
 
 

Το Δίκτυο Πολιτισμού δήμου Αθηναίων Athens Culture Net μπροστά σε αυτήν την 

πρωτόγνωρη για όλους μας κατάσταση, στηρίζει την προσπάθεια των 

πολιτιστικών φορέων, οργανισμών και ομάδων, να κάνουν τον πολιτισμό 

προσβάσιμο σε όλους. Η λίστα ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς. 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής έχει ψηφιοποιήσει σημαντικά τμήματα των συλλογών της 
προκειμένου να τα διαφυλάξει από τη φθορά του χρόνου και της χρήσης, αλλά και να τα 
καταστήσει προσβάσιμα στο ευρύτερο κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου της.  

Εφημερίδες και Περιοδικά - Μικροταινίες 
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μία από τις πλουσιότερες συλλογές ελληνικών και ξένων 
εφημερίδων και περιοδικών από τον 18ο αιώνα έως σήμερα, μεγάλο μέρος των οποίων έχει 
ψηφιοποιηθεί. Το υλικό έως το 1948 μπορείτε να το μελετήσετε ψηφιακά εδώ 

Συντάγματα και Κανονισμοί  
Η Βιβλιοθήκη έχει προχωρήσει σε αναδρομική ψηφιοποίηση των συνταγματικών κειμένων 
που διατηρούνται στις Ειδικές Συλλογές δίνοντας προτεραιότητα στα ελληνικά 
συνταγματικά κείμενα της περιόδου από τα τέλη του 18ου έως τα μέσα του 19ου αιώνα.  
Το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως αναθεωρήθηκε το 2008, και ο Κανονισμός της 
Βουλής είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βουλής. 

Ιστορικό Κοινοβουλευτικό Αρχείο  
Η Βιβλιοθήκη διαχειρίζεται το Ιστορικό Κοινοβουλευτικό Αρχείο (1843-1967) και αυτή τη 
στιγμή διαθέτει ελεύθερα σε ψηφιακή μορφή: 

• Ευρετήρια των Πρακτικών των Εθνοσυνελεύσεων, της Βουλής και της Γερουσίας 
(1843 - 1862) 

• Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής (1843 - 1862) 
• Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής (1862 - 1910) 
• Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής (1910 - 1935) 
• Πρακτικά της Γερουσίας (1844 – 1861) 

Από το 1990 τα Πρακτικά της Βουλής παράγονται σε ψηφιακή μορφή και είναι στο 
μεγαλύτερο μέρος τους προσβάσιμα μέσω του δικτυακού τόπου της Βουλής 
www.hellenicparliament.gr  

Αρχεία 

Η πλουσιότερη αρχειακή συλλογή κρατικών/δημόσιων εγγράφων σχετίζεται με την 
Ελληνική Επανάσταση και την περίοδο της διακυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια και έχει 
δημοσιευθεί σε 25 τόμους στη σειρά Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. 

Ακολουθείστε τη σελίδα της Βιβλιοθήκης στο Facebook, όπου αναρτώνται σε καθημερινή 

σχεδόν βάση σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε συγκεκριμένα αρχεία, τεκμήρια και στην 

ιστορία τους!  

https://library.parliament.gr/Portals/6/pdf/digitalmicrofilms.pdf?ver=2018-05-09-104050-780
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/
http://www.hellenicparliament.gr/
https://paligenesia.parliament.gr/
https://www.facebook.com/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82-579679002242185/


 
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου μέσα από το ψηφιακό αρχείο του:  

Μια σημαντική συλλογή του γαλλικού και γαλλόφωνου πολιτιστικού χώρου των τριάντα 
τελευταίων ετών, είναι διαθέσιμη για ακρόαση, δωρεάν. Τα ψηφιακά αρχεία που ανοίγει 
για το κοινό το Γαλλικό Ινστιτούτο, χωρίζονται σε θεματικές (Μάης του’68, Οι μεγάλοι 
συγγραφείς, Θέατρο, Κινηματογράφος, Ιστορία, Οι Ελληνιστές, Ποίηση, Επιστήμες κ.ά.) 
,που περιλαμβάνουν διαλέξεις προσωπικοτήτων όπως οι Κώστας Αξελός, Πιέρ Μπουρντιέ 
, Κάρολος Κουν, Ζακλίν ντε Ρομιγί, Ζακ Λακαριέρ, Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Κώστας 
Γαβράς, Πίτερ Μπρουκ κ.ά.. 
 

Αναλυτικά οι θεματικές:  

-Μάης του 68: Κώστας Αξελός, Pierre Bourdieu 

-Οι μεγάλοι συγγραφείς: Nathalie Sarraute, Leopold Senghor, Claude Simon 

-Θέατρο: Κάρολος Κουν, Antoine Vitez, Γιάννης Κόκκος, Peter Brook 

-Κινηματογράφος: Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Κώστας Γαβράς, Ροβήρος Μανθούλης 

-Ιστορία: Georges Duby, Marc Ferro, Philippe Lacoue Labarthe 

-Οι Ελληνιστές: Jacqueline de Romilly, Jacques Lacarriere, Jean-Pierre Vernant 

-Ποίηση: Yves Bonnefoy, Michel Tournier, Miriam Cendrars) 

-Επιστήμες: Pierre-Gilles de Gennes, Hubert Reeves, Georges Charpak) 

-οι Συγγραφείς: Αρης Φακίνος, Βασίλης Αλεξάκης, Amin Maalouf  

Επιπλέον, ανακαλύψτε τον θαυμαστό κόσμο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου: 

H Culturethèque προσφέρει μια πλούσια διαδικτυακή συλλογή βιβλίων, μυθιστορημάτων, 
δοκιμίων, κόμικς, εφημερίδων, περιοδικών, μουσικών άλμπουμ, συναυλιών, διαλέξεων, 
διαδικτυακών μαθημάτων, παιχνιδιών, βίντεο... για όλες τις ηλικίες και όλες τις απαιτήσεις! 

Γίνετε μέλη αυτής της κοινότητας που έχει περισσότερους από 150.000 χρήστες και 
ανακαλύψτε περισσότερα από 70.000 κείμενα, 20.000 μουσικά άλμπουμ και 93 χώρες σε 
μια και μοναδική πλατφόρμα. 

Εγγραφείτε online και επωφεληθείτε μιας απεριόριστης πρόσβασης στις διαδικτυακές της 
πηγές, δωρεάν για 3 εβδομάδες! 

Στο τέλος αυτής της περιόδου και για όσο θα είναι κλειστή η Βιβλιοθήκη του 
Γαλλικού Ινστιτούτου, θα μπορείτε να παρατείνετε αυτήν την προσφορά, με αποστολή e-
mail στο culturetheque@ifa.gr 

 

 

 

https://www.ifa.gr/el/111-xronia/grandes-voix-el/7897-ifg-111-mai-68-el
https://www.ifa.gr/el/111-xronia/grandes-voix-el/7954-grandes-voix-ecrivains-el
https://www.ifa.gr/el/111-xronia/grandes-voix-el/7983-grandes-voix-theatre-el
https://www.ifa.gr/el/111-xronia/grandes-voix-el/8017-grandes-voix-cinema-el
https://www.ifa.gr/el/111-xronia/grandes-voix-el/8085-grandes-voix-thematique-histoire-el
https://www.ifa.gr/el/111-xronia/grandes-voix-el/8185-grandes-voix-les-hellenistes-el
https://www.ifa.gr/el/111-xronia/grandes-voix-el/8186-grandes-voix-poesie-el
https://www.ifa.gr/el/111-xronia/grandes-voix-el/8188-grandes-voix-thematique-sciences-el
https://www.ifa.gr/el/111-xronia/grandes-voix-el/8356-les-ecrivains-el
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/GR/register.aspx
mailto:culturetheque@ifa.gr


 
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Περιηγηθείτε στα αρχειακά δεδομένα των Γ.Α.Κ. 

