
 
 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΞΑΝΑ! 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Τα μέλη του Athens Culture Net του δήμου Αθηναίων, φορείς και οργανισμοί που 

δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το φάσμα του σύγχρονου πολιτισμού στην Αθήνα, 

σταδιακά ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό και επαναλειτουργούν με κάθε 

προβλεπόμενο μέτρο ασφάλειας. Ακολουθούν τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, και δημιουργούν ευχάριστες συνθήκες παραμονής 

για όλες τις ομάδες κοινού. 

 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

Έκθεση Τελειόφοιτων Ιουνίου 2020  

Οι τελειόφοιτοι της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών με χαρά σας προσκαλούν στην έκθεση 

των πτυχιακών τους θέσεων στις 17 έως 20 Ιουνίου (Α’ομάδα) και 24 έως 27 Ιουνίου 2020 

(Β’ ομάδα.) 

Η έκθεση πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 

Αίθουσα Νίκος Κεσσανλής στην οδό Πειραιώς 256 και θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλείας (μέχρι 50 άτομα στον εκθεσιακό χώρο ταυτοχρόνως). 

Διεύθυνση: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256, 182 33 Α.Ι. Ρέντης 

Ωράριο Λειτουργίας:  Τετάρτη  17/6-Παρασκευή 19 /6 : 15.00-21.00, Σάββατο 20/6 : 10.00-

18.00, Τετάρτη 24/6- Παρασκευή 26/6 : 15.00-21.00, Σάββατο 27/6 : 10.00 -18.00 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

 

Γαλλική Σχολή Αθηνών 

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών ιδρύθηκε το 1846 και είναι ερευνητικό και επιστημονικό ίδρυμα 

για τη μελέτη της Ελλάδας από την προϊστορική έως τη σύγχρονη εποχή. 

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Σχολής για το κοινό θα επιτρέπεται από την 1η Ιουλίου 

Διεύθυνση: Διδότου 6, 106 80 Αθήνα  

Ενημερωθείτε για τον τρόπο πρόσβασης και το ωράριο λειτουργίας στο www.efa.gr 

 

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 

Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2020: 4ο Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου, στους 

κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών 

Η μαγεία του σινεμά στη μεγάλη οθόνη που θα στηθεί στους κήπους της Γαλλικής Σχολής 

για τρεις μοναδικές προβολές που δεν πρέπει να χάσει κανείς. 

https://www.facebook.com/events/253083362425228/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1591453016561640
http://www.efa.gr/


 
 
Τρεις μοναδικές προβολές στις 7 και 16 Ιουλίου και την 1η Σεπτεμβρίου στις 21.15. Το 

πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα. 

www.ifa.gr  

 

Γενικά Αρχεία του Κράτους [Γ.Α.Κ.] 

Βασική αποστολή των Γ.Α.Κ. είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, 

καταγραφή, ψηφιοποίηση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας, και 

η διάθεσή του προς μελέτη στο ευρύ κοινό. 

Από τις 3 Ιουνίου επανέρχεται σε μερική λειτουργία το Αναγνωστήριο της Κεντρικής 

Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. με ειδικό κανονισμό λειτουργίας 

Διεύθυνση: Δάφνης 61, 15452, Ψυχικό 

Ωράριο Λειτουργίας: Αναγνωστήριο: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 09:00 - 13:00 
Δικαστικά αρχεία: Τρίτη και Πέμπτη, 09:00 - 13:00 

Οι ερευνητές θα προσέρχονται αυστηρά και μόνο κατόπιν ραντεβού 
www.gak.gr  

 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, που στεγάζει στο 
ιστορικό της κτίριο σπάνιες βιβλιοδεσίες και βιβλία, αρχεία, χειρόγραφα και έργα τέχνης,  
ξεκίνησε τη σταδιακή της επαναλειτουργία από τις 3 Ιουνίου. 

