
ANNEX 5 – CULTURAL HERITAGE MUSEUMS 
 
(The Greek texts are part of the data institutions and operators have submitted) 
 
• The Byzantine and Christian Museum ran the program “At the Museum 
with the Roma” (extended presentation in section 4). The Museum, also, designed 
and implemented educational activities adapted to the needs of different groups 
of people with disabilities, as well as to schoolchildren of intercultural schools. 
 
• The National Archaeological Museum introduced educational activities with 
intercultural content for various and specific audiences. It, also, implemented 
contemporary artistic exhibitions, shows and tours for special audiences. 
Έχουν αναπτυχθεί 18 µελέτες εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Ενδεικτικοί τίτλοι: 
«Ταξιδεύουµε…στους πολιτισµούς», «ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑ…», «Μυθικά 
πλάσµατα» 
Έχουν υλοποιηθεί 17 εκθέσεις σύγχρονης εικαστικής έκφρασης. Ενδεικτικοί τίτλοι: 
«Μορφές και µνήµη», «Άγγιγµα», «Στοιχεία εποχών» 
Έχουν πραγµατοποιηθεί ποικίλες θεατρικές, µουσικές και µουσικοχορευτικές 
εκδηλώσεις. Ενδεικτικοί τίτλοι: «Μουσικό ταξίδι στον χρόνο», «Ασκήσεις 
ετοιµότητας». 
Έκθεµα του µήνα 
Εκπαιδευτικά προγράµµατα µε διαπολιτισµικό περιεχόµενο σε ποικίλες οµάδες 
κοινού 
Εκθέσεις σύγχρονης εικαστικής έκφρασης  
Ξεναγήσεις σε ειδικές οµάδες κοινού 
Θεατρικές, µουσικές και µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις 
Έκθεµα του µήνα στην ιστοσελίδα του µουσείου µε βίντεο και φωτογραφίες 
 
• The Museum of the City of Athens – Vouros Eutaxias Foundation oranized 
various activities and events concerning different historical periods and cultural 
forms of expression. It, also, organized lectures and conferences with historical 
and cultural content.  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΛΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΤΕΧΝΗ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΧΝΗ 
 
• The Milos Mining Museum rαn the MILOTERRANEAN project, which was a 
project with the aim to help the development of tourism on Milos island. A group 
of geologists, mining engineers, foresters, cartographers, historians and 
communication specialists, combined their expertise and insights. The project was 
presented at more than 50 events on local and national level. They have 
organized numerous guided tours for participants of conferences, for the local 
educational community and the neighboring islands. 
Miloterranean Geo Experience - An Overview  

[www.miloterranean.gr] 
 

The title of the story: 
MILOTERRANEAN  
all the secrets of Milos land 
The story: 
Miloterranean Geo Experience was developed as a next step of the geological 
walks, already organized by the Milos Mining Museum. 
The idea was to create a branded product by building on Milos’ comparative 
advantage: the unique geology and mining history. 



It is a project of the Milos Mining Museum, sponsored by S&B-Imerys, with the 
aim to help the development of tourism on Milos island. 
Miloterranean took is name by 
MILOS 
TERRA = the earth 
and the MEDITERRANEAN SEA. 
WHAT  
7 routes selected and mapped out, 6 on Milos and 1 on Kimolos, which belongs to 
the same island complex. 
 
THE TOOLS 
Bilingual (en/gr) printed maps with GPS precision. 
Dedicated bilingual website with Google maps background and detailed texts on 
points of interest 
Routes’ signposting 
Promotional video 
e-news distributed to over 600 recipients  
HOW 
A group of geologists, mining engineers, foresters, cartographers, historians and 
communication specialists, combined their expertise and insights. 
RESULTS & ACHIEVEMENTS SO-FAR 
Placed under the auspices of the Greek Ministry of Tourism 
Won the silver award in PR & CSR category of the Tourism Awards 2014. 
Has received high publicity in the local national and international press. 
 
The project was presented at more than 50 events on local and national level. 
We have organized numerous guided tours for participants of conferences, for the 
local educational community and the surrounding islands. 
WHAT’S NEXT? 
Miloterranean aims to attract visitors who love nature and action and seek a 
unique geo-experience beyond a typical Greek-island sea & sun vacation. 
It aspires to place Milos on the map of unique global destinations promoting all 
aspects of the island’s past & present.  
S&B through the Milos Mining Museum will continue to support the Miloterranean 
tools and keep promoting this destination brand, in close cooperation with the 
local tourism professionals who will finally benefit from the success of the project. 
OUR GOAL 
Make Milos a unique global destination, where travel guides recommend geology 
and mining past & present as a once-in-a-lifetime “must see”.  
 
 

 Route 1 – Vani: destination is the obsolete manganese exploitation plant at the 

homonymous cape of NW Milos but the route will also take you through Alykes, 

the old salt works nowadays an important wetland, Axivadolimni, a reclaimed 

perlite mine turned into still another wetland, as well as various other landscapes 

of stunning beauty on the way.  

 

 

 

 

 

 

  

Route 2 – Volcano: destination of this route is Kalamos, the broader area of the 

inactive Fyriplaka volcano, one of the volcanoes that gave birth to the island 



itself, a couple of billion years ago!  

   

 

 

 

 

 

 

Route 3 – Sulfur Mines: destination of this route is the obsolete sulfur mines and 

processing plant, but the route will also take you through Zephyria, the island’s 

first capital-city, as well as through Demenagaki, one of the two prehistoric 

obsidian quarries of the island. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route 4 – Aggeria: destination is the modern Aggeria bentonite mine, one of the 

largest bentonite mines in the world, but this circular route will also take you 

through picturesque Pollonia, S&B’s modern mining facilities at Voudia bay, the 

famous Papafrangas sea cave, as well as the prehistoric settlement of Fylakopi, 

that boosted obsidian trade in the Bronze Age Aegean. 

 

 

Route  5 – Kimolos: this circular route will take you to the neigboring island of 

Kimolos and its beautiful country landscapes but this route’s highlight is Skiadi, 

the famous geological formation in the shape of a giant mushroom! 

  

 

 

 

 

 

 

Route  6 – Sarakiniko: destination is the magnificent beach of Sarakiniko on 

Milos’ northern coast, with the otherworldly lunar beauty of its sun-washed rocks 

but during your hike you will also see impressive geological layers with fossilized 

fish and seashells. 

 

  

  

 

 

 

 

 



Route  7 – Nychia: this route will take you to significant historical monuments and 

sites, like the second prehistoric obsidian quarry of the island (Nychia), the Early-

Christian catacombs, and ancient Milos with its theater, ancient walls and various 

ruins. 

  

 

 

 

 

 

 
 
• The Folklore Museum of Foinikio implemented activities aiming at the 
connection between the past and the present, with specific focus in innovation 
(concerning environment and everyday life). It, also, organized activities for 
disabled people. 
Ανάδειξη του Λαογραφικού Μουσείου Φοινικίου, κάνοντάς το γνωστό στο 
ευρύτερο κοινό, µε σκοπό την αύξηση της επισκεψιµότητας από φορείς 
,οργανισµούς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σωµατεία, συλλόγους κ.α. ∆ιασύνδεση των 
εθίµων στα σηµερινά δεδοµένα, και ανάδειξη καινοτοµιών του παρελθόντος (που 
σχετίζονται µε τη ζωή, το περιβάλλον την καθηµερινότητα κ.α),  στο παρόν. 
• The Greek Telecommunications Museum realized multi-sensory tours for 
disabled people.  
Πολυαισθητικές  Ξεναγήσεις Συνεργασίες µε επιστηµονικούς φορείς 
 
Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, ως ζωντανός πολιτιστικός φορέας στη σηµερινή 
κοινωνία, υλοποιεί κάθε χρόνο µουσειοπαιδαγωγικά προγράµµατα µε στόχο να 
διαδώσει την ιστορία των τηλεπικοινωνιών, να συνδέσει µε διαδραστικό τρόπο τη 
µάθηση µε την ψυχαγωγία και να ενισχύσει τη σχέση των διαφορετικών οµάδων 
µε το µουσειακό περιβάλλον και τις επικοινωνιακές πρακτικές. 
Εκφράζοντας την πολιτική εξωστρέφειας που το χαρακτηρίζει, το µουσείο 
διοργανώνει και υλοποιεί πολυαισθητικές  ξεναγήσεις µε σκοπό την ενεργοποίηση 
οµάδων πληθυσµού µε ξεχωριστές ανάγκες και επιθυµίες που διαφορετικά θα 
παρέµεναν σε πολιτιστική αδράνεια (τυφλοί, µερικώς βλέποντες, κωφοί ) 
 
• The Epigraphic &  Numismatic Museum organized exhibitions and various 
cultural activities and art forms in connection with contemporary creation. 
 
• The Museum of Greek Folk Art and Popular Instruments – The Phoibos 
Anogeianakis Collection realized in regular basis programs and seminars for 
young people, adults and disabled people, concerning a wide range of different 
cultural expressions.  
 
It, also, ran a Digital production with the title “Bath House of the Winds” 
concerning the only public bath of Athens surviving to the present day. It dates 
from the first period of Turkish rule (1453 – 1669) and stands near the Roman 
forum and the Tower of the Winds.  
The Tzisdarakis Mosque, which was the first premises of the Museum since its 
establishment in 1918 until 1973, will be part of the new permanent exhibition, 
presenting an introduction to it.  
1. ΕΚΘΕΣΕΙΣ:  
� «Μια ιστορία των Βαλκανίων». Έκθεση φωτογραφίας µε θέµα την αρχιτεκτονική 
κληρονοµιά της Οθωµανικής Περιόδου (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2012) 
� «Λαϊκά παραµύθια της Ζακύνθου» της Ζωής Νικητάκη. Έκθεση των έργων 
εικονογράφησης του οµώνυµου βιβλίου (Νοέµβριος 2012) 



� «Αφροδίτη: Ιεροί και Βέβηλοι Καθαρµοί». Έκθεση 50 Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών µε αφορµή τον µύθο της θεάς Αφροδίτης (∆εκέµβριος 2012 – 
Απρίλιος 2013) 
� «Σκιές στο Χαµάµ», έκθεση οµάδας φοιτητών του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 
(Μάιος 2013) 
� «Φανταστικός Τόπος» της Σοφίας Βλαζάκη. Έκθεση σχεδίων µε κάρβουνο και 
ακουαρέλα. (Ιούνιος 2013) 
� «Εργαζόµενοι στο Βράχο / On the rocks», εικαστική έκθεση  55 εργαζοµένων της 
Υπηρεσίας Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης (Μάιος 2014) 
� «Το µεγάλο χρυσό δωµάτιο» του Κωνσταντίνου Παπαµιχαλόπουλου. Έκθεση 
χαρακτικών, σχεδίων, κόµικς, και µικρών έργων εν είδει σπουδών και δοκιµών 
(Ιανουάριος – Μάρτιος 2015) 
�  «Βουτιά στον ψηφιακό πολιτισµό», εικαστική εγκατάσταση 250 σύγχρονων 
εικαστικών έργων έντυπης τέχνης, comics, video, animation και καλλιτεχνικών 
βιβλίων (Οκτώβριος – Νοέµβριος 2015) 
� «Μέτσοβο 1900» της Μυρτώς Παπαδοπούλου. Φωτογραφική Έκθεση και 
ντοκυµαντέρ (Μάιος – Ιούλιος 2015) 
 
2. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (µουσικές, θεατρικές κ.ά.): 
� «Το ΟΧΙ του 1940», παράσταση Θεάτρου Σκιών µε τον καραγκιοζοπαίχτη Αγγ. 
Αλιµπέρτη (Οκτώβριος 2012). 
� «Το πάπλωµα µε τα χρυσά κουδούνια», µουσική παράσταση για παιδιά µε τη 
Μαρίζα Κωχ (Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2012) 
� «Το άνθος του γιαλού, ο παγανός και το φως των χριστουγέννων», αφήγηση 
χριστουγεννιάτικων λαϊκών παραδόσεων από τη Σάσα Βούλγαρη (∆εκέµβριος 
2012) 
� «…..και πάλι από την αρχή», µουσικές εκδηλώσεις µε τη Μαρίζα Κωχ (Ιούνιος 
2013) 
� «Ξετυλίγοντας το κουβάρι του χρόνου», παράσταση µε παραµύθια και µουσική, 
µε τη Ζωή Νικητάκη και την Αγγελική Γκαλή (Φεβρουάριος 2014). 
�  «Ο χρυσοπράσινος αετός», θεατρική παράσταση του λαϊκού 
παραµυθιού (Οκτώβριος 2014) 
� «Η Μυλωνού», διαδραστική θεατρική παράσταση για παιδιά από την οµάδα 
Μικρός Νότος (Οκτώβριος 2014) 
� «Η γάτα κουµπάρα», αφήγηση λαϊκών παραµυθιών για µικρά παιδιά από την 
Αγνή Στρουµπούλη (∆εκέµβριος 2014) 
� «Αµάµ – Χαµάµ», παράσταση µε παραµύθια και µουσική της Ανατολής για τα 
χαµάµ (Μάρτιος – Απρίλιος 2015) 
 