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) αποτελούν τον Εθνικό Αρχειακό φορέα της χώρας, 

στον οποίο φυλάσσονται σπουδαίες συλλογές που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στις αρχειακές αυτές συλλογές αποτυπώνεται ο τρόπος με 

τον οποίο χειρίζονται, κράτος και πολίτες, όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα της ζωής τους. 

Ο πλούτος των πληροφοριών που περιέχουν είναι εντυπωσιακός και ανεξάντλητος για κάθε 

πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και 

οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας. 

  

Το δυναμικό σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων @ρχειομνήμων σας δίνει τη 

δυνατότητα να περιηγηθείτε στις αρχειακές συλλογές των Γ.Α.Κ., να 

αναζητήσετε τεκμήρια με βάση την αρχειακή περιγραφή τους και να δείτε στην οθόνη σας 

τα ψηφιακά τους αντίγραφα, που ζωντανεύουν τα ίχνη του παρελθόντος.  

 

http://arxeiomnimon.gak.gr/index.html    

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΝΕΟΥΣ  

OIFF Online Cinema: δωρεάν προβολές επιλεγμένων ταινιών απ’ όλο τον κόσμο για 

παιδιά, νέους, εκπαιδευτικούς και όλη την οικογένεια 

Το OIFF Online Cinema είναι μία online ανοιχτή κινηματογραφική αίθουσα ελεύθερης 

πρόσβασης, όπου μικροί και μεγάλοι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν ποιοτικές 

ταινίες για παιδιά και νέους. 

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας, συνεργάζεται με την Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού 

Πλάνου και μια σειρά παραγωγών και καλλιτεχνών του κινηματογράφου, διαμορφώνοντας 

ένα ποιοτικό πρόγραμμα που μεταδίδεται δύο φορές τη μέρα από τη σελίδα του Φεστιβάλ 

στο Facebook. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις προβολές κάθε πρωί στις 11 π.μ. και κάθε απόγευμα 

στις 6 μ.μ. στο https://www.facebook.com/olympiafestival/  

Η μετάδοση ξεκινάει αυτόματα, αρκεί να έχετε μπει στη σελίδα από λίγο νωρίτερα. 

 

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τρεις εκθέσεις περιμένουν να τις ανακαλύψετε στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου 

Ελλάδος, που συστήνουν στο ευρύ κοινό, κομμάτια της ιστορίας της εβραϊκής ζωής και 

κοινότητας στην Ελλάδα: 

-Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση 

https://www.jewishmuseum.gr/synagonistis-ellines-evrei-stin-ethniki-antistasi-6 

 

Έκθεση που επιχειρεί για πρώτη φορά να φωτίσει σε όλη της την έκταση μια ηρωική, όσο 

http://arxeiomnimon.gak.gr/index.html
http://arxeiomnimon.gak.gr/index.html
https://www.facebook.com/olympiafestival/
https://www.jewishmuseum.gr/synagonistis-ellines-evrei-stin-ethniki-antistasi-6


 
και ξεχασμένη σελίδα του ελληνικού εβραϊσμού. Να εξιστορήσει την ελληνική περίπτωση 

του αντιστασιακού αγώνα των Εβραίων εναντίον των δημίων τους την περίοδο του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Να τιμήσει ονομαστικά, μέσα από την παράθεση ιστορικών 

τεκμηρίων, ντοκουμέντων, εγγράφων, αντικειμένων της εποχής και, τέλος, 24 προσωπικών 

μαρτυριών που αφηγήθηκαν Έλληνες Εβραίοι αντιστασιακοί, όσους εκείνους τους μαύρους 

καιρούς, αρνήθηκαν να φορέσουν το κίτρινο άστρο. 

 

-Εβραϊκές γειτονιές της Ελλάδας 

https://www.jewishmuseum.gr/evraikes-gitonies-tis-elladas-2 

 

Μέσα από τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση, το Εβραϊκό Μουσείο 

της Ελλάδος επιχειρεί να φέρει τον επισκέπτη στις γειτονιές της Ελλάδος όπου ζούσαν 

Εβραίοι. Τον καλεί να γίνει κοινωνός σε οικείες, διαχρονικές και πανανθρώπινες ιστορίες, 

δείχνοντας την εικόνα ενός τρόπου ζωής πλούσιου σε παραδόσεις και ανθρώπινες σχέσεις, 

ενός κόσμου που ο πόλεμος κατέστρεψε για πάντα. 

 

-Εικόνες Ελλήνων Εβραίων 

https://www.jewishmuseum.gr/ikones-ellinon-evreon 

 

Με την  έκθεση αυτή το Μουσείο «ανοίγει» για το κοινό τις πύλες του Φωτογραφικού 

Αρχείου που διαθέτει, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φωτογραφιών από όλο το 

φάσμα του εβραϊκού πολιτισμού στην Ελλάδα. Το φωτογραφικό υλικό του Μουσείου 

απαρτίζεται από πρωτότυπες Α/Μ φωτογραφίες και τα τυπωμένα αντίγραφα τους, από 

έγχρωμες φωτογραφίες και διαφάνειες, που χωρίζονται για εύκολη ταξινόμηση και 

πρόσβαση, σε εκατό περίπου θεματικές κατηγορίες. Η θεματολογία των φωτογραφιών 

είναι πλούσια και καλύπτει όλο το εύρος της ζωής των Εβραίων στην Ελλάδα από τα τέλη 

του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ 

Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ) ιδρύθηκε το 2017 από τον αρχιμουσικό 
Διονύση Γραμμένο, αποτελούμενη από νέους Έλληνες μουσικούς από όλη την ελληνική 
επικράτεια αλλά και Έλληνες μουσικούς που ζουν στο εξωτερικό. 

Ακολουθείστε την στο youtube, δυναμώστε τον ήχο και απολαύστε δεξιοτεχνικές ερμηνείες 
σε έργα κλασσικής μουσικής, όπως το 2ο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Φέλιξ 
Μέντελσον (1809 – 1847). 

Διεύθυνση ορχήστρας: Διονύσης Γραμμένος  

https://www.youtube.com/channel/UCEaYhySufH0sl2_R029fjcw/videos 

 

 

 

 

https://www.jewishmuseum.gr/evraikes-gitonies-tis-elladas-2
https://www.jewishmuseum.gr/ikones-ellinon-evreon
https://www.youtube.com/channel/UCEaYhySufH0sl2_R029fjcw/videos


 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΙΑ – ΜΙΕΤ 

-Ανακαλύψτε 10.000 τεκμήρια από τις συλλογές του Αρχείου, που περιλαμβάνουν 
φωτογραφίες, χάρτες, καρτ ποστάλ, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και περιοδικών, θεατρικά 
προγράμματα, παρτιτούρες, διαφημίσεις και εφήμερα. 
 

http://www.elia.org.gr/digitized-collecti…/collections-tour/ 

 

-Εικονικές Περιηγήσεις στις Εκθέσεις του ΜΙΕΤ 

Δείτε τρία μοναδικά βίντεο από τις εκθέσεις που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Μέγαρο 
Εϋνάρδου (Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου): 

 

-Περιήγηση στην έκθεση ζωγραφικής του Κοσμά Ξενάκη «Χασάπηδες και Κριοφόροι» 

-Περιήγηση στην έκθεση του Σπύρου Παπαλουκά «Σχέδια και Μελέτες από Ιδιωτικές 
Συλλογές» 

-Δείτε το βίντεο της έκθεσης χαρτογραφίας «Από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο στον Gerard 
Mercator. Η Ελλάδα με τα μάτια των χαρτογράφων του 16ου αιώνα» 

   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Αποστολή του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι να ενθαρρύνει κάθε παιδί να 

ανακαλύπτει, να μαθαίνει, να χαίρεται και να διαμορφώνει τον εαυτό του… 

Μέσα από τη σελίδα του στο Facebook, το Μουσείο προτείνει ιδέες για δημιουργικές 

δράσεις στο σπίτι για τα παιδιά: ζωγραφική, πειράματα, προτάσεις για ανακύκλωση και 

διαφορετική χρήση των συσκευών και άλλα. 

https://www.facebook.com/ellinikopaidikomouseio/  

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Επισκεφθείτε online το μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας αλλά και ένα από τα 

σημαντικότερα του κόσμου! 