Γίνεται χρήση του Κεντρικού Αναγνωστηρίου ενώ δεν επιτρέπεται προς το παρόν η 
πρόσβαση στα ανοικτά βιβλιοστάσια. Δέχεται περιορισμένο αριθμό εγγεγραμμένων 
αναγνωστών (μέγιστος αριθμός 9 άτομα) 

Διεύθυνση: Σουηδίας 61, 106 76 Αθήνα 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:30 – 16:00.  

Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης είναι απαραίτητη η αποστολή e-mail στο 
gen_recep@ascsa.edu.gr.  

Περισσότερες πληροφορίες στο www.gennadius.gr  

 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος προχωρά από την 1η Ιουνίου σε σταδιακή 
επαναλειτουργία των υπηρεσιών της. 
  

http://www.ifa.gr/
http://www.gak.gr/media_files/images/Periexomeno-ellinika/0_Arxiki-selida/moving_banner/PDF_Files/EidikosKanonismosLeitourgiasAnagnostirion.pdf?fbclid=IwAR0NblsGsIAgCqHgRbmHuK1PykE63Q33NJelxuF337VtqfN79NUmYamZjEQ
http://www.gak.gr/
mailto:gen_recep@ascsa.edu.gr
http://www.gennadius.gr/


 
 
Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης του Αναγνωστικού Κοινού στα Αναγνωστήρια 
Περιοδικών και Εφημερίδων, στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων και στα Αναγνωστήρια 
του Τμήματος Γενικής Συλλογής και του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, απαιτείται η αποστολή email ή προηγούμενη τηλεφωνική 
επικοινωνία, προκειμένου να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσης.  
 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 363, 176 74 Καλλιθέα 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
  
Αναγνωστήριο Περιοδικών στο νέο κτίριο (ΚΠΙΣΝ): 2130-999807, periodicals[at]nlg.gr 
Αναγνωστήριο Εφημερίδων στο Βαλλιάνειο Μέγαρο: 210-3382504, 210-3382505, 
newspapers[at]nlg.gr 
Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών: 2130-999920, 2130-999921, 
mss[at]nlg.gr 
Αναγνωστήριο Τμήματος Γενικής Συλλογής: 2130-999700, reading[at]nlg.gr 
Αναγνωστήριο Τμήματος Δανειστικής Συλλογής: 2130-999700, circulation[at]nlg.gr 
  
Περισσότερες πληροφορίες στο  www.nlg.gr 
 

 

Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας 

Το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας ξεκίνησε από τις 18 Μαΐου εκ νέου πρόβες για την 

προετοιμασία των νέων παραγωγών του.  

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2020, θα παρουσιαστούν οι Πέρσες του Αισχύλου σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη (24-26/7) και η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία 

Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου (31/7, 1&2/8) 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.n-t.gr/ 

 

Εθνική Λυρική Σκηνή 

Από τις 18 Ιουλίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, 20 διαφορετικά προγράμματα μουσικής, 

όπερας, οπερέτας, χορού και αφιερώματα έρχονται σε 70 αρχαιολογικούς χώρους, σε 

συνολικά 111 παρουσιάσεις.  

Μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι, οι εκδηλώσεις σηματοδοτούν την 

επιστροφή στη σχέση μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού και θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 

με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών της Πολιτείας. 

Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά στο https://bit.ly/2zpkzSc  

 

 

http://nlg.gr/
http://nlg.gr/
http://nlg.gr/
http://nlg.gr/
http://nlg.gr/
http://www.nlg.gr/
https://www.n-t.gr/
https://bit.ly/2zpkzSc


 
 

ΕλληνοΑμερικάνικη Ένωση 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με το Hellenic American College (HAEC) και η 

αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, παρουσιάζουν την εικαστική έκθεση του Χρυσόστομου 

Μουσμουλίδη με τίτλο «…Νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιμές…». Την έκθεση, που  

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου, επιμελείται η 

Βιβή Βασιλοπούλου. 

