
 



 Σην παράσταση «Αφιξις» από την οµάδα ΠΤΡ, που παρουσιάστηκε στη Μικρή Επίδαυρο, στο 

πλαίσιο του Υεστιβάλ Επιδαύρου το 2017, αλλά και τον «Βυσσινόκηπο» του Άντον Σσέχωφ, που 

ανέβηκε τη σεζόν 2012-2013 στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη.  

 

 Επίσης, το περσινό Υεστιβάλ Αθηνών φιλοξένησε το υπέροχο κείμενο του Δηµήτρη Δηµητριάδη 

«Φρύσιππος», σε µια εικαστική παρέμβαση του Θάνου αµαρά που δίχασε το κοινό.  

 

 Σο Εθνικό Θέατρο διαθέτει στην επίσημη σελίδα του -ψηφιοποιημένες- πολλές και καλές 

θεατρικές παραστάσεις προηγούμενων ετών για όλες τις ηλικίες. Μερικές από αυτές είναι ο 

«Ρινόκερος»  σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γ. Ιορδανίδη, τα «Ματωµένα χώµατα» της Διδώς 

ωτηρίου σε σκηνοθεσία του Αρη Σρουπάκη ή το «Καρναβάλι του έρωτα» σε σκηνοθεσία του 

Νίκου Μαστοράκη.  

 

 Επιπλέον, μπορείτε µμαζί µε τα παιδιά σας να απολαύσετε την «Ψραία κοιμωμένη» και τον 

«Σσάρο µε τη µακριά γενειάδα» της Κάρµεν Ρουγγέρη, τον «Γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες» της 

Μαριάννας Σόλη και τον «Δον Κιχώτη» του ταύρου Σσακίρη. 

 

 Σο «Θέατρο Σέχνης Κάρολος Κουν» καινοτομεί σχεδιάζοντας το πρόγραµµα «Σο Θέατρο Σέχνης – 

και στο σπίτι», το οποίο θα επιτρέπει στους θεατρόφιλους να δουν τις τρέχουσες θεατρικές 

παραστάσεις διαδικτυακά µε ένα συµβολικό αντίτιµο 3,5 ευρώ. Σα έργα που θα είναι για αρχή 

διαθέσιμα είναι ο «Εντµοντ», ένα από τα σπάνια παιγμένα έργα του εξαιρετικά δημοφιλούς 

Ντέιβιντ Μάµετ, αλλά και το «Φωρίς οικογένεια», του Εκτόρ Μαλό, µια παράσταση για παιδιά 5-12 

ετών σε διασκευή Ανδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία ∆ηµήτρη ∆εγαΐτη. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2Km_5aVeIE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=93hLKZlceVk&feature=emb_title
http://www.nt-archive.gr/
http://www.nt-archive.gr/
http://www.theatro-technis.gr/theatro-technis-kai-sto-spiti/
http://www.theatro-technis.gr/theatro-technis-kai-sto-spiti/
http://www.theatro-technis.gr/theatro-technis-kai-sto-spiti/


 

Αρκετοί είναι οι Έλληνες καλλιτέχνες που αποφάσισαν να δώσουν κανονικά 

συναυλίες από το ειδικά διαμορφωμένο σαλόνι του σπιτιού τους και να τις 

μεταδώσουν ζωντανά µέσω των social media.  

Κάποιοι εξ αυτών ήταν  

η αγαπημένη Μαρία Παπαγεωργίου,  

ο ωκράτης Μάλαµας µαζί µε τον γιο του Γιάννη,  

ο Κωστής Μαραβέγιας µαζί µε τη Νατάσσα Μποφίλιου,  

η Υωτεινή Βελεσιώτου και  

ο τάθης Δρογώσης µαζί µε τον Μανώλη Υάµελλο. 

 

 Σα βίντεο µμπορείτε να τα βρείτε στα προσωπικά προφίλ των καλλιτεχνών στα 

social media, ενώ μείνετε συντονισμένοι γιατί αρκετοί είναι οι τραγουδιστές από 

την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό που έχουν τη διάθεση για µια τέτοια 

διαδικτυακή συναυλιακή επαφή. 