Στις συλλογές του Μουσείου, που αριθμούν περισσότερα από 11.000 εκθέματα, θα 

συναντήσετε ένα πανόραμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από τις αρχές της 

προϊστορίας έως την ύστερη αρχαιότητα. 

Για την online επίσκεψη πατήστε εδώ 

 

http://www.elia.org.gr/digitized-collecti…/collections-tour/
https://www.youtube.com/watch?v=LPFDcBGdIeY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=NohM1ufIPIk&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=7xto8NT48GU&t=23s
https://www.facebook.com/ellinikopaidikomouseio/
https://www.namuseum.gr/collections/


 
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Επισκεφθείτε το Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου και απολαύστε μεγάλες 

παραστάσεις στην οθόνη σας!  

Το Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου περιλαμβάνει τις συλλογές του ΕΘ, από το 

1932 έως το 2005, με σπάνιο  και  µερικές φορές µοναδικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνονται προγράµµατα των  παραστάσεων, αποκόµµατα  εφηµερίδων,  

φωτογραφικό υλικό, ηχητικά  ντοκουµέντα (από το 1955), βιντεοσκοπήσεις (από το 1994) 

και μουσικές παρτιτούρες. 

Πληροφορίες & παραστάσεις: http://www.nt-archive.gr/  

Για τις παιδικές παραστάσεις πατήστε εδώ  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 
Εικονική περιήγηση στην Ιστορική Οικία Λαζάρου Κουντουριώτη στην Ύδρα 

Κτισμένη την εποχή της ναυτικής ακμής του νησιού, στα τέλη του 18ου αιώνα, η Ιστορική 

Οικία δεσπόζει στη δυτική πλευρά του όρμου της Ύδρας. Ο πρόκριτος Λάζαρος 

Κουντουριώτης (1769–1852), υπήρξε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές φυσιογνωμίες 

της εποχής του, ο οποίος έθεσε τα πλοία, τα πληρώματα και την περιουσία του στην 

υπηρεσία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. 

Από το 2001, η Ιστορική Οικία λειτουργεί ως μουσείο, παράρτημα του Εθνικού Ιστορικού 

Μουσείου. 

Μπορείτε να επισκεφτείτε τους χώρους της κατοικίας ακολουθώντας τον παρακάτω 

σύνδεσμο: http://www.nhmuseum.gr/multimedia/panoramas/intro/index.html  

 

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ  

To Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας παρουσιάζει έξι σπουδαίες παραστάσεις της μακρόχρονης 

διαδρομής του. 

Παρακολουθείστε έξι εμβληματικές παραστάσεις, που αγαπήθηκαν από το κοινό και 

υμνήθηκαν από τους κριτικούς σε σκηνοθεσίες των Λευτέρη Βογιατζή, Στάθη Λιβαθινού, 

Μίνου Βολανάκη, Δημήτρη Καραντζά και Νίκου Μαστοράκη 

Από το Σάββατο 4 Απριλίου θα διατίθεται στο κοινό μια διαφορετική παράσταση από το 

αρχείο του Θεάτρου για 24 ώρες, από τις 11:00 το πρωί έως τις 11:00 της επόμενης μέρας. 

Το πρόγραμμα:  

-4/4: Oι δούλες, του Ζαν Ζενέ, σκηνοθεσία Λευτέρης Βογιατζής 

-5/4: Η Φόνισσα, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σκηνοθεσία Στάθης Λιβαθινός 

http://www.nt-archive.gr/
http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE
http://www.nhmuseum.gr/multimedia/panoramas/intro/index.html


 
-6/4: H κυρία από τη θάλασσα, του Χένρικ Ιψεν, σκηνοθεσία Μίνως Βολανάκης 

-7/4: Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας, του Φρήντριχ Ντύρενματ, σκηνοθεσία Στάθης 

Λιβαθινός 

-8/4: O Γυάλινος κόσμος, του Τενεσί Ουίλιαμς, σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς 

-9/4: Πριν την αποχώρηση, του Τόμας Μπέρνχαρντ, σκηνοθεσία Νίκος Μαστοράκης 

www.theatroodoukefallinias.gr    

 

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ 

Ελεύθερη πρόσβαση σε 12 εμβληματικές παραστάσεις 

Κάθε μέρα διατίθεται στο κοινό μια διαφορετική παράσταση από το αρχείο του Θεάτρου, η 

οποία είναι διαθέσιμη για 24 ώρες, από τις 10:00 το πρωί έως τις 10:00 της επόμενης 

μέρας. Επιπλέον, ελεύθερη είναι η πρόσβαση και στα προγράμματα των παραστάσεων, τα 

περισσότερα εκ των οποίων περιέχουν και το κείμενο της παράστασης. 

Το πρόγραμμα: 

-24/3:  Η Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση, σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και 

σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, 2015  

-25/3: Το Ευχαριστημένο της Μαρίνας Καραγάτση, σε διασκευή Έρις Κύργια και 
σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, 2018 
 
-26/3: Ύψωμα 731 σε κείμενο και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, 2019  
 
27/3: Η Αγριόπαπια του Χένρικ Ίψεν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, 2017  
 
28/3: Οι Τρειςευτυχισμένοι του Eugène Labiche, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, 2017 
 
-29/3: Τρεις Αδερφές του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, 2016  
 
-30/3: Μιράντα βασισμένο στην Τρικυμία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ σε διασκευή και 
σκηνοθεσία του Oskaras Korsunovas, 2016 
 
-31/3: Το Κτήνος στο Φεγγάρι του Richard Kalinoski (Playwright 615 Dove St. Oshkosh, WI 
54902 920.232.5635 rkalinoski@sbcglobal.net kalinosk@uwosh.edu), σε σκηνοθεσία Στάθη 
Λιβαθινού, 2009 
 
-1/4: Η Υπόθεση της Οδού Λουρσίν του Eugene Labiche, σε σκηνοθεσία Μάρθας 
Φριντζήλα, 2010 
 
-2/4: Βάκχες του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Renate Jett, 2008 
 
-3/4: Το Τυφλό Σημείο του Γιάννη Μαυριτσάκη, σε σκηνοθεσία Μάρθας Φριντζήλα, 2008 
 

http://www.theatroodoukefallinias.gr/


 
-4/4: Δάφνης και Χλόη, Ταξίδι Αναψυχής βασισμένη στο αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα 
του Λόγγου και στη μετάφραση του Ρόδη Ρούφου, σε σκηνική σύνθεση και σκηνοθεσία του 
Cezaris Grauzinis, 2006 
 
Περισσότερες πληροφορίες: εδώ 
 

 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 

 «Το Θέατρο Τέχνης -και- στο σπίτι» 

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν καινοτομεί καθώς προσφέρει τη δυνατότητα on demand 

παρακολούθησης των τρεχουσών παραστάσεων μέσα από την ιστοσελίδα του 

www.theatro-technis.gr  

Η νέα αυτή δυνατότητα αφορά σε παραστάσεις της σεζόν που παίζονται αυτή τη στιγμή 

στις δύο σκηνές του και απευθύνονται τόσο στο ενήλικο, όσο και στο εφηβικό και παιδικό 

κοινό. 