Διάρκεια: 17 Ιουνίου – 11 Ιουλίου 2020 

Διεύθυνση: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Γκαλερί Κέννεντυ, Μασσαλίας 22, 106 80 Αθήνα 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 19:00, Σάββατο 10:00 – 14:00 

www.hau.gr/culture 

 

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

Ο εκθεσιακός χώρος του Ιδρύματος της Βουλής είναι ανοιχτός στο κοινό με την έκθεση 
«Βουλή των Ελλήνων: οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών» που 
παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα, καθώς και το έργο 
και τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Οι θεματικές της έκθεσης αναπτύσσονται μέσω 
πλούσιας τεκμηρίωσης: ιστορικά έγγραφα, φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα, χάρτες, 
διαγράμματα και οπτικοακουστικό υλικό. 
 

Διεύθυνση: Βασιλίσσης  Σοφίας 11 (είσοδος από οδό Σέκερη), 106 71 Αθήνα 

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη: 9:00-16:00, Πέμπτη - Παρασκευή: 9:00- 20:00, 

Σάββατο - Κυριακή: 10:00- 15:00. Επίσημες αργίες: κλειστά 

www.foundation.parliament.gr  

 

Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ 

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, ως χειρονομία για την επέτειο των 200 χρόνων του Αγώνα της 
Ανεξαρτησίας αποφάσισε να γιορτάσει τα 199, αναθέτοντας στον Έλληνα καλλιτέχνη Κωστή 
Βελώνη την παρουσίαση δέκα νεκρικών προσωπείων αγωνιστών του 1821, τα οποία 
προέρχονται από τη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Αθήνας.  
 
Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Σφαγεία Ύδρας 
Διάρκεια: τέλη Ιουνίου – τέλη Οκτωβρίου 2020 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα–Κυριακή: 11:00–13:00 & 19:00–22:00  
 
www.deste.gr  

 

http://www.hau.gr/culture
http://www.foundation.parliament.gr/
http://www.deste.gr/


 
 

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη 

Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη ανοίγει ξανά τις πόρτες του 

για το κοινό την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.  

Παρουσιάζεται η επιτυχημένη έκθεση «Η Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική Ζωγραφική 

στον 20ό αιώνα», Από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου 

Σούτσου και του Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη, η οποία παρατείνεται έως τις 23 Αυγούστου 2020.  

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 106 71 Αθήνα 

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 10:00 – 18:00  

www.thf.gr  

 

Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου 

Τετάρτη 17 Ιουνίου, 20:00 

Διασταυρώσεις #3 «Πολλά μπορούν να ειπωθούν για το σαπούνι / Το σαπούνι έχει 

πολλά να πει» 

 «Το Σαπούνι» του Francis Ponge είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Τι έχει να πει ο καλλιτέχνης 
για το κερί, το ξύλο, τον πηλό, το δέρμα και τη στάχτη; Τι έχει να μας πει το υλικό για την 
ύπαρξή του; Ο Χριστόφορος Μαρίνος συζητά με την Πάκυ Βλασσοπούλου, την Αναστασία 
Δούκα, την Μαλβίνα Παναγιωτίδη, τον Κώστα Ρουσσάκη και την Μαρία Τσάγκαρη για τις 
ποικίλες εκφάνσεις της υλικότητας και τη σημασία της ύλης στη δουλειά τους.  

Yποστήριξη: Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Ίδρυμα Παναγιώτη Και Εφης Μιχελη, FIX 
Hellas 

Διεύθυνση: Αναξαγόρα 33 (1ος όροφος), 117 78 Ταύρος 
http://costopoulosfoundation.org/nea/  
 

Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος" 

Η μεγαλύτερη έκθεση ρομποτικής στην Ευρώπη «City of Robots» επιστρέφει στο Κέντρο 

Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από την Τετάρτη 17 Ιουνίου. 