 

https://www.ethnos.gr/politismos/moysiki/94859_menoymespiti-malamas-grammenos-kai-chris-martin-tragoydoyn-apo-ton-kanape
https://www.ethnos.gr/politismos/moysiki/94859_menoymespiti-malamas-grammenos-kai-chris-martin-tragoydoyn-apo-ton-kanape
https://www.ethnos.gr/politismos/moysiki/94859_menoymespiti-malamas-grammenos-kai-chris-martin-tragoydoyn-apo-ton-kanape


 

Tα παρακάτω Μουσεία διαθέτουν διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης στις συλλογές αλλά και στους χώρους των 

εκθέσεών τους: 

*  Αρχαιολογικά Μουσεία του ΥΠΠΟΑ 

1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο   www.namuseum.gr  

2. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης www.amth.gr  

3. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης- εκθέσεις  www.amth.gr/exhibitions    

4. Λευκός Πύργος  www.lpth.gr/   

5. Νομισματικό Μουσείο www.nummus.gr 

6. Βυζαντινό και Φριστιανικό Μουσείο www.ebyzantinemuseum.gr/  

7. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού www.mbp.gr/  

8. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου www.heraklionmuseum.gr/   

9. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου-Επιλεγμένα εκθέματα www.heraklionmuseum.gr/?page_id=641  

10. Μουσείο Ασιατικής Σέχνης   www.matk.gr/     

11. Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων www.amio.gr/  

12. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας www.igoumenitsamuseum.gr/  

13. Αρχαιολογικό Μουσείο Σεγέας www.tegeamuseum.gr/  

*  Εποπτευόμενα Μουσεία από το ΥΠΠΟΑ 

1. Μουσείο Ακρόπολης 

Σο Μουσείο Ακρόπολης διαθέτει διαδικτυακά ψηφιακές εφαρμογές που αναδεικνύουν τα εκθέματα και “φωτίζουν” 

πτυχές του αρχαίου ελληνικού  πολιτισμού.   

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

Ενδεικτικά: 

«Φρωμάτισε την Πεπλοφόρο». Ο μικρός χρήστης διαλέγει το πινέλο και τα χρώματα που επιθυμεί δημιουργώντας 

πολλές και απίθανες παραλλαγές στην εικόνα του αγάλματος της Πεπλοφόρου  

www.theacropolismuseum.gr/peploforos/   

Πρόγραμμα Γλαύκα. το πολυεπίπεδο αυτό διαδικτυακό παιχνίδι, για παιδιά από 12 ετών, πρωταγωνιστής είναι η 

Γλαύκα, το ιπτάμενο ρομπότ. τόχος της εφαρμογής είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα έργα αποκατάστασης των 

μνημείων της Ακρόπολης.  

www.acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject/#/el/home 

* Εκπαιδευτικές ταινίες και βίντεο. 

1. το Μουσείο Μπενάκη, (www.benaki.org.gr) λειτουργούν εικονικές περιηγήσεις, σε όλες τις αίθουσες. 

Παρουσιάζονται, επίσης, εκατοντάδες έργα τέχνης με ηχητική ξενάγηση σε έξι γλώσσες: 

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Σέχνης, Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθήκη 

Γκίκα, Μουσείο Μπενάκη / Εργαστήριο Γιάννη Παππά 

2. Εθνική Πινακοθήκη  www.nationalgallery.gr/el/sulloges.html  

Μόνιμη συλλογή ζωγραφικής 

www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi.html 

Μόνιμη συλλογή γλυπτικής 

www.nationalgallery.gr/el/gluptikh-monimi-ekthesi.html 

Χηφιακές παρουσιάσεις 

www.nationalgallery.gr/el/psiphiakes-parousiaseis/museums.html 

 

http://www.namuseum.gr/
http://www.namuseum.gr/
http://www.amth.gr/
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http://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi.html
http://www.nationalgallery.gr/el/gluptikh-monimi-ekthesi.html
http://www.nationalgallery.gr/el/psiphiakes-parousiaseis/museums.html


 

12 διάσημα μουσεία του κόσμου που προσφέρουν εικονική περιήγηση 

1. Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο 

Σο αξεπέραστο αυτό μουσείο βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου επιτρέπει στους εικονικούς του επισκέπτες να περιηγηθούν στη 

Μεγάλη Αυλή και να εξερευνήσουν τη τήλη της Ροζέτα και της Αιγυπτιακές μούμιες. Μπορείτε επίσης να μελετήσετε εκατοντάδες άλλα 

ιστορικά ευρήματα.  https://www.britishmuseum.org/collection 

2. Galleria degli Uffizi – Φλωρεντία 

Βρίσκεται στο ανάκτορο της πανέμορφης αυτής πόλης. Σα έργα που διαθέτει χρονολογούνται από τον 14ο – 18ο αιώνα και αποτελούν 

μία από τις σημαντικότερες συλλογές της αναγεννησιακής τέχνης. https://www.uffizi.it/mostre-virtuali  

3. Εθνική Γκαλερί Τέχνης, Ουάσιγκτον 

Σο διάσημο Αμερικάνικο μουσείο τέχνης μας προσφέρει δωρεάν περιήγηση σε δύο εκθέσεις του μέσω του Google. Η πρώτη είναι μια 

έκθεση Αμερικάνικης μόδας από το 1740 έως το 1895, η οποία περιλαμβάνει πολλά δείγματα ρουχισμού από τα αποικιακά έτη και την 

εποχή της Επανάστασης. Η δεύτερη είναι μια συλλογή έργων από τον Ολλανδό διάσημο ζωγράφο Johannes Vermeer. 