Για να παρακολουθήσετε τις παραστάσεις έναντι ενός πολύ χαμηλού αντιτίμου, πατήστε 

εδώ 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 

Σπάνια έργα τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζονται στο 
goulandris.gr και είναι προσβάσιμα για ελεύθερη ψηφιακή περιήγηση από το σπίτι.  

Ψηφιακές αναπαραγωγές 148 έργων, εικόνες λεπτομερειών και ηχητικές ξεναγήσεις σε δύο 
γλώσσες προσφέρουν μία ολοκληρωμένη οπτική των έργων τέχνης αλλά και ένα νέο σημείο 
επαφής με το Μουσείο.  

Εξερευνήστε έργα των Van Gogh, Picasso, El Greco, Monet, Rodin, Miró, Degas, Giacometti, 
Cézanne, Παρθένη, Τσαρούχη, Μόραλη και άλλων δημιουργών της νεότερης και σύγχρονης 
τέχνης. Ανακαλύψτε λεπτομέρειες που κρύβονται στο πίσω μέρος των καμβάδων, για τη 
δημιουργία των έργων, την ιστορία τους, και τη ζωή των καλλιτεχνών.  

 https://goulandris.gr/el/collection/works-of-art  

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β & Ε ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ 

«Η Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική Ζωγραφική 20ος αι.» 

Η…περιπέτεια της ανθρώπινης μορφής στην ιστορία της ελληνικής ζωγραφικής του 20ου 
αιώνα στην οθόνη σας! 

Επισκεφθείτε ψηφιακά την έκθεση «Η Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική Ζωγραφική 20ος 
αι.», από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου και του 
Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη, μέσα από μια μοναδική ξενάγηση. 

https://poreiatheatre.com/blog/article/342/dwrean-19-parastaseis-apo-arxeio-toy-8eatroy-diaforetikh-parastash-ka8e-hmera/
https://vimeo.com/ondemand/theatrotechnis
https://goulandris.gr/el/collection/works-of-art?fbclid=IwAR1w01UJlV-z88Gz8In4vNjoU2L2Hk-MXDY1afaDkegddwi26cUmH7OgJiA


 
 

Η ξενάγηση παρέχεται δωρεάν: bit.ly/CliomuseGR 

Επιπλέον, ανακαλύψτε παιχνίδια και εκπαιδευτικά εργαλεία που διασυνδέουν το έργο του 

Σπύρου Παπαλουκά με τα Έργα Ακροπόλεως-Φιλοπάππου (Πικιώνης) και το εικαστικό έργο 

των Γκίκα και Παρθένη 

http://synthesis.ipet.gr/portal/home-gr/ 
 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

 
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στηρίζοντας την εκστρατεία «Μένουμε Σπίτι», προσφέρει 

δωρεάν online παρακολούθηση των κινηματογραφικών του παραγωγών ντοκιμαντέρ 

ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου, οδοιπορικά σε περισσότερες από είκοσι πόλεις 

της Μικράς Ασίας, καταγραφή των θαλάσσιων ταξιδιών του ελληνικού λαού στην Κύπρο και 

τον Λίβανο κ.α. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://films.ime.gr/ και παρακολουθείστε δωρεάν τα 

ντοκιμαντέρ:  

Mίλητος... Mία Πόλις σε Tέσσερις Διαστάσεις, Mικρά Aσία... Aναζητώντας Όσα δεν Έβησε 

ο Χρόνος, Tο Κερί που δε Σβήνει... Στα Χνάρια του Χριστιανισμού της MικράςAσίας, 

Θαλάσσιοι Δρόμοι – Κύπρος, Tα Λιμάνια της Πορφύρας, Ερμογένους Οίκος 

Παράλληλα, μέσα από τους κόμβους του Ιδρύματος, μπορείτε να επισκεφθείτε το 

πρόγραμμα  «Η Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο», έναν πρωτοποριακό τρόπο παρουσίασης 

της Ελληνικής Ιστορίας που έχει παραχθεί από διακεκριμένους ιστορικούς, ερευνητές, 

αρχαιολόγους και επιστήμονες της πληροφορικής. Το έργο αναφέρεται σε όλες τις εκφάνσεις 

της δραστηριότητας των Ελλήνων: ιστορία, τέχνες, πολιτισμός, ιδιωτικός βίος, κοινωνία, 

οικονομία κτλ, από την Προϊστορία έως σήμερα. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο ως 

κατάλληλο, επιστημονικά και παιδαγωγικά, εκπαιδευτικό λογισμικό: 

http://www.e-history.gr/, 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Το Ίδρυμα προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να περιηγηθούν ψηφιακά στον 

κοινοβουλευτισμό, τη δημοκρατία και την ιστορία. 

https://bit.ly/CliomuseGR?fbclid=IwAR1mkE3H7osAyT_h3XCAhPfArFVv5enhniEtpCyMIkZJIu-52ZKU1T_TQDE
http://synthesis.ipet.gr/portal/home-gr/
http://films.ime.gr/
http://www.e-history.gr/


 
Μέσα από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος έχετε πρόσβαση σε:  

• βιβλία σε ψηφιακή μορφή  

• ερευνητικά προγράμματα 

Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα-τεκμηρίωση-διάχυση 

Αντιπρόσωποι των Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό. Βιογραφική Τεκμηρίωση 

• ψηφιακές εκθέσεις 

• ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες  

Ακολουθήστε το Ίδρυμα στο facebook για τακτική ενημέρωση. 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 

Μέσα από το πρόγραμμα #snfccAtHome το ΚΠΙΣΝ επιδιώκει να μοιράζετε μαζί μας τρόπους 
για να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε, να ανακαλύπτουμε και να διασκεδάζουμε, από το 
σπίτι! 

Ακούστε  μια νέα σκηνική ανάγνωση των ποιημάτων της Σαπφούς στο Θεατρικό Αναλόγιο 
του ΚΠΙΣΝ από τον Γιώργο Γάλλο και τη Θεοδώρα Τζήμου, υπό το σκηνοθετικό βλέμμα 
του Δημήτρη Καραντζά και εμβαθύνετε στον κόσμο της ποίησης με αφορμή την 
έκθεση «ΠΟΙΗΤΙΚΑ: Η ζωγραφική συναντάει την ποίηση» του Γιάννη Ψυχοπαίδη. Ο Νίκος 
Κουρής και η Αμαλία Μουτούση απαγγέλουν επιλεγμένα ποιήματα μεγάλων ποιητών 
μας, ενώ τέσσερις από τους σημαντικότερους κριτικούς λογοτεχνίας προσεγγίζουν το έργο 
σπουδαίων Ελλήνων ποιητών, οι οποίοι ενέπνευσαν το έργο του Έλληνα ζωγράφου. 
Εμπλουτίστε τη γνωριμία σας με την ποίηση μέσα από τη σειρά διαλέξεων «Πάνω σ' έναν 
αρχαίο στίχο» αλλά και μέσα από τις διαλέξεις συγγραφέων, καθηγητών και ιστορικών 
τέχνης, οι οποίοι συνομιλούν με το έργο των Σεφέρη, Εμπειρίκου, Κάλβου και άλλων 
σημαντικών προσωπικοτήτων από το χώρο της ποίησης. 

https://www.snfcc.org/poetry  

Ανακαλύψετε δύο ξεχωριστές, επίκαιρες διαλέξεις από το ψηφιακό αρχείο του ΚΠΙΣΝ:  

Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα μας μιλά για την τέχνη και την ιδεολογία στο νέο ελληνικό 
κράτος, ενώ η Ιωάννα Παπαντωνίου ιχνηλατεί την εξέλιξη των τοπικών φορεσιών στον 
ελλαδικό χώρο από τον 18ο έως και τα μέσα του 19ου αιώνα. 

