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ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ATHENS CULTURE NET ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ

Το Athens Culture Net του δήµου Αθηναίων στηρίζει την επαναλειτουργία των 62 Μελών του, φορείς και
οργανισµοί πολιτισµού, και τους περισσότερους από 50 Συνεργαζόµενους Φορείς του, συλλογικότητες και
οµάδες πολιτισµού.

Μετά την επιβεβληµένη σιωπή και µε το ίδιο αίσθηµα ευθύνης που οδήγησε τους φορείς πολιτισµού της
πόλης να σταθούν ουσιαστικά δίπλα στους φίλους τους µε κάθε τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια µιας
πρωτόγνωρης συνθήκης που µάς στέρησε ό, τι πιο πολύτιµο η τέχνη έχει να προσφέρει, την ευεργετική
και πολύτιµη λειτουργία της επαφής, της αµεσολάβητης επικοινωνίας, ο πολιτισµός επιστρέφει στις ζωές
µας και αποζητά τη ζωογόνο παρουσία όλων µας για να συνεχίσει να µας χαρίζει το δώρο της ζωντανής
εµπειρίας.
 
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.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ1.

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, Συντάγµατα και Κανονισµοί, Ιστορικό
Κοινοβουλευτικό Αρχείο, Αρχειακή συλλογή κρατικών/δηµόσιων εγγράφων.

Ακολουθείστε τη σελίδα της Βιβλιοθήκης στο Facebook όπου αναρτώνται σε
καθηµερινή σχεδόν βάση σύνδεσµοι που παραπέµπουν σε συγκεκριµένα αρχεία,
τεκµήρια και στην ιστορία τους!
Ενηµερωθείτε για την ηµεροµηνία επανέναρξης των δράσεων και της 
λειτουργίας των Αναγνωστηρίων για το κοινό στο www.hellenicparliament.gr

2. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Ένα από τα σηµαντικότερα µουσεία διεθνώς για την τέχνη και τον πολιτισµό
των βυζαντινών, µεταβυζαντινών και νεότερων χρόνων, µε περισσότερα από
25.000 εκθέµατα, οργανωµένα σε συλλογές, τα οποία χρονολογούνται από τον 3ο
έως τον 20ο αιώνα µ. Χ. και προέρχονται κυρίως από τον ελλαδικό, µικρασιατικό
και βαλκανικό χώρο. 

Έργα Κινεζικής τέχνης από τη Συλλογή Ι. & Δ. Πασσά, περιοδική
έκθεση
Ανακαλύψτε την άγνωστη κινεζική τέχνη της µικρογλυπτικής σε
πολύτιµους λίθους. Ξεναγήσεις δωρεάν, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις
12:00 (απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής στα 213213-9511 και 213213-9583)

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη: 13:00 - 20:00, Τετάρτη έως Δευτέρα 08:00 - 20:00 
http://www.byzantinemuseum.gr



4. ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καλοκαίρι παρέα µε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Online εκδηλώσεις σε ζωντανή σύνδεση,  διαδικτυακά µαθήµατα γαλλικών για 
όλες τις ηλικίες, λογοτεχνικές & ραδιοφωνικές βραδιές αλλά και συζητήσεις. 
Ανακαλύψτε το πρόγραµµα του Ινστιτούτου και ετοιµαστείτε για καλοκαιρινές βουτιές
στον κόσµο της Γαλλοφωνίας εδώ: https://bit.ly/3dF1BFX

Ιούλιος – Σεπτέµβριος 2020: 4ο Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηµατογράφου
7, 16 /7 & 1/9, 21:15 

Η µαγεία του σινεµά στη µεγάλη οθόνη, µέσα στους κήπους της Γαλλικής Σχολής για
τρεις µοναδικές προβολές που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραµµα στο www.ifa.gr 

3. ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 

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
επιτρέπεται από την 1η Ιουλίου. 

Διεύθυνση: Διδότου 6, 106 80 Αθήνα 

Ενηµερωθείτε για τον τρόπο πρόσβασης και το ωράριο λειτουργίας
στο www.efa.gr
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5. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ [Γ.Α.Κ.] 

Το Αναγνωστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., που έχουν ως
βασική αποστολή την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή,
ψηφιοποίηση, ταξινόµηση, ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας, είναι
ανοιχτό για το κοινό από τις 3 Ιουνίου 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 
Η προσέλευση γίνεται κατόπιν ραντεβού. 

www.gak.gr 

6. ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

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. 

www.gennadius.gr
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7. ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η µόνιµη έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος περιλαµβάνει πάνω από 8.000
αντικείµενα,  που προσφέρουν µια ανάγλυφη εικόνα της καθηµερινής ζωής στις
ελληνο-εβραϊκές κοινότητες, από το 18οµέχρι και τον 20ο αι.

Σαν Πρόκες Καρφώνονται οι Λέξεις. Το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, περιοδική έκθεση
Ηχητικές και οπτικοακουστικές πηγές, ψηφιακές αποτυπώσεις,
παρουσίαση ολογραµµάτων των µαρτύρων αλλά και η ιστορία «από τα κάτω»,

Διεύθυνση: Νίκης 39, 105 57 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα µε Παρασκευή 9:30 - 14:30,
Κυριακή 10:00 - 14:00, Σάββατο κλειστά.
https://www.jewishmuseum.gr

8. ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος έχει προχωρήσει από την 1η
Ιουνίου σε σταδιακή επαναλειτουργία των υπηρεσιών της. 
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
Περισσότερες πληροφορίες για τον προγραµµατισµό επίσκεψης: www.nlg.gr 

Ακολουθείστε τη σελίδα της Βιβλιοθήκης στο Facebook για
να παρακολουθήσετε ψηφιακές δράσεις, αφιερώµατα  και εκδηλώσεις λόγου.



9. ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ιστορία της νεότερης ελληνικής γλυπτικής εικονογραφείται µέσα από τη µόνιµη
συλλογή γλυπτών µε έργα του 19ου και του 20ου αιώνα.
Περιηγηθείτε ανάµεσα στα γλυπτά που εκτίθενται στα κτίρια των παλαιών βασιλικών
στάβλων στο Άλσος Στρατού, αλλά και στα γλυπτά µεγάλης κλίµακας που βρίσκονται
τοποθετηµένα στα 6,5 στρέµµατα του περιβάλλοντος χώρου. Γνωρίστε, ανάµεσα σε
άλλα, την Επτανησιακή και την Νεοκλασική γλυπτική, θαυµάστε έργα σπουδαίων
Τήνιων γλυπτών, όπως οι Σώχος, Φιλιππότης, Φύταλης και άλλοι, και σταθείτε στο
σπουδαίο κεφάλαιο του Γιαννούλη Χαλεπά πριν προχωρήσετε σε έργα -ελλήνων και
ξένων- δηµιουργών του µοντερνισµού.

Η Γλυπτοθήκη φιλοξενεί επίσης ένα µέρος της συλλογής ζωγραφικής που καλύπτει
την περίοδο 1830 – 1960, λόγω των εργασιών επέκτασης και εκσυγχρονισµού του
κτιρίου της Εθνικής Πινακοθήκης

Διεύθυνση: Άλσος Στρατού. Είσοδος από Λεωφόρο Παναγιώτη Κανελλόπουλου
(Κατεχάκη)
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή: 09:00-17:00,
Σάββατο, Κυριακή: 09:00-16:00
https://www.nationalgallery.gr/el/

10. ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

18/7 – 15/9
20 διαφορετικά προγράµµατα µουσικής, όπερας, οπερέτας, χορού και
αφιερώµατα παρουσιάζονται σε 70 αρχαιολογικούς χώρους, σε συνολικά 111
παρουσιάσεις, µέσα από το πρόγραµµα της ΕΛΣ που παρουσιάζεται στο
πλαίσιο του νέου θεσµού του ΥΠΠΟΑ «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισµός». 

Εκδηλώσεις στην Αθήνα:
18 Ιουλίου: Ρωµαϊκή Αγορά, Ρεσιτάλ Ανίτα Ρατσβελισβίλι
21 Ιουλίου: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Μπαλέτο ΕΛΣ,
Χορευτικά σόλι
22 Ιουλίου: Ναός Αγ. Γεωργίου, Γαλάτσι, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου
22 Ιουλίου: Ακαδηµία Πλάτωνος Συναυλία της Χορωδίας της ΕΛΣ
23 Ιουλίου: Ναός Αγ. Γεωργίου, Γαλάτσι, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου
25 Ιουλίου: Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου
26 Ιουλίου: Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου
29 Ιουλίου: Θησείο, Επετειακή συναυλία για τα 95α γενέθλια του Μίκη
Θεοδωράκη
29 Ιουλίου: Μονή Δαφνίου, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου
30 & 31 Ιουλίου: Λύκειο Αριστοτέλη,  «Ηµερολόγιο ενός αθέατου εγκλεισµού»

Δείτε τις ώρες έναρξης και το πρόγραµµα αναλυτικά στο
https://bit.ly/2zpkzSc
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 11. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η Ιστορία 5.000 ετών ξεδιπλώνεται στις αίθουσες του πιο σηµαντικού µουσείου στον
κόσµο για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό.
Από τη χρυσή Μάσκα του Αγαµέµνονα των Μυκηνών στις εντυπωσιακές τοιχογραφίες
της Θήρας, από τη Συλλογή Γλυπτών µε τους γιγάντιους αρχαϊκούς κούρους και τους
Ολύµπιους Θεούς στη Συλλογή Αγγείων και Μικροτεχνίας, το πανόραµα του Αρχαίου
Ελληνικού Πολιτισµού εντυπωσιάζει µέσα από τα 11.000 εκθέµατα του Μουσείου.

