
Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην ΑθήναΔιαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα

Γνωρίστε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους 
της πόλης με τον πιο ευχάριστο 
και δημιουργικό τρόπο, 
στη δική σας γλώσσα!

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μετανάστες, πρόσφυγες Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μετανάστες, πρόσφυγες 
αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/ηαλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/η

••  Διαπολιτισμικοί περιηγητές πραγματοποιούν περιηγήσεις 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, 
στα ελληνικά/αγγλικά/γαλλικά/αραβικά/φαρσί. 

-Κάθε Σάββατο:Σάββατο: 10 πμ10 πμ (αραβικά, φαρσίαραβικά, φαρσί) 
-Κάθε Κυριακή: Κυριακή: 10 πμ10 πμ (γαλλικά, αγγλικά, ελληνικάγαλλικά, αγγλικά, ελληνικά) 
Διάρκεια περιήγησης: περίπου 1 ώρα

••  Διαπολιτισμικές περιηγήσεις πραγματοποιούνται 
σε ομάδες και σε επιπλέον μέρες και ώρες, κατόπιν 
συνεννόησης. 

••  Σημείο συνάντησης η είσοδος των συνεργαζόμενων 
μουσείων/αρχαιολογικών χώρων. 

Μην ξεχνάτε! απαιτείται προεγγραφήαπαιτείται προεγγραφή.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν!δωρεάν!
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Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου

••   Αρχαία ΑγοράΑρχαία Αγορά: 
 Αδριανού 24
••   Επιγραφικό ΜουσείοΕπιγραφικό Μουσείο: 
 Τοσίτσα 1
••   ΚεραμεικόςΚεραμεικός: 
 Ερμού 148
••   Μουσείο Νεότερου Μουσείο Νεότερου 
  Ελληνικού ΠολιτισμούΕλληνικού Πολιτισμού:  
  Λουτρό των Αέρηδων: 
 Κυρρήστου 8 
 Άνθρωποι και Εργαλεία:  
  Πανός 22 

Πλαίσιο υλοποίησηςΠλαίσιο υλοποίησης
Το έργο εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών» (ΟΠΣ 5075080), η 
οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα 2014-
2020 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(75% κοινοτικοί πόροι, 25% εθνικοί). 

ΠληροφορίεςΠληροφορίες
Τ 210 3638625 
E multaka@developathens.gr

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων  
ΕΑΤΑ ΑΕ–ΟΤΑ

Mult
A t h e n s

A t h e n s

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, 
Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
και Επικοινωνίας

Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και Διαπολιτισμικών Θεμάτων

Επιγραφικό Μουσείο
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών
Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης 
Τμήμα Διαπολιτισμικότητας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΕυρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Ασύλου, 

Ένταξης 
& Μετανάστευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ



Multaka: Διαπολιτισμικές Multaka: Διαπολιτισμικές 
περιηγήσεις στην Αθήναπεριηγήσεις στην Αθήνα
Μουσεία/αρχαιολογικοί χώροι 
ως σημεία συνάντησης

Η λέξη «multaka» στα αραβικά σημαίνει σημείο συνάντησης. 
Το πρόγραμμα MULTAKA στοχεύει στη συνάντηση των πολι-
τισμών και στην ανάδειξη του πολιτισμού ως κοινού μέσου 
εμπλουτισμού της ανθρώπινης ύπαρξης και συνύπαρξης. 
-Πού;-Πού; 
Λειτουργεί πιλοτικά σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
της Αθήνας.

-Γιατί;- Γιατί; 
Γιατί μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι λειτουργούν ως συν-
δετικός κρίκος μεταξύ της κοινωνίας καταγωγής/προέλευ-
σης και της κοινωνίας υποδοχής, συμβάλλουν στην αλληλο-
κατανόηση και αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμών, 
βοηθούν στην ένταξη και τη συμμετοχή των πολιτών 
τρίτων χωρών και ατόμων με μεταναστευτικό υπό-
βαθρο στο δημόσιο χώρο και ευαισθητοποιούν την 
τοπική κοινωνία. 

-Ποιοί;-Ποιοί;  
Μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο εκπαιδεύονται από εξειδικευμένο προσωπικό 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να διενεργούν 
διαπολιτισμικές περιηγήσεις σε άτομα με μεταναστευτικό 
και προσφυγικό υπόβαθρο και στο ευρύ κοινό. 

-Τι είναι η διαπολιτισμική περιήγηση;-Τι είναι η διαπολιτισμική περιήγηση;  
Μια διαδρομή στο χρόνο και τον χώρο με την οπτική  
και τα βιώματα ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό 
υπόβαθρο. Συζητούνται έννοιες με διαπολιτισμική απήχη-
ση, όπως η γραφή και η επικοινωνία, η δημοκρατία και οι 
τρόποι συμμετοχής στα κοινά, ο δημόσιος χώρος, τα προ-
βιομηχανικά χειρωνακτικά επαγγέλματα, το εμπόριο και η 
οικονομία, οι πρακτικές σωματικής υγιεινής, η έννοια του 
θανάτου και των ταφικών εθίμων. 
Σκοπός του προγράμματος είναι τα μουσειακά εκθέματα ή 
τα αντικείμενα των αρχαιολογικών χώρων να ενεργοποι-
ήσουν μνήμες, βιώματα, συναισθήματα και να οδηγήσουν 
σε ανταλλαγή εμπειριών και συνειδητοποίηση των κοινών 
αναγκών που συνέχουν τις ανθρώπινες κοινότητες. 

Κεραμεικός  

Αρχαία Αγορά

Επιγραφικό Μουσείο  

Μουσείο Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού 