3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 
Α. Για ενήλικες 
� Σεµινάρια σύγχρονων υφαντικών δηµιουργιών: 
α. «Σεµινάριο Kumihimo». ∆ηµιουργία κοσµηµάτων και αξεσουάρ µε την 
παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική κατασκευής διακοσµητικών κορδονιών kumihimo 
(Ιανουάριος 2012) 
β. «Σεµινάριο felting». Κατασκευή υφάσµατος, κοσµήµατος, αξεσουάρ, ρούχου 
κλπ. µε την πανάρχαια τεχνική felting που προέρχεται από την κεντρική Ασία 
(Μάρτιος – Απρίλιος 2014, Ιανουάριος 2015) 
� «Το θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο», σεµινάριο για εκπαιδευτικούς 
(Οκτώβριος 2014) 
� Σεµινάριο για την τέχνη της αφήγησης (Φεβρουάριος 2012) 
� «Μαθήµατα κεντητικής για ενήλικες» (2012-2016) 

Β. Για νέους / παιδιά                                                                            � 
«Παίζουµε µουσική µε εργαλεία;», µε τον µουσικό Μιχάλη Κλαπάκη (Μάρτιος 
2012)                                                                  � «Παραµυθοταξιδεύουµε και 
µάσκες µεταµόρφωσης δηµιουργούµε». Αποκριάτικο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 



(Φεβρουάριος 2014)                                                                    � «Η δουλειά 
µας πάει παντού». ∆ιαπολιτιστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα την ανάγκη 
µετακίνησης για λόγους εργασίας (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2014)                                                                                                                

Γ. Για ΑΜΕΑ                                                                             � 
«Ανακαλύπτοντας τη γλώσσα των γλωσσιδιών», µε τον µουσικοπαιδαγωγό ∆ηµ. 
Σαρρή. Τα παιδιά δηµιουργούν ένα πρωτότυπο µουσικό δρώµενο διερευνώντας τις 
δυνατότητες των ήχων (Φεβρουάριος 2012). 

4. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ: 
� «Στο Λουτρό. Ένα ταξίδι στο σώµα και την ψυχή» (2014) 
 
5. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΤ 
 
Αναλυτικότερα:  
 
1. ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης µε µια σειρά εικαστικών 
εκθέσεων στο Λουτρό των Αέρηδων ενστερνίζεται τις σύγχρονες αντιλήψεις και 
πρακτικές για το µουσειακό περιβάλλον ως πηγή έµπνευσης, προώθησης και 
προβολής της καλιτεχνικής δηµιουργίας, αλλά και εκφραστικό εργαλείο πολλαπλά 
αξιοποιήσιµο από τους καλλιτέχνες και πολλαπλά ερµηνεύσιµο από το κοινό. 
 
2. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ: Μέσω της συστηµατικής οργάνωσης µουσικών, θεατρικών ή 
άλλου είδους εκδηλώσεων, που έχουν ως αφετηρία τον ελληνικό παραδοσιακό 
πολιτισµό, το Μουσείο στοχεύει στη στήριξη, προβολή και προώθηση της 
καλλιτεχνικής δηµιουργίας  σε διάφορες εκφάνσεις της. 
 
3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 
Στόχος τους είναι η επαφή και η ευαισθητοποίηση µε/για την ποικιλοµορφία των 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκφράσεων, η λειτουργία του πολιτιστικού 
προϊόντος ως φορέα εκπαίδευσης και ανάπτυξης. 
 
4.ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ: Στο Λουτρό των Αέρηδων δηµιουργήθηκε µια σειρά 
καλλιτεχνικών ψηφιακών παραγωγών µε θέµα την καθαριότητα και τον 
καλλωπισµό του σώµατος. 
5. ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ του ΜΕΛΤ . Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης καλεί 
σύγχρονους ταλαντούχους δηµιουργούς είτε να δηµιουργήσουν πιστά αντίγραφα 
αυθεντικών αντικειµένων από τις πλούσιες συλλογές του είτε κυρίως να 
εµπνευσθούν από αυτά και να δηµιουργήσουν νέα αντικείµενα, όπου η σύγχρονη 
αισθητική να συνοµιλεί µε την παράδοση, προκειµένου τα έργα τους να 
προωθηθούν για πώληση στο Πωλητήριο του Μουσείου.  
 
• The Museum of Byzantine Culture organized temporary exhibitions and 
other parallel events in collaboration with a variety of cultural institutions and 
artists from other countries.  
Περιοδικές εκθέσεις 2012-2016 που σχετίζονται µε την πολιτιστική ποικιλοµορφία 
«Η Κυρίλλιτσα, έργα καλλιτεχνών από τη Φιλιππούπολη, αφιερωµένα στα 
γράµµατα του Κυριλλικού αλφαβήτου» 
«Περιήγηση στην Ανατολική Μεσόγειο µέσα από τη Συλλογή Τρικόγλου»  
"Η Armée d'Orient στα Βαλκάνια: Αρχαιολογικά τεκµήρια ενός νοσοκοµείου στη 
Θέρµη/Sédès"    
«Έργα Τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη: Η Λειψανοθήκη του Αληθούς 
Σταυρού» 
«Αρχιτεκτονικοί Θησαυροί από την Καρδιά της Μεσαιωνικής Σερβίας»  
«Το φως των Γραµµάτων» 
«Και έτσι, διέδωσαν τον Λόγο στους νέους λαούς» 
«Η τιµή του αγίου Μάµαντος στη Μεσόγειο. Ένας ακρίτας άγιος ταξιδεύει.»  



"Μόρφου. Η σύληση και η καταστροφή της πανάρχαιας κληρονοµιάς"  
"Λόγος V - Αφηγήσεις της πόλης" Από τους Jean-Christophe Ballot, Alain 
Ceccaroli, Fouad Elkoury, André Mérian, Λία Ναλµπαντίδου, Σπύρο Στάβερη  
"Εκ Θεσσαλονίκης Φως" 
"Φαντάσου την πόλη: Θεσσαλονίκη 2014" 
«Φίλιπποι 1914-2014. Εκατό χρόνια ερευνών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών» 
«Βούλγαροι αρχιτέκτονες του εξωτερικού» 
 "Ταξιδεύοντας στην Ανατολική Μεσόγειο" µέσα από το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού 
Πολιτισµού του Θ. Κορρέ (Α.Π.Θ.) 
Περιοδικές εκθέσεις σε συνεργασία µε ιδρύµατα ή καλλιτέχνες από άλλες χώρες 
αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις, π.χ. πλαισίωση εγκαινίων µε µουσική από τις 
συνεργαζόµενες χώρες και διαλέξεις σχετικές µε το θέµα της έκθεσης. 
 
• The Archaeological Museum of Thessaloniki organized 15 exhibitions in 
collaboration with Greek and foreign artists, to promote different cultures and 
demonstrate the their interaction. The public was informed about the events 
through the Municipal Radio of Thessaloniki. The events introduced to the public 
through the Municipal Radio of Thessaloniki. 
15 εκθέσεις µε στόχο την προώθηση των διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων:  
1. «Το δώρο του ∆ιονύσου. Μυθολογία του κρασιού στην κεντρική Ιταλία (Molise) 
και τη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία). 2. «Οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Ανεξίτηλα 
σηµάδια στον χώρο».  
3. «Άνθρωποι και µνηµεία στο αραβικό κόσµο» της φωτογράφου Φανής Σαρρή  
4. «Έλληνες και Φοίνικες στα Σταυροδρόµια της Μεσογείου» 
5. «Gold wreaths and diadems from Μacedonia»  στο Βελιγράδι Σερβίας 
6. «Χρυσοὶ στέφανοι ὶκ Μακεδονίας καὶ Κύπρου στη Λευκωσία Κύπρου 
7. «Από τον Πλάτωνα στο Βολταίρο και τον Κοραή: Η αρχαία ελληνική Φιλοσοφία 
και ο ∆ιαφωτισµός».  
8. «Μακεδονική ∆εκάπολη στην Ιορδανία. Φωτογραφικό οδοιπορικό µε το φακό 
του Ορέστη Κουράκη. Η έκθεση φιλοξενήθηκε και στο Αµµάν της Ιορδανίας. 
9. «Μεσογειακά παλίµψηστα: τρία αινίγµατα  φθοράς και  αφθαρσίας».  
10. «Τα Κεντρικά Βαλκάνια ανάµεσα στον ελληνικό και τον κελτικό κόσµο».  
11. «Η Ευρώπη της Ελλάδας. Αποικίες και νοµίσµατα από τη Συλλογή της Alpha 
Bank.».   
12. «Ρωµαϊκή Τέχνη και Πολιτισµός - µια κοινή γλώσσα στην Αρχαιότητα». 
(Ρουµανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία) 
13. «Hijo Nam in Dialog with Greek History» της Hijo Nam (Κορέα). 
14. «Haida: Life. Spirit. Art» (ιθαγενείς του Καναδά).  
15. Figen  Çiftçi,  «Μια φορά και έναν καιρό…» (Τουρκία) 
  
20 εκθέσεις σύγχρονης εικαστικής έκφρασης:  
ενδεικτικά αναφέρουµε:  
• Eric Emo «Το παιχνίδι της αθέατης όψης».  
• «Η κεραµική από το εργαστήριο στην έκθεση» σε συνεργασία µε 
κεραµίστες καλλιτέχνες 
• INCANTADAS – εγκατάσταση σύγχρονων ιχνογραφηµάτων.  
• David Casini “Il ritorno dell’ illogica abitudine 4η Biennale. 
• «Pedro Cano  Έκθεση ζωγραφικής». 
• «Κωνσταντίνος Ξενάκης, HEL(L)AS! Everywhere! HEL(L)AS! Παντού!». 
 
•  Έκθεση µεταξωτών πέπλων «Βίαιο Μετάξι» των καλλιτεχνών Kalos & Klio. 
 
Έχουν πραγµατοποιηθεί εκατοντάδες θεατρικές, φιλολογικές, λογοτεχνικές και 
µουσικές εκδηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις παιδιών και ενηλίκων. 
∆ράσεις ποικίλου καλλιτεχνικού περιεχοµένου (θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, 
φωτογραφία, βίντεο, εγκαταστάσεις, performance κ.ά.) σε συνεργασία µε Έλληνες 
και ξένους καλλιτέχνες µε κύριο στόχο την προώθηση της πολιτιστικής 



δηµιουργίας και της κατάδειξης της αλληλεπίδρασης των πολιτιστικών 
παραδόσεων.  
Προβολή των δράσεων του Μουσείου µέσω εβδοµαδιαίας ραδιοφωνικής εκποµπής 
στη συχνότητα 100.6 του ∆ηµοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.  
1. Ρουµανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία µέσω του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος BSUDRA στο οποίο συµµετέχουµε ως εταίροι (Black 
Sea Basin Programme) 
2. Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία µέσω των εκθέσεων τις οποίες 
διοργανώνουµε 
3. Κορέα, Ισπανία, Τουρκία, σε επίπεδο διπλωµατικών φορέων (πρεσβείες, 
προξενεία) µέσω των ξένων καλλιτεχνών που εκθέτουµε. 
 
• The Museum of Athens and Pireus Electric Railway Company organized 
tours and other activities to introduce young people to the museum history.  
Συλλογή και ανάδειξη του ιστορικού υλικού για την εξέλιξη των Ηλεκτρικών 
Σιδηροδρόµων από το 1869: -Καταγραφή και Παρουσίαση Μουσειακού υλικού. 
-∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων για έντυπη και ηλεκτρονική ενηµέρωση του κοινού.  
-Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συµµετοχή σε ανάλογες άλλων φορέων. 
 
