
 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ  

"ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝ ΠΛΩ" 
  
Η δεύτερη κοινή δράση των μελών του Δικτύου Μουσείων & Πολιτιστικών Φορέων 
Ιστορικού Κέντρου Αθηνών  βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τους φορείς του να 
πραγματοποιούν ψυχαγωγικές αλλά και μορφωτικές εκδηλώσεις για μικρούς και 
μεγάλους με στόχο την προώθηση των αρχών της φιλίας και της συνεργασίας. 
  
Το "καραβάκι" του Δικτύου ξεκίνησε το ταξίδι του από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής 
Τέχνης (24-10-10) και μετά το Παιδικό Μουσείο (30-10-10) και το Εβραϊκό Μουσείο 
Ελλάδος (31-10-10) έχει προγραμματίσει τους εξής σταθμούς για το μήνα Νοέμβριο: 

  
  

-        Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη  Σάββατο, 6/11/2010 

  

  

-    Ελληνοαμερικανική Ένωση  Σάββατο, 13/11/2010 

  

                                 «Πέρα μακριά πετώ... συνεργάζομαι, βοηθώ» 

  

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση στο πλαίσιο της δράσης «Δίκτυο εν πλω» διοργανώνει 
βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πέρα μακριά πετώ...συνεργάζομαι, βοηθώ». 

  

«Όποιος στου κόσμου την άκρη να πάει   
καταφέρει 

και το χρυσόφτερο πουλί από κει μού   
φέρει 

ένα σακούλι με χρυσάφι θα κερδίσει 
και της μοναχοθυγατέρας μου το χέρι!» 

  

Ένα παραδοσιακό παραμύθι γίνεται η αφορμή και το θεατρικό παιχνίδι το όχημα για να 
ταξιδέψουμε στην άκρη του κόσμου και να βοηθήσουμε τον ήρωα του παραμυθιού και τους 
πέντε φίλους του να βρουν το χρυσόφτερο πουλί και να κερδίσουν τα δώρα που 
υποσχέθηκε ο βασιλιάς. 
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Γονείς και παιδιά συμμετέχουν στην δραματοποίηση της ιστορίας και ενώνουν τις δυνάμεις 
τους, ώστε να βγάλουν εις πέρας αυτή τη δύσκολη αποστολή. Τεχνικές του θεατρικού 
παιχνιδιού, όπως αυτοσχεδιασμοί και παιχνίδια συνεργασίας, συμβάλουν ώστε μικροί και 
μεγάλοι να παρατηρήσουν και να βιώσουν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας και της 
αλληλοβοήθειας. Η κυρία Ζωή Βαλάση μας βοήθησε να ανακαλύψουμε το παραδοσιακό 
παραμύθι «Οι 5 φίλοι», στο οποίο έχει στηριχτεί η βιωματική δράση.  

  

Η εκδήλωση πραγματοποιείται το Σάββατο, 13/11/2010 στις 11:00 στο θέατρο της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, 2ος όροφος). 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών, ενώ στη δράση 
συνεργάζονται και συμμετέχουν και οι γονείς. 

Διάρκεια: 1,5 ώρα 

Υπεύθυνη προγράμματος: Μαρία Λαγωνίκα, Παιδαγωγός, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού 

  

  

Είσοδος ελεύθερη 

Είσοδος ελεύθερη 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση 
Πολιτιστικών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στα τηλέφωνα 2103680047 και 
2103680052. 

 

  

  

-       Ίδρυμα Άγγελου & Λητώς Κατακουζηνού  και  

-     Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας    Σάββατο, 20/11/2010 

  

Tο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας {Ακαδημία Αθηνών} και το Ίδρυμα Άγγελου 
και Λητώς Κατακουζηνού πραγματοποιούν κοινή εκδήλωση στο χώρο του δεύτερου 
(Λεωφόρος Αμαλίας 4, 5ος όροφος), το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010, ώρα 19:00. Καλεσμένη 
η αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη σ’ ένα πρόγραμμα με ιστορίες που έχουν ως αφορμή τη φιλία. 
Την ίδια μέρα θα εκτεθούν έργα του Τάσου Μαντζαβίνου.   

  

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2010      είσοδος 5 € 

ώρα έναρξης 19.00 

http://www.katakouzenos.gr/
http://kentrolaografias.gr/default.asp?V_DOC_ID=828


  

Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού 

Λεωφόρος Αμαλίας 4, 5ος όροφος 

6979312140 , 6944825164 

www.katakouzenos.gr 

  

  

-          Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη Σάββατο, 27/11/2010 

  

                                Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 6-12 ετών 

  

«Ήταν ένα…χρυσό καράβι!» 