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 106 82
Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη: 12:30 – 20:00. Από Τετάρτη έως Δευτέρα: 08:00 – 20:00
www.namuseum.gr

12. ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πέρσες του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Δηµήτρη Λιγνάδη
24 – 26/7, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου,  21:00
Στα Σούσα, την πρωτεύουσα των Περσών, οι γέροντες που έχουν µείνει στα
µετόπισθεν, πιστοί  φύλακες των λαµπρών ανακτόρων του Ξέρξη,
ανησυχούν για τον στρατό τους που επιχειρεί να εκστρατεύσει εναντίον της
Ελλάδας, καθώς κανένα νέο δεν έχει φτάσει για την έκβαση
της πολεµικής αποστολής. Η ανησυχία κορυφώνεται όταν η µητέρα του
Ξέρξη αφηγείται το δυσοίωνο όνειρό της. Η άφιξη του λαχανιασµένου
αγγελιαφόρου επιβεβαιώνει τα κακά προαισθήµατα: οι Έλληνες νίκησαν.
Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου
31/7, 1&2/8, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 21:00
Είκοσι χρόνια µετά την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέµου, η
Αθήνα και η Σπάρτη συνεχίζουν έναν πόλεµο που φαίνεται να µην έχει
τέλος. Οι ανθρώπινες απώλειες και οι καταστροφές βαίνουν αµείωτες και
από τις δύο πλευρές, ενώ κάθε προσπάθεια ειρήνης έχει αποτύχει. Η
Αθηναία Λυσιστράτη όµως δεν απελπίζεται και προτείνει ένα ανορθόδοξο
σχέδιο για την παύση των εχθροπραξιών. Μαζί µε τη Λαµπιτώ, την
επικεφαλής των γυναικών της Σπάρτης, κηρύσσουν πάνδηµη και αυστηρή
σεξουαλική αποχή των γυναικών, µε στόχο να οδηγήσουν τους άντρες των
δύο αντιµαχόµενων πλευρών σε συνθηκολόγηση και σύναψη
ειρήνης.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.n-t.gr/
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13. ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Πλησιάζοντας στην επέτειο του 2021, µην χάσετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε τη
διαδροµή του νεότερου Ελληνισµού, µέσα από την µόνιµη έκθεση του Μουσείου:
Τουρκοκρατία, Φραγκοκρατία, η Επανάσταση του 1821, οι απελευθερωτικοί αγώνες, η
δηµιουργία του ανεξάρτητου κράτους, η πολιτική, κοινωνική και πνευµατική εξέλιξη
του Ελληνισµού έως σήµερα.

«Ώρα ελευθερίας: Τα ρολόγια των Αγωνιστών του ΄21», 
«Το ΄21 Αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση µε φιγούρες και διοράµατα PLAYMOBIL»,
περιοδικές εκθέσεις, έως τις 30/8

Διεύθυνση: Σταδίου 13, 105 61 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη - Κυριακή, 08:30 - 14:30

www.nhmuseum.gr

14. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην «Οικία
Κλεάνθους» ή «Παληό Πανεπιστήµιο», µέσα από τις πλούσιες συλλογές
του, παρουσιάζει τη θεµελίωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη
χώρα µας. Τα εκθέµατα και τα κειµήλια έχουν άµεση σχέση µε την
ιστορία των πρώτων Σχολών του Πανεπιστηµίου: Ιατρική, Νοµική,
Φιλοσοφική, Θεολογική. 

Διεύθυνση: Θόλου 5, 105 56 Αθήνα 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 16:00 

http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio.html



0916. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ [ΜΙΕΤ] 

Κοσµάς Ξενάκης: Χασάπηδες και Κριοφόροι, έκθεση, έως τις 31/7
Γνωρίστε τα έργα του Κοσµά Ξενάκη (1925–1984), ενός από τους πιο
καινοτόµους και συγχρόνως από τους πιο ερµητικούς Έλληνες καλλιτέχνες της
πρώτης µεταπολεµικής γενιάς, που εµπνέονται από τη µορφή του χασάπη, 
µοτίβο που έγινε σταδιακά βασικό θέµα στην τέχνη του δηµιουργού. 

Σπύρος Παπαλουκάς: Σχέδια και Μελέτες από Ιδιωτικές Συλλογές, έως τις 31/7
200 σχέδια και µελέτες του Σπύρου Παπαλουκά (1892 – 1957) από
εννέα ιδιωτικές συλλογές, που καλύπτουν όλες σχεδόν τις περιόδους της
καλλιτεχνικής του δηµιουργίας. Παρουσιάζονται σχέδια που έχουν γίνει µε µολύβι,
µελάνι και µε χρωµατιστά µολύβια, υδατογραφίες και τέµπερες σε χαρτί και
ελαιογραφίες, καθώς και µελέτες ή ανολοκλήρωτα έργα. 

Διεύθυνση: Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου, 104 31 Αθήνα 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 11.00 - 18.00 & Σάββατο 11.00 - 17.00
www.miet.gr

15. ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το Μουσείο, που άνοιξε τις αίθουσες της µόνιµης συλλογής του, η οποία
περιλαµβάνει 172 έργα, µόλις τον Φεβρουάριο του 2020, επαναλειτουργεί δίνοντας
την ευκαιρία στο κοινό να δει τα εκθέµατα και να έρθει σε επαφή µε τη σύγχρονη
τέχνη. Στήβεν Αντωνακάκος, Κωτής Βελώνης, Γιώργος Γυπαράκης, Νίκος
Κεσσανλής, Γιώργος Λάππας, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Μπιλ Βιόλα, Ναν Γκόλντιν,
Λουκάς Σαµαράς, Κώστας Τσόκλης, Μόνα Χατούµ, κ.ά. Έλληνες και ξένοι
καλλιτέχνες, αποτελούν µε τα έργα τους τον πυρήνα της συλλογής του Μουσείου η
οποία συνεχώς εµπλουτίζεται. 

Διεύθυνση: Λεωφ. Καλλιρρόης και Αµβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ), 
117 43 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή 11:00 – 19:00, Πέµπτη 11:00 – 22:00

Ελεύθερη είσοδος ως τις 15/7

www.emst.gr



17.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 
Ψηφιακή Σοφίτα
Θέλετε να ανακαλύψετε τη συλλογή της «Ψηφιακής Σοφίτας» και να πάρετε µέρος στη
συνεχή διαµόρφωσή της;
Επιλέξτε ένα αντικείµενο, φωτογραφίστε το, φτιάξτε το δελτίο εισόδου και
εµπλουτίστε  την «Ψηφιακή Σοφίτα», µια δράση που ενθαρρύνει τον διάλογο µεταξύ
των  γενεών, καθώς παρουσιάζει στοιχεία για τη ζωή και την καθηµερινότητα των 
περασµένων χρόνων.

Δείτε την συλλογή εδώ: https://bit.ly/2VqpTwH 
Περισσότερες πληροφορίες: www.hcm.gr

    
18. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Χρυσόστοµος Μουσµουλίδης: «…Νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιµές…», 
εικαστική έκθεση, έως τις 11/7 
Χρησιµοποιώντας καµβάδες και τελάρα παλαιότερων έργων του, ο δηµιουργός 
δηµιουργεί  νέα ζωγραφικά έργα και εγκαταστάσεις, κιβωτούς θραυσµάτων 
στιγµών,  γεµάτες ευαισθησία, έργα-µάρτυρες του παλαιότερου εαυτού του. 
Η έκθεση πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Hellenic American College 
(HAEC) και την αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος 
Γεωργίου Ζογγολόπουλου. 

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
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19. ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 
Cezanne, Picasso, Van Gogh, El Greco, Chagall, Rodin, Miro, Παρθένης, 
Τέτσης, Τσαρούχης, Μόραλης. Ανακαλύψτε µια σπάνια συλλογή
µοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, στη µόνιµη έδρα της στη γειτονιά του
Παγκρατίου, τη µικρή χορεύτρια του Ντεγκά, τη «Θεία Μορφή» του
Θεοτοκόπουλου, τη νεκρή φύση του Βαν Γκογκ, την πολυχρωµία του Καντίνσκι 
και τον υπαρξισµό του Τζιακοµέτι, και άλλα εµβληµατικά έργα. 

Διεύθυνση: Ερατοσθένους 13, 116 35 Αθήνα 
Ωράριο Λειτουργίας: 
Από 17/06/2020 έως και 30/07/2020: Τετάρτη,
Σάββατο & Κυριακή 10.00 – 18.00, Πέµπτη & Παρασκευή 10.00 – 20.00. 
Από 01/08/2020 έως και 30/9/2020: Τρίτη,
Τετάρτη, Σάββατο & Κυριακή 10.00 – 18.00, Πέµπτη & Παρασκευή 10.00 –
20.00
https://goulandris.gr/el/

20. ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ 

Κωστής Βελώνης: 199, έως την 1/11
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. 
Η 199 προσκαλεί τους επισκέπτες σε µια έντονη εικαστική και σωµατική
εµπειρία όπου σε µια ειδική εγκατάσταση παρουσιάζεται το εµβληµατικό
αυτό memento mori. Η έκθεση βασίζεται σε αντιπαραθέσεις και
απρόσµενες συσχετίσεις του ιδιαίτερου αυτού ιστορικού υλικού στον χώρο
των παλιών Σφαγείων και στην ιδιαίτερη τοπογραφία της Ύδρας.