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν με ασφάλεια στην έκθεση, η οποία 

αποτελεί μία μοναδική διαδραστική εμπειρία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους με 

μερικά από τα πιο σύγχρονα ρομπότ και εφαρμογές ρομποτικής στον κόσμο.  

Διεύθυνση: Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος 

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή, 16:30 – 20:30, Σάββατο & Κυριακή, 11:00 – 
20:00 

http://www.thf.gr/
http://costopoulosfoundation.org/nea/


 
 
www.hellenic-cosmos.gr   

 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος [ΚΠΙΣΝ] 

 
Το ΚΠΙΣΝ παραμένει ανοιχτό και προσβάσιμο από όλους, αλλά με κανόνες και -
αναγκαστικά- περιορισμούς στον αριθμό των επισκεπτών, εφαρμόζοντας κανονισμούς, οι 
οποίοι αποτρέπουν τον συνωστισμό τόσο μέσα στο Πάρκο και τους υπόλοιπους χώρους 
του, όσο και στις πύλες εισόδου και εξόδου. 

Για την επίσκεψη στο ΚΠΙΣΝ, είναι απαραίτητη η δωρεάν προκράτηση θέσης μέσω 
του snfcc.org.  

Για την εφαρμογή της ελεγχόμενης εισόδου επισκεπτών στο ΚΠΙΣΝ, παραμένουν ανοιχτές 
μόνο τρεις είσοδοι: η είσοδος Β στη νότια πλευρά του Καναλιού, η είσοδος Γ μεταξύ του 
υπαίθριου parking του ΚΠΙΣΝ και της οδού Πεισιστράτου, καθώς και η είσοδος Α από το 
Κέντρο Επισκεπτών. 

Από τον κανόνα της προεγγραφής εξαιρούνται μόνον οι άνω των 65 ετών, τα ΑμεΑ και οι 

έγκυοι. 

Παράλληλα, ξεκίνησαν και κάποια αθλητικά προγράμματα στο Πάρκο στο πλαίσιο των 
δράσεων Αθλητισμός & Ευεξία, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με μειωμένο 
αριθμό συμμετεχόντων και με ηλεκτρονική προεγγραφή.  
 
Μπείτε εδώ  για περισσότερες πληροφορίες για την επίσκεψή σας και εδώ για τα αθλητικά 
προγράμματα και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται σταδιακά.  
 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα 
 
www.snfcc.org  

 

Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών 

10ο ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL | Ιούνιος - Αύγουστος 2020 

Το Athens Open Air Film Festival, ο πολυαγαπημένος καλοκαιρινός κινηματογραφικός 
θεσμός που αποτελεί εδώ και μια δεκαετία αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής 
εμπειρίας των κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας και διοργανώνεται από τις Νύχτες 
Πρεμιέρας, θα βρίσκεται κοντά σας και αυτό το καλοκαίρι με τη συνεργασία του Οργανισμού 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).  

Το πρόγραμμα των προβολών θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Περισσότερες πληροφορίες www.aiff.gr , www.aoaff.gr  

 

http://www.hellenic-cosmos.gr/
http://snfcc.org/
https://www.snfcc.org/anoixan-parko-stayros-niarhos-oi-ypaithrioi-horoi-eisodos-me-dorean-prokratiseis
https://www.snfcc.org/events
http://www.snfcc.org/
http://www.aiff.gr/
http://www.aoaff.gr/


 
 

Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής  

Η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» επαναλειτουργεί από την Τρίτη 9 Ιουνίου με 

νέο ειδικό κανονισμό λειτουργίας που θα ισχύει για όσο διάστημα είναι επιβεβλημένη η 

λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας DOVID-19. 

Η επίσκεψη του κοινού στη Βιβλιοθήκη πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού και μόνον για 

τη χρήση του υλικού της. Το Αναγνωστήριο δεν θα λειτουργεί για μελέτη. 