  

Ο χρυσός γίνεται το μέσο που μας ενώνει, στις Μόνιμες Συλλογές του Μουσείου Κοσμήματος.  

  

Ο χρυσός με τις «μαγικές» ιδιότητές του εξετάζεται στη διαχρονία, με έμφαση στη χρήση και 
τους συμβολισμούς που εμπεριέχει, από την προϊστορική εποχή μέχρι το Βυζάντιο.  

  

Εισαγωγή στο εργαστήριο και προσέγγιση των αρχαίων και σύγχρονων τεχνικών, γνωριμία 
με τα υλικά, βιωματική προσέγγιση των λαμπερών εκθεμάτων, κυνήγι θησαυρού, 
διαγωνισμός σχεδίου για το πιο πρωτότυπο καράβι από χρυσάφι, που θα ταξιδέψει στον 
Χρόνο!  

  

Ημέρα: Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 

Ώρα διεξαγωγής: 11.30-13.00  

Χώρος: Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη, Καλλισπέρη 12 Ακρόπολη  

                

Υπεύθυνη κρατήσεων: Λίλα Πατσιάδου τηλ. 2109221044, 9242369 

(για το πρόγραμμα απαιτείται τηλεφωνική κράτηση) 

http://www.katakouzenos.gr/
http://www.lalaounis-jewelrymuseum.gr/


  

Συμμετοχή: 5 ευρώ/ παιδί  

  

-          Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων  Κυριακή, 28/11/2010 

  

                                             " La Cabaret ΜΟΥΣ" 

  

                     

Κυριακή, 28  Νοεμβρίου 2010, ώρα 12:00 

1η παρουσίαση: Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων  

Το μουσείο, το σπίτι των μουσών, φιλοξενεί μία κωμική παράσταση μαύρου θεάτρου για 
τους ήχους που γίνονται μουσική, τα αντικείμενα που γίνονται όργανα, τους μουσικούς που 
πετάνε και τις μύγες που βουίζουν μέχρι κάποιος να τις ακούσει αλλιώς. 

  

Σχεδιασμός, σκηνοθεσία, κατασκευές: Στάθης Μαρκόπουλος 

Παραγωγή: Κουκλοθέατρο ayusaya 2010 

  

Εισιτήρια: ενηλίκων: 10 €, παιδικό: 8 € 
  

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΑΓΙΟΥΣΑΓΙΑ! 

Το Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια! γεννήθηκε στην Πράγα το 1992. Μέχρι σήμερα διανύει μια 
συνεχή πορεία δημιουργίας ποιοτικών παραστάσεων για ενήλικες και παιδιά, συμμετοχών 
σε διεθνή φεστιβάλ, εκθέσεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και συνεργασίες 
με πολλούς άλλους θιάσους σε παραγωγές με κούκλες κάθε είδους. www.ayusaya.com 

  

Επόμενοι σταθμοί: 

  

-          Μουσείο Ηρακλειδών Σάββατο, 4/12/2010 

-          Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αη Στράτη Κυριακή, 5/12/2010 

-       Μουσείο Σπύρου Βασιλείου Σάββατο, 11/12/2010 
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-         Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.)  Κυριακή, 12/12/2010 

-          Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής Σάββατο, 18/12/2010 

-          Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Παρασκευή, 17/12/2010  

  

-          Κοινή, εορταστική εκδήλωση όλων των μελών, με κάλαντα, εκθέσεις και 
χριστουγεννιάτικα δρώμενα! 

  

          

Σύντομη περιγραφή της δράσης 
  
Πραγματοποίηση μιας σπονδυλωτής δράσης, με σταθμούς τους χώρους που στεγάζονται 
οι φορείς-μέλη του Δικτύου. Κάθε φορέας θα πραγματοποιήσει στο χώρο του μία δράση 
της απολύτου επιλογής του (πχ αφήγηση, προβολή ταινίας, οργάνωση ειδικής έκθεσης, 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κλπ). Κοινός στόχος είναι να 
αναδειχθούν τα οφέλη της συνεργασίας μέσω της συμβολικής πράξης του στολισμού του 
"Πλοίου" του Δικτύου, με στολίδια-σύμβολα του κάθε φορέα (πχ μινιατούρες μουσικών 
οργάνων στο ΜΕΛΜΟΚΕ, αντίγραφα κοσμημάτων στο Μ.Λαλαούνη κλπ),  το οποίο 
αφού ταξιδέψει θα καταλήξει στον χώρο της κοινής εκδήλωσης, όπου θα πούμε όλοι 
μαζί τα κάλαντα στο κοινό της Αθήνας.  
  

   
Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 – Δεκέμβριος 2010 
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