Ίδρυµα ΔΕΣΤΕ, Σφαγεία Ύδρας 
Ωράριο Λειτουργίας: καθηµερινά  11:00–13:00 & 19:00–22:00, Τρίτη
κλειστά
www.deste.gr



1221.  ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β&Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
 
Η Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική Ζωγραφική στον 20ό αιώνα,
εικαστική έκθεση, έως τις 23/8 
73 µοναδικοί πίνακες της νεοελληνικής ζωγραφικής προβάλλουν την
περιπέτεια της «Ανθρώπινης Μορφής στην Ελληνική Ζωγραφική στον
20ό αιώνα».  Οι δηµιουργίες των Παρθένη, Λύτρα, Τσαρούχη,
Γκίκα, Μόραλη, Τέτση, κ.ά. από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης-
Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου και του Ιδρύµατος Ε. Κουτλίδη,
συνθέτουν ένα ζωντανό εικαστικό διάλογο που έχει στον πυρήνα του τις
διαφορετικές εκφάνσεις και εκφορές του σώµατος.
 
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 106 71
Αθήνα 
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 10:00 – 18:00 
www.thf.gr

22. ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Ελλήνων: οι σταθµοί µιας διαδροµής σχεδόν διακοσίων ετών
Έκθεση 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 
www.foundation.parliament.gr
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23. ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στο πλαίσιο του νέου θεσµού του ΥΠΠΟΑ «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισµός»,
το Ίδρυµα παρουσιάσει 3 θεατρικές παραστάσεις σε εµβληµατικούς χώρους της
Ελλάδας:
Ριχάρδος Β’ – Το Ρέκβιεµ ενός Βασιλιά» σε σκηνοθεσία Μαρλένε Καµίνσκυ
22 Ιουλίου: «Οικοπάρκο Αλτιναλµάζη»  – Δήµος Αλεξανδρούπολης
24 Ιουλίου: Κάστρο Καβάλας – Δήµος Καβάλας
26 Ιουλίου: Παλαιό Φρούριο – Δήµος Κέρκυρας
29 Ιουλίου: Κάστρο Ναυπάκτου -  Δήµος Ναυπακτίας
31 Ιουλίου: Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου – Δήµος Ρόδου
Μαρµαρωµένες Τρωάδες σε σκηνοθεσία Λουΐζας Κωστούλα 
18 Ιουλίου: Κάστρο της Πύλου – Νοµός Μεσσηνίας
20 Ιουλίου: Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας - Νοµός Ηλείας. Αίθριο
22 Ιουλίου: Ρωµαϊκό Ωδείο Νικόπολης – Δήµος Πρέβεζας
24 Ιουλίου: Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών - Φωκίδα
26 Ιουλίου: Αρχαίο θέατρο Ερέτριας - Εύβοια. Έξωθεν της περίφραξης του
θεάτρου.
Βάκχες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Χατζή
19 Αυγούστου: Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας - Δήµος Μαρωνείας 
21 Αυγούστου: Αρχαίο Θέατρο Δηµητριάδος - Μαγνησία
23 Αυγούστου: Αρχαίο Θέατρο Λάρισας – Δήµος Λάρισας
26 Αυγούστου: Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης – Δήµος Μεγαλόπολης (Νοµός
Αρκαδίας)
29 Αυγούστου: Αµφιαράειο - Αττική– Δήµος Λαυρεωτικής 
Περισσότερες πληροφορίες: mcf.gr

24. ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Levante Jazz Festival: Φεστιβάλ Τζαζ της Ανατολικής Μεσογείου - Μια
µουσική γέφυρα µεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας
Μια διαδικτυακή διοργάνωση, στην οποία δέκα σχήµατα από την Ελλάδα και την
Ιταλία παρουσιάζουν τα καλύτερα κοµµάτια από το τζαζ ρεπερτόριό τους. Οι πέντε
διαδικτυακές µεταδόσεις, που ξεκίνησαν την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μουσικής στο
κανάλι του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (21 Ιουνίου), αναδεικνύουν
διαφορετικά µουσικά στυλ, bossa nova, gypsy swing, 
φωνητικές a capella διασκευές κ.ά.
Διαθέσιµα διαδικτυακά από τις 5 Ιουλίου στο https://iicateneonline.gr/ 

Italiano Summer Festival Online
Το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία µε το
ItaliaFestival Association και µε συµµετοχή µερικών από τα πιο αναγνωρισµένα
ιταλικά φεστιβάλ, παρουσιάζει ένα µοναδικό πρόγραµµα 21 θεατρικών,
χορευτικών και µουσικών παραστάσεων. Οι εκδηλώσεις διατίθενται παγκοσµίως
σε streaming και on-demand µε δωρεάν πρόσβαση στο www.italiafestival.tv
Ανακαλύψτε το πρόγραµµα στο www.esteri.it



25. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

City of Robots, έκθεση ροµποτικής
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην µεγαλύτερη έκθεση
ροµποτικής στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί µία µοναδική
διαδραστική εµπειρία που συναρπάζει µικρούς και µεγάλους µε µερικά 
από τα πιο σύγχρονα ροµπότ και εφαρµογές ροµποτικής στον κόσµο. 

«ΔΙΑΧΡΟΝΙΕΣ», εικαστική έκθεση
Έκθεση που δηµιουργεί έναν οργανικό διάλογο µεταξύ των πρωτότυπων
εκθεµάτων από τις συλλογές του Μουσείου Λάρισας µε έργα 52 σύγχρονων 
Ελλήνων εικαστικών. 
Ξενάγηση στην έκθεση: 1/7, 18:00 – 20:00 

Διεύθυνση: Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος 
Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή, 16:30 – 20:30,
Σάββατο & Κυριακή, 11:00 – 20:00 
www.hellenic-cosmos.gr
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26. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος είναι ανοιχτό και προσβάσιµο από όλους,
χωρίς ηλεκτρονική προκράτηση, τηρώντας όλα τα απαραίτητα µέτρα
ασφαλείας, ενώ πραγµατοποιούνται αθλητικά προγράµµατα στο πλαίσιο των
δράσεων Αθλητισµός & Ευεξία. 

Παρόντες, έκθεση φωτογραφίας, έως τις 30/9
Το ΚΠΙΣΝ φιλοξενεί στην περίµετρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος τη
µεγάλη φωτογραφική έκθεση του δηµοσιογραφικού, µη κερδοσκοπικού
οργανισµού iMEdD, που µέσα από 43 έργα φωτορεπορτάζ αποτυπώνεται η
καθηµερινότητα την περίοδο της καραντίνας, αλλά και η επιστροφή στην
«κανονικότητα».
#snfccAtHome
Μέσα από το πρόγραµµα #snfccAtHome το ΚΠΙΣΝ επιδιώκει να µοιράζεται
µαζί µας τρόπους για να συνεχίσουµε να µαθαίνουµε, να ανακαλύπτουµε και
να διασκεδάζουµε, από το σπίτι: αναγνώσεις, θεατρικά αναλόγια, live
συναυλίες, Jazz Chronicles & άλλες ηχογραφηµένες συναυλίες, διαλέξεις,
online µαθήµατα και δραστηριότητες για παιδιά
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.snfcc.org/athome
 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Πέµπτη, 06:00 – 00:00, Παρασκευή –
Κυριακή: 06:00 – 02:00
www.snfcc.org
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27. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

10ο Athens Open Air Film Festival, Ιούνιος – Αύγουστος 2020

Το Athens Open Air Film Festival, ο πολυαγαπηµένος καλοκαιρινός κινηµατογραφικός θεσµός που διοργανώνεται από τις Νύχτες Πρεµιέρας, επιστρέφει µε
ενθουσιασµό και αισιοδοξία µε τη συνδιοργάνωση του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του δήµου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Την εντυπωσιακή έναρξη
τον Ιούνιο στην Τεχνόπολη δήµου Αθηναίων ακολουθεί ένα κινηµατογραφικό πρόγραµµα σε εµβληµατικές τοποθεσίες της πόλης.
Πρόγραµµα προβολών:
1/7, 21:30 (προβολή DRIVE-IN), AMERICAN GRAFFITI (1973, 112’) του Τζορτζ Λούκας. Προβολή µε την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Την ταινία
παραχωρεί η Tulip Entertainment. Προαύλιος χώρος θεάτρου Λυκαβηττού 
8/7, 23:30, SINGAPORE SLING (1990, 115') του Νίκου Νικολαΐδη. Επετειακή προβολή για τα 30 χρόνια από την πρεµιέρα της ταινίας.  Βοξ (Θεµιστοκλέους 82, Αθήνα)
10/7, 21:15 & 23.30 (διπλή προβολή), ΕΞΑΨΗ | BODY HEAT (1981, 113’) του Λόρενς Κάσνταν. Σινέ Ριβιέρα (Βαλτετσίου 46, Αθήνα)
14/7, 21:00, Ο ΜΙΛΟΥ ΤΟΝ ΜΑΗ | MILOU EN MAI (1990, 107’) του Λουί Μαλ. Προβολή αφιερωµένη στον Μισέλ Πικολί. Πραγµατοποιείται µε αφορµή την εθνική εορτή
της Γαλλίας µε την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Άνεσις (Λ. Κηφισίας 14, Αµπελόκηποι)
16/7, 21:30, ΓΑΪΔΟΥΡΟΤΟΜΑΡΟ | PEAU D’ANE (1970, 90’), του Ζακ Ντεµί. Προβολή σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Plein Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. 
Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή (Διδότου 6, Αθήνα)
17/7, 21:30, ΡΕΒΕΚΚΑ | REBECCA (1940, 130’) του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Επετειακή προβολή για τα 80 χρόνια από την πρεµιέρα της ταινίας,  µε την υποστήριξη της
Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Ναός Ολυµπίου Διός (είσοδος από Λ. Αµαλίας)
22/7, 21:30, ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑ | ALL ABOUT EVE (1950, 138’), του Τζόζεφ Λ. Μάνκιεβιτς. Επετειακή προβολή για τα 70 χρόνια από την πρεµιέρα της ταινίας, µε την
υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα) 
25/7, 21:30, Ο ΚΑΛΟΣ, Ο ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΧΗΜΟΣ | THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY (1966, 177’) του Σέρτζιο Λεόνε. Προβολή µε την υποστήριξη της Πρεσβείας
της Ιταλίας στην Αθήνα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Ακαδηµία Πλάτωνος (Μοναστηρίου 137, Αθήνα) 
18/8, 21:00, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | ANATOMY OF A MURDER (1959, 160’) του Ότο Πρέµινγκερ. Σινέ Ριβιέρα (Βαλτετσίου 46, Αθήνα)

