
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ –  18 ΜΑΪΟΥ 2020 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ. ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων γιορτάζεται φέτος ψηφιακά. Δείτε τις δράσεις Μελών 

του Δικτύου Πολιτισμού δήμου Αθηναίων που συμμετέχουν!  

 

Solitaire / Solidaire, Εθνική Πινακοθήκη 

Η Εθνική Πινακοθήκη παρουσίασε με καθημερινές αναρτήσεις μέσα από τις σελίδες της στο 

Facebook και το Instagram την ψηφιακή δράση Solitaire / Solidaire (1-17/5), δημιουργώντας 

μια θεματική περιήγηση των συλλογών της Πινακοθήκης εμπνευσμένη από το φετινό θέμα 

της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων: «Μουσεία για την Ισότητα: Ποικιλομορφία και 

Κοινωνική Συνοχή» 

Δείτε εδώ την ψηφιακή έκθεση που προέκυψε από τη σύνθεση των επιμέρους 

αναρτήσεων, ανακαλύψτε έργα από όλα τα τμήματα των συλλογών της Πινακοθήκης, 

επιλεγμένα και σχολιασμένα από τις επιμελήτριες της.  

www.nationalgallery.gr  

 

1821: Όλοι διαφορετικοί! – Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

18-26/5 

Φαναριώτες και κληρικοί, πρίγκιπες και έμποροι, λόγιοι και επαναστάτες, Ρουμελιώτες και 

Μοραΐτες, Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι, αρματολοί και κλέφτες, κοτζαμπάσιδες και κάποι, 

καραβοκύρηδες και ναύτες, πολιτικοί και στρατιωτικοί, στεριανοί και νησιώτες άνδρες και 

γυναίκες.  

Η Ελληνική Επανάσταση διαμορφώθηκε μέσα από τη ζύμωση, τη σύγκρουση και τη 

σύμπλευση πολλών ανθρώπων, από διαφορετικές αφετηρίες και παραδόσεις. Θέλοντας να 

προβάλλει αυτή τη διαφορετικότητα και ποικιλομορφία, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο τις 

ημέρες 18-26 Μαΐου 2020 παρουσιάζει μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook & Instagram) χαρακτηριστικά παραδείγματα προσώπων που έλαβαν μέρος στην 

Επανάσταση του 1821. 

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά 

1) WalkThrough – Μια διαδραστική εικονική περιήγηση στο Μουσείο Κοτσανά 

Τα τεχνολογικά επινοήματα των αρχαίων Ελλήνων ξεδιπλώνονται διαδραστικά μπροστά 

σας! 

Ο Ήρων, ο Φίλων, ο Αρχιμήδης, ο Κτησίβιος, ο Πυθαγόρας και ο Ίππαρχος σάς προσκαλούν 

να ανακαλύψετε την τεχνολογία αιχμής της αρχαιότητάς μέσα από τις εφευρέσεις τους. 

2) “Νίκολα Τέσλα – Ο άνθρωπος από το μέλλον” Ψηφιακή Ξενάγηση 

https://www.facebook.com/nationalgalleryathens
https://www.instagram.com/nationalgalleryathens/?hl=el
https://www.nationalgallery.gr/el/psiphiakes-parousiaseis/museum/solitaire-solidaire.html
http://www.nationalgallery.gr/
https://www.facebook.com/nhmuseum
https://www.instagram.com/nhmuseum_of_athens/
http://kotsanas.com/categories.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ao2pJCnNgzg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0oVs-sbJKemIPIlpmAC3PEmBAZildKsS4-474zzPu-GDc62DBKfPL0ock


 
 

Η επιστήμη και η τεχνολογία στην οθόνη του σπιτιού, μέσα από την ψηφιακή βιωματική 

ξενάγηση  με οδηγούς τους έμπειρους ξεναγούς-ερμηνευτές του Μουσείου, που μας 

συνοδεύουν σε μια συναρπαστική διαδρομή στις σπουδαίες εφευρέσεις του Τέσλα. 

