
Η Αθήνα online!



ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Η Αίθουσα του Παρθενώνα και η Αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης στην οθόνη σας.
Ανακαλύψτε και δείτε με εξαιρετική λεπτομέρεια τα εκθέματα που βρίσκονται στην Αίθουσα 
του Παρθενώνα και στην Αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης, και μελετήστε τις λεπτομέρειές 
τους!
https://bit.ly/2x922rU
Ανακαλύψτε επίσης εκπαιδευτικές και…διασκεδαστικές ψηφιακές εφαρμογές που 
αναδεικνύουν τα εκθέματα και «φωτίζουν» πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 
www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Στις συλλογές του Μουσείου που αριθμούν περισσότερα από 11000 εκθέματα, θα βρείτε ένα 
πανόραμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από τις αρχές της προϊστορίας έως την ύστερη 
αρχαιότητα.
https://www.namuseum.gr/collections/



ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Ο πρόκριτος Λάζαρος Κουντουριώτης (1769–1852) έθεσε τα πλοία, τα πληρώματα και την 
περιουσία του στην υπηρεσία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Κτισμένη την εποχή της ναυτικής 
ακμής του νησιού, στα τέλη του 18ου αιώνα, η Ιστορική Οικία του δεσπόζει στη δυτική πλευρά 
του όρμου της Ύδρας.  
Εικονική περιήγηση στην Ιστορική Οικία Λαζάρου Κουντουριώτη στην Ύδρα: 
http://www.nhmuseum.gr/multimedia/panoramas/intro/index.html

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Μέσα από τη σελίδα του στο Facebook, το Μουσείο προτείνει ιδέες για δημιουργικές δράσεις 
στο σπίτι για τα παιδιά: ζωγραφική, πειράματα, προτάσεις για ανακύκλωση και διαφορετική 
χρήση των συσκευών και άλλα.
https://www.facebook.com/ellinikopaidikomouseio/



ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Επίσκεψη στο Μουσείο από το σπίτι, με εικονικές περιηγήσεις 360˚ σε όλες τις 
αίθουσες και σε εκατοντάδες έργα τέχνης, close-ups σε επιλεγμένα εκθέματα και με 
ακουστική ξενάγηση σε έξι γλώσσες.

Μπείτε στον ιστότοπο www.benaki.org ή πατήστε κατευθείαν:
• Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού
• Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης 
• Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθήκη Γκίκα
• Μουσείο Μπενάκη / Εργαστήριο Γιάννη Παππά 



ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ο κόσμος της Υγείας στην αρχαία Ελλάδα ξεδιπλώνεται μέσα από την έκθεση « Ίασις. Υγεία, 
Νόσος, Θεραπεία από τον Όμηρο στον Γαληνό» (2014).  Πλούσια κείμενα και υλικό από την 
εμβληματική έκθεση αποκαλύπτουν τις πρακτικές και παραδόσεις, ορισμένες από τις οποίες 
συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι σήμερα: https://cycladic.gr/page/imnos-stin-igiia?slide=1
Παράλληλα στο www.cycladic.gr μπορείτε:
• να γνωρίσετε τον κυκλαδικό, τον αρχαίο ελληνικό και τον κυπριακό πολιτισμό 

https://cycladic.gr/page/archaeology-courses?slide=1
• να θυμηθείτε τις μεγάλες περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 

https://www.youtube.com/channel/UCVvOKaavZRnWxsbez9sALKw
• να εξερευνήσετε τη συλλογή του Μουσείου https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-

cycladic-art
• να παρακολουθήσετε διαλέξεις  

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

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



ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τρεις εκθέσεις περιμένουν να τις ανακαλύψετε στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος:
-Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση
https://www.jewishmuseum.gr/synagonistis-ellines-evrei-stin-ethniki-antistasi-6

-Εβραϊκές γειτονιές της Ελλάδας
https://www.jewishmuseum.gr/evraikes-gitonies-tis-elladas-2

