώρο βρίσκεται έκθεση βιβλίων και  πληροφοριών για την Ματθίλδη Σεράο. Μέχρι το 

τέλος του 2019 θα φιλοξενείται στον χώρο έκθεση με τίτλο «Η εποχή του 

Ολυμπιακού Ύμνου – Ολυμπιακοί Αγώνες - στο σπίτι του Κωστή Παλαμά». 

 

2. Ξενάγηση στους λοιπούς χώρους του ισογείου όπου εκτίθενται φωτογραφίες και 

πληροφοριακό υλικό για την ζωή του Ποιητή καθώς και στον χώρο της βιβλιοθήκης 

αχαιών λογοτεχνών, των ενθυμίων και της αυλής. 

 

3. Ξενάγηση στον Α’ όροφο, στους χώρους του σπιτιού, στο σαλόνι  της οικογένειας, 

στο δωμάτιο που γεννήθηκε ο ποιητής και στις υπόλοιπες αίθουσες ψηφιακής 

περιήγησης, όπου θα γίνονται προβολές ειδικών ντοκιμαντέρ (ανάλογα με την ηλικία 

των μαθητών – επισκεπτών ) διάρκειας από 10 έως 40 λεπτά και που αφορούν την  

ζωή και το έργο του ποιητή. Τα ντοκιμαντέρ που θα προβάλλονται, είναι από το 

αρχείο της Ε.Ρ.Τ., το υπουργείο παιδείας, αλλά κυρίως σπονδυλωτή ταινία τριών 

ενοτήτων διάρκειας 16, 20 & 14 λεπτών αντίστοιχα, που παρουσιάζει αποκλειστικά η  

«Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς», παραγωγής Σταμάτη Τσαρουχά. 

 

4.  Η ξενάγηση στον Α’ όροφο θα ολοκληρώνεται στο αναγνωστήριο – βιβλιοθήκη του 

κτιρίου όπου θα λαμβάνει χώρα και η όποια δράση έχει τυχόν προγραμματισθεί.  

 

5. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της ξενάγησης και της περιήγησης στο κτίριο, θα 

κυμαίνεται περίπου από μία ώρα έως μία και μισή, ανάλογα με τη διάρκεια του 

ντοκιμαντέρ ή τη δράση που τυχόν θα λάβει χώρα εντός του κτιρίου. 

 
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους της «ΣΤΕΓΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» 
για τον προγραμματισμό των επισκέψεων είναι:  
Email: info@sgkpalamas.gr                                                                                                                  
Τηλ.  Επικοινωνίας:    2616007301 – 6944561335 – 6945745401 – 6947382401   
       
 
….   

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                        Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
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