 

Online έκθεση παιδικού διαγωνισμού «ΕΙΜΑΙ…Πώς βλέπω τον εαυτό μου» - 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

18 Μαΐου – 31 Αυγούστου 

Η έκθεση του παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής «ΕΙΜΑΙ…Πώς βλέπω τον εαυτό μου» 

αλλάζει και έρχεται για πρώτη φορά στην οθόνη σας! Ανακαλύψτε τον μοναδικό κόσμο των 

παιδιών μέσα από 26.500 ζωγραφιές και συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η έμπνευση του φετινού διαγωνισμού ήταν ένας χάλκινος καθρέφτης από την Κύπρο που 

χρονολογείται από το 1200 έως το 1050 π.Χ. και βρίσκεται στη μόνιμη συλλογή του 

Μουσείου με τίτλο «Κύπρος – Αρχαία Τέχνης και Πολιτισμός». 

Παιδιά από 4 έως 15 χρονών, εμπνεύστηκαν από τον καθρέφτη και είχαν την ευκαιρία να 

δουν τον εαυτό τους δημιουργικά, να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους και να φανταστούν 

τον κόσμο τους μέσα ή έξω από αυτόν. 

Δείτε τους νικητές του φετινού διαγωνισμού και παρακολουθήστε βίντεο με χορογραφίες 

και θεατρικά δρώμενα από τους μαθητές του Ωδείου Αθηνών, εμπνευσμένα από το θέμα 

του διαγωνισμού. 

Μπορείτε ακόμα να πάρετε μέρος σε πρωτότυπες δράσεις, με αφορμή τον καθρέφτη, που 

σχεδίασαν οι καλλιτέχνες της κριτικής επιτροπής. 

Online έκθεση: www.cycladic.gr  

 

Βλέποντας με τις αισθήσεις 

Το Καλοκαίρι Αυτό: Τρεις Εικόνες για τις Αποσκευές μας – Μουσείο Μπενάκη 

18/5, 17:00 – 18:30 

Διαδικτυακή συνάντηση-συζήτηση που εστιάζει στη ματιά του Νίκου Εγγονόπουλου, του 

Γεράσιμου Στέρη και του Σπύρου Παπαλουκά, και ακολουθεί τα βήματα τους στις υπαρκτές 

ή φανταστικές γωνιές της ελληνικής υπαίθρου. 

Το “Βλέποντας με τις Αισθήσεις” —το πρόγραμμα του Τμήματος Εκπαίδευσης του 

Μουσείου Μπενάκη για άτομα με περιορισμένη όραση ή τυφλότητα— εντάσσεται φέτος 

στον εορτασμό για τη Διεθνή Μέρα Μουσείων με θέμα «Το Καλοκαίρι Αυτό: Τρεις Εικόνες 

για τις Αποσκευές μας» και εκπέμπει για όλους. Με εφόδια τη μνήμη, τον ήχο και την 

ποίηση θα προσεγγιστεί ένα από τα κυρίαρχα θέματα της Πινακοθήκης Γκίκα, αυτό του  

 

 

http://www.cycladic.gr/


 
 

ελληνικού τοπίου, ξεχωρίζοντας τρεις εικόνες που το αποδίδουν με τη διαύγεια και τον 

κορεσμό του καλοκαιρινού φωτός. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 

μοιραστούν μια μνήμη ενός ιδιαίτερου γι’ αυτούς καλοκαιρινού τοπίου. 

Η συνάντηση αφιερώνεται στον Θεόδωρο Κώνστα, φίλο των μουσείων, που με τη διαρκή, 

ένθερμη παρουσία του πλούτιζε το “Βλέποντας με τις Αισθήσεις”. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο education@benaki.gr 

 

Η Ζωή μέσα σ’ έναν πίνακα – Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών 

18/5, 12:00 

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 8 – 14 ετών, όπου τα παιδιά 

καλούνται να γνωρίσουν τον φανταστικό κόσμο του ζωγράφου Νικολάου Γύζη, μέσα από 

τον πίνακα του «Το Καρναβάλι στην Αθήνα». 

Σε αυτή την online εκπαιδευτική δράση, τα παιδιά θα κάνουν ένα ιστορικό ταξίδι στην 

Αθήνα του 19ου αιώνα, θα μπορέσουν να μελετήσουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων της 

πόλης και ταυτόχρονα, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν σημαντικές πληροφορίες για έναν 

από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους, τον Νικόλαο Γύζη. 