4. Musée d’Orsay, Παρίσι 

Μπορείτε να περπατήσετε εικονικά μέσα σε αυτή τη διάσημη συλλογή που φιλοξενεί εκατοντάδες διάσημα έργα τέχνης Γάλλων 

καλλιτεχνών που έζησαν και εργάστηκαν από το 1848 έως το 1914. https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-

paris?hl=en 

5. Μουσείο της Περγάμου, Βερολίνο 

Ψς ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Γερμανίας, η «Πέργαμος» έχει πολλά να προσφέρει – ακόμα κι αν δεν έχετε εκεί φυσική 

παρουσία. Αυτό το ιστορικό μουσείο αποτελεί σπίτι πολλών αρχαίων ιστορικών ευρημάτων, όπως την Πύλη Ishtar της Βαβυλώνας και 

φυσικά, τον επιβλητικό Βωμό της Περγάμου.  https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en 

6. Μουσείο του Van Gogh, Άμστερνταμ 

Όποιος είναι οπαδός αυτού του τραγικού και χαρισματικού ζωγράφου, μπορεί να δει από κοντά εικονικά τα έργα του – διαθέτει τη 

μεγαλύτερη συλλογή του, με πάνω από 200 πίνακες, 500 σχέδια και πάνω από 750 προσωπικά γράμματα. 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en 

7. Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας, Μεξικό 

Φτισμένο το 1964, το μουσείο αυτό είναι αφιερωμένο στην αρχαιολογία και ιστορία του Μεξικού. Τπάρχουν 23 αίθουσες εκθέσεων 

γεμάτα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού των Μάγια.  https://artsandculture.google.com/asset/the-national-museum-

of-anthropology-mexico-city-ziko-van-dijk-wikimedia-commons/bAGSHRdlzSRcdQ? 

8. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – Αθήνα 

Είναι το σημαντικότερο μουσείο του κόσμου στον τομέα της αρχαίας τέχνης. «Υιλοξενούνται» πολιτισμοί που άνθισαν στον ελλαδικό 

χώρο από την προϊστορική εποχή έως το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου.  https://www.namuseum.gr/collections/ 

9. Λούβρο – Παρίσι 

Η ιστοσελίδα του μουσείου είναι γεμάτη ειδικές περιηγήσεις. Κι αυτό διότι είναι τεράστιο και γι’ αυτό γίνονται σε συγκεκριμένα τμήματα, 

εστιάζοντας σε ιστορικές περιόδους. Άλλωστε, εκεί εκτίθενται περί τα 35.000 έργα τέχνης, ανάμεσά τους και αρχαία ελληνικά έργα.  

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

10. Μουσείο Πράντο – Μαδρίτη 

Κατέχει μία από τις σπουδαιότερες συλλογές τέχνης του κόσμου και έργα που χρονολογούνται από τον 14ο έως τον 19ο αιώνα. Εκτός 

από πίνακες περιλαμβάνει νομίσματα, αγάλματα, μετάλλια και διακοσμητικά αντικείμενα. Κάποιοι από τους ζωγράφους που 

«φιλοξενούνται» στο μουσείο είναι Βελάθκεθ, Γκόγια, Ελ Γκρέκο, Καραβάτζιο, Ρέμπραντ, κ.ά.  https://www.museodelprado.es/en/the-

collection/art-works 

11. Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, Σεούλ 

Ένα από τα διασημότερα μουσεία της Κορέας είναι προσβάσιμο από όλο τον κόσμο. Η εικονική περιήγηση της Google μας ταξιδεύει σε 

6 ορόφους της σύγχρονης τέχνης τόσο της Κορέας όσο και από άλλες γωνιές του κόσμου.   

https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea?hl=en 

12. Rijksmuseum, Άμστερνταμ 

Εξερευνήστε τα αριστουργήματα της Ολλανδικής Φρυσής Εποχής, όπως έργα του Βέρμεερ και του Ρέμπραντ. Η Google προσφέρει την 

δυνατότητα να «περπατήσετε» μέσα στις αίθουσες και τους διαδρόμους του. 

https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.3598431258

4405&sv_h=291.1699875145569&sv_p=-5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=1 
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