Παρακολουθήστε τις διαλέξεις εδώ: 
- Τέχνη και Ιδεολογία στο Νέο Ελληνικό Κράτος https://bit.ly/33H3nlX 
- Οι τοπικές φορεσιές στο γύρισμα του 19ου αιώνα https://bit.ly/2Ux4D6Z 

Ταξιδέψτε σε έξι πόλεις-ορόσημα στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης, μέσα από 
τον κύκλο διαλέξεων του καθηγητή Ιστορίας, Κριτικής Ανάλυσης και Θεωρίας της 
Αρχιτεκτονικής Ανδρέα Γιακουμακάτου. 
Ταξιδέψτε νοερά από τη Φλωρεντία, την πόλη της Αναγέννησης, στη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική του Τόκιο, με στάσεις στη Ρώμη, το Μόναχο, το Σικάγο και την Αθήνα. 

http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=113I435I1120I646I465276
http://refugeesingreece.gr/
http://representatives1821.gr/
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I469I1252I646I459004
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I335I915I646I450378
https://www.facebook.com/idrimavoulis/
https://www.snfcc.org/poetry
https://bit.ly/33H3nlX?fbclid=IwAR2kcIanbVKY0QHfZiYf_z7kpDIXSQBdEmWqZJ11vdhaRBWZYcShZ46b4g8
https://bit.ly/2Ux4D6Z?fbclid=IwAR3GADno4rXX2aBISVKv71p5HmpA6M2Ww6DbEqDTb_buyYUS1Ehz1sQ47Gw


 
Παρακολουθήστε τις διαλέξεις: https://bit.ly/2vOJAEI  

 

Μείνετε συντονισμένοι για τις ψηφιακές δράσεις του ΚΠΙΣΝ εδώ: 
https://www.snfcc.org/snfccathome/6839  

 

 

ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ [ΓΙΝΕΤΑΙ] 

Σκοπός τού «Με τα λόγια [γίνεται]» είναι η προώθηση της ποίησης ως απολαυστικής 

ακουστικής εμπειρίας. Πέρα από τις μηνιαίες ποιητικές αναγνώσεις που διοργανώνει από 

Νοέμβριο ως Απρίλιο, έχει συμμετάσχει σε ποιητικούς περιπάτους (σε συνεργασία με την 

Ομάδα «Άστυ»), συνεργαστεί με την έκθεση “GR80s” στην Τεχνόπολη, με τον ραδιοφωνικό 

σταθμό “Kosmos 98,6” κ.ά.. 

Ακολουθήστε την ομάδα στη σελίδα τους στο facebook, όπου καθημερινά αναρτώνται 

ποιήματα, ηχογραφημένες απαγγελίες αλλά και μελοποιημένα ποιήματα χάρη στο αρχείο 

του Γ' Προγράμματος και την εκπομπή «Διαχρονικό Διαδίκτυο» της Λένιας Ζαφειροπούλου 

https://www.facebook.com/me.ta.logia.ginetai/  

 

 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Online συναυλίες από όλη την Ευρώπη κάθε βράδυ στις 21:00 

Απολαύστε στο Facebook του Μεγάρου κάθε βράδυ μουσική από τις μεγάλες αίθουσες 
συναυλιών της Ευρώπης. Ορχήστρες όπως η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα Στοκχόλμης, 
η Συμφωνική Ορχήστρα Βαρκελώνης αλλά και η «δική» μας Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε 
εξαιρετικές ερμηνείες γεμάτες πάθος και λυρισμό, μας ταξιδεύουν σε έργα μεγάλων 
συνθετών, όπως ο R. Schumann, W. A. Mozart, A. Pärt, I. Stravinsky κα.  
Μια συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με το European Concert Hall Organisation 
(ECHO). 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Η Αίθουσα του Παρθενώνα και η Αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης στην οθόνη σας. 

Ανακαλύψτε και δείτε με εξαιρετική λεπτομέρεια τα εκθέματα που βρίσκονται στην 
Αίθουσα του Παρθενώνα και στην Αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης, και μελετήστε τις 
λεπτομέρειές τους! 
Μπείτε στην εφαρμογή εδώ: https://bit.ly/2x922rU 
Επιλέξτε όροφο, 1ο ή 3ο, και περιηγηθείτε στο χώρο! 
Αν σας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο έκθεμα, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ επάνω του 
στο κάτω μέρος της οθόνης, όπου υπάρχουν τα σημαντικότερα σε μικρογραφίες 

https://bit.ly/2vOJAEI?fbclid=IwAR0Sh-OdZqjj_6PcbE5Mr32IaPO2oIeJOEdW0K1yR_AY3CRLS6OW8W8PQPc
https://www.snfcc.org/snfccathome/6839
https://www.facebook.com/me.ta.logia.ginetai/
https://www.facebook.com/pg/megaron.gr
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2x922rU%3Ffbclid%3DIwAR2Jeqd5CUQbxfSylzWLPpu9KnP1dSPO-2yzsBfqhA7aXzL6piOmdXvGzCk&h=AT1P4qU4Wmf2EIygIMK7_XWfsIjh0ne1kP3ifwRm_1SYWWKWgQG_EH6ZQ5eOesCYpvxR0_QhMG1owps_oOxk_2W2S1o0404Z29pDKywkgtxY4jCWsLZ5G8dh7K5T0JKUlTEDQWBsJRBXcVVDi62fvOer3_EBae3DwUIntK1zv9Wzg-hgC8PNlJrDtYx23grjqxh9eQVbkr0tD8Y1trQorH3D4PvAGNJWjBOzUl4q0ZholAHoFzHXOqXDFex9pNg4cTSD-EiRaH-2WfZBnWmTSTUxjou2qUwsQ-RrSeAhq4AsXu3SQprEtpdioOxgQENg6TllCAeP8AGe7mIu46zH4jkxSi49RLMKxcg8kwd1N7bBHKW0VobT4qiYWRD4SFFc28geeu0ol8t5tVo71lBwFHQGPDH3s-2fObvotImL1GVS0HapOp5pgwjVAADQa-zbVPy3q1o0FbN_TcKL_BdD2RZ-eVr5-qIVh0Dc7lRh36Dhxr0n0O-NUXFc_o68htTJn57qx3lJYyPTx-q1dJBAfk2Jxg5SS_sS9Z3j6oR9uauVpyj61jwlrpg_QXHMVBNKv_t37KWeg78VwzLVD-5MZfYiL3noGI2MbVn3xRCBYLo3JAMJJSOWKgNB1JlkE8jcxXIbvj82


 
Επιπλέον, ακολουθήστε το Μουσείο στο Facebook καθώς #ΜένουμεΣπίτι παρέα με τα 
εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης: κάθε μέρα στη σελίδα ανεβαίνει μια φωτογραφία με 
την ιστορία και τις λεπτομέρειες των διάσημων έργων της Ακρόπολης! 

Ανακαλύψτε επίσης εκπαιδευτικές και…διασκεδαστικές ψηφιακές εφαρμογές που 
αναδεικνύουν τα εκθέματα και «φωτίζουν» πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.  

www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΚΟΤΣΑΝΑ  

 
Ανακαλύπτω > Φτιάχνω > Παίζω > Αξιοποιώ Δημιουργικά τον Ελεύθερο χρόνο μου στο 

σπίτι με οδηγό τα παιχνίδια των αρχαίων Ελλήνων!  