• The Committee for Pontian Studies - Museum of Pontian Hellenism 
implemented activities concerning the history of the Pontian Hellenism and the 
Status of Refugees. 
Α) Θεµατική ξενάγηση: Παρουσίαση & ερµηνεία θεµατικών ενοτήτων. 
 
Β) Εκπαιδευτικά προγράµµατα: Ανάλογα µε την ηλικία και τις γνώσεις των 
επισκεπτών (σχολικό και ευρύ κοινό) 
 
• The Benaki Museum has extensive collections that cover several different 
cultural fields and a wide variety of activities.  
The Benaki Museum collection of Islamic art, which includes exhibits from as far 
as India, Persia, Mesopotamia, Asia Minor, the Middle East, Arabia, Egypt, North 
Africa, Sicily and Spain, ranks among the most important in the world. It also has 
an important Chinese collection, as well as a collection of Coptic art and includes 
a uniquely rich group of textiles. 
In the main building intercultural activities, exhibitions concerning the disabled 
people, migrants and refugees take place.  
 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, αποστολή και λειτουργία, 2004- 
 
ΚΤΗΡΙΟ Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , αποστολή και λειτουργία, 2004- 
  
∆ράσεις (ενδεικτικά, πιο πρόσφατες) 

- «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΕ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ», σειρά εκθέσεων 
σε συνεργασία µε το British Council, 2011-  

- «ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ», εκπαιδευτικό πρόγραµµα για άτοµα µε 
απώλεια όρασης, 2015- 

- «Τ(Ρ)ΟΠΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ», φωτογραφική έκθεση για τους αυτοσχέδιους 
χώρους λατρείας µεταναστών και προσφύγων της Αθήνας 2015-2016 

- «ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ», συνέδριο µε θέµα την ανοιχτή πρόσβαση 
(inclusiveness), 2015 

- ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ, εφαρµογή πολυµέσων, υλοποίηση 2016 

- ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, υλοποίηση 2016 

- “WHAT IS HOME”, πρόγραµµα ανταλλαγής και πολιτιστικής καινοτοµίας 
TANDEM EUROPE, για την ενίσχυση της πρόσληψης της πολιτισµικής 
ποικιλοµορφίας και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης 2015-2017 



- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ (συνεχής) 

- ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ 
(συνεχής) 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(συνεχής) 
 
• The Vorres Museum implemented awareness raising activities for 
people with disabilities. 

«ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ» σε συνεργασία µε τον Σ.Κ.Ε.Π. (Σύνδεσµος Κοινωνικής 
Ευθύνης για Παιδιά και Νέους) 

«∆ΕΣ ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ» σε συνεργασία µε τον Σ.Κ.Ε.Π. 
 
«VORRES RESIDENCY» υπό την αιγίδα της Καναδικής Πρεσβείας στην Αθήνα. 
«ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ»¨ 
 
Τα «Αποτυπώµατα» παρουσιάζουν έργα παιδιών και νέων που σπάνια έχουν τη 
δυνατότητα να δηµιουργήσουν µαζί: παιδιά και νέοι µε αναπηρίες, παιδιά και νέοι 
σε ιδρύµατα, παιδιά από δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και φοιτητές.  Η 
δηµιουργία των έργων πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικών 
συµπράξεων στο Μουσείο Βορρέ. 

«∆ΕΣ ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ» 

Η δράση «∆ες το Αλλιώς» περιλαµβάνει: 

Οµιλίες ενηµέρωσης 

Βιωµατική προσοµοίωση αισθητηριακής αναπηρίας: Σε συνεργασία µε εκπαιδευτές 
κινητικότητας & προσανατολισµού, οι συµµετέχοντες βιώνουν συνθήκες 
αισθητηριακής αναπηρίας σε διάφορες δραστηριότητες (αναγνώριση χρηµάτων και 
αντικειµένων, κίνηση στο χώρο µε τη βοήθεια λευκού µπαστουνιού, τεχνικές 
συνοδείας κτλ).  

Εικαστικό εργαστήριο στο Μουσείο Βορρέ: µετά την ενηµέρωση και τις βιωµατικές 
δράσεις, οι συµµετέχοντες, µε κλειστά τα µάτια, προσεγγίζουν την τέχνη µε την 
αφή, αναζητώντας την φαντασία µέσα από άλλες αισθήσεις. 

«VORRES RESIDENCY» 

Στόχοι του προγράµµατος: 

- Θα παρέχει σε ανερχόµενους αλλά και καθιερωµένους Καναδούς ζωγράφους - 
όλων των εκφραστικών µέσων – ιστορικούς τέχνης, θεωρητικούς και επιµελητές 
εκθέσεων την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σε βάθος γνώση της σύγχρονης 
ελληνικής τέχνης, µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες της επιλογής τους αλλά 
και µέσω της επαφής τους, µε τις µόνιµες συλλογές του Μουσείου. 

- Θα συστήσει τον φιλοξενούµενο σε εν ενεργεία καλλιτέχνες, ιστορικούς και 
επιµελητές εκθέσεων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, στο πνεύµα 
µιας διαπολιτισµικής ανταλλαγής που θα ακονίσει δεξιότητες, θα προωθήσει 
διαπροσωπικές σχέσεις και θα εξερευνήσει νέες δηµιουργικές κατευθύνσεις. 



- Θα παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την παρουσίαση µιας έκθεσης µε υπό 
εξέλιξη ή ήδη ολοκληρωµένα έργα του φιλοξενούµενου καλλιτέχνη. 

 
• The Orestiada and Region Folklore and History of Art Museum 
organized a Francophonie evening (with the help of volunteers), as well as art 
exhibitions from various countries of the world. 
 
• The National Resistance Museum / Municipality of Ilioupoli 
implemented activities taking into consideration the special needs of disabled 
people. 

- Οργανωµένες  ξεναγήσεις οµάδων ενηλίκων και µεµονωµένων επισκεπτών. 

- Ξεναγήσεις οµάδων µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας  
εκπαίδευσης  - εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων για πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια  εκπαίδευση – Συνεργασία  µε µεταπτυχιακούς φοιτητές του 
τµήµατος Μουσειολογίας  του ΕΚΠΑ.  

- Οργάνωση βιβλιοθήκης µε ιστορικό και αντιστασιακό περιεχόµενο. 

- Εµπλουτισµός υπάρχουσας Πινακοθήκης η οποία παρουσιάζει  εικαστικό 
ενδιαφέρον. 

- ∆ιενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

- Συλλογή και διάσωση ντοκουµέντων (ηχητικών, οπτικών κλπ) σχετικά µε 
την ιστορία της Ηλιούπολης (ιστορικά, λαογραφικά, πολεοδοµικά στοιχεία κ.λ.π.). 

- Λειτουργία ειδικού τµήµατος ιστορικών µελετών,  τεκµηρίωσης, διάθεσης 
και συντήρησης αρχειακού υλικού που αναφέρεται στην περίοδο 1940-1944. 
 

- Οι ξεναγήσεις περιλαµβάνουν προβολή βίντεο και διαφανειών µε σύστηµα 
power point, σύντοµη ιστορική αναδροµή της περιόδου, ξενάγηση  στην 
πινακοθήκη του µουσείου, ενηµέρωση για την βιβλιοθήκη και τα ιστορικά βιβλία 
που περιλαµβάνει. 

- Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα µε 
φωτογραφίες και σχετικά κείµενα, προφορική ανάλυση και ιστορική αναδροµή, 
σχετικό ερωτηµατολόγιο και απεικονίσεις µε εικαστικό ενδιαφέρον. 
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων φιλοξενούνται καθηµερινά πληθώρα 
δραστηριοτήτων όπως, 
 

- Οι ξεναγήσεις περιλαµβάνουν προβολή βίντεο και διαφανειών µε σύστηµα 
power point, σύντοµη ιστορική αναδροµή της περιόδου, ξενάγηση  στην 
πινακοθήκη του µουσείου, ενηµέρωση για την βιβλιοθήκη και τα ιστορικά βιβλία 
που περιλαµβάνει. 

- Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα µε 
φωτογραφίες και σχετικά κείµενα, προφορική ανάλυση και ιστορική αναδροµή, 
σχετικό ερωτηµατολόγιο και απεικονίσεις µε εικαστικό ενδιαφέρον. 

- Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων φιλοξενούνται καθηµερινά πληθώρα 
δραστηριοτήτων όπως, οµιλίες, συνέδρια, σεµινάρια, µαθήµατα, εκθέσεις 
εικαστικών, κινηµατογραφικές προβολές, έτσι ώστε το µουσείο να είναι ένας 
ζωντανός, φιλόξενος και επισκέψιµος χώρος. 
 

- Σχεδιάζεται συνεργασία µε άλλα µουσεία  Εθνικής Αντίστασης 

- Υπάρχει επίσης στενή συνεργασία µε τις αντιστασιακές οργανώσεις και δύο 
εξ’αυτών έχουν τα γραφεία τους σε χώρους εντός του µουσείου 

- Το µουσείο επίσης συνεργάζεται στενά µε την εκπαιδευτική κοινότητα, 
σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και τους 
εκπαιδευτικούς (δασκάλους και καθηγητές). 
 
• The Noesis – Science Center and Technology Museum organized a 
temporary exhibition of musical instruments from all over the Mediterranean. 



 
• The Progressive Union of Xanthi, in its annual program, includes musical 
events of various art forms, film festivals and various other events, such lectures, 
etc. It collaborates, also, in regular basis  with international partnerships 
(universities, consulates,  etc).  
2013 Ψηλαφώντας τη µορφή της µνήµης 
2014 Χώρος -  Ξάνθη 
2015 Ξάνθη – Ανθρωπογεωγραφίες 
2016 Ξάνθη – Γυµνάσµατα Μνήµης  
Πρόκειται για ετήσιο προγραµµατισµό εκδηλώσεων µε συγκεκριµένη θεµατική 
όπου παρουσιάζεται µέσω  
-Μουσικών εκδηλώσεων ( 5 θεµατικά Φεστιβάλ – Κλασσικής µουσικής, Λόγιας 
Ανατολικής Μουσικής, Σύγχρονης Πειραµατικής, Στην ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι 
& Παραδοσιακό πολιτιστικό αντάµωµα) 
-Κινηµατογραφικά Φεστιβάλ (7 θεµατικά – Ισπανόφωνο – Γερµανόφωνο, 
Αµερικανικό, Ντοκιµαντέρ, Μικρούς µήκους, animation, Θες/νικης  ) 
-Βιβλιοπαρουσιάσεις – ∆ιαλέξεις Τέχνης, Ιστορίας  και θεατρικές παραστάσεις. 
(περισσότερες από 100 το χρόνο)  
 
• The Cultural Foundation of Pireaus Bank Group promotes the connection of 
Culture to the Environment. In its program are permanently included educational 
activities addressed to specific audiences: disabled people, mentally ill, young 
prisoners, repatriates and migrants. 
Αθήνα, ΠΙΟΠ 
2012-σήµερα: ∆ιεξαγωγή των µόνιµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
(www.piop.gr), προσαρµοσµένων σε ειδικές οµάδες κοινού. 
 
Μουσείο Μετάξης 
2015: Προσαρµογή του µόνιµου εκπαιδευτικού προγράµµατος, µε τίτλο "Ελάτε να 
υφάνουµε", για οµάδα της ∆ΕΥΨΥ (∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ 
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΨΥΧΩΣΗ). 
 
Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης 
2014: Προβολή ντοκιµαντέρ «Ο δρόµος της Σοφίας»  και συζήτηση µε τους 
συντελεστές για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε κώφωση, µε 
αφορµή την παγκόσµια ηµέρα ΑΜΕΑ. Η Σοφία είναι µία κωφή κοπέλα, ζωγράφος, 
απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, εκπαιδευτικός στο επάγγελµα, 
ερασιτέχνης ηθοποιός και χορεύτρια. Ο κινηµατογραφικός φακός τη «συνοδεύει» 
σε όλες τις καθηµερινές δραστηριότητές της.  
2015: Ξενάγηση στην οµάδα τυφλών «Ορθόδοξη Πορεία» 
 
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού 
2011-σήµερα:Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα "Μια µέρα σε ένα ελληνιστικό ελαιοτριβείο" 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μυστρά (Ειδικού Σχολείου). 
2012: Φιλοξενία της περιοδικής έκθεσης «Μύρτις: Πρόσωπο µε πρόσωπο µε το 
παρελθόν», µια έκθεση προσβάσιµη σε άτοµα µε µερική ή ολική απώλεια όρασης ή 
ακοής. 
 