Η είσοδος στον χώρο προβολής θα πραγµατοποιείται µόνο µε ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ και µε αυστηρή τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων µεταξύ των ενδιαφερόµενων
θεατών. Η διανοµή των δελτίων για τις προβολές των 21.30 θα ξεκινά στις 19:30 και των 21.00 στις 19.00, µέχρι εξαντλήσεώς τους. 
Περισσότερες πληροφορίες www.aiff.gr , www.aoaff.gr
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29. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Τα αριστουργήµατα του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, κυρίως µαρµάρινα
αγάλµατα και αρχιτεκτονικά γλυπτά από τους ναούς της Ακρόπολης του 6ου
και του 5ου αι. π.Χ., παρουσιάζονται στο Μουσείο  που κατατάσσεται στα 10
κορυφαία του κόσµου.

Σµίλη και Μνήµη. Η συµβολή της µαρµαροτεχνίας στην αναστήλωση των
µνηµείων της Ακρόπολης
Περιοδική έκθεση, µε ελεύθερη είσοδο ως τις 30/9
 
Ένας περίπατος στο Μουσείο µε τον αρχαιολόγο
Βραδινοί περίπατοι µέσα στις αίθουσες του Μουσείου µε απρόβλεπτους
σταθµούς και ποικίλες συζητήσεις και τη συντροφιά ενός αρχαιολόγου.
Κάθε Παρασκευή στις 18:00 (αγγλικά) & στις 20:00 (ελληνικά).
Διάρκεια: 60’ 

Διεύθυνση: Διονυσίου Αεροπαγήτου 15. 117 42 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: 
Εκθεσιακοί χώροι: Δευτέρα 08:00 – 16:00, Τρίτη – Κυριακή
08:00 – 20:00, Παρασκευή 08:00 – 22:00
Αρχαιολογική ανασκαφή στη βάση του Μουσείου: Δευτέρα
08:00 – 16:00, Τρίτη – Κυριακή 08:00 – 20:00
www.theacropolismuseum.gr

28. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Online Συναυλίες από όλη την Ευρώπη, σε συνεργασία µε το European 
Concert Hall Organisation (ECHO)
Ψηφιακές αναµεταδόσεις από τις αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης µέσω του
Facebook του Μεγάρου, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη.

Megaron Plus On Demand
Δείτε σηµαντικές εκδηλώσεις του Megaron Plus, διαθέσιµες on demand στην
ιστοσελίδα του Μεγάρου σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μποδοσάκη, στις οποίες
συµµετείχαν διακεκριµένοι επιστήµονες και διανοητές από την Ελλάδα και
το εξωτερικό (Judith Butler, Richard Caplan, Μαρία Ευθυµίου, Maurice Godelier,
Πέτρος Θέµελης, Lucas Kello, Marκ Mazower κ.ά.) καθώς και καταξιωµένοι
λογοτέχνες (Νάσος Βαγενάς, Κική Δηµουλά, Asli Erdoğan, Ian McEwan, Άλκη Ζέη,
Μένης Κουµανταρέας, Jo Nesbo, Τίτος Πατρίκιος, Λάκης Παπαστάθης, Φωτεινή
Τσαλίκογλου κ.ά.).
http://www.megaron.gr/default.asp?pid=396&la=1
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30. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΚΟΤΣΑΝΑ
 
Ανακαλύψτε ένα πανόραµα αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας µε
περισσότερα από 145 λειτουργικά εκθέµατα, από το ροµπότ-υπηρέτρια και
τον «κινηµατογράφο» του Φίλωνος µέχρι το αυτοκίνητο-κουκλοθέατρο του
Ήρωνος, κι από το αυτόµατο υδραυλικό ωρολόγιο του Κτησιβίου µέχρι το
Μηχανισµό των Αντικυθήρων.
Διεύθυνση: Πινδάρου 6 & Ακαδηµίας, 106 71 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 10:00 – 18:00

Summer Camp: Κατασκήνωση µικρών «εφευρετών» 2020, 29/6 – 24/7
Tο φετινό summer camp του Μουσείου κατασκηνώνει στον Εθνικό Κήπο,
στο Ζάππειο και στο Λύκειο του Αριστοτέλη και καλεί τους µικρούς…
εξερευνητές να γνωρίσουν τους εµβληµατικούς εφευρέτες της Αρχαιότητας
και του σήµερα.  Ο Αρχιµήδης, ο Πυθαγόρας, ο Κτησίβιος, ο Φίλων, ο Ήρων
αλλά και ο Νίκολα Τέσλα, γίνονται συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι γνώσης και
δηµιουργίας.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.facebook.com/events/311021263395652/
 www.kotsanas.com

31. ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
ΕΥΡΗΚΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, έως
31/7
Επισκεφθείτε την καινούργια έκθεση του Μουσείου και γνωρίστε το πολεοδοµικό
τοπίο της Αθήνας και του Πειραιά κατά τον 5ο π.Χ αιώνα, µέσα στο πλαίσιο της
οικοδοµικής τεχνολογίας και των µεγάλων δηµόσιων έργων των αρχαίων Ελλήνων.
Πάρτε µια γεύση αστρονοµίας και µέτρησης του χρόνου και των αποστάσεων,
ανακαλύψτε τις µηχανές και τα αυτόµατα αλλά και µια µικρή εισαγωγή στην
τεχνολογία του θεάτρου, του αθλητισµού και της χύτευσης αγαλµάτων.

Στο κτίριο επί της Αποστόλου Παύλου, παραµένει η έκθεση της πολεµικής τεχνολογίας
των αρχαίων Ελλήνων, µε αναφορές στην τριήρη, τους νεώσοικους, τον ατοµικό
οπλισµό, τα µεγάλα όπλα, τις πολιορκίες και τις επικοινωνίες.

Διεύθυνση: Ηρακλειδών 16 & Αποστόλου Παύλου 37, 118 51 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: Τετάρτη – Κυριακή, 10:00 – 18:00 
www.herakelidon-art.gr



32. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ

Το Μουσείο που λειτουργεί 25 χρόνια ως το µοναδικό µουσείο
κοσµηµάτων και διακοσµητικών τεχνών στην Ελλάδα, στεγάζει στις µόνιµες
εκθέσεις 4.500 κοσµήµατα και µικρογλυπτά, αρχείο σχεδίων, παραδοσιακά και
σύγχρονα εργαλεία αργυροχρυσοχοΐας,

Debra Rapoport: from the streets of New York, περιοδική έκθεση, έως 31/10
Η τρέχουσα έκθεση εξετάζει ζητήµατα όπως η ανακύκλωση, η βιωσιµότητα και οι
τάσεις στην µόδα µέσα από το έργο της Debra Rapoport, η
οποία µε το ανεξάντλητο ταλέντο της προκαλεί τις συµβατικές απόψεις, τα
«αισθητικά» και «ηλικιακά» κοινωνικά ταµπού και µεταµορφώνει στα χέρια της
καθηµερινά αντικείµενα σε καλλιτεχνήµατα. Χρωµατιστά ρούχα, καπέλα και
κοσµήµατα συνθέτουν το δικό της προσωπικό στυλ, µε το οποίο εµφανίζεται η ίδια
στους δρόµους της Νέας Υόρκης.
 