Ακόμη, τα παιδιά αντλώντας έμπνευση από το έργο του Ν. Γύζη, θα κληθούν να γίνουν και 

αυτά με τη σειρά τους καλλιτέχνες, δημιουργώντας το δικό τους έργο ή κατασκευή, τα 

οποία μπορούν να αναρτηθούν σε ειδική συλλογή από το Μουσείο της Πόλεως των 

Αθηνών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο info@athenscitymuseum.gr 

Facebook event page 

 

Ηρακλής. Ήρως διαχρονικός και αιώνιος – Νομισματικό Μουσείο 

Το Νομισματικό Μουσείο συμμετέχει με το βίντεο «Ηρακλής. Ήρως διαχρονικός και 

αιώνιος», της ομώνυμης περιοδικής έκθεσης. 

Ο Ηρακλής, θεός και αθάνατος, είναι ένας παγκόσμιος ήρωας, ένας ήρωας χωρίς σύνορα, 

ένας μαχητής της ζωής και των δυσκολιών της, πάντα έτοιμος να υπερασπιστεί τους 

αθώους και να βοηθήσει για την υπερίσχυση του καλού επιφέροντας την πολυπόθητη 

ισορροπία. Είναι πάντα έτοιμος να κόψει τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας, όσα κι αν 

ξεπροβάλουν. Πάντα έτοιμος να πνίξει τα φίδια, να εξοντώσει τον Ερυμάνθιο κάπρο ή το 

λιοντάρι της Νεμέας. Είναι πάντα εκεί για να καθαρίσει του κόπρους του Αυγεία, να 

εκτοξεύσει μακριά τον κάθε Λίχα, απομακρύνοντας μαζί τους το κακό, την πονηρία, το 

θάνατο και τον αφανισμό. 

 

mailto:education@benaki.gr
https://www.facebook.com/events/1189839734691329/
https://www.youtube.com/watch?v=npZTg9_27fc
https://www.youtube.com/watch?v=npZTg9_27fc


 
 

Ίδρυμα Θεοχαράκη  

Η Σάσα Βούλγαρη διηγείται μια ιστορία για την ποικιλομορφία και την κοινωνική συνοχή 

στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020. Γιατί οι άνθρωποι, όπως λέει το 

παραμύθι, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να έχουμε ο ένας τον άλλον. 

Παρακολουθείστε όλες τις ψηφιακές δράσεις του Ιδρύματος:  

διαλέξεις με θέμα «Η Ιστορία της Όπερας», αφηγήσεις παραμυθιών, τα μυστικά της 

συντήρησης των έργων του Σπύρου Παπαλουκά, εικονική περιήγηση στην έκθεση «Η 

Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική Ζωγραφική 20ος αι.», από τις συλλογές της Εθνικής 

Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου και του Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη, περιήγηση 

στην συλλογή έργων του Σπύρου Παπαλουκά, περιήγηση στις περιοδικές εκθέσεις του 

Ιδρύματος, δραστηριότητες και παιχνίδια εδώ 

 

Ψηφιακή ξενάγηση “Τι να σπουδάσω;” – Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Τι μπορούσε να σπουδάσει κανείς στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο της Αθήνας το 1840; Πώς 

ήταν τα πρώτα διδακτικά συγγράμματα; Πώς έμοιαζε η νέα πρωτεύουσα; Πώς να ήταν η 

ζωή ενός νέου της εποχής; Και με ποιο τρόπο, τέλος πάντων, αυτός ο Εμμανουήλ, θα 

καταφέρει άραγε να γράψει το όνομά του στο πρώτο Μητρώο των φοιτητών του πρώτου 

πανεπιστημίου; 

Πραγματοποιήστε ένα ταξίδι στον 19ο αιώνα με την ψηφιακή ξενάγηση «Τι να σπουδάσω» 

και γνωρίστε τα εκθέματα του Μουσείου, πραγματοποιώντας μια περιήγηση σε ένα από τα 

πιο παλιά αθηναϊκά σπίτια στην Πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη, εκεί όπου το 1837 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το Πανεπιστήμιο. 

Κατεβάστε από το Google Play Store την εφαρμογή για κινητές συσκευές Android «Τι να 

σπουδάσω;» (ή “What should I study” για την αγγλική έκδοση) 

 

Ένα πανεπιστημιακό μουσείο για όλους … από το σπίτι – Μουσείο Αρχαιολογίας 

και Ιστορίας της Τέχνης, ΕΚΠΑ 

Παρουσίαση του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης και αντικειμένων από τις 

Συλλογές του μέσω youtube και twitter. 

Αναλυτικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Μουσείου. 

 

 

Ψηφιακές Δράσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Βιομηχανικό Μουσείο 

Φωταερίου 

18-20/5 

https://www.youtube.com/watch?v=zguv_Jd7Zcg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0JeZDbZM_I8Ng0gmKBIBgI4OP1-qRr9D
https://www.facebook.com/watch/thf.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=l_qR8A1HZwM
https://www.youtube.com/watch?v=l_qR8A1HZwM
https://cliomusetours.com/el/tours/the-human-form-in-greek-painting-20th-century-el/
https://artsandculture.google.com/partner/b-m-theocharakis-foundation
https://www.youtube.com/user/TheTheocharakis/
http://synthesis.ipet.gr/portal/home-gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.narralive.hmua.emmanouil
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.narralive.hmua.emmanouil
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.narralive.hmua.emmanouil_en
http://museum2.arch.uoa.gr/to-moyseio.html


 
Είμαστε όλοι μοναδικοί 

Διαδικτυακό εικαστικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά από 3 ετών. 

Τι είναι πιο δυνατό: το τούβλο, το μαντέμι, ή το κάρβουνο; Δεν έχει σημασία, γιατί όλοι 

είμαστε διαφορετικοί, αλλά το ίδιο σημαντικοί! 

Δείτε το υλικό του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/5 στο site του Μουσείου  

Μία σύντομη βόλτα στο μουσείο! 

Διαδικτυακή ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου με απόδοση στη νοηματική 

γλώσσα. Ειδικά σχεδιασμένη για ενήλικες και παιδιά από 9 ετών, κωφούς, ακούοντες και 

βαρήκοους. Σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό κέντρο Νοηματικής Γλώσσας «ο Κρατύλος». 

Μέσα από την ξενάγηση στο Μουσείο οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν την ιστορία και τη 

λειτουργία του εργοστασίου φωταερίου που έδωσε φως κι ενέργεια στην πόλη της Αθήνας 

για περισσότερο από 130 χρόνια! Διαθέσιμη από τις 17/5  

Διαδικτυακή προβολή ταινιών σε συνεργασία με την ομάδα Balkans Beyond Borders. 

Τι δυσκολίες αντιμετωπίζει μία γυναίκα που προσπαθεί να πετύχει στον εργασιακό της 

χώρο; Πώς είναι η δουλειά για ένα νεαρό αγόρι που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα; 

8 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τόσο τη θέση της γυναίκας στην εργασία, όσο και τη θέση 

των νέων στην εργασία. Οι ιστορίες νέων και γυναικών διαδραματίζονται σε χώρες των 

Βαλκανίων (Ελλάδα, Τουρκία, Β. Μακεδονία, Βοσνία κ.ά.) αγγίζοντας το ευαίσθητο 

κοινωνικά θέμα σε σχέση με την εργασία, την ηλικία, αλλά και το φύλο στις μέρες μας. 

Διαθέσιμες έως τις 19/5 και ώρα 12:00 εδώ  

Ως νεολαία, τι οραματιζόμαστε για τα μουσεία; 

20/5, 13:00 – 14:30  

Η Μάρλεν Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας οργανώνει οnline παρουσιάσεις 

με την τεχνική Ignite και δημόσια συζήτηση μέσω της πλατφόρμας Zoom με συζητητές 

προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες μουσειολογίας με θέμα: «Ως 

νεολαία, τι οραματιζόμαστε για τα μουσεία;». 

Σύνδεσμος παρακολούθησης: 

https://us02web.zoom.us/j/81440897863?pwd=TW9mdWNFMlJtME9DcWhkWTA0eVZUdz0

9  

Email: mmouliou@gmail.com 

 

Δείτε τις δράσεις των 60  φορέων που συμμετέχουν στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 

εδώ 

https://gasmuseum.gr/index.php/to-mouseio-sto-spiti/kiriakes-stin-technopoli/kiriaki-inculion-for-all
https://gasmuseum.gr/index.php/tainies
https://us02web.zoom.us/j/81440897863?pwd=TW9mdWNFMlJtME9DcWhkWTA0eVZUdz09
https://us02web.zoom.us/j/81440897863?pwd=TW9mdWNFMlJtME9DcWhkWTA0eVZUdz09
mailto:mmouliou@gmail.com
http://icom-greece.mini.icom.museum/agenda/