-Εικόνες Ελλήνων Εβραίων
https://www.jewishmuseum.gr/ikones-ellinon-evreon

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΚΟΤΣΑΝΑ
Ανακαλύπτω > Φτιάχνω > Παίζω > Αξιοποιώ Δημιουργικά τον Ελεύθερο χρόνο μου στο σπίτι, με οδηγό τα 
παιχνίδια των αρχαίων Ελλήνων! 
Καλλιεργήστε τη φαντασία και την εφευρετικότητά σας φτιάχνοντας μόνοι το «Οστομάχιον του 
Αρχιμήδη», το πρώτο παζλ της Ιστορίας!
https://www.facebook.com/KotsanasMuseumOfAncientGreekTechnology/videos/664442144358144/



ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Online συναυλίες από όλη την Ευρώπη κάθε βράδυ στις 21:00
Απολαύστε στο Facebook του Μεγάρου κάθε βράδυ μουσική από τις μεγάλες αίθουσες 
συναυλιών της Ευρώπης. Ορχήστρες όπως η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα 
Στοκχόλμης, η Συμφωνική Ορχήστρα Βαρκελώνης αλλά και η «δική» μας Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών, σε εξαιρετικές ερμηνείες γεμάτες πάθος και λυρισμό, μας ταξιδεύουν 
σε έργα μεγάλων συνθετών, όπως ο R. Schumann, W. A. Mozart, A. Pärt, I. Stravinsky κα. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)
Παρακολουθείστε online τις οπερέτες που ανέβηκαν στο Ολύμπια, Δημοτικό Θέατρο 
«Μαρία Κάλλας». 
Μέσα από την ιστοσελίδα www.opanda.gr ή στο κανάλι του ΟΠΑΝΔΑ στο YouTube, 
μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν τις οπερέτες: Η Εύθυμη Χήρα του Franz Lehár, Η 
Ωραία Ελένη του Jacques Offenbach, Ο Ορφέας στον Άδη του Jacques Offenbach



ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Με ένα κλικ μπορείτε να περιηγηθείτε στο VR tour της μοναδικής έκθεσης αφιερωμένης στην 
ελληνική βιομηχανία «160 χρόνια made in Greece»: https://gasmuseum.gr/index.php/draseis-tou-
mouseiou/160-xronia-made-in-greece/vr-tour

Στο site του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, μπορείτε να ανακαλύψετε με τον πιο ξεχωριστό 
τρόπο την ιστορία και τη λειτουργία του παλιού εργοστασίου φωταερίου μέσα από δύο 
συναρπαστικά video games για παιδιά https://gasmuseum.gr/index.php/dimiourgiki-
mathisi/video-games και να βρείτε δημιουργικές κάρτες με παιχνίδια, κρυπτόλεξα, λαβυρίνθους 
και εικαστικές δραστηριότητες, με έμπνευση από το παλιό εργοστάσιο φωταερίου, τη γραμμή 
παραγωγής, τα μηχανήματα και τις συνθήκες εργασίας. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να βάλουν 
χρώμα στο εργοστάσιο, να βρουν κρυμμένες λέξεις και να φωτίσουν την πόλη! 
https://gasmuseum.gr/index.php/dimiourgiki-mathisi/dimiourgikes-kartes-gia-olous

Διαθέσιμο είναι και μεγάλο μέρος της ψηφιακής συλλογής του Μουσείου που περιλαμβάνει έναν 
σημαντικό αριθμό συσκευών που σχετίζονται με την παραγωγή του φωταερίου, εργαλείων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού. https://gasmuseum.gr/index.php/to-mouseio/i-sillogi



ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Επισκεφθείτε το Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου και απολαύστε μεγάλες 
παραστάσεις στην οθόνη σας! Το Αρχείο περιλαμβάνει τις συλλογές του από το 1932 έως το 2005, 
με σπάνιο  και  µερικές φορές µοναδικό υλικό: προγράµµατα παραστάσεων, αποκόµµατα
εφηµερίδων,  φωτογραφικό υλικό, ηχητικά  ντοκουµέντα (από το 1955), βιντεοσκοπήσεις (από το 
1994) και μουσικές παρτιτούρες.

http://www.nt-archive.gr/

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Εξερευνήστε στο www.goulandris.gr έργα των Van Gogh, Picasso, El Greco, Monet, Rodin, Miró, 
Degas, Giacometti, Cézanne, Παρθένη, Τσαρούχη, Μόραλη και άλλων δημιουργών της νεότερης 
και σύγχρονης τέχνης. Ανακαλύψτε λεπτομέρειες που κρύβονται στο πίσω μέρος των καμβάδων, 
για τη δημιουργία των έργων, την ιστορία τους, και τη ζωή των καλλιτεχνών. 
https://goulandris.gr/el/collection/works-of-art



ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, πρόγραμμα #snfccAtHome

Ακούστε  μια νέα σκηνική ανάγνωση των ποιημάτων της Σαπφούς στο Θεατρικό Αναλόγιο του 
ΚΠΙΣΝ και εμβαθύνετε στον κόσμο της ποίησης με αφορμή την έκθεση «ΠΟΙΗΤΙΚΑ: Η ζωγραφική 
συναντάει την ποίηση» του Γιάννη Ψυχοπαίδη.  

Εμπλουτίστε τη γνωριμία σας με την ποίηση μέσα από σειρές διαλέξεων

https://www.snfcc.org/poetry

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

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

Ταξιδέψτε νοερά από τη Φλωρεντία, την πόλη της Αναγέννησης, στη σύγχρονη αρχιτεκτονική του 
Τόκιο, με στάσεις στη Ρώμη, το Μόναχο, το Σικάγο και την Αθήνα.

https://bit.ly/2vOJAEI



ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού προσφέρει online παρακολούθηση των κινηματογραφικών 
του παραγωγών ντοκιμαντέρ ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου, οδοιπορικά σε 
περισσότερες από είκοσι πόλεις της Μικράς Ασίας, καταγραφή των θαλάσσιων ταξιδιών του 
ελληνικού λαού στην Κύπρο και τον Λίβανο κ.α. 

Στο http://films.ime.gr/

Επισκεφθείτε το πρόγραμμα  «Η Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο», έναν πρωτοποριακό τρόπο 
παρουσίασης της Ελληνικής Ιστορίας που έχει παραχθεί από διακεκριμένους ιστορικούς, 
ερευνητές, αρχαιολόγους και επιστήμονες της πληροφορικής. 

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο ως κατάλληλο, επιστημονικά και παιδαγωγικά, 
εκπαιδευτικό λογισμικό. 

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ

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

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

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

Η Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη” www.mmv.org.gr διαθέτει διαδικτυακά τον 
κατάλογό της, ψηφιακές συλλογές από τα αρχεία της που κυρίως σχετίζονται με την ελληνική 
μουσική (https://mmb.org.gr/el/digital-collections), άρθρα μουσικού ενδιαφέροντος 
(https://dspace.mmb.org.gr/mmb/handle/123456789/22994), και εφαρμογές.

Ξεχωρίζει η MelOdyssia (http://melodisia.mmb.org.gr/), που προσφέρει μια εισαγωγή στην 
ιστορία της Δυτικής μουσικής από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 21ο αιώνα. 



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Εφημερίδες και Περιοδικά – Μικροταινίες: μπορείτε να μελετήσετε ψηφιακά το υλικό εδώ

Συντάγματα και Κανονισμοί: Το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως αναθεωρήθηκε το 2008, 
και ο Κανονισμός της Βουλής είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή μέσω του διαδικτυακού 
τόπου της Βουλής.

Ιστορικό Κοινοβουλευτικό Αρχείο: Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σε ψηφιακή μορφή Πρακτικά των 
Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής. Από το 1990 τα Πρακτικά της Βουλής παράγονται σε 
ψηφιακή μορφή και είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους προσβάσιμα μέσω του 
www.hellenicparliament.gr

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



ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το Ίδρυμα προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να περιηγηθούν ψηφιακά στον κοινοβουλευτισμό, 
τη δημοκρατία και την ιστορία.

Μέσα από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος έχετε πρόσβαση σε: βιβλία σε ψηφιακή μορφή, 
ψηφιακές εκθέσεις, ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες

Επίσης, στα ερευνητικά προγράμματα: 
• Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα-τεκμηρίωση-διάχυση
• Αντιπρόσωποι των Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό. Βιογραφική Τεκμηρίωση

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το δυναμικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων @ρχειομνήμων, σας δίνει τη δυνατότητα να 
περιηγηθείτε στις αρχειακές συλλογές, να αναζητήσετε τεκμήρια με βάση την αρχειακή 
περιγραφή τους και να δείτε στην οθόνη σας τα ψηφιακά τους αντίγραφα.
http://arxeiomnimon.gak.gr/index.html