Διεύθυνση: Καρυάτιδων 12 & Καλλισπέρη, 117 42 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 10:00 – 14:00
www.lalaounis-jewelrymuseum.gr
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33. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Οι µόνιµες συλλογές του Μουσείου που εστιάζει στην προβολή
των αρχαίων πολιτισµών του Αιγαίου και της Κύπρου, περιλαµβάνουν 3.000
αντικείµενα Κυκλαδικής, Αρχαίας Ελληνικής και Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης,
µαρτυρίες πολιτισµών που άνθισαν στο χώρο του Αιγαίου και της ανατολικής
Μεσογείου από την 4η π.Χ. χιλιετία έως περίπου τον 6ο αιώνα µ.Χ..
 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη – Σάββατο: 10:00 – 17:00, 
Κυριακή: 11:00 – 17:00
Ξεναγήσεις στα highlights των εκθέσεων: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 
12:30–13:00

Summer Camp: Φτιάχνοντας τον δικό µας χάρτη, 5 κύκλοι Συναντήσεων: 6-10/7,
13-17/7, 20-24/7, 27-31/7, 3-7/8
Πέντε πενθήµερα, από 6 Ιουλίου µέχρι 7 Αυγούστου, µέσα στο Μουσείο γεµάτες
διαδραστικές ξεναγήσεις, προβολές, αφηγήσεις, ζωγραφική, χειροτεχνία, 
κατασκευές και οµαδικά παιχνίδια! 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-15:00 Ηλικίες: 7-10 ετών
Διεύθυνση: Νεοφύτου Δούκα 4, 106 74 Αθήνα 
www.cycladic.gr



34. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
Στην παλαιά, νεοκλασική οικία της οικογένειας Μπενάκη, σήµερα ειδικά διαµορφωµένη σε
µουσείο, παρουσιάζεται η συναρπαστική ιστορία του ελληνικού πολιτισµού από τους
προϊστορικούς χρόνους µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, µέσα από την µοναδική συλλογή που
διαµόρφωσε ο Αντώνης Μπενάκης.
Πρόγραµµα Ξεναγήσεων:
08/07 στις 13:00 από τον Τάσο Σακελλαρόπουλο, Υπεύθυνο των Ιστορικών Αρχείων.
09/07 στις 12:00 από την Πολύνα Κοσµαδάκη, Επιµελήτρια Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης,
Υπεύθυνη Τµήµατος Ζωγραφικής.
16/07 στις 12:00 από την Μάρα Βερύκοκου, Επιµελήτρια Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Συλλογής.
17/07 στις 12:00 από την Ειρήνη Παπαγεωργίου, Επιµελήτρια Τµήµατος Προϊστορικών, Αρχαίων
Ελληνικών και Ρωµαϊκών Συλλογών.
 
Robert McCabe – Κατερίνα Λυµπεροπούλου: Ο Τελευταίος Μοναχός των Στροφάδων, έκθεση
φωτογραφίας, έως τις 13/9 
Οι µοναδικές φωτογραφίες του Robert McCabe και η έρευνα της Κατερίνας Λυµπεροπούλου
αναφέρονται στην ιστορία ενός µοναστικού συγκροτήµατος (καστροµονάστηρου), που έχει τις 
ρίζες του στον 13ο αιώνα, και δεσπόζει σε µια αποµονωµένη γωνιά τoυ Ιονίου, στο
νησί Σταµφάνη. Η έκθεση πλαισιώνεται από µοναδικά  εκθέµατα και κείµενα διακεκριµένων
επιστηµόνων. 
Διεύθυνση: Κουµπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, 106 74 Αθήνα 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο:
10:00 - 18:00, Πέµπτη: 10:00 - 00:00, Κυριακή: 10:00 - 16:00 
www.benaki.org 20

35.  ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΠΑ 

Γνωρίστε τα έργα του Γιάννη Παππά όπως παρουσιάζονται 
συγκεντρωµένα στο φυσικό τους περιβάλλον, σε ένα ακίνητο που 
ως τη δεκαετία του 1960 αποτελούσε την κατοικία της
οικογένειας του µεγάλου Έλληνα δηµιουργού, αφοσιωµένου εξίσου 
στη γλυπτική και στη ζωγραφική.

Διεύθυνση: Ανακρέοντος 38, 157 72 Ζωγράφου 
Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη, Παρασκευή, Κυριακή: 10:00 –
14:00. Κλειστό τον Αύγουστο
www.benaki.org
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37.  ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
 
Ανακαλύψτε τις συλλογές του Μουσείου στις οποίες περιλαµβάνονται
20.000 παιχνίδια και αντικείµενα της παιδικής ηλικίας προερχόµενα από τον
ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιφέρεια του Ελληνισµού – από την αρχαιότητα
µέχρι το 1970 – καθώς και από την Ευρώπη, την Αµερική, την Αφρική και από
χώρες της Ανατολής. 
Ξενάγηση στη συλλογή: Σάββατο 04/07 στις 12:00 από την Μαίρη Βέργου,
Υπεύθυνη Μουσείου Παιχνιδιών.

Διεύθυνση: Λεωφ. Ποσειδώνος 14 & Τρίτωνος 1, 175 61 Παλαιό Φάληρο
Ωράριο Λειτουργίας: Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή:
10:00 – 18:00. Κλειστό τον Αύγουστο

36. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Πάνω από 12.000 δείγµατα κεραµεικής, µεταλλοτεχνίας, χρυσοχοΐας,
υφαντικής, ξυλογλυπτικής, υαλουργίας, µικρότερες οµάδες από οστέινα
αντικείµενα, ενεπίγραφες επιτύµβιες στήλες, και όπλα σκιαγραφούν τη
συνέχεια του ισλαµικού χρόνου από την πρωτοϊσλαµική ως την οθωµανική
εποχή και την εξέλιξη της ισλαµικής τέχνης ως το 19ο αιώνα. Το µουσείο
στεγάζει µία από τις σηµαντικότερες συλλογές Ισλαµικής τέχνης διεθνώς.
Ξενάγηση στη συλλογή: 11/7 στις 12:00, από την Μίνα Μωραΐτου, επιµελήτρια
του Μουσείου Ισλαµικής Τέχνης

Διεύθυνση: Αγ. Ασωµάτων 22 & Διπύλου 12, 105 53 Αθήνα 
Ωράριο Λειτουργίας: Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 10:00 – 18:00

38.  ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΓΚΙΚΑ
 
Επισκεφθείτε την µόνιµη από τα µέσα της δεκαετίας του ’50 κατοικία του Νίκου
Χατζηκυριάκου Γκίκα, στο κτίριο επί της οδού Κριεζώτου,. Μετά την αποπεράτωση
των έργων ανάπλασης του κτιρίου (2005), ως µόνιµα εκθέµατα παρέµειναν η
κατοικία, το εργαστήρι του καλλιτέχνη και η πινακοθήκη των έργων του, ενώ οι
υπόλοιποι ελεύθεροι χώροι διατέθηκαν για την ανάδειξη της πνευµατικής και
καλλιτεχνικής δηµιουργίας της Ελλάδας του 20ου αιώνα.

Διεύθυνση: Κριεζώτου 3, 106 71 Αθήνα 
Ωράριο Λειτουργίας: Παρασκευή, Σάββατο: 10:00 – 18:00
Περιοδική έκθεση: Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10:00 - 18:00
Κλειστή τον Αύγουστο

www.benaki.org
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39. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Γνωρίστε την ιστορία της πόλης και τις συνήθειες των Αθηναίων
µέσα από 40.000 αντικείµενα από την αρχαιότητα έως σήµερα. Βιβλία,
χειρόγραφα, υαλικά & πορσελάνες, µουσικά όργανα, έπιπλα, πίνακες,
χαρακτικά, καθηµερινά σκεύη, ενδύµατα, εργόχειρα και φωτογραφίες, 
φιλοξενούνται σε δύο από τα πιο ιστορικά κτίρια στην καρδιά της Αθήνας.

Διεύθυνση: Παπαρρηγοπούλου 5 – 7, 105 61 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα, 09:00 – 16:00, Τετάρτη – Παρασκευή, 09:00 –
16:00, Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 15:00

www.athenscitymuseum.gr

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

Μια δεξαµενή πληροφορίων για τη µουσική και τις τέχνες, δηµιουργήθηκε από τον
Σύλλογο οι Φίλοι της Μουσικής, και είναι ελεύθερα προσβάσιµη σε όλους. Με
περισσότερους από 150.000 τίτλους είναι και πάλι ανοιχτή για το κοινό, µε νέο ειδικό
κανονισµό λειτουργίας και δανεισµού, ικανή να στηρίξει διαρκή και πολυεπίπεδα
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα, καθώς το υλικό της Βιβλιοθήκης, αυξάνεται
µε σταθερό ρυθµό, και επικεντρώνεται στη δυτική µουσική, χωρίς να απουσιάζει και η
ελληνική (αρχαία, βυζαντινή, δηµοτική, ρεµπέτικη και λόγια). Περιλαµβάνει βιβλία και
παρτιτούρες, µικροφίλµ, περιοδικά, ηχογραφήσεις και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό,
ηλεκτρονικές εκδόσεις, φωτογραφίες, προγράµµατα συναυλιών, πολυάριθµα
χειρόγραφα, και 40 αρχεία συνθετών.

Ακολουθείστε τη σελίδα της Βιβλιοθήκης στο Facebook για να παρακολουθήσετε
ψηφιακές δράσεις, αφιερώµατα  και προτάσεις. 

Διεύθυνση: Βας. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 16:45 
www.mmb.org.gr
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41. ΝΕΟΝ 
Διονύσης Καβαλλιεράτος: Αποπροσανατολισµένο χορός / Παραπλανηµένος πλανήτης,
εικαστική έκθεση, 5/6 – 3/7 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος Έργο στην Πόλη 2020, ο Διονύσης Καβαλλιεράτος
δηµιουργεί µία in situ εγκατάσταση από γλυπτικές µορφές που συνθέτουν έναν κυκλικό
χορό. 
Μια σύµπραξη του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου µε τον οργανισµό NEON, συστήνει
στον επισκέπτη µια περιπατητική εµπειρία που διασχίζει το ιστορικό κέντρο της πόλης και
οδηγείται σε ένα κορυφαίο µνηµείο της αρχαιότητας για να συναντήσει τη σύγχρονη
τέχνη, να «ανέβει» στην ορχήστρα του Ηρωδείου και να συµµετάσχει σε µια «γλυπτική
παράσταση».