 

Μικροί και μεγάλοι, ακολουθήστε τις οδηγίες του video και καλλιεργήστε τη φαντασία και 

την εφευρετικότητά σας φτιάχνοντας μόνοι το «Οστομάχιον του Αρχιμήδη», το πρώτο παζλ 

της Ιστορίας! 

https://www.facebook.com/KotsanasMuseumOfAncientGreekTechnology/videos/66444214

4358144/ 

Ψηφιακή ξενάγηση στην έκθεση «Νίκολα Τέσλα – Ο άνθρωπος από το μέλλον». 

Περιηγηθείτε στην  έκθεση που εμπιστεύτηκαν χιλιάδες μικροί και μεγάλοι επισκέπτες και 

ταξίδεψε φέτος για πρώτη φορά στην Αθήνα από το Μουσείο «Νίκολα Τέσλα» του 

Βελιγραδίου.  

 «Ηλεκτριστείτε», πειραματιστείτε, παίξτε και  ανακαλύψετε τα όρια του οραματισμού και 

της ιδιοφυΐας μιας από τις εμβληματικότερες προσωπικότητας της Ιστορίας, του μεγάλου 

Εφευρέτη του 20 ου αιώνα Νίκολα Τέσλα! 

Το μέλλον του Τέσλα, όπως ο ίδιος το οραματίστηκε, παρουσιάζεται στο παρόν, το 

παρελθόν του Τέσλα «ζωντανεύει» στο σήμερα, η ιστορία του μεγαλύτερου εφευρέτη 

ξαναγράφεται στις οθόνες σας! 

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες ψηφιακές δράσεις του Μουσείου: 

www.kotsanas.com 

 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Ο κόσμος της Υγείας στην αρχαία Ελλάδα ξεδιπλώνεται μέσα από την έκθεση « Ίασις. Υγεία, 

Νόσος, Θεραπεία από τον Όμηρο στον Γαληνό» (2014), που παρουσίαζε την εξέλιξη των 

αρχαίων θεραπευτικών πρακτικών. Πλούσια κείμενα και υλικό από την εμβληματική 

έκθεση αποκαλύπτουν τις πρακτικές και παραδόσεις, ορισμένες από τις οποίες συνεχίζουν 

να εφαρμόζονται μέχρι σήμερα: 

https://cycladic.gr/page/imnos-stin-igiia?slide=1 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgvR1X7uaShnasbOXGunVq8z2mwfh0IVNjO2EDAPdxnTGNVP46rShVZuTlyE4IXbGYXEiDkZFr-aKA1Nsp_ndrI7jIwhK0Fr31OrSEo8MNB2G139-r-j3MclpBwNcWfVjKJ13rxxUaShlvjZCYoLUXa6RqYg8d1_kdvVI63-g2YG0K5tzCXRv8T1lAAKc86Ep-FPKNzMVkcVtFdpRNy9yi1wu0EtNCaOko0U5bQFTY3fyHnzPrI5x4lH91_dCoDUXF_Gdav6OZeJL7W0PPhploN6WtYQ2SyZs4R_aBLCkyF-w0UYA1W1zO2v3CI9vHoGpYkeWDL2KyHef8yG07&__tn__=%2ANK-R
http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko
https://www.facebook.com/KotsanasMuseumOfAncientGreekTechnology/videos/664442144358144/
https://www.facebook.com/KotsanasMuseumOfAncientGreekTechnology/videos/664442144358144/
http://www.kotsanas.com/
https://cycladic.gr/page/iasis
https://cycladic.gr/page/iasis
https://cycladic.gr/page/imnos-stin-igiia?slide=1


 
Παράλληλα στο cycladic.gr μπορείτε: 
 
-να γνωρίσετε τον κυκλαδικό, τον αρχαίο ελληνικό και τον κυπριακό πολιτισμό 

https://cycladic.gr/page/archaeology-courses?slide=1 

 

-να θυμηθείτε τις μεγάλες περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης μέσα από 

videos καλλιτεχνών, επιμελητών και backstage υλικό 

https://www.youtube.com/channel/UCVvOKaavZRnWxsbez9sALKw 

-να εξερευνήσετε τη συλλογή του Μουσείου   

https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-cycladic-art 

-να παρακολουθήσετε διαλέξεις  

https://www.blod.gr/organizers/mouseio-kykladikis-tehnis-idryma-nikolaou-kai-ntollis-

goulandri/ 

https://diavlos.grnet.gr/cycladic 

-να επιλέξετε από μια σειρά E-BOOKS https://issuu.com/museumofcycladicart 

-να ανακαλύψετε το online πρόγραμμα «Παίζοντας στο σπίτι», ένα πρόγραμμα που 

προσκαλεί τα παιδιά να παίξουν μέσα στο σπίτι, φτιάχνοντας τα ίδια παιχνίδια των αρχαίων 

Ελλήνων: κουδουνίστρες, κούκλες, παιχνίδια με ρόδες, ζωάκια από πηλό, αλλά και να 

μάθουν πώς περνούσαν τις ώρες τους τα παιδιά στην αρχαιότητα: 

https://cycladic.gr/page/paizontas-sto-spiti?slide=1 

 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ  

Επισκεφτείτε το Μουσείο Μπενάκη online! 

Επίσκεψη στο Μουσείο από το σπίτι με τις εικονικές περιηγήσεις 360˚ σε όλες τις αίθουσες 

και σε εκατοντάδες έργα τέχνης του Μουσείου Μπενάκη, close-ups σε επιλεγμένα 

εκθέματα και με ακουστική ξενάγηση σε έξι γλώσσες. 

Μπείτε στον ιστότοπο www.benaki.org ή πατήστε κατευθείαν: 

-Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού 

-Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης  

-Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθήκη Γκίκα 

-Μουσείο Μπενάκη / Εργαστήριο Γιάννη Παππά   

 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
Η Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη” www.mmv.org.gr διαθέτει διαδικτυακά πάρα 
πολλά δεδομένα, όπως τον κατάλογό της, ψηφιακές συλλογές από τα αρχεία της που 

https://cycladic.gr/page/archaeology-courses?slide=1
https://www.youtube.com/channel/UCVvOKaavZRnWxsbez9sALKw
https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-cycladic-art
https://www.blod.gr/organizers/mouseio-kykladikis-tehnis-idryma-nikolaou-kai-ntollis-goulandri/
https://www.blod.gr/organizers/mouseio-kykladikis-tehnis-idryma-nikolaou-kai-ntollis-goulandri/
https://diavlos.grnet.gr/cycladic
https://issuu.com/museumofcycladicart
https://cycladic.gr/page/paizontas-sto-spiti?slide=1
http://www.benaki.org/
https://www.benaki.org/virtual/kentriko/ground_floor/index.html?lang=el
https://www.benaki.org/virtual/islamikis/entrance_and_room_1/index.html?lang=el
https://www.benaki.org/virtual/gkikas/ground_floor/?lang=el
https://www.benaki.org/virtual/pappas/?lang=el
http://www.mmv.org.gr/


 
κυρίως σχετίζονται με την ελληνική μουσική (https://mmb.org.gr/el/digital-collections), 
άρθρα μουσικού ενδιαφέροντος 
(https://dspace.mmb.org.gr/mmb/handle/123456789/22994), και εφαρμογές. 
 