Μουσείο Πλινθοκεραµοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα 
2011- σήµερα: Εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Χτίζοντας µε τούβλα και κεραµίδια» για: 
άτοµα µε αναπηρία (συνεργασία µε τα σχολεία Ειδικής Αγωγής του Βόλου, το 
Ε.Ε.Ε.Κ. Βόλου και τους Μάγνητες Τυφλούς), για το Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων 
Βόλου και για το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας. 
 2011: Φιλοξενία της περιοδικής έκθεσης «Μύρτις: Πρόσωπο µε πρόσωπο µε το 
παρελθόν», µια έκθεση για πρώτη φορά προσβάσιµη σε άτοµα µε µερική ή ολική 



απώλεια όρασης ή ακοής. 
 2011: Εκπαιδευτικό -εικαστικό εργαστήρι στο πλαίσιο του εορτασµού της βραδιάς 
του Ερευνητή, µε τίτλο "∆ιαστηµική Αστρονοµία και Εκπαίδευση - ταξίδι ονείρου 
και γνώσης στη µαγεία του σύµπαντος", µε συµµετέχοντες µέλη του Φάρου 
Τυφλών και των Μαγνήτων Τυφλών. 
 2013: Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους κρατουµένους του Σωφρονιστικού 
Ιδρύµατος Κασσαβετείας (ηλικίες: µέχρι 21), «Το σπίτι: µια ιστορία από τα παλιά». 
2013: Συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων 
µαθητών, ∆ιάπολις, ∆ράση 9 » και δηµιουργία διαπολιτισµικού προγράµµατος για 
τα παιδιά της Α’ τάξης του 30ού ∆ηµοτικού Σχολείου Βόλου. 
2014-2015: Συµµετοχή στη πράξη «∆ίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο 
Μουσείο». 
2015: Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές Γυµνασίου µε θέµα “ ∆ε σε Φοβάµαι ” 
(κατά του σχολικού εκφοβισµού) µε τον Στέλιο Πελασγό. 
2015: Συναυλία για άτοµα µε αναπηρία από το γκρουπ “String Demons”.  
 
Μουσείο Μαρµαροτεχνίας 

Εκτός από ξεναγήσεις προσαρµοσµένες σε ειδικό κοινό (άτοµα του Φάρου 
Τυφλών, άτοµα µε νοητική υστέρηση), από 31/10/2014 έχει τοποθετηθεί στο 
Μουσείο δοχείο συλλογής πλαστικών καπακιών, η ανακύκλωση των οποίων 
βοηθάει του σκοπούς του σωµατείου ΑΜΕΑ Τήνου "Έχουµε δικαίωµα".  

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυµφαλίας 
2015: ΤΕΕ ΕΑ Α Βαθµίδας Πειραιά, Ξενάγηση στο Μουσείο και συµµετοχή στο 
διαµορφωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Μουσείου «Το τραγούδι της φύσης».  
 
• The Center for the Study of Modern Pottery – George Psaropoulos Family 
Foundation organized –among other educational activities- ceramic classes for 
migrant children aiming at their social integration.  
 
• The Progressive Club of Vrontados implemented cultural activities with 
topics of different historical periods, cultural expressions, age and social groups. 
16η Ιουνίου 2012: Αποδοχή του αιτήµατος φιλοξενίας του ΚΑΠΗ στις 

εγκαταστάσεις του ΦΟΒ 

30 Ιουνίου 2012: Συνάντηση των παιδιών των ακαδηµιών µπάσκετ του Φ.Ο.Β. 

στον Όρµο Λώ—γιορτή λήξης περιόδου 

6 Ιουλίου 2012: Beach party στον Όρµο Λω για τις ανάγκες των αθλητικών 

τµηµάτων του Οµίλου. 

17 Αυγούστου 2012: Βραδιά ούζου στην πλατεία του ΦΟΒ. 

20 Αυγούστου 2012:  Συµµετοχή στην εκδήλωση µνήµης απολεσθέντων ναυτικών 

1939-45 στο ναυτικό µουσείο 

24 έως 29 Αυγούστου 2012: Πραγµατοποίηση εκδροµής στη Ρουµανία 

12 Σεπτεµβρίου 2012: Παραχώρηση χρήσης δύο αιθουσών στο υπόγειο του κελιού 

του Αγίου Γεωργίου από το  εκκλησιαστικό συµβούλιο   

15 Οκτώβριου 2012: Έναρξη λειτουργίας εργαστηρίων µε τίτλο «Ευ ζην» που 

περιλαµβάνει: Τµήµα παραδοσιακών χορών για ανηλίκους & ανηλίκους— 

Ενηµερωτικές-βιωµατικές συναντήσεις για γονείς και µαθητές Γυµνασίου & Λυκείου 

σε συνεργασία µε το Κέντρο πρόληψης Ν. Χίου - Πρόγραµµα γενικής γυµναστικής 

για ανηλίκους και ανηλίκους— ∆ηµιουργικά εργαστήρια για ανηλίκους & ενηλίκους 

σε συνεργασία µε µέλη της οµάδας «Καλλιτέχνες εν δράσει» - Ακαδηµίεςβόλεϊ , 

στίβου & µπάσκετ. 

16 Οκτωβρίου 2012:  Συµµετοχή της θεατρικής οµάδας στην 24η συνάντηση 

ερασιτεχνικών θιάσων στη Σάµο µε το έργο «Μια τρελή-τρελή οικογένεια» 



16-17 &18 Οκτωβρίου 2012. Συµµετοχή µε εκθέµατα της µάχης του Αίπους στην 

κειµηλίων για τα 100 χρόνια ελευθερίας που διοργάνωσε το ίδρυµα «Μαρία 

Τσάκου» 

16-17 & 18 Νοεµβρίου 2012. Τριήµερο αφιέρωµα στα 100 χρόνια από την µάχη 

του Αίπους. 1η ηµέρα:  Εγκαίνια έκθεσης κειµηλίων - ∆ιάλεξη του κ. Μανώλη 

Ρωξάνα, µε τίτλο «Η µάχη του Αίπους µέσα από µαρτυρίες & ευρήµατα & διάλεξη 

της κ. Αθηνάς Κ. Ζαχαρού-Λουτράρη, µε τίτλο: ΧΙΟΣ 1912 «ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ ΤΗΣ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ». Κειµήλια –µνηµεία- ενθυµήµατα. 2η ηµέρα: Λαϊκός 

ανώµαλος δρόµος ανάβασης Αίπους  µε τον τίτλο «Αγώνας Θυσίας Αίπους» µε 

οργανωτές τον Φ.Ο.Β. και την ΕΑΣ Χίου-Σάµου. Ξενάγηση στο πεδίο της µάχης 

του Αίπους  —. Παρουσίαση της µουσειοσκευής “40+1 µέρες” - Εκδήλωση για τα 

60 χρόνια της εφηµερίδας «Τα Νέα του Βροντάδου 3η ηµέρα: «Μες στην καρδιά 

µου κλείνω την Ελλάδα». Αφιέρωµα στους εθελοντές των βαλκανικών πολέµων, 

από την πολιτιστική οµάδα του Γυµνασίου Βροντάδου και διάλεξη µε θέµα «"Ο 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ"» από τον συµπατριώτη µας κ. Σταύρο 

Κουµπιά τ. Πρύτανη Πανεπιστηµίου Πατρών & καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής 

Πανεπιστηµίου Πατρών. Απονοµή αναµνηστικών στους προσκεκληµένους, στους 

συντελεστές και χορηγούς των εκδηλώσεων —  ∆εξίωση στο αίθριο 

28 Noεµβρίου 2012: ∆ωρεά της κ. Όλγας Μαγγανά συλλογής ενδυµάτων της 

γιαγιάς και συζύγου του Γεωργίου Πιταούλη, ιατρού του πρόχειρου νοσοκοµείου 

του Αγίου Γεωργίου καθώς και σειρά περιοδικών της Χιακής Επιθεώρησης (20 

τεύχη) από τη δεύτερη εκδοτική απόπειρα του πατέρα της ∆ηµήτριου Μαγγανά 

1 ∆εκέµβριου 2012: Έκτακτη θεατρική παράσταση «Μια τρελή-τρελή οικογένεια» 

για ενίσχυση οικογένεια συµπολίτη µας 

14 ∆εκέµβριου 2012: Συµµετοχή του Φ.Ο.Β. στην ηµερίδα του ICOM µε θέµα 

«Έντυπες & ψηφιακές εκπαιδευτικές εκδόσεις για την προβολή της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, 

1 έως 6 Ιανουαρίου 2013: Μπαζάρ µε έργα των µαθητών των εργαστηρίων «Ευ 

ζην» και των εκπαιδευτών της οµάδας “Καλλιτέχνες εν δράσει” 

5 Ιανουαρίου 2013: Προβολή του ντοκιµαντέρ  που επιµελήθηκε ο κ. Νίκος 

Γεωργούλης αφιερωµένο στην  µε την εκδροµή του ΦΟΒ  στη Ρουµανία. 

9 Ιανουαρίου 2013: Αποδοχή του αιτήµατος του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του ΕΠΑΛ 

Βροντάδου για συµµετοχή του ΦΟΒ στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Leonardo da Vinci µε την παρουσίαση 

στους Ευρωπαίους Εταίρους µας των εκθεµάτων του Μουσείου  

30 Ιανουαρίου 2013: Συµµετοχής στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 

Οµοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Αθήνα   

22 Φεβρουαρίου 2013: Συµµετοχή στη ηµερίδα του ΚΠΕ Οµηρούπολης µε θέµα 

«∆ασοπροστασία-Εθελοντισµός-∆ράση πολιτών» 

6 Μαρτίου 2013:Κατασκευή χαρταετών από τις δασκάλες των εργαστηρίων «Ευ 

ζην» 

30 και 31 Μαρτίου : Πρεµιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο Αρχοντοχωριάτης» 

στις εγκαταστάσεις του ΦΟΒ. 

13 Απριλίου 2013: Επανάληψη της παράστασης του «Αρχοντοχωριάτη» στις 

εγκαταστάσεις του ΦΟΒ, 

21 Απριλίου 2013: Οµιλία του καθηγητή και συγγραφέα κ. Κώστα Ζουράρι «Η 

Ελληνικότητα, πρόταση για τον πρακτικό βίο». 

26/4/2013 έως και 1/5/2013: Πραγµατοποίηση ανοιξιάτικης καλλιτεχνικής 

έκθεσης µε έργα των µικρών παιδιών που παρακολούθησαν τα δηµιουργικά 



εργαστήρια «ΕΥ ΖΗΝ» αλλά και των «Καλλιτεχνών εν ∆ράσει» που δίδαξαν σε 

αυτά. 

27 Απριλίου 2013: Εργαστήριο πασχαλιάτικης λαµπάδας για τους µικρούς φίλους 

του οµίλου από τις δασκάλες των εργαστηρίων «Ευ ζην» 

27 Απριλίου 2013: Παράσταση της θεατρικής οµάδας στην  Καλλιµασιά  

23 Ιουνίου 2013: Εορταστικές εκδηλώσεις για την 89η γενέθλιο ηµέρα του Φ.Ο.Β. 

που περιελάµβανε οµιλία του κ. Παύλου Καλογεράκη µε θέµα «Παιδεία, ο 

αναγκαίος ελληνικός δρόµος για την παγκόσµια ταυτότητά µας» και το 

καθιερωµένο κέρασµα στο αίθριο  

10, 11,& 12 Αυγούστου : Συνδιοργάνωση µε το τµήµα  πόλο της ΠΕΚΕΒ  του 1ου 

Τουρνουά 4on4 Πόλο και 3on3 Μπάσκετ στον Όρµο Λω 

11 Αυγούστου 2013 : Παράσταση του θεατρικού έργου «Ο Αρχοντοχωριάτης» 

στην Καλαµωτή 

16 Αυγούστου : «Βρονταδούσικο πανηγύρι» στην πλατεία του Φ.Ο.Β. 

19 - 25 Αυγούστου 2013: Εκδροµή του Φ.Ο.Β. σε Θεσσαλονίκη και Βουλγαρία 

11 Σεπτεµβρίου 2013: Επαναλειτουργία των εργαστηρίων “Ευ Ζην” µε θέµατα:  

Ενηµερωτικές -βιωµατικές συναντήσεις σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης Ν. 