Χώρος: Ωδείο Ηρώδου Αττικού 
Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή 17:00 – 20:30 
Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο www.neon.org.gr

42. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Σε ένα επιβλητικό κτίριο στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, το
οποίο ονοµάζεται Ιλίου Μέλαθρον (Μέγαρο της Τροίας), και ήταν
αρχικά η κατοικία του Ερρίκου Σλήµαν, του αρχαιολόγου που ανακάλυψε
την αρχαία Τροία, εκτίθενται πάνω από 600.000 νοµίσµατα, σφραγιδόλιθοι,
σταθµία και ηµιπολύτιµοι λίθοι από τον αρχαίο ελληνικό κόσµο, τη Ρώµη,
το Βυζάντιο, τους πολιτισµούς της Ανατολής, τη µεσαιωνική και σύγχρονη
Ευρώπη και Αµερική, η σηµαντική συλλογή του Νοµισµατικού Μουσείου.

Διεύθυνση: Πανεπιστηµίου 12, 106 71 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: Τετάρτη – Δευτέρα, 09:00 – 16:00
www.nummus.gr



44.  ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Μουσείο εκθέτει πολεµικά κειµήλια που τεκµηριώνουν την
ελληνική πολεµική ιστορία, διαθέτοντας παράλληλα ιστορικό,
κινηµατογραφικό και κινηµατογραφικό αρχείο, καθώς και βιβλιοθήκη,
όλα ανοιχτά στους ερευνητές. Οι
εκθεσιακοί του χώροι αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα και
παρουσιάζουν εικόνες της ελληνικής Ιστορίας από την αρχαιότητα έως
σήµερα.

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2, 106 75 Αθήνα 
Ωράριο Λειτουργίας: 10:00 – 17:00 
www.warmuseum.gr
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43. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΛΙΤΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
[Ο.Π.ΑΝ.Δ.Α.]

Πινακοθήκη δήµου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργείου
Εξαιρέσεις: Όψεις του εξπρεσιονισµού στην Ελλάδα, εικαστική έκθεση
Διεύθυνση: Λεωνίδου & Μυλλέρου, πλ. Αυδή. Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη 10:00 - 21:00, Τετάρτη - Σάββατο 10:00-
19:00, Κυριακή 10:00 – 16:00, Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Μουσείο Λαΐκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζηµιχάλη» δήµου Αθηναίων
Διεύθυνση: Αγγ. Χατζηµιχάλη 6, Πλάκα, τηλ.: 210-3243987, 210-3243972
Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο  09:00-16:00, Κυριακή 10:00-14:00, Δευτέρα κλειστά

Ψηφιακό Μουσείο Ακαδηµίας Πλάτωνος δήµου Αθηναίων
Διεύθυνση: Κρέοντος 1 – Ακαδηµία Πλάτωνος, τηλ: 210-5142138
Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο  09:00-16:00, Κυριακή 10:00-14:00, Δευτέρα κλειστά

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» δήµου Αθηναίων
Το Οδοιπορικό στην παλιά Αθήνα
Συλλογή µε Φιγούρες θεάτρου Σκιών της Οικογένειας Χαρίδηµου
Διεύθυνση: Ηρακλειδών & Θεσσαλονίκης, Θησείο, τηλ.: 210-3452150
Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο  10:00-20:00, Κυριακή 10:00-14:00, Δευτέρα κλειστά

Βιβλιοθήκες δήµου Αθηναίων
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Δοµοκού 2, Στ. Λαρίσης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.88.46.009-210.88.47.561-210.88.46.021-
210.8846.011 / e-mail: publibrath@yahoo.gr-vivliothiki@opanda.gr

Ιωάννειος Βιβλιοθήκη

Ωράριο Λειτουργίας: 16/6 έως 11/9/2020, Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-17:00

Η επίσκεψη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη γίνεται µόνο κατόπιν ραντεβού, µέσω αποστολής email ή
προηγούµενης τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενώ στην Ιωάννειο Βιβλιοθήκη τα ραντεβού κλείνονται µόνο
τηλεφωνικά.

www.opanda.gr 

Διεύθυνση: Πανόρµου 59, Αµπελόκηποι τηλ.: 210-6983905/6
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45. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ POLYECO ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ – PCAI

Anthropocence On Hold (Ανθρωπόκαινο σε Αναµονή): διαδικτυακή οµαδική
έκθεση, έως τις 31/12 
20 καλλιτέχνες ανταποκρίνονται στον αντίκτυπο µιας παγκόσµιας πανδηµίας
στα καλλιτεχνικά οικοσυστήµατα, στην ανθεκτικότητα και βιωσιµότητα του
πλανήτη, συµµετέχοντας στην οµαδική έκθεση ενός οργανισµού που
αναδεικνύει περιβαλλοντικά ζητήµατα µέσω της τέχνης. 
 
Συµµετέχοντες: 
James Bridle, Jonian Bisai & Σωτήρης Τσίγκανος, Matthias Fritsch, Κυριακή
Γονή, Hanakam & Schuller, Hypercomf, Rindon Johnson, Εύη
Καλογηροπούλου, Λητώ Κάττου, Felix Kraus & Bianca Kennedy, Marcin
Liminowicz, Κοσµάς Νικολάου, Charly Nijensohn, Ira Schneider, Andrew
Norman Wilson. 
Επιµέλεια: Κίκα Κυριακάκου
 
Δείτε την έκθεση στο YouTube Channel του PCAI
 

 

46. ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Η Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση είναι το σπίτι του σύγχρονου πολιτισµού. Το σηµείο
σύνδεσης τολµηρών ιδεών, τεχνών και ανθρώπων, που εξερευνά τα όρια µεταξύ
επιστήµης, τέχνης και κοινωνίας.
Το ψηφιακό κανάλι της Στέγης και του Ιδρύµατος Ωνάση, παρουσιάζει δωρεάν,
αρχειακές και νέες παραγωγές: συζητήσεις, παραστάσεις, podcasts,
εκπαιδευτικά προγράµµατα, κινηµατογραφικές πρεµιέρες, online µαθήµατα,
συναυλίες. 
Με το “On Stage”, το Ίδρυµα Ωνάση φέρνει ξανά στην επιφάνεια
παραστάσεις και συναυλίες που έµειναν αξέχαστες, µέσα από µια ανασκόπηση
των 10 χρόνων λειτουργίας της Στέγης, αλλά και υλικό από το Onassis USA. To
"Onassis Encounters" είναι ένα ραντεβού µε καλλιτέχνες, συγγραφείς,
επιστήµονες, ανθρώπους που αλλάζουν τον τρόπο σκέψης µας, µέσα από τη
δουλειά τους, τη ζωή τους. Το "Future in Common" είναι ένα σηµείο όπου η
τέχνη συναντά την κρίση του περιβάλλοντος και η µόδα συναντά σκέψεις, ιδέες
και έναν κόσµο τρισδιάστατα φτιαγµένο µε ψηφία. Ανακαλύψτε τα νέα “Onassis
Podcasts” φτιαγµένα για εκείνους που έχουν περιέργεια για όσα συµβαίνουν
γύρω µας ενώ το πρόγραµµα “Cinema” περιλαµβάνει επιλεγµένες ταινίες
δηµιουργών που τολµούν, πειραµατίζονται και επαναπροσδιορίζουν την έννοια
του κινηµατογράφου.

Μπείτε στην ψηφιακή πραγµατικότητα της Στέγης εδώ:
https://www.youtube.com/OnassisFoundationChannel

www.sgt.gr  



47. ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Το ίδρυµα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος είναι ένας πολιτιστικός
φορέας µε στόχο την έρευνα, συγκέντρωση, διάσωση και
προβολή της ελληνικής και παγκόσµιας κινηµατογραφικής
κληρονοµιάς. Συγκεντρώνει ταινίες κινηµατογράφου παντός
είδους, ελληνικές ή ξένες, κινηµατογραφικά τεκµήρια 
(φωτογραφίες, άρθρα, βιβλία, σενάρια, µακέτες
σκηνικών, εφηµερίδες, κοστούµια, διαφηµιστικό υλικό,
προγράµµατα και γενικά στοιχεία που έχουν σχέση µε την
ιστορία του Κινηµατογράφου), ερευνά την τεχνική
και ιστορικής εξέλιξη του κινηµατογράφου, και οργανώνει ένα
συστηµατικό ετήσιο πρόγραµµα προβολών.  
 
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. 

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136,
104 35 Κεραµεικός 
www.tainiothiki.gr
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48. ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Η Τεχνόπολη ανοίγει ξανά τις πόρτες της, εξελίσσεται, ανανεώνεται και µεταµορφώνεται σε µία όαση
πολιτισµού και χαλάρωσης στο κέντρο της πόλης, έτοιµη να την ανακαλύψεις ξανά. Και ξανά.
Απρόσµενες παρεµβάσεις στους υπαίθριους χώρους, νέος φωτισµός, νέοι χώροι χαλάρωσης και σκίασης,
δεντροφυτεύσεις και καταπράσινα µποστάνια, µια ολοκαίνουρια οθόνη προβολής και µια ολοκαίνουρια
outdoor διαδροµή άθλησης, ανανέωση -τόσο εξωτερική όσο και γευστική- του καφέ της Τεχνόπολης, η
παιδική χαρά, το action park του Skywalk, το Industrial Gas Museum Shop και το εµβληµατικό
Παρατηρητήριο µε θέα 360° σε όλη την Αθήνα: όλα αυτά, µαζί µε ένα πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων,
επιβεβαιώνουν ξανά ότι η Τεχνόπολη, #HDikiSouTexnopoli, είναι το ιδανικό µέρος για την απόλυτη
καλοκαιρινή βόλτα στην πόλη για όλους, µικρούς και µεγάλους.
Μουσική Τεχνόπολη, 15/07 - 2/08*:
50 µαγικές βραδιές κάτω από την πιο χαρακτηριστική σκηνή της πόλης, όπως τις ξέρουµε µα και λίγο
αλλιώς, έρχονται για να γεµίσουν µε µουσικές, χρώµατα και αναµνήσεις το φετινό –αρκετά ιδιαίτερο-
συναυλιακό καλοκαίρι. Ένα πλούσιο µουσικό πρόγραµµα που παρουσιάζει κάθε µέρα αγαπηµένους
καλλιτέχνες, καλλιτέχνες-έκπληξη, νέα σχήµατα, απρόσµενες συµπράξεις, σύγχρονους ήχους,
unplugged sessions, νοσταλγικές βραδιές, από pop µέχρι jazz και από hip-hop µέχρι λαϊκό...
Δείτε το πρόγραµµα αναλυτικά εδώ: https://bit.ly/2Znh3ki 
*Η 2η περίοδος του συναυλιακού προγράµµατος της Τεχνόπολης ξεκινά στις 24/8 και διαρκεί έως τις 20/9.

Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Ανακαλύψτε ενδιαφέρουσες πτυχές της νεότερης ιστορίας της πόλης µέσα από το
Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου, που άνοιξε για το κοινό τo 2013 µε στόχο την
ανάδειξη και προστασία του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, ενός µνηµείου
βιοµηχανικής κληρονοµιάς που παρείχε ενέργεια και φωτισµό στην πρωτεύουσα για περίπου 130 χρόνια.
Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 10:00 – 18:00,Πέµπτη, Κυριακή 10:00 – 21:00
Διεύθυνση: Πειραιώς 100, 118 54 Αθήνα
www.athens-technopolis.gr, www.gasmuseum.gr, www.innovathens.gr
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49. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Υποσύνολο – Fragment, 5/6 – 15/8
Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, πιστό στο ραντεβού του µε το κοινό ακόµα και µέσα σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία, παρουσιάζει ένα συµπυκνωµένο
πρόγραµµα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες του να παρακολουθήσουν παραστάσεις και συναυλίες µεγάλης κλίµακας: 

ΩΔΕΊΟ ΗΡΏΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΎ

5/6 – 3/7: ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ / CITY PROJECT 2020: Διονύσης Καβαλλιεράτος: Αποπροσανατολισµένος χορός / Παραπλανηµένος πλανήτης. Εικαστική
εγκατάσταση.  Σύµπραξη µε το NEON 
15 & 16/7, 21:00: Τους προβολείς στήσε. Μουσικές και τραγούδια από το θέατρο. Αφιέρωµα στον Θάνο Μικρούτσικο
18/ 7, 21:00:  Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ - Γιώργος Πέτρου, Γκαλά Μπετόβεν 
20 & 21/7, 21:00:  Μόνικα - Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο. Πρώτη παρουσίαση δίσκου
23/7, 21:00: Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης - Ζωή Τσόκανου - Σίµος Παπάνας Έργα Μπάρτοκ και Βιβάλντι, µε τα έγχορδα της ΚΟΘ
26&28/7, 21:00: Εθνική Λυρική Σκηνή Δύο γκαλά όπερας
26/7:  Άριες και ντουέτα από όπερες των Βέρντι, Τζορντάνο, Μασκάνι και Πουτσίνι
28/7:  Άριες και ντουέτα από όπερες των Βέρντι, Πονκιέλλι, Τζορντάνο, Λεονκαβάλλο και Πουτσίνι
30&31/7, 21:00:  Γιάννης Αγγελάκας - Νίκος Βελιώτης Λύκοι στη χώρα των θαυµάτων. Πρώτη παρουσίαση δίσκου
4&5/8, 21:00: Καµεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής - Γιώργος Πέτρου - Μαριάννα Κάλµπαρη. Η επιστροφή του Οδυσσέα στην
πατρίδα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Όπερα, πρεµιέρα
8/8, 21:00: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Στέφανος Τσιαλής Μπετόβεν 250 χρόνια Έργα Μπετόβεν και Σοστακόβιτς
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49. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Υποσύνολο – Fragment, 5/6 – 15/8
Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, πιστό στο ραντεβού του µε το κοινό ακόµα και µέσα σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία, παρουσιάζει ένα συµπυκνωµένο
πρόγραµµα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες του να παρακολουθήσουν παραστάσεις και συναυλίες µεγάλης κλίµακας: 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

24 – 26/7, 21:00: Εθνικό Θέατρο - Δηµήτρης Λιγνάδης Πέρσες του Αισχύλου. Πρεµιέρα
31/7 & 1-2/8, 21:00: Εθνικό Θέατρο - Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Πρεµιέρα
7-9/8, 21:00: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος - Γιάννης Ρήγας Όρνιθες του Αριστοφάνη. Πρεµιέρα

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

17&18/7, 21:30: Αλκίνοος Ιωαννίδης Live Looping. Μουσική
24&25/7, 21:30: Mihalis Kalkanis Group µε τους Χάικ Γιαζιτζιάν & Γιάννη Αναστασάκη. Μουσική
31/7 & 1/8, 21:30: Οµάδα Ραφή - Nova Melancholia - Μιχάλης Σιγανίδης Η κιβωτός του Νώε / Il diluvio universale του Μικελάντζελο Φαλβέττι. 
Όπερα / Περφόρµανς. Πρεµιέρα 
7&8/8, 21:30:  Μυρσίνη Μαργαρίτη - Μαρία Παπαπετροπούλου - Μαρία Πανουργιά «Έχω µάτια στ’ αυτιά» Η ανθρώπινη φωνή του Φρανσίς Πουλένκ 
Βασισµένο στον οµώνυµο µονόλογο του Ζαν Κοκτώ. Όπερα / Περφόρµανς. Πρεµιέρα 
14&15/8, 21:30:  Σαβίνα Γιαννάτου - Primavera en Salonico µε τη συµµετοχή της Λάµιας Μπεντίουι Watersong. Μουσική 

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραµµα του φεστιβάλ www.greekfestival.gr 
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50. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Θεµατικές δραστηριοτήτων Ιούλιος – Αύγουστος 2020 | Κέντρο για το Παιδί
1 – 15 Ιουλίου: Καλοκαίρι – Καλοκαιρινή διατροφή: φρούτα,
κανόνες προστασίας για το κολύµπι και τη ζέστη
16-30 Ιουλίου: Βυθός & Ζώα της θάλασσας 
1-15 Αυγούστου: Γνωριµία µε τα ελληνικά νησιά
16 – 20 Αυγούστου: Γνωριµία µε τον ουρανό και τους αστερισµούς

Χώρος: Κέντρο για το Παιδί – Φρουραρχείο
Διεύθυνση: Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (Φρουραρχείο) Δοµοκού 2 &
Φιλαδελφείας (1ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108257667

www.ddp.gr 

51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ [ΕΛΣΟΝ]

ΕΛΣΟΝ · Επιστροφή από τη Λήθη
Ένα κουαρτέτο εγχόρδων της ΕΛΣΟΝ, µαζί µε τον Καλλιτεχνικό της
Διευθυντή, Διονύση Γραµµένο, µας ξυπνά από τη λήθη της
κοινωνικής αποστασιοποίησης δηµιουργώντας µε τη µουσική του Astor
Piazzolla και φόντο τον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών, ένα ονειρικό ταξίδι,
όπου τα όρια µεταξύ ονείρου και πραγµατικότητας είναι θολά.

Οι µουσικοί της ΕΛΣΟΝ: Γιώργος Μπάνος · Βιολί, Φοίβη
Ρουσοχατζάκη · Βιολί, Άλκηστις Μισούλη · Βιόλα, Ευστρατία Χαλουλάκου
· Τσέλο, Διονύσης Γραµµένος · Κλαρινέτο

Δείτε το βίντεο στο: https://youtu.be/1nxbIklRtzk 

www.elson.gr
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52. ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

7ο Summer Camp, 29/6 – 7/7
Ένα ξεχωριστό camp για παιδιά από 5-14 ετών κάτω από τη µαγική µπαγκέτα
των Μορφών Έκφρασης του Θωµά Κινδύνη, µια από τις πιο δυναµικές
Ελληνικές οµάδες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων, χαρίζει
στα παιδιά µια ξεχωριστή επαφή µε τη φύση αλλά και την Τέχνη!
Μουσικές, τραγούδια, χοροί, παραµύθια και µύθοι εµπλουτίζουν την
πολιτισµική εµπειρία των παιδιών, βοηθώντας τα ταυτόχρονα να καταλάβουν
και να ανακαλύψουν έννοιες όπως η επικοινωνία, τα συναισθήµατα, τα
δικαιώµατα, η συνύπαρξη µε τους ανθρώπους αλλά και να αναπτύξουν την
επαφή τους µε τη φύση. Οι καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών ξεκινάνε φέτος
µε δηµιουργία, µε νέες φιλίες και χαρά µέσα σ’ ένα πανέµορφο δάσος πολύ
κοντά στην πόλη. 
Χώρος: Βοτανικός Κήπος Διοµήδους, Χαϊδάρι
Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 13:00 & 13:00 – 16:00 (πρόγραµµα Ελεύθερης
έκφρασης) 
 