Από τις εφαρμογές, ξεχωρίζει η MelOdyssia (http://melodisia.mmb.org.gr/), που προσφέρει 
μια εισαγωγή στην ιστορία της Δυτικής μουσικής από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 21ο αιώνα 
μέσα από κείμενα, εικόνες και ηχητικά παραδείγματα. Έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 
προορίζεται για όσους θέλουν να γνωρίσουν της κλασική μουσικής και είναι διαθέσιμη 
ελεύθερα.  
  

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) 

Παρακολουθείστε online τις οπερέτες που ανέβηκαν στο Ολύμπια, Δημοτικό Θέατρο 
«Μαρία Κάλλας» 

Μέσα από την ιστοσελίδα www.opanda.gr ή στο κανάλι του ΟΠΑΝΔΑ στο YouTube, 
μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν τις οπερέτες: 

-Η Εύθυμη Χήρα του Franz Lehár,  μια ευχάριστη, ανάλαφρη παράσταση, με στιγμές 
γέλιου, παρεξηγήσεων και συγκίνησης, με βιεννέζικα βαλς, ανάλαφρη πρόζα, γλυκές, 
νοσταλγικές μελωδίες και μία εκθαμβωτική Χήρα, συνθέτουν ένα τρελό γαϊτανάκι του 
έρωτα σε μια αποδιοργανωμένη κοινωνία μπουρζουάδων και κυνηγών του χρήματος της 
Χήρας. 
Σκηνοθεσία: Ισίδωρος Σιδέρης, Διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας δήμου Αθηναίων: 
Ζωή Ζενιώδη 

-Η Ωραία Ελένη του Jacques Offenbach, όπου ο δημιουργός, επίκαιρος όσο ποτέ, με τους 
διεγερτικούς ρυθμούς του, εκφράζει την εποχή του που ζει μόνο για το χρήμα και τη 
διασκέδαση, για να μην βρεθεί αντιμέτωπη με την αλήθεια της καθημερινής 
πραγματικότητας. 

Σκηνοθεσία: Ισίδωρος Σιδέρης, Διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας δήμου Αθηναίων: 
Μιχάλης Οικονόμου 

-Ο Ορφέας στον Άδη του Jacques Offenbach η εμβληματικότερη ίσως κωμική όπερα της 
Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας, μια παρωδία-παραφθορά του αρχαίου μύθου του 
Ορφέα και της Ευρυδίκης, όπου η δράση εκτυλίσσεται μεταξύ διεφθαρμένης γης, 
ξεπεσμένου Ολύμπου και κολασμένου Κάτω Κόσμου, οι θεοί γλεντούν ξέφρενα και 
χορεύουν can-can, ενώ ο Ορφέας και η Ευρυδίκη θέλουν κατεπειγόντως να ξεφορτωθούν ο 
ένας τον άλλον. 
 

Σκηνοθεσία: Ισίδωρος Σιδέρης, Διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας δήμου Αθηναίων: 
Ανδρέας Τσελίκας 

 

ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ / URBAN DIG PROJECT 

Κάτω από την καλλιτεχνική ομπρέλα της Όχι παίζουμε, το UrbanDig Project είναι η 

συνάντηση της τέχνης και του χώρου σε μια ανασκαφή πολιτισμικού κεφαλαίου στη 

https://mmb.org.gr/el/digital-collections)
https://dspace.mmb.org.gr/mmb/handle/123456789/22994
http://melodisia.mmb.org.gr/
http://www.opanda.gr/
https://www.youtube.com/user/OpanAthens/videos


 
σύγχρονη πόλη. Είναι ματιά στην παραγωγή αλλά και στο ρόλο της τέχνης, ως διαρκής 

ανταπόκριση από το μέτωπο του φανταστικού, του μη-μετρήσιμου, του ανείπωτου.  

Γνωρίστε την ιδιαίτερη ματιά αυτής της δραστήριας ομάδας, μέσα από τρεις παραστάσεις 

που είναι διαθέσιμες online: 

- Persephone, (2017) 
 
Η Περσεφόνη του UrbanDig Project & M-word web radio κάνει πρεμιέρα στο AVDP - 7ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Χορού την Κυριακή 30 Απριλίου 2017, στις 17:15 στο ""Cinema" 
- Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Η Περσεφόνη ξεκίνησε ως ιδέα κατά τη διάρκεια του 
Dourgouti Island Hotel Project του UrbanDig.  
 
Καλλιτεχνικοί συντελεστές παράστασης: 
Χορογραφια:  Ειρήνη Αλεξίου 
Σκηνοθεσία: Μαρία Χατζηγιάννη, Γιώργος Σαχίνης 
Βίντεο:  Μαρία Χατζηγιάννη, Μιχάλης Ευθυμίου (M-word web radio)Βίντεο:  Μαρία 
Χατζηγιάννη, Μιχάλης Ευθυμίου (M-word web radio) 
Συμμετέχουν:  Pauline Huguet, Χορωδία Αγίου Αλεξάνδρου:  Χαράλαμπος Στεργιόπουλος, 
Δημήτρης Κούβαρης, Δημήτρης Γιάτρας, Γεώργιος Αρβανίτης, Giorgy Berouasvili, Ιωάννης 
Σφακιανός, Γιώργος Διαμαντής.  
Μουσική:  "Εξομολογείσθε", Ψαλμός 135 (συνθέτης:  Παναγιώτης Γεωργίου) 
Τοποθεσία:  Λάγιος - Ανακύκλωση Αυτοκινήτων, Ασπρόπυργος 
 

https://youtu.be/RCxNZXdYF5s 

Marathon Dam, World Environment Day (2012) 
Μια παράσταση γύρω από το αντίγραφο του Θησαυρού των Αθηναίων (ναό) στη βάση του 
φράγματος Μαραθώνα.  Ένας άνδρας βλέπει στους τοίχους του ναού 3 εκδοχές αφανισμού 
του: Θάνατος από πυρκαγιά, από διάβρωση γης, από λιώσιμο των πάγων.  Αντιστέκεται 
στις (βίντεο) προβολές του μέλλοντός του και αποφασίζει να καλύψει τους τοίχους που 
μιλούν μόνο για καταστροφή με 60 μ. χλωρή λωρίδα φυτών από την κορυφή του 
φράγματος. 
 
Καλλιτεχνικοί συντελεστές παράστασης: 
Σκηνοθεσία-χορογραφία:  Ειρήνη Αλεξίου 
Video: Παύλος Τσιαντός - Δημήτρης Χριστόπουλος 
Σκηνογραφία:  Δήμητρα Λιάκουρα 
Κοστούμια:  Ιωάννα Τσάμη 
Μουσική: Λάμπρος Πηγούνης 
Φωτισμοί:  Χριστίνα Θανάσουλα 
Κατασκευές - τεχνική υποστήριξη: Παύλος Τσιαντός, Ρέα Ζέκκου, Κώστας Κλίτσας 
Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Μυτά 
Οργάνωση παραγωγής:  Κατερίνα Αποστολοπούλου 
Ερμηνεία:  Αντώνης Στρούζας, Pauline Huguet 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MzqzSY8crtk&feature=youtu.be 

 
Mockob Selim C (2013) 
 

https://youtu.be/RCxNZXdYF5s
https://www.youtube.com/watch?v=MzqzSY8crtk&feature=youtu.be