Χίου, τον Σύλλογο  Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου και τον Σύλλογο Γονέων & 

Κηδεµόνων Γυµνασίου Βροντάδου —  Σεµινάρια κοπτικής-ραπτικής—  Σεµινάριο 

ενηµέρωσης ενηλίκων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών— 

∆ηµιουργικά εργαστήρια για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (4-12 ετών) 

— ∆ηµιουργικά εργαστήρια για ενηλίκους— Ακαδηµίες  µπάσκετ, βόλεϊ και στίβου 

20 Οκτωβρίου 2013: Συµµετοχή στην 25η συνάντηση ερασιτεχνικών θιάσων στη 

Σύρο µε την θεατρική παράσταση «Ο Αρχοντοχωριάτης». 

27 Οκτωβρίου 2013: Οµιλία του ∆ηµάρχου Οινουσσών κ. Ευάγγελου Αγγελάκου 

µε θέµα: «Η προσφορά του Έλληνα ναυτικού στο Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο. Το 

ανθρώπινο πρόσωπο του πολέµου. Η περίπτωση του φορτηγού ατµόπλοιου 

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ” µεσυµµετοχή µαθητών και εκπαιδευτικών του Γυµνασίου Βροντάδου. 

2 & 3 Νοεµβρίου 2013: ∆ιήµερη εκδροµή και παράσταση της θεατρικής 

παράστασης «Ο Αρχοντοχωριάτης» στη βιβλιοθήκη Αγιάσου. 

16 Νοεµβρίου 2013: ∆ιεξαγωγή του 2ου Αγώνα Θυσίας Αίπους µε συνδιοργανωτή 

τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου Σάµου. 

23 Νοεµβρίου 2013: Συνδιοργάνωση µε τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου, 

«ΕλπίΖΩ» επιµορφωτικής ηµερίδα µε εισηγητή τον χειρουργό ουρολόγο-

ανδρολόγο ιατρό κ. ∆ιαµαντή Εµ. Κάβουρα &.τον χειρουργό µαιευτήρα - 

γυναικολόγο ιατρό κ. ∆ηµήτριο Γκεντσίδη 

23 Νοεµβρίου 2013: Προβολή ταινίας ντοκιµαντέρ του κ. Νίκου Γεωργούλη µε 

αφορµή την εκδροµή του ΦΟΒ στη Βουλγαρία 

8 ∆εκεµβρίου 2013: Επίδειξη µόδας µε καφέ ή τσάι και εδέσµατα από τις κυρίες 

του Οµίλου 

14 ∆εκεµβρίου 2013: Συνδιοργάνωση µε το ∆ήµο Χίου (∆.Ε. Οµηρούπολης) και το 

Κ.Π.Ε. Οµηρούπολης και ο Φ.Ο.Β. ηµερίδας µε τίτλο « Το περιαστικό δάσος της 

Κλειδούς – παρελθόν- παρόν και µέλλον-προοπτικές» όπου κατατέθηκε η πρόταση 

εκ µέρους του ΦΟΒ για δηµιουργία «Περιβαλλοντικού- Πολιτιστικού Πάρκου 

Κλειδούς» 

1 Ιανουαρίου 2014: Μποναµάδες 2014. Απονοµή  του ασηµένιου µεταλλίου της 

πόλης, από το ∆ήµο Χίου, στο Χριστόφορο Μερούση για την πρώτη θέση που 

κατέλαβε στον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, και για τη συνολική διάκρισή του 

στον αθλητισµό   



2-4 & 5 Ιανουαρίου 2014: Παραστάσεις της παιδικής θεατρικής παράστασης 

“Φρικαντέλα” µε συµµετοχή µαθητών από το 3ο δηµοτικό σχολείο. Τα έσοδα 

διατέθηκαν στο φιλόπτωχο ταµείο Αγίου Γεωργίου 

  

8 Φεβρουαρίου 2014: Συµµετοχή στη Γ.Σ. της Οµοσπονδίας Ερασιτεχνικών 

Θιάσων Αιγαίου στην Αθήνα 

1 Μαρτίου 2014: Εργαστήριο κατασκευής χαρταετού από τις δασκάλες των 

εργαστηρίων “Ευ ζην”. 

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

17 ∆εκεµβρίου 2012: Στο 1ο Νηπιαγωγείο για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 

21 ∆εκεµβρίου 2012: Στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βροντάδου για τη 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 

23 ∆εκεµβρίου 2013: Στο  βρεφονηπιακό σταθµό «ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» για 

την Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 

30 ∆εκεµβρίου 2012: Στη µαθητική κοινότητα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 

Βροντάδου για  εκδήλωση τσάι-καφέ 

19 Ιανουαρίου 2013: Στην οµάδα ΟΜΙΚΡΟΝ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 

πίτας   

2 Φεβρουαρίου 2013: Στην οµάδα ΟΜΙΚΡΟΝ για την πραγµατοποίηση γενικής 
συνέλευσης  
23 Μαρτίου 2013: Στο ΓΕΛ Βροντάδου για πραγµατοποίηση εκδήλωσης τσάι  
22- 23 & 24 Απριλίου 2013: Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου πραγµατοποίηση 
σεµιναρίου επιµόρφωσης προσωπικού 
17 Ιουνίου 2013: Στο Γυµνάσιο Βροντάδου για πραγµατοποίηση της τελετής 
αποφοίτησης 2012-13 η οποία περιελάµβανε και τη θεατρική παράσταση 
“Κωµοδύσσεια” 
30 Οκτωβρίου έως 3 Νοεµβρίου 2013: Στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
(ΑΜΚΕ) Επι.Ζω. (Επιµόρφωση Ζωής) για την πραγµατοποίηση πιστοποιηµένων 
σεµιναρίων Πρώτων Βοηθειών. 
15 Νοεµβρίου 2013: Στο 1ο ΓΕΛ Χίου για την πραγµατοποίηση της σχολικής 
Γιορτής του  
17 Νοεµβρίου 2013:  Στο ΕΠΑΛ Βροντάδου για τη διεξαγωγή της σχολικής γιορτής 
της 11ης Νοεµβρίου 
 5 ∆εκεµβρίου 2013: Στον παιδικό σταθµό   «Μικροί Εξερευνητές» για τη 
διεξαγωγή της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του  
7 ∆εκεµβρίου 2013: Στον παιδικό σταθµό   «Παραµυθούπολη»  για τη διεξαγωγή 
της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του  
 23 ∆εκεµβρίου 2013: Στο 1ο ∆ηµοτικό & Νηπιαγωγείο Βροντάδου για τη 
διεξαγωγή της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του  
1 Φεβρουαρίου 2014: Στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο για τη διεξαγωγή 
της εορτασµού της Υπαπαντής και της Γιορτής της Μητέρας  
15 & 16 Φεβρουαρίου 2014: Στο Σώµα Ελλήνων Προσκόπων για την 
πραγµατοποίηση σεµιναρίου πρώτων βοηθειών 
17 & 21 Φεβρουαρίου 2014: Στο Γυµνάσιο Βροντάδου για πραγµατοποίηση δύο 
εκπαιδευτικών επισκέψειων των µαθητών/τριων της Γ΄ τάξης µε ξεναγούς τον 
αγιογράφο κ. Μάρκο Τσαµπλάκο και την συντηρήτρια έργων τέχνης   κ. Αργυρώ 
Καλλίτση. 
 
 
• The Hellenic Foundation for Culture aims to promote the Hellenic culture 
and to disseminate the Greek language all over the world. Since its founding in 
1992, the HFC has created Branches in Odessa, Alexandria and Berlin. It operates 



Offices with representatives in London, Vienna, Brussels and Washington. During 
the period 2007-2009, the HFC has founded Centers of Hellenic Culture in Trieste, 
Belgrade, Bucharest, Tirana, Sofia and Melbourne. The Foundation offers Greek 
language courses, organizes cultural events, publishes books and operates 
lending libraries in its Branches, open to the public. The Hellenic Foundation for 
Culture is head of the Greek network of the Anna Lindh Foundation for Euro-
Mediterranean Partnership and Dialogue between Cultures, and is a member of 
the European Union National Institutes for Culture (EUNIC). It, also, cooperates 
with universities and other institutions in order to promote Hellenic culture and 
language.  
Examples: 
1. New Voices from Greece/ Frankfurt Book Fair 
2. Greek Landscapes in Berlin: A Mapping of Artistic Sites 
3. Thessaloniki Forum on Youth and Innovation 
4. Fairy Tales & Songs for All the World’s Children 
5. Translation Slam 
6. European Day of Languages 
7. Mediterranean Student Conference 
8. International Cultural Academy 
9. 12th Thessaloniki Book Fair 
10. The Art of the Now” Lecture-performance by composer and pianist Antonis 
Anissengos 
11. Food for Diplomacy 
12.  Greece Through the Eyes of Children 
13. Opening and Literary & Musical Performance of the Flatbed Exhibition 
“Constantine Cavafy – Life and Works” (1863-1933) 
14. Exhibition “Early Christian and Byzantine Monuments of Thessaloniki” in 
Kyiv 
Links to the events listed above. In general, however, Hellenic Foundation for 
Culture works towards cultural dialogue and development. 
1.http://hfc-worldwide.org/blog/2015/10/22/narratives-of-greece-frankfurt-book-
fair-2015/ 
2.http://hfc-worldwide.org/blog/2014/12/11/greek-landscapes-in-berlin/ 
3http://hfc-worldwide.org/blog/2015/11/29/thessaloniki-forum-on-youth-
innovation/ 
4.http://hfc-worldwide.org/blog/2015/12/11/fairy-tales-songs-for-all-the-worlds-
children-athens/ 
5.http://hfc-worldwide.org/blog/2015/11/29/translation-slam-athens/ 
6.http://hfc-worldwide.org/blog/2015/09/29/european-day-of-languages-
competition/ 
7.http://hfc-worldwide.org/blog/2015/09/28/mediterranean-student-conference-
trieste/ 
8.http://hfc-worldwide.org/blog/2015/07/31/international-cultural-academy-
2015/ 
9.http://hfc-worldwide.org/blog/2015/05/08/tbf-2015-in-full-swing/ 
10.http://hfc-worldwide.org/blog/2015/04/20/food-for-diplomacy/ 
11.http://hfc-worldwide.org/blog/2015/01/15/the-art-of-the-now-berlin/ 
12.http://hfc-worldwide.org/blog/2015/01/15/greece-through-the-eyes-of-
children-odessa/ 
http://hfc-worldwide.org/blog/2015/03/17/greece-through-the-eyes-of-children/ 
13.http://www.hfcodessa.org/eng/news_actions.php?operation=344 
14.http://www.hfcodessa.org/eng/news_actions.php?operation=286 
 
• The Museum of Asia Minor Hellenism 'Filio Haidemenos "- The World 
Cultural Foundation of Hellenism of the Diaspora  runs an educational program for 
young people to raise awareness and reflection on the concepts of the refugee, 
migrant and racist issues. 



«Τα κείµενα φέρουν µηνύµατα, ενώ τα αντικείµενα είναι τα µηνύµατα». Το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Οι παππούδες µας πρόσφυγες, οι γονείς µας 
µετανάστες, εµείς ρατσιστές;», καλεί τους µαθητές να απελευθερώσουν τη 
φαντασία τους και να ξετυλίξουν τα µηνύµατα των αντικειµένων. Μέσα από 
διαδραστικά παιχνίδια, θα εξερευνήσουν, µε όλες τις αισθήσεις τους, την ιστορία 
και τον πολιτισµό των Ελλήνων Μικρασιατών. Αφηγήσεις και βιώµατα προσφύγων 
θα τους ταξιδέψουν στο παρελθόν… και όντας περιτριγυρισµένοι από τις έννοιες 
«πρόσφυγας», «µετανάστης», «ρατσιστής», θα αναστοχαστούν και ξαφνικά θα 
βρεθούν στο παρόν… 
 
• The Oinousses Maritime Museum implemented an activity about womens’ 
painting of the 17th century. 
 
• The Hellenic National Committee of ICOM (International Council of 
Museums) implemented the program "MEDNETA '' (2013- 2015) (European 
Programme - Coordinator: National Technical University of Athens) which is 
related to a Mediterranean cultural network for promoting creativity in the areas 
of art, artistic crafts and design for revitalizing historic cities. The network 
participants were Athens, Florence, Valencia, Beirut, Tunis and Hebron. 
It, also, implements an annual presentation of educational activities in museums 
with specific reference to programs targeting vulnerable groups. 
1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ MEDNETA ‘’ ( 2013- 2015 ) 
    (Ευρωπαϊκό πρόγραµµα -  Συντονιστής: ΕΜΠ ) 
Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο για την προώθηση της δηµιουργικότητας στους 
τοµείς της τέχνης, της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας και του design µε σκοπό την 
αναζωογόνηση των ιστορικών πόλεων( επιστηµονική συνεργασία ). 
1.Ετήσια Ενηµερωτική Συνάντηση. 
   Παρουσίαση εκπαιδευτικών δράσεων των µουσείων    
   µε ειδική αναφορά στα προγράµµατα που  
   απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. 
 