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΙΑ – ΜΙΕΤ

Ανακαλύψτε 10.000 τεκμήρια από τις συλλογές του Αρχείου, που περιλαμβάνουν 
φωτογραφίες, χάρτες, καρτ ποστάλ, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και περιοδικών, θεατρικά 
προγράμματα, παρτιτούρες, διαφημίσεις και εφήμερα.
http://www.elia.org.gr/digitized-collecti…/collections-tour/

Εικονικές Περιηγήσεις στις Εκθέσεις του ΜΙΕΤ:

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

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

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



ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου μέσα από το ψηφιακό αρχείο του: Μια σημαντική 
συλλογή του γαλλικού και γαλλόφωνου πολιτιστικού χώρου, διαθέσιμη για ακρόαση. 

Αναλυτικά οι θεματικές: 
Μάης του 68: Κώστας Αξελός, Pierre Bourdieu, 

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

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

Κινηματογράφος: Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Κώστας Γαβράς, Ροβήρος Μανθούλης, 

Ιστορία: Georges Duby, Marc Ferro, Philippe Lacoue Labarthe, Οι Ελληνιστές: Jacqueline de Romilly, 
Jacques Lacarriere, Jean-Pierre Vernant, 

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

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

οι Συγγραφείς: Αρης Φακίνος, Βασίλης Αλεξάκης, Amin Maalouf



ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΝΕΟΥΣ 

Το OIFF Online Cinema είναι μία online ανοιχτή κινηματογραφική αίθουσα ελεύθερης 
πρόσβασης, όπου όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν ποιοτικές ταινίες για παιδιά και νέους.

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας έχει διαμορφώσει ένα ποιοτικό πρόγραμμα που μεταδίδεται δύο φορές 
τη μέρα από τη σελίδα του Φεστιβάλ στο Facebook. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις 
προβολές κάθε πρωί στις 11 π.μ. και κάθε απόγευμα στις 6 μ.μ. στο 
https://www.facebook.com/olympiafestival/

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β & Ε ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

«Η Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική Ζωγραφική 20ος αι.»: Επισκεφθείτε ψηφιακά την έκθεση 
μέσα από μια μοναδική ξενάγηση στο bit.ly/CliomuseGR

Επιπλέον, ανακαλύψτε παιχνίδια και εκπαιδευτικά εργαλεία που διασυνδέουν το έργο του 
Σπύρου Παπαλουκά με τα Έργα Ακροπόλεως-Φιλοπάππου (Πικιώνης) και το εικαστικό έργο των 
Γκίκα και Παρθένη στο http://synthesis.ipet.gr/portal/home-gr/



ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ [ΓΙΝΕΤΑΙ]

Σκοπός του «Με τα λόγια [γίνεται]» είναι η προώθηση της ποίησης ως απολαυστικής 
ακουστικής εμπειρίας. Ακολουθήστε την ομάδα στη σελίδα τους στο facebook, όπου 
καθημερινά αναρτώνται ποιήματα, ηχογραφημένες απαγγελίες αλλά και μελοποιημένα 
ποιήματα χάρη στο αρχείο του Γ' Προγράμματος και την εκπομπή «Διαχρονικό Διαδίκτυο» της 
Λένιας Ζαφειροπούλου 

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

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡ 

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



ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ / URBAN DIG PROJECT

Κάτω από την καλλιτεχνική ομπρέλα της Όχι παίζουμε, το UrbanDig Project είναι η συνάντηση 
της τέχνης και του χώρου σε μια ανασκαφή πολιτισμικού κεφαλαίου στη σύγχρονη πόλη. Είναι 
ματιά στην παραγωγή αλλά και στο ρόλο της τέχνης, ως διαρκής ανταπόκριση από το μέτωπο 
του φανταστικού, του μη-μετρήσιμου, του ανείπωτου.

Γνωρίστε την ιδιαίτερη ματιά αυτής της δραστήριας ομάδας, μέσα από τρεις παραστάσεις που 
είναι διαθέσιμες online:

• Persephone, (2017) https://youtu.be/RCxNZXdYF5s

• Marathon Dam, World Environment Day (2012) 
https://www.youtube.com/watch?v=MzqzSY8crtk&feature=youtu.be

• Mockob Selim C (2013) https://vimeo.com/84402844