 
Βασισμένη στο ομώνυμο και προκλητικό, για την εποχή του, διήγημα του Γ. Βιζυηνού (19ο 
αι), η παράσταση παρακολουθεί την ιστορία ενός Τούρκου άνδρα, του Μοσκωβ-
Σελημ,  που επιχείρησε απεγνωσμένα να αλλάξει  εθνική ταυτότητα, στην αναζήτηση του 
για αποδοχή και τρυφερότητα, την οποία ποτέ δεν πήρε από τον πατέρα του. Η ζωή του 
υπήρξε ένα ταξίδι μεταξύ συνόρων στην πολεμοδαρμένη Ανατολή, πότε υποταγμένος και 
πότε δραπέτης από σχήματα εξουσίας στην οικογένειά του, τον στρατό και την 
κοινωνία.  Αυτός και η ιστορία του γίνονται ένα χορογραφημένο θέαμα στη σκηνή ενός 
επικίνδυνου Τζόκερ, ενός αεικίνητου «θηριοδαμαστή» που εκμεταλλεύεται την 
ασυγκράτητη δίψα του «αγαθού και παράδοξου» Τούρκου για πατρική στοργή και αγάπη 
και τον κάνει έκθεμα στο περιπλανώμενό του τσίρκο.  
Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε σε μια άδεια αίθουσα ορχήστρας στο Ωδείο Αθηνών, 
τελευταία κατοικία του Γ. Βιζυηνού πριν το Δρομοκαϊτειο,  το 2009 με τον τίτλο 
«MockobSelimMID-»(v1).   Επανέρχεται το 2010 με τίτλο «Μοσκώβ-Σελήμ»(v2) στην ίδια 
«γιάφκα» του τζόκερ στο Ωδείο, με πιο έντονα τα στοιχεία του τσίρκου.   Το 2013, με τίτλο 
“MockobSelimC(Cforcircus)”(v3) γίνεται freak-showδύο «πληγωμένων σκυλιών» 
εκτεθειμένων στο κοινό που τα λιθοβολεί με περιφρόνηση.  Η χωμάτινη αρένα της εκδοχής 
του 2013 φιλοξενείται στο πρόγραμμα παραστάσεωντης διεθνούς συνάντησης IETMστην 
Αθήνα (Ρομάντζο – Bios) και στο θέατρο Βυρσοδεψείο. 
 
Διανομή παράστασης: Τζίνα Θλιβέρη, Γιώργος Φριντζήλας  
Σκηνοθεσία και επιμέλεια κειμένου: Γιώργος Σαχίνης 
Χορογραφία: Ειρήνη Αλεξίου 
Σκηνικά-κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα  
Μουσική: Κώστας Δαλακούρας 
Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα 
Βίντεο: Ευθύμης Θεοδόσης  
Επικοινωνία: Κατερίνα Αποστολοπούλου 
Υπεύθυνη παραγωγής: Μαντώ Μελαχροινού και Κώστας Κλίτσας 
Βοηθός Σκηνογράφου: Κώστας Κλίτσας 
 

https://vimeo.com/84402844 
 

 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ένας από τους πιο δραστήριους και ζωντανούς πολυχώρους 

πολιτισμού της Αθήνας, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που απλώνονται σε 

360 μέρες μέσα τον χρόνο, συνεχίζει τη λειτουργία της προσκαλώντας σας αυτή τη φορά σε 

ένα «ταξίδι» στον πολιτισμό μέσω διαδικτύου. 

Η Τεχνόπολη έρχεται στο σπίτι σας, σχεδιάζοντας και προτείνοντας μια σειρά από 

δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι, μικροί και μεγάλοι, μέσω 

του διαδικτύου.  

 #HTexnopoliSpitiSou λοιπόν, αναλυτικά: 

-Με ένα κλικ μπορείτε να περιηγηθείτε στο VR tour της μοναδικής έκθεσης αφιερωμένης 

στην ελληνική βιομηχανία «160 χρόνια made in Greece»: 

https://gasmuseum.gr/index.php/draseis-tou-mouseiou/160-xronia-made-in-greece/vr-tour 

https://vimeo.com/84402844
https://gasmuseum.gr/index.php/draseis-tou-mouseiou/160-xronia-made-in-greece/vr-tour


 
 -Στο site του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, μπορείτε να ανακαλύψετε με τον πιο 

ξεχωριστό τρόπο την ιστορία και τη λειτουργία του παλιού εργοστασίου φωταερίου μέσα 

από δύο συναρπαστικά video games για παιδιά: στο πρώτο, οι μικροί μας φίλοι γνωρίζουν 

τις ειδικότητες των επαγγελμάτων και τις συνθήκες εργασίας μέσα στο εργοστάσιο ενώ στο 

δεύτερο, έρχονται σε επαφή  με την πρώτη ύλη από την οποία δημιουργείται το φωταέριο 

αλλά και τη γραμμή παραγωγής του. 

https://gasmuseum.gr/index.php/dimiourgiki-mathisi/video-games 

-Ακόμη, στο site του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, θα βρείτε δημιουργικές 

κάρτες με παιχνίδια, κρυπτόλεξα, λαβυρίνθους και εικαστικές δραστηριότητες, με 

έμπνευση από το παλιό εργοστάσιο φωταερίου, τη γραμμή παραγωγής, τα μηχανήματα και 

τις συνθήκες εργασίας. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να βάλουν χρώμα στο εργοστάσιο, να 

βρουν κρυμμένες λέξεις και να φωτίσουν την πόλη! 

https://gasmuseum.gr/index.php/dimiourgiki-mathisi/dimiourgikes-kartes-gia-olous 

- διαθέσιμη στο ευρύ κοινό μεγάλο μέρος της ψηφιακής συλλογής του Βιομηχανικού 

Μουσείου Φωταερίου που περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό συσκευών που 

σχετίζονται με την παραγωγή του φωταερίου, εργαλείων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, 

τεκμηρίων από το ίδιο το εργοστάσιο, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

https://gasmuseum.gr/index.php/to-mouseio/i-sillogi 

-Ακόμη, μείνετε συντονισμένοι καθώς ανακοινώνονται όλες οι εκδηλώσεις, που θα 

μεταδοθούν ζωντανά μέσω live streaming, καθώς και οι εκπαιδευτικές δράσεις 

του Innovathens powered by Samsung που θα είναι διαθέσιμες / προσβάσιμες διαδικτυακά 

https://www.innovathens.gr/live/?fbclid=IwAR1W2D6xPs6mppXHnsip64W4iEXNinYzRE2gAe

UbwRqn5EWd0tVBjH6MymE 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡ  

Η ομάδα ΠΥΡ ιδρύθηκε από την Ιώ Βουλγαράκη, τη Δέσποινα Κούρτη και τον Αργύρη Ξάφη 

και ενεργοποιείται στο ελληνικό θέατρο από το 2012. 

Ακολουθήστε την ομάδα στο facebook και παρακολουθείστε online τις παραστάσεις 
«Άφιξις», βασισμένη στη Μνηστηροφονία από την ομηρική Οδύσσεια, που παρουσιάστηκε 
στη Μικρή Επίδαυρο στις 7 & 8 Ιουλίου 2017 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & 
Επιδαύρου και το «Γλέντι στον καιρό της πανούκλας» του Αλεξάντρ Πούσκιν, που 
παρουσιάστηκε στο θέατρο ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Απρίλιο της 
ίδιας χρονιάς. 

 

 

 

https://gasmuseum.gr/index.php/dimiourgiki-mathisi/video-games
https://gasmuseum.gr/index.php/dimiourgiki-mathisi/dimiourgikes-kartes-gia-olous
https://gasmuseum.gr/index.php/to-mouseio/i-sillogi
https://www.innovathens.gr/live/?fbclid=IwAR1W2D6xPs6mppXHnsip64W4iEXNinYzRE2gAeUbwRqn5EWd0tVBjH6MymE
https://www.innovathens.gr/live/?fbclid=IwAR1W2D6xPs6mppXHnsip64W4iEXNinYzRE2gAeUbwRqn5EWd0tVBjH6MymE
https://www.facebook.com/pyrtheatregroup/