2. Το Ελληνικό Τµήµα του ICOM συµµετείχε στο πρόγραµµα µε σκοπό την 
ενίσχυση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και τον εµπλουτισµό των πωλητηρίων 
των ελληνικών µουσείων µε νέα πολιτιστικά προϊόντα. 
Στο δίκτυο συµµετείχαν, εκτός από την Αθήνα, η Φλωρεντία, η Βαλένσια, η 
Βηρυτός, η Τύνιδα και η Χεβρώνα. 
 
• The Jewish Museum of Greece 
Στο πλαίσιο της Εθνικής Ηµέρας Μνήµης για το Ολοκαύτωµα, που, σύµφωνα µε 
απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, έχει οριστεί να είναι η 27η Ιανουαρίου κάθε 
έτους, το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος παρουσίασε την  περιοδική έκθεση: «Το 
Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων 1941-44 – Προσωπικές Μαρτυρίες». Η έκθεση 
διερευνά την κατάσταση της Ελλάδας στην Κατοχή, τα πρώτα αντισηµιτικά µέτρα 
των Γερµανών στη Θεσσαλονίκη, και τις τύχες των εβραϊκών κοινοτήτων σε όλο 
τον ελλαδικό χώρο, µέσα από προσωπικές ιστορίες, επιλεγµένες από το Αρχείο 
Προσωπικών Μαρτυριών που διατηρεί το Ε.Μ.Ε.  
 
23 Ιανουαρίου – 10 Φεβρουαρίου: «∆εκαπενθήµερο Μνήµης». Στο πλαίσιο της 
Εθνικής Ηµέρας Μνήµης για το Ολοκαύτωµα και την παρουσίαση της Έκθεσης «Το 
Μνηµείο: 16 Καλλιτέχνες προτείνουν», το ΕΜΕ προσκάλεσε όλους τους 
ενδιαφερόµενους να επισκεφτούν την περιοδική αυτή έκθεση και να συµµετέχουν 
σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα δραστηριότητες και εκδηλώσεις για σχολεία 
και οικογένειες, που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του.  
 



Κυριακή 26 Φεβρουαρίου: Το ΕΜΕ εγκαινίασε µια σειρά εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και δραστηριοτήτων που θα προσφέρονται δωρεάν µια Κυριακή το 
µήνα ξεκινώντας το µε το Πρόγραµµα «Αντισηµιτισµός και Ρατσισµός: Χθες και 
Σήµερα» που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων και εκδηλώσεων για 
την Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος (27η Ιανουαρίου) Τα παρακάτω 
προγράµµατα και δραστηριότητες για οικογένειες προσφέρθηκαν ∆ωρεάν: α) 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: «Αντισηµιτισµός και Ρατσισµός: Χθες και 
Σήµερα», βασισµένο στην περιοδική έκθεση «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων 
Εβραίων ‘41-‘44 – Προσωπικές Μαρτυρίες»  (για παιδιά 11 – 15 χρονών) και β) 
Προβολή ντοκιµαντέρ και προσωπικών µαρτυριών επιζησάντων στον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο του Μουσείου. 
 
• Κυριακή 4 Μαρτίου: Η οµάδα "Πόλις" των atenistas, οργάνωσε µε τεράστια 
συµµετοχή έναν περίπατο στην Εβραϊκή Αθήνα. Ο περίπατος άρχισε στις 14.00 από 
το Εβραϊκό Μουσείο και ειδικά για την περίσταση, οι συµµετέχοντες περιηγήθηκαν 
δωρεάν στο Μουσείο από τις 13.00. 
 
Κυριακή 11 Μαρτίου: «Ελάτε να γνωρίσουµε το Πουρίµ τη Γιορτή των Κλήρων». 
Στα πλαίσια του εορτασµού του «Πουρίµ» (Γιορτή των Κλήρων), το Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδος προσέφερε δωρεάν τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράµµατα 
και εργαστήρια για οικογένειες: α) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: «Πουρίµ – 
Νόβιες», β) Εργαστήρι κατασκευής  Νόβιας (παραδοσιακό γλυκό για το Πουρίµ). 
Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράµµατος και του εργαστηρίου είναι η γνωριµία των 
οικογενειών µε τη γιορτή και ιστορία του Πουρίµ στην Ελλάδα, τα έθιµα και τις 
παραδόσεις, που την συνοδεύουν. Οι συµµετέχοντες θα έχουν την  ευκαιρία να 
συνεργαστούν, να µάθουν, να επισηµάνουν και να συγκρίνουν οµοιότητες και 
διαφορές µε τις  γιορτές άλλων λαών και θρησκειών. 
 
Κυριακή 1 Απριλίου: «Γνωριµία µε έναν Επιζήσαντα του Ολοκαυτώµατος» µε 
αφορµή την θρησκευτική Ηµέρα  Μνήµης του Ολοκαυτώµατος (Γιόµ Ασσοά, 
Πέµπτη 19 Απριλίου) το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας πρόσφερε δωρεάν τις 
παρακάτω δραστηριότητες για οικογένειες µε παιδιά από 13 χρονών: α) Ξενάγηση 
στην Αίθουσα Ολοκαυτώµατος και στο ∆ιαδραστικό  Σταθµό Πληροφόρησης του 
Ε.Μ.Ε, β) Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων 
Εβραίων ‘41-‘44 – Προσωπικές Μαρτυρίες», γ) Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση 
«Το Μνηµείο», δ) Συνάντηση στο χώρο του Ε.Μ.Ε.µε τον κ.  Ισαάκ Μιζάν, 
επιζήσαντα των στρατοπέδων και Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Οµήρων του 
Ολοκαυτώµατος.  
 
Κυριακή 22 Απριλίου: «Πέσσαχ - Πάσχα» στα πλαίσια του εορτασµού του 
«Πέσσαχ» (Εβραϊκό Πάσχα), και του Πάσχα το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος 
πρόσφερε δωρεάν το παραπάνω οικογενειακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Στόχος 
αυτού του διαπολιτισµικού προγράµµατος, που δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε 
το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, είναι να ευαισθητοποιηθούν οι οικογένειες ως προς 
τη σχέση της χριστιανικής µε την εβραϊκή θρησκεία. Να ανακαλύψουν στοιχεία της 
γιορτής του Πέσσαχ, να συγκρίνουν το Πέσσαχ µε το Πάσχα, να συνεργαστούν και 
να µάθουν µαζί.  
 
Παρασκευή 11 Μαΐου - Κυριακή 27 Μαΐου: Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Μουσείων, το ∆ίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων του Ιστορικού Κέντρου 
της Αθήνας προσκάλεσε το κοινό να γνωρίσει τους φορείς του ∆ικτύου, που 
βρίσκονται στις γειτονιές της Αθήνας, και τους ανθρώπους τους, σε µια κοινή 
δράση µε τίτλο "Αθήνα: Γειτονιές και Μουσεία". 
 
Παρασκευή 18 Μαΐου: ∆ιεθνής Ηµέρα Μουσείων, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 
υποστήριξε τη ∆ιεθνή Ηµέρα των Μουσείων 18 Μαΐου 2012  µε θέµα : «Το 
Μουσείο σε έναν κόσµο που αλλάζει. Νέες προκλήσεις νέες εµπνεύσεις», µε τα 



παρακάτω προγράµµατα: α)  
Ξεναγήσεις για ενήλικο κοινό στην µόνιµη και στην περιοδική έκθεση του 
Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, «Το Μνηµείο: 16 καλλιτέχνες προτείνουν», β) 
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ενήλικο κοινό, σχολικές οµάδες και 
οικογένειες: «Μαζάλ Τόβ » Από τη γέννηση στην ονοµατοδοσία στη θρησκευτική 
  ενηλικίωση και στον γάµο, διαπολιτισµικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 
αναφέρεται στον Κύκλο της Ζωής και στα διαβατήρια έθιµα της εβραϊκής 
θρησκείας καθώς και  στη σύγκριση τους µε αντίστοιχα έθιµα άλλων θρησκειών. 
 
Κυριακή 20 Μαΐου: Εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο στα πλαίσια της συνεργασίας 
του Ε.Μ.Ε. µε το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου  Αθηνών (ΕΚΠΑ)  πρόγραµµα «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά». Η 
εκδήλωση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς από τις συνεργαζόµενες σχολικές 
µονάδες του Προγράµµατος, µε στόχο τη γνωριµία µε το Εβραϊκό Μουσείο 
Ελλάδος. Το πρόγραµµα περιελάµβανε ξενάγηση των εκπαιδευτικών στο χώρο του  
Μουσείου, παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και του εκπαιδευτικού 
υλικού, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού, και τη 
δυνατότητα γνωριµίας και συζήτησης για την επιλογή και προσαρµογή των 
προγραµµάτων αυτών, σύµφωνα µε τις ανάγκες των παιδιών Ροµά. Τέλος, 
προγραµµατίσθηκαν επισκέψεις των συγκεκριµένων σχολικών οµάδων στο 
Μουσείο. Η συµµετοχή στο συγκεκριµένο πρόγραµµα έγινε κατόπιν πρόσκλησης. 
 
Από τις 25 Ιουνίου παρουσιάστηκε στην «Τεχνόπολις» του ∆ήµου Αθηναίων η 
έκθεση «Μια ιστορία από φως, στο φως». Η έκθεση φιλοξενήθηκε ήδη στο 
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη και 
άνοιξε τις πύλες της και για το αθηναϊκό κοινό. Το Ε.Μ.Ε. συµµετείχε στην έκθεση 
δανείζοντας 7 αντικείµενα από τη συλλογή του στα πλαίσια της ενότητας ο 
Φωτισµός στον Εβραϊκό κόσµο. Η έκθεση διήρκεσε µέχρι τις 9 Σεπτεµβρίου.  
 
Την Παρασκευή, 21 Σεπτεµβρίου 2012, ο Πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου της 
Ελλάδος, κ. Σαµουήλ Μάτσας, και ο Πρέσβης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 
Γερµανίας στην Αθήνα κ. Wolfgang Dold, υπέγραψαν ένα συµφωνητικό, το οποίο 
αποτελεί ένα περαιτέρω βήµα στη συνεργασία του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος 
µε την Πρεσβεία. Στο παρελθόν, η Πρεσβεία υποστήριξε µε επιτυχία το έργο του 
Μουσείου για την εκπαίδευση του Ολοκαυτώµατος. Πρόκειται για ένα διετές 
πρόγραµµα που περιλαµβάνει έρευνα και συλλογή πληροφοριών για τη δηµιουργία 
µιας περιοδικής έκθεσης µε τίτλο: «Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση» 
καθώς και στο σχεδιασµό σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων τόσο για χρήση 
στο Μουσείο όσο και στην τάξη.  
 
Την Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου, στα πλαίσια του εορτασµού του «Ρόσς Ασσανά» 
(Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς), το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος προσέφερε δωρεάν το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες: 
«Ελάτε να γνωρίσουµε το Ρόσς – Ασσανά,  την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά»  
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος  ήταν η γνωριµία µε τη γιορτή της 
Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα, τα έθιµα και τις παραδόσεις, που την 
συνοδεύουν. Οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να 
ανακαλύψουν, να επισηµάνουν και να συγκρίνουν οµοιότητες και διαφορές µε τις  
γιορτές άλλων λαών και θρησκειών. 
 
Την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012, το ΕΜΕ προσέφερε δωρεάν ξενάγηση για 
ενηλίκους, µε τίτλο:  «Οι Εβραίοι στην Ελλάδα» στα πλαίσια της συµµετοχής του 
ΕΜΕ στην κοινή δράση Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2012 µε 
θέµα: «Κρίσεις. Συνέχειες και ασυνέχειες στην Ιστορία». Οι  επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία µέσα από µια διαδροµή στους χώρους του Εβραϊκού Μουσείου της 
Ελλάδος να γνωρίσουν την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων.   
  



Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, στα πλαίσια της 
συµµετοχής του στην κοινή δράση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και φορέων διαχείρισης της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, υπό τον τίτλο Περιβάλλον και Πολιτισµός 2012 
«Παντέχνου πυρός σέλας - Λαµπερές ιστορίες φωτιάς», προσέφερε δωρεάν στους 
επισκέπτες του το εκπαιδευτικό οικογενειακό πρόγραµµα και ξενάγηση για 
ενηλίκους µε τίτλο: «Kαὶ ὶγένετο φὶς» -  Ιερά Σκεύη Φωτισµού στην Εβραϊκή 
Τέχνη και Παράδοση. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία µέσα από µια εκπαιδευτική 
διαδροµή να γνωρίσουν το συµβολικό ρόλο της χρήσης του φωτός στην εβραϊκή 
θρησκεία και παράδοση, εξετάζοντας επιλεγµένα και σπάνια εκθέµατα από την 
µόνιµη έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος. 
 
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, στα πλαίσια της νέας 
περιοδικής έκθεσής του, µε τίτλο: « Raoul  Wallenberg  Man  Amidst  
Inhumanity», προσέφερε δωρεάν για οικογένειες και ελεύθερο κοινό το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα: «Ένα άτοµο µπορεί να κάνει τη διαφορά - Βασικές Αξίες 
της ∆ηµοκρατίας».  Με αφορµή την συµπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του 
Ραούλ Βάλλενµπεργκ και την περιοδική έκθεση του Ε.Μ.Ε. σχεδιάστηκε και το εν 
λόγω εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο στοχεύει στη γνωριµία των επισκεπτών 
του Μουσείου µε τη ζωή και το έργο του Σουηδού διπλωµάτη. Παράλληλα, µε την 
ξενάγηση των επισκεπτών στην έκθεση – αφιέρωµα στη µνήµη του Ραούλ 
Βάλλενµπεργκ πρόκειται να γίνει και ειδική µνεία σε Έλληνες σωτήρες. Το 
πρόγραµµα θα επαναληφθεί και την Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2012. 
 
Tη ∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου, εγκαινιάστηκε στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος η 
περιοδική έκθεση, µε τίτλο «Raoul Wallenberg. Man Amidst Inhumanity». Η 
έκθεση είναι αφιερωµένη στον στο γενναίο Σουηδό διπλωµάτη Ραούλ 
Βάλλενµπεργκ, ο οποίος έσωσε τη ζωή χιλιάδων Εβραίων της Ουγγαρίας στη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε 
την Πρεσβεία της Ουγγαρίας και την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα.  
Η έκθεση διήρκεσε  έως την 21η Νοεµβρίου 2012. 
 
Την Κυριακή, 25 Νοεµβρίου 2012 έγινε η προβολή της βραβευµένης ταινίας 
ντοκιµαντέρ του Βασίλη Λουλέ, «Φιλιά εις τα παιδιά». στο κτήριο του Μουσείου 
Μπενάκη της οδού Πειραιώς 138. Η έρευνα για την ταινία ξεκίνησε µε αφορµή την 
περιοδική έκθεση µαρτυριών και ντοκουµέντων “Κρυµµένα Παιδιά στην Ελλάδα 
της Κατοχής” του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, που παρουσιάστηκε το 2003 και 
διερεύνησε το θέµα των κρυµµένων εβραιόπαιδων της Κατοχής, µέσα από δεκαέξι 
πραγµατικές ιστορίες παιδιών από την Ελλάδα. Η ταινία παρακολουθεί πέντε από 
αυτά τα πρόσωπα από την παιδική τους ηλικία µέχρι σήµερα, φέρνοντας στο φως 
πολύτιµα προσωπικά τους ντοκουµέντα –ένα παιδικό ηµερολόγιο, φωτογραφίες 
και οικογενειακά φιλµάκια– τεκµήρια µιας ολόκληρης εποχής. Παράλληλα, 
σκιαγραφείται η προπολεµική ζωή των Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ελλάδας και 
αποκαλύπτονται σπάνιες εικόνες της κατεχόµενης Αθήνας και Θεσσαλονίκης, µέσα 
από κινηµατογραφικά αρχεία, ερασιτεχνικές ταινίες Γερµανών στρατιωτών και 
παράνοµες λήψεις Ελλήνων πατριωτών. Για την προβολή της ταινίας στην Αθήνα, 
το ΕΜΕ συνεργάστηκε µε το Μουσείο Μπενάκη, ενώ η ταινία προβλήθηκε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες, Αθήνας και Θεσσαλονίκης για αρκετό καιρό.  
 
Στις αρχές ∆εκεµβρίου έγινε η παρουσίαση της έκθεσης: "Κρυµµένα Παιδιά στην 
Ελλάδα της Κατοχής". Η έκθεση, παρουσιάστηκε εκ νέου στο κοινό, µε την ίδια 
πάντα απήχηση. Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι τον Απρίλιο του 2013. 
 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ  
 



26-28 Φεβρουαρίου συµµετοχή του ΕΜΕ στην συνάντηση των εταίρων για το 
πρόγραµµα Judaica Europeana, στη Ρώµη. 
 
15/1, 29/1, 12/2, 4/3/2011 & 11/3: Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ο Α΄ κύκλος του 
Σεµιναρίου Στρατοπεδικής Λογοτεχνίας στους χώρους του Μουσείου µε την 
Ιστορικό κ. Οντέτ Βαρών – Βασάρ.  Πρόκειται για Μουσείο 3ωρες συναντήσεις.  
 
Στις 2 Ιουλίου 2012, η διευθύντρια του Μουσείου συµµετείχε στο 
σεµινάριο/εκδήλωση µνήµης του Ραούλ Βάλλενµπεργκ, που οργάνωσε η Ουγγρική 
Πρεσβεία σε στενή συνεργασία µε τις πρεσβείες του Ισραήλ και της Σουηδίας, µε 
τη συµµετοχή αναγνωρισµένων ερευνητών καθώς και οµιλητών από το Ισραήλ, 
την Ουγγαρία, τη Σουηδία και την Ελλάδα.  
 
Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 
διοργάνωσε την ηµερίδα, υπό τον τίτλο “Never, ever, be a bystander”, στο 
Αµφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του ΥΠΕΞ. Στόχος της ηµερίδας ήταν η 
ανάδειξη των πρωτοβουλιών των ελληνικών κυβερνήσεων, πάνω σε θέµατα που 
σχετίζονται µε τη µνήµη και την εκπαίδευση του Ολοκαυτώµατος στη χώρα µας. 
Τις εργασίες της ηµερίδας άνοιξαν µε τους εναρκτήριους χαιρετισµούς τους ο 
Πρέσβης κος Βασίλης Κασκαρέλης, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 
Εξωτερικών, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας κος Γεώργιος 
Καλαντζής και ο Βέλγος Πρόεδρος του International Task Force for International 
Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ΙΤF) κος Jan 
Deboutte.  
 
Η κα Ζανέτ Μπαττίνου, ∆ιευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος και µέλος 
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΙTF, µετά από µια σύντοµη ανασκόπηση της 
ιστορίας του Ε.Μ.Ε. αναφέρθηκε στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, στις εκθέσεις, 
αλλά και τις επιστηµονικές δράσεις του Μουσείου, που σχετίζονται µε τη µνήµη και 
κυρίως µε την εκπαίδευση του Ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της 
ηµερίδας, οργανώθηκαν από το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος δύο εκθέσεις, 
«Κρυµµένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής» και το «Ολοκαύτωµα των Ελλήνων 
Εβραίων, 1941-1944» οι οποίες εγκαινιάστηκαν στο χώρο του φουαγιέ από τον 
Υφυπουργό του ΥΠΕΞ κο. ∆. Κούρκουλα και στις οποίες οι σύνεδροι της ηµερίδας 
είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος. 
Τη συζήτηση που ακολούθησε µετά το πέρας της ηµερίδας συντόνισε η κα Φ. 
Τοµαή – Κωνσταντοπούλου, ενώ προβλήθηκε και η συγκινητική ταινία παραγωγής 
του ΥΠΕΞ, µε τίτλο «Η Ελληνική Εξέγερση», 7η Οκτωβρίου 1944. 
 
Την Τρίτη 13 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Παλαιά 
Σφαγεία» στην πόλη των Ιωαννίνων, το όγδοο εκπαιδευτικό σεµινάριο του 
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος µε τίτλο «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην 
Ελλάδα». Τις εργασίες της ηµερίδας άνοιξαν µε σύντοµους χαιρετισµούς ο Γ. Γ. 
Νέας Γενιάς κ. Π. Κανελλόπουλος, ο Γ. Γ. Θρησκευµάτων κ. Γ. Καλαντζής*, ο 
Πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων και του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ιωαννιτών 
κ. Μ. Ελισάφ. Συµµετείχαν 7 οµιλητές διαφόρων ειδικοτήτων (ιστορικοί, 
αρχαιολόγοι, εκπαιδευτικοί, πανεπιστηµιακοί, καθηγητές κ.ά), ενώ τις εργασίες 
παρακολούθησαν συνολικά 45 εκπαιδευτικοί. Το εκπαιδευτικό σεµινάριο του 
Ε.Μ.Ε. ήταν το πρώτο στην πόλη των Ιωαννίνων. 
 
 
Την Τρίτη 4 ∆εκεµβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Ιστορίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών συνάντηση εµπειρογνωµόνων και ειδικών της περιόδου 
του Ολοκαυτώµατος, καθώς και εκπρόσωπων ελληνικών αρχείων και µουσείων, µε 
στόχο τη διερεύνηση  όλων των σχετικών µε το Ολοκαύτωµα συλλογών,  που 
φιλοξενούνται σε κρατικά αρχεία, σε µουσεία, αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς σε 
όλη τη χώρα. Οι πηγές καλύπτουν τόσο την περίοδο του πολέµου όσο και τη 



µεταπολεµική περίοδο και περιλαµβάνουν όχι µόνο κρατικά έγγραφα και 
αναφορές, αλλά και ιδιωτικές συλλογές από θύµατα και εβραϊκές κοινότητες της 
Ελλάδος.  
Την Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Ι.Μ. 
∆ηµητριάδος στα Μελισσάτικα Βόλου, το ένατο εκπαιδευτικό σεµινάριο του 
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος µε τίτλο «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην 
Ελλάδα». Τις εργασίες της ηµερίδας άνοιξαν µε τους χαιρετισµούς τους ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος και Αλµυρού κ. Ιγνάτιος, ο Γ. Γ. 
Θρησκευµάτων κ. Γ. Καλαντζής, ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μ. Σολοµών και ο 
Αντιδήµαρχος κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισµού κ. Α. Παντσά. 
Συµµετείχαν 5 οµιλητές διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ τις εργασίες παρακολούθησαν 
συνολικά 42 εκπαιδευτικοί. Το εκπαιδευτικό σεµινάριο του Ε.Μ.Ε. ήταν το πρώτο 
στην πόλη του Βόλου. 
 
2013 
21 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου: «∆εκαπενθήµερο Μνήµης». Στο πλαίσιο της 
Εθνικής Ηµέρας Μνήµης για το Ολοκαύτωµα το ΕΜΕ προσκάλεσε όλους τους 
ενδιαφερόµενους να το επισκεφτούν και να συµµετέχουν σε ποικίλα    σχετικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα δραστηριότητες και εκδηλώσεις για σχολεία και 
οικογένειες, που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του.  
 
Κυριακή 27 Ιανουαρίου: στα πλαίσια των δράσεων και εκδηλώσεων για την Ηµέρα 
Μνήµης του Ολοκαυτώµατος το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας προσέφερε δωρεάν 
την παρακάτω περιοδική έκθεση, προγράµµατα και δραστηριότητες για οικογένειες 
: 
«Κρυµµένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής»: 19 ιστορίες παιδιών από όλη την 
Ελλάδα που την περίοδο του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου αναγκάστηκαν να φύγουν 
από το σπίτι τους, να κρυφτούν, να µετακινούνται συνεχώς, να χρησιµοποιήσουν 
ψεύτικο όνοµα η και ψεύτικη ταυτότητα στην προσπάθεια τους για επιβίωση. 
«Αντισηµιτισµός και Ρατσισµός: Χθες και Σήµερα» : Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για 
οικογένειες µε παιδιά 10 - 14 χρονών. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
είναι η ανίχνευση της ιστορίας του αντισηµιτισµού και του ρατσισµού και των 
εκδηλώσεων των φαινοµένων αυτών, διαχρονικά. 
«Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος και το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-
1944»: ∆ιαδραστικό κέντρο πληροφόρησης. 
Προβολή ταινιών (ντοκιµαντέρ)  
 
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου: «Ελάτε να γνωρίσουµε το Πουρίµ τη Γιορτή των 
Κλήρων». Στα πλαίσια του εορτασµού του «Πουρίµ» (Γιορτή των Κλήρων), το 
Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος προσέφερε δωρεάν τα παρακάτω εκπαιδευτικά 
προγράµµατα και εργαστήρια για οικογένειες: α) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε 
τίτλο: «Πουρίµ – Νόβιες», β) Εργαστήρι κατασκευής  Νόβιας (παραδοσιακό γλυκό 
για το Πουρίµ). Οι συµµετέχοντες είχαν την  ευκαιρία να συνεργαστούν, να 
µάθουν, να επισηµάνουν και να συγκρίνουν οµοιότητες και διαφορές µε τις 
 γιορτές άλλων λαών και θρησκειών. 
 