Απαραίτητη η εγγραφή: 210 3464903, 210 3464002,
morfesekfrasiscamps@gmail.com. Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.morfesekfrasis.gr/summer-camp-2020.html

www.morfesekfrasis.gr29

53. ARTENS

Online διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράµµατα

Νέοι δηµιουργοί, καταξιωµένοι στο χώρο τους καλλιτέχνες, άνθρωποι
των Γραµµάτων και των Τεχνών απευθύνονται σε όσους επιθυµούν να
πλουτίσουν τις γνώσεις τους και να έρθουν σε επαφή µε τις τέχνες και
τον πολιτισµό, µέσα από Σεµινάρια για τα Εικαστικά, τη Λογοτεχνία, το
Θέατρο, τον Κινηµατογράφο, τη Μουσική, τον Χορό αλλά και την Ιστορία
και τη Φιλοσοφία.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραµµα: http://artens.gr/programma-
seminarion/

Διεύθυνση: Βουκουρεστίου 40, Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-22:00, Σάββατο
12:00-15:00
www.artens.gr



53. SNEHTA 

Βασιλική Κούκου: The Secret Garden of Equal Life, έως τις 9/7
Η Βασιλική Κούκου εµπνευσµένη από το έργο της Frances Hodgson Burnett
"The Secret Garden”, οικειοποιείται την βιτρίνα και τη βιβλιοθήκης του Satellite
εκθέτοντας µια εκ νέου εικαστική ενότητα έργων µε σκοπό να σχολιάσει την
αντιφατική σχέση µεταξύ των εννοιών ουτοπίας και καθηµερινότητας. Η
εικαστική της γλώσσα προσδιορίζεται µέσα από την αφαιρετική και άλλοτε
υπερρεαλιστική αναπαραστατικότητα βασισµένη σε παραδόσεις µαγείας,
µεταφυσικότητας και παραµυθιού.

Διεύθυνση: Snehta Satellite, Κεφαλληνίας 39, Κυψέλη, Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: 16:00 – 20:00

www.snehtaresidency.org

54. STATE OF CONCEPT

State Affairs - Φάκελος #05: Uriel Orlow, Learning from Artemisia, 2 - 17/7
Η βίντεο εγκατάσταση "Learning from Artemisia" αποτελεί µία ενδελεχή έρευνα, γύρω
από το θεραπευτικό φυτό Αrtemisia afra, ένα είδος αγριαψιθιάς που χρησιµοποιείται
για τη θεραπεία της ελονοσίας. Η ταινία αποτελεί ένα ατµοσφαιρικό, αλλά ενίοτε
σκληρό ταξίδι/αφήγηση για τις δυναµικές της γεωπολιτικής, µέσα από τις ιστορίες των
θεραπευτικών φυτών.
State Affairs - Φάκελος #06: Tuan Andrew Nguyen, The Boat People, 2- 17/7
H δουλειά του Τuan Andrew Nguyen εξερευνά την δύναµη της αφήγησης µέσω της
γλυπτικής και του βίντεο. Είναι µέλος της κολεκτίβας The Propeller Group, µια από τις
παλαιότερες και πιο σηµαντικές εικαστικές οµάδες του Βιετνάµ. Το πιο πρόσφατο του
έργο "The Boat People", το οποίο προβάλλεται αυτές τις µέρες και στο MOMA της Νέας
Υόρκης, διαδραµατίζεται σε ένα απροσδιόριστο και επισφαλές µέλλον, όπου η
εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους παρουσιάζεται ως πιθανή..
Eliana Otta: Diaries, chronicles and conversations in a struggling city (Ηµερολόγια,
χρονικά και συζητήσεις για µία αγωνιζόµενη πόλη), 2/7, 18:30
H περουβιανή εικαστικός Eliana Otta, παρουσιάζει την έρευνα της µέσα από µια
διαδραστική περφόρµανς. Αυτή η (ηµι) συλλογική διάλεξη συνδέει τις προσπάθειες να
περιγράψουµε πώς οι εµπειρίες της απώλειας, της αντίστασης και της επιθυµίας
επηρεάζουν τις πολιτικές υποκειµενικότητες και τις κοινότητες στο πλαίσιο της Αθήνας
Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο info@stateofconcept.org
  
Διεύθυνση: Τούσα Μπότσαρη 19, 117 41 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: 2-4/7 19:00 – 22:00, 8-10/7 19:00 – 22:00, 15-17/7 19:00 –
22:00
www.stateofconcept.org30
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55. VASISTAS

“No man is an island entire of itself” | Πέντε δωµάτια | Μία περιπλάνηση,
live art έργο, 1-5/7
Το “No man is an island entire of itself” (Μτφρ: “Κανένας άνθρωπος
δεν είναι µόνος ένα ολόκληρο νησί”), η νέα πρόταση της Αργυρώς Χιώτη και
της οµάδας VASISTAS, ένα έργο – πρόσκληση σε µια νοερή περιπλάνηση,
παρουσιάζεται στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).
Σε µια σειρά από παράδοξα ονειρικά δωµάτια, δέκα κάθε φορά θεατές
συναντούν τους πέντε κατοίκους τους, οι οποίοι ως άλλα εκθέµατα συνοµιλούν
µε τους «έγκλειστους εαυτούς τους». Καθοδηγούµενοι από µια γυναικεία φωνή
στα ακουστικά που φορούν, οι επισκέπτες προχωρούν όλο και βαθύτερα σε µια
νοερή περιπλάνηση στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων -1 του µουσείου.
Μέσα από τις ποιητικές τους αυτές συναντήσεις, οι θεατές καλούνται να
βιώσουν µια προσωπική διαλογιστική εµπειρία. Καθένας απ’ αυτούς θα ζήσει
µόνος µια πορεία προς τη δική του ουτοπία.

Χώρος: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων
-1
Διεύθυνση: Λεωφ. Καλλιρρόης και Αµβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ),
117 43 Αθήνα
‘Ωρα Έναρξης: 19:30 & 21:00. Διάρκεια: 60’ 
Δωρεάν είσοδος κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Μέγιστος αριθµός θεατών: 10 άτοµα. Τηλέφωνο κράτησης:
6906053267 Περισσότερες πληροφορίες: https://www.emst.gr
www.vas.eu.com

56. VENTUS ENSEMBLE

Sun of a Beach, 31/7 
Chick Corea, Vangelis, Snarky Puppy, διάσηµα soundtracks και κοµµάτια από τη
διεθνή ηλεκτρονική, συνθέσεις του συνόλου, jazz και rock µουσική σκηνή... αλλιώς!
Το σχήµα Ventus Ensemble τολµά πρωτότυπες και ευφάνταστες
διασκευές, χρησιµοποιώντας παράλληλα tape και live electronics. Το αποτέλεσµα, µια
σύγχρονη, ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική και
άκρως καλοκαιρινή «καντάδα»...!
Συντελεστές: Όθωνας Γκόγκας, φλάουτο, Σπύρος Τζέκος, κλαρινέτο, Κώστας Τζέκος,
µπάσο κλαρινέτο, Guido de Flaviis, σαξόφωνο, Φάνης Βερνίκος, τροµπέτα, Σπύρος
Βέργης, τροµπόνι, Μάνος Αναγνωστόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα, Νίκος Μεταλληνός,
κρουστά, Δηµήτριος Μαρίνος, πλήκτρα, Μάνος Βεντούρας, ηλεκτρονικά

Χώρος: Τεχνόπολη δήµου Αθηναίων, Πειραιώς 100, 118 54 Αθήνα
www.ventusensemble.com
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57. WE NEED BOOKS 
 
Το We Need Books συναντάει τη Δηµοτική Αγορά της Κυψέλης!
Από αυτό τον Ιούλιο η βιβλιοθήκη του We Need Books γίνεται επίσηµος
εκπρόσωπος του παγκόσµιου δικτύου του Little Free Library και µε την
υποστήριξη του Athens Impact Hub, το µικρό WNB πιλοτικό παράρτηµα στο
χώρο της Δηµοτικής Αγοράς θα προσφέρει µια πολυγλωσσική επιλογή
βιβλίων, ιδανική για τις ζεστές καλοκαιρινές Αθηναϊκές µέρες. 
 
The Argos Project
Πόσες καθηµερινές ιστορίες έχει να προσφέρει η Κυψέλη?
Πόσες φωνές? Η απάντηση είναι 'άπειρες΄ και τώρα θα µπορούν να
συναντηθούν στο Άργος Project: πολλοί οι συγγραφείς, ένα το e-βιβλίο. Το We
Need Books απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον/α είναι µέλος της
γειτονιάς της Κυψέλης, ζητώντας τις µικρές ιστορίες, µια σύγχρονη ανθρώπινη
εµπειρία που πηγάζει από τη ζωή στη γειτονιά.  Βρείτε τις ιστορίες στο
www.weneedbooks.org και ανακαλύψτε τις πραγµατικότητες, τις οµορφιές
αλλά και τις προκλήσεις της περιοχής, µέσα από την πλατφόρµα του Άργος, που
δίνει πρόσβαση σε όλες τις φωνές, ενδυναµώνει τους κατοίκους και
παρουσιάζει τη τοπική κοινωνία στο κόσµο, µέσα από τα λόγια και τις εµπειρίες
των ανθρώπων της.  
 
Διεύθυνση: Ευβοίας 7, 113 62 Αθήνα
Ωράριο Λειτουργίας: 13:00 – 18:00

www.weneedbooks.org



ATHENS CULTURE NET ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

www.athensculturenet.com  