 

Οι χρήστες αναζητούν από απόσταση στον ηλεκτρονικό κατάλογο το υλικό που τους 

ενδιαφέρει προτού επισκεφτούν τη Βιβλιοθήκη. Αφού εντοπίσουν το υλικό που θέλουν 

ενημερώνουν τηλεφωνικά ή μέσω email τη Βιβλιοθήκη ώστε να έχουν το υλικό που 

επιθυμούν άμεσα διαθέσιμο την ώρα της επίσκεψης τους. Για όση περίοδο θα ισχύει ο 

ειδικός κανονισμός λειτουργίας επιτρέπεται ο εξωτερικός δανεισμός έως 2 τεκμηρίων για 5 

εργάσιμες ημέρες δωρεάν για όλους.  

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Διεύθυνση: Βας. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 16:45 

www.mmb.org.gr  

 

 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης [ΜΙΕΤ] 

Τα Πολιτιστικά Κέντρα του Ιδρύματος, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα επαναλειτουργήσουν 

από την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

Στην Αθήνα, παρουσιάζονται οι εκθέσεις «Κοσμάς Ξενάκης: Χασάπηδες και Κριοφόροι» 

και «Σπύρος Παπαλουκάς: Σχέδια και Μελέτες από Ιδιωτικές Συλλογές» 

Διεύθυνση:  Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου, 104 31 Αθήνα 
Διάρκεια: 15 Ιουνίου 2020 - 31 Ιουλίου 2020 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 11.00 - 18.00 & Σάββατο 11.00 - 17.00 
 

www.miet.gr  

 

ΝΕΟΝ  

Ο ΝΕΟΝ και το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου παρουσιάζουν την 

έκθεση Αποπροσανατολισμένος χορός / Παραπλανημένος πλανήτης, την πρώτη εικαστική 

έκθεση που πραγματοποιείται στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος Έργο στην Πόλη 2020, ο Διονύσης Καβαλλιεράτος δημιουργεί μία in situ 

εγκατάσταση από γλυπτικές μορφές που συνθέτουν έναν κυκλικό χορό. 

https://mmb.org.gr/el/kanonismos-leitoyrgias-kai-hrisi-ylikoy-logo-eidikon-metron-asfaleias-poy-epivallei-i-pandimia-covid
http://www.mmb.org.gr/
http://www.miet.gr/


 
 
5 Ιουνίου – 3 Ιουλίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού 

Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή 17:00 – 20:30 

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης εδώ 

www.neon.org.gr  

 

 

Ταινιοθήκη της Ελλάδος 

Ζήστε την εμπειρία του θερινού από την πιο όμορφη ταράτσα του Κεραμεικού, στον 

κινηματογράφο «Λαΐς» που από τις 4 Ιουνίου άνοιξε και πάλι για το κινηματογραφόφιλο 

κοινό της Αθήνας.  

Δείτε το πρόγραμμα προβολών εδώ 

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, 104 35 Κεραμεικός 

www.tainiothiki.gr  

 

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, πιστό στο ραντεβού του με το κοινό ακόμα και μέσα σε 

αυτή την πρωτοφανή συγκυρία, παρουσιάζει ένα συμπυκνωμένο πρόγραμμα, στηρίζοντας 

έμπρακτα την ελληνική δημιουργία, που περνά μια ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο, και 

ταυτόχρονα δίνοντας στους πολίτες, αλλά και στους επισκέπτες της χώρας μας, την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις και συναυλίες μεγάλης κλίμακας στα 

εμβληματικά μνημεία μας. 

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ εδώ 

 

https://www.eventbrite.com/e/neon-athens-festival-dionisis-kavallieratos-odeon-of-herodes-atticus-tickets-106898482238
http://www.neon.org.gr/
http://www.tainiothiki.gr/el/aithouses/therinos-kinimatografos-lais
http://www.tainiothiki.gr/
https://bit.ly/3flCh8K