Κυριακή 24 Μαρτίου: πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα «Πέσσαχ - Πάσχα». Στα 
πλαίσια του εορτασµού του «Πέσσαχ» (Εβραϊκό Πάσχα), και του Πάσχα το Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδος πρόσφερε δωρεάν το παραπάνω οικογενειακό εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. Στόχος αυτού του διαπολιτισµικού προγράµµατος, που δηµιουργήθηκε 
σε συνεργασία µε το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, είναι να ευαισθητοποιηθούν οι 
οικογένειες ως προς τη σχέση της χριστιανικής µε την εβραϊκή θρησκεία. Να 
ανακαλύψουν στοιχεία της γιορτής του Πέσσαχ, να συγκρίνουν το Πέσσαχ µε το 
Πάσχα, να συνεργαστούν και να µάθουν µαζί. 
 
Τρίτη 16 Απριλίου: εγκαινιάστηκε στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος η περιοδική 
έκθεση «Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση». Η έκθεση 



πραγµατοποιείται στο πλαίσιο προγραµµατικής συµφωνίας συνεργασίας µε την 
πρεσβεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα. Στην 
έκθεση παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, πλήθος φωτογραφιών, 
έγγραφα, επιστολές, προκηρύξεις, αντιστασιακές εφηµερίδες, αυθεντικά 
αντικείµενα, οπλισµός και άλλο σχετικό υλικό, που αποτελεί πραγµατοποίηση µιας 
βαθιάς υποχρέωσης και ειλικρινούς επιθυµίας να τιµηθούν αυτοί που πολέµησαν 
και ακύρωσαν την πεποίθηση ότι οι Εβραίοι υπέκυψαν στο Ολοκαύτωµα ως 
«πρόβατα επί σφαγή». Η ενδελεχής έρευνα του ΕΜΕ η οποία διήρκεσε πέντε έτη, 
οδήγησε στην συγκέντρωση 24 προσωπικών ιστοριών αντρών και γυναικών από 
διάφορες εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας, που πήραν τα όπλα στις µέρες της 
Κατοχής. Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος κατάλογος, ενώ ο σκηνοθέτης Ντάβιντ 
Γαβριηλίδης δηµιούργησε µε βάση το ιστορικό υλικό που συγκεντρώθηκε, µια 
ταινία ντοκιµαντέρ, που διερευνά µε τον εναργή τρόπο της κινούµενης εικόνας το 
θέµα της περιοδικής αυτής έκθεσης, µέσα από τους ανθρώπους, τον τόπο και το 
χρόνο, και θα βρίσκεται σε συνεχή προβολή στο χώρο της. Την έκθεση 
συνοδεύουν και ειδικά σχεδιασµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα για το µαθητικό 
κοινό. Η έκθεση θα διαρκέσει από την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 έως την Παρασκευή 
25 Απριλίου 2014. 
 
Τρίτη 16 Απριλίου: στο πλαίσιο του εγκαινιασµού της νέας περιοδικής έκθεσης του 
Ε.Μ.Ε. «Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση», ο Πρόεδρος του 
Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, κ. Σαµουήλ Μάτσας, και ο Πρέσβης της 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα κ. Wolfgang Dold, 
υπέγραψαν το δεύτερο ειδικό συµφωνητικό, το οποίο αποτελεί ένα περαιτέρω 
βήµα στη συνεργασία του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος µε την Πρεσβεία της 
Γερµανίας στην Αθήνα. 
 
Τετάρτη 24 Απριλίου: το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, παρέθεσε απογευµατινή 
δεξίωση στο χώρο του, σε συνεργασία µε την Πρεσβεία του Καναδά και του 
Ισραήλ προς τιµήν της Καναδικής Προεδρίας του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
International Holocaust Remembrance Alliance. Έλαβε χώρα µια σύντοµη 
παρουσίαση για τα προγράµµατα του Ε.Μ.Ε. σχετικά µε τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
και τον Ρατσισµό και προσφέρθηκε στο κοινό η δυνατότητα να επισκεφτεί την νέα 
περιοδική έκθεση «Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση».  
 
9 – 11 Μαϊου 2013: Πιλοτική εκπαιδευτική επίσκεψη Ελλήνων µαθητών στο 
Μουσείο και Μνηµείο του Άουσβιτς. Το έτος 2013, ξεκίνησε µε πρωτοβουλία της Γ. 
Γ. Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας, ένα πιλοτικό πρόγραµµα οργανωµένο 
από το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, για την πρώτη εκπαιδευτική επίσκεψη 
Ελλήνων µαθητών Α’ και Β’ Λυκείου στο Μουσείο και Μνηµείο του Άουσβιτς. Το 
πρόγραµµα τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, και 
πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Νεολαίας και δια Βίου 
Μάθησης. Η σηµαντική αυτή προσπάθεια ξεκίνησε µε διαδοχικές συναντήσεις µε 
τους καθηγητές Λυκείου που είχε επιλέξει το Ε.Μ.Ε. για να συµµετέχουν στην 
προπαρασκευαστική φάση του προγράµµατος, από έξι Λύκεια της Αθήνας και ένα 
της Θεσσαλονίκης. Η προετοιµασία του ΕΜΕ για το πρόγραµµα αυτό, βασίστηκε σε 
συνεργασία µε οργανισµούς και φορείς του εξωτερικού, που διαθέτουν πολυετή 
εµπειρία στη διοργάνωση τέτοιων εκπαιδευτικών επισκέψεων, όπως το Holocaust 
Education Trust (HET) στο Λονδίνο, το σχετικό τµήµα του ιδρύµατος Yad Vashem 
στην Ιερουσαλήµ και κυρίως το ίδιο του Μουσείο του Άουσβιτς. 
 
Κυριακή 19 Μαΐου: ∆ιεθνής Ηµέρα Μουσείων, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 
υποστήριξε τη ∆ιεθνή Ηµέρα των Μουσείων 18 Μαΐου 2013,  µε θέµα : «Μουσεία 
(Μνήµη + ∆ηµιουργικότητα) = Κοινωνική Αλλαγή», προσφέροντας δωρεάν είσοδο 
και ξεναγήσεις (11:00 έως τις 13:00)  για ενήλικο κοινό και οικογένειες, στη 
µόνιµη και στην νέα περιοδική του έκθεση, µε τίτλο «Συναγωνιστής: Έλληνες 
Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση». 



 
∆ευτέρα 3 Ιουνίου: το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος φιλοξένησε την µηνιαία 
συνάντηση του ∆ικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων της Αθήνας. 
Περισσότεροι από 25 εκπρόσωποι µουσείων και φορέων συγκεντρώθηκαν στο 
χώρο της βιβλιοθήκης του ΕΜΕ και συζήτησαν τα θέµατα που απασχολούν το 
∆ίκτυο. 
 
Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου: στα πλαίσια της κοινής δράσης πολιτισµού στο πάρκο 
Ελευθερίας που οργάνωσε  το ∆ίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθήνας, 
το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος πρόσφερε δωρεάν οικογενειακό εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα σε µουσειοσκευή µε τίτλο: «Εβραϊκές Γιορτές» το οποίο απευθυνόταν 
σε οικογένειες µε παιδιά, ηλικίας από 6 έως 12 ετών, σε οµάδες 20 ατόµων (12:00 
-13:00 και 13:00 -14:00). 
 
Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου: Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος στα πλαίσια της 
συµµετοχής του στην κοινή δράση του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού 
Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2013 µε θέµα: «Τα Πρόσωπα του 
Χρόνου», προσέφερε δωρεάν είσοδο και εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ενήλικο 
κοινό και οικογένειες µε τίτλο : «Ο Κύκλος της Ζωής» Από τη γέννηση, στην 
ονοµατοδοσία, στην θρησκευτική ενηλικίωση, το γάµο και το θάνατο. ∆ιαβατήρια 
Έθιµα της Εβραϊκής Θρησκεία».  
 
Επιπλέον, την ίδια ηµέρα πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραµµα για 
οικογένειες, µε τίτλο:«Το ∆έντρο της Ζωής». Το πρόγραµµα αυτό 
πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της συµµετοχής του ΕΜΕ στην κοινή δράση 
Ευρωπαϊκές Ηµέρες Εβραϊκού Πολιτισµού 2013. 
 
Συµµετοχή του Ε.Μ.Ε. στο πρόγραµµα Crocus που απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 
11 έως 18 ετών. Το πρόγραµµα αποτελεί δραστηριότητα σε πολλά σχολεία από 
όλον τον κόσµο, τα οποία συµµετέχουν σε αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. 
Το πρόγραµµα Crocus είναι ένας απτός τρόπος να γνωρίσουν οι νέοι άνθρωποι το 
θέµα του Ολοκαυτώµατος και να ενισχυθεί η γνώση τους σχετικά µε τους 
κινδύνους των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της µισαλλοδοξίας. Ο 
Οργανισµός παρέχει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και πληροφορίες οι οποίες 
µπορεί να βοηθήσουν τους δασκάλους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 
Αυτοί οι πόροι συµπληρώνουν το υπάρχον υλικό σχετικά µε τον ρατσισµό και τη 
διαφορετικότητα. Η ανάµειξη των παιδιών στη φύτευση των βολβών και 
παρακολούθηση των λουλουδιών να αναπτύσσονται, ενθαρρύνει τη συνεχή 
 επιµόρφωση  σχετικά  µε  τη σηµασία της ανεκτικότητας και του σεβασµού. 
  
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισµός για το Ολοκαύτωµα στην Ιρλανδία παρέχει στα 
σχολεία βολβούς κίτρινου   κρόκου για να φυτευτούν το Φθινόπωρο στη µνήµη 
του 1,5 εκατοµµυρίου Εβραιόπουλων και των χιλιάδων άλλων παιδιών που 
πέθαναν στο Ολοκαύτωµα. Τα κίτρινα άνθη φέρνουν στη µνήµη το κίτρινο άστρο 
του ∆αβίδ το οποίο οι Ναζί υποχρέωναν τους  Εβραίους  να  φοράνε.  Ο  κρόκος 
 ανθεί στα  τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές του Φλεβάρη, κοντά στην παγκόσµια 
Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος (27 Ιανουαρίου). Όταν οι άνθρωποι 
θαυµάζουν τα λουλούδια, τα παιδιά µπορούν να τους εξηγούν τι συµβολίζουν. 
 
Κυριακή 27 Οκτωβρίου: από τις 11:00 µέχρι τις 13:00, πραγµατοποιήθηκε 
ξενάγηση στην περιοδική έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος: 
«Συναγωνιστής»: « Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση», στα πλαίσια των 
δράσεων και εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28η Οκτωβρίου, από τον 
ιστορικό - ερευνητή συνεργάτη του Ε.Μ.Ε., Ιάσονα Χανδρινό, ο οποίος 
πραγµατοποίησε την έρευνα, τη συλλογή του υλικού και τη συγγραφή των 
κειµένων της έκθεσης. Τα παιδιά συµµετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
βασισµένο στην οµότιτλη περιοδική έκθεση. Προβλήθηκε η ταινία ντοκιµαντέρ 



«Συναγωνιστής» του σκηνοθέτη Ντάβιντ Γαβριηλίδη η οποία διερευνά το θέµα της 
περιοδικής έκθεσης µέσα από τους ανθρώπους, τον τόπο και το χρόνο. Η προβολή 
έγινε στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο του Μουσείου. Στις εκπαιδευτικές δράσεις 
συµµετείχαν 25 άτοµα, τα οποία αποτελούνταν από οικογένειες και µεµονωµένