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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
(E.E.M.A.A.) 

 
 

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
της, η νεοσύστατη Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Αιγύπτου 
παρουσιάζει, από το ∆εκέµβριο 2009 µέχρι και τον Μάιο 2010, κάθε 
δεύτερο Σάββατο του µήνα, εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά 
δηµοτικού µε θέµατα που αφορούν στις ποικίλες πτυχές του αιγυπτιακού 
πολιτισµού.  
 
 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - ΜΑΙΟΥ 2010 
 

Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου:  
   «Τουταγχαµών, ο λαµπερός πρίγκιπας.» 
 
Σάββατο 9 Ιανουαρίου:  
   «Πυραµίδες: τάφοι του µυστηρίου.» 
 
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου:  
   «Σχολείο-µαθητής-δάσκαλος: πώς να γράφεις ιερογλυφικά.» 
 
Σάββατο 13 Μαρτίου:  
   «Ακενατών-Νεφερτίτη: ο επαναστάτης φαραώ µε την πανέµορφη 
   γυναίκα.» 
 
Σάββατο 10 Απριλίου:  
   «Η καθηµερινή ζωή στις όχθες του Νείλου.» 
 
Σάββατο 8 Μαΐου:  
   «Θεοί, ζώα ή θεοί-ζώα.» 
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Πρωταγωνίστρια των προγραµµάτων είναι η κούκλα Χαλάουα και 
τα τέσσερα ατίθασα παιδιά της. Guest star, η γνωστή Μπουρµπουλήθρα 
έρχεται να αναστατώσει µε το µπρίο της το κουκλοθέατρο, µυώντας τα 
παιδιά στον µαγικό κόσµο της αρχαίας Αιγύπτου. Ακολουθούν αφήγηση 
αιγυπτιακών παραµυθιών και παιχνίδια που οξύνουν τη φαντασία και την 
εφευρετικότητα των παιδιών. Με τη συνοδεία αιγυπτιακής µουσικής τα 
παιδιά, µε την καθοδήγηση της κυρίας Γιαλουράκη, ταξιδεύουν στον 
κόσµο του µύθου. 
 
 
Η Σοφία Γιαλουράκη, µε σπουδές αρχαιολογίας στην Αίγυπτο, 
εκπαιδευτικός, συγγραφέας, εµψυχώτρια µουσειακών προγραµµάτων στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, µέλος του ICOM.  
 
Ο Βασίλης Χρυσικόπουλος, δρ Αιγυπτιολόγος, διδάσκει στο Τµήµα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 

 
Τόπος πραγµατοποίησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

 
Οι παρουσιάσεις ξεκινούν τον ∆εκέµβριο 2009 και θα γίνονται το δεύτερο 
Σάββατο κάθε µήνα για παιδιά και ενηλίκους στη µεγάλη αίθουσα του  
 

Κέντρου Προσχολικής Εκπαίδευσης Λίλιαν Λύκου, 
 

Φιλοκτήτου 4, Bύρωνας, 162.32, 210-76.22.100, ώρες 10.30-12.00 µ.µ. 
 

 
Επιβάλλεται η κράτηση θέσεων στο 6950-07.64.48. Το πρόγραµµα 
αρχίζει στις 10:30 π.µ. 

 
 

Τιµή εισιτηρίου: 7 ευρώ/παιδί, συνοδοί δωρεάν. 
 
 
 
Oργάνωση-επιµέλεια: Σοφία Γιαλουράκη, Βασίλης Χρυσικόπουλος. 
 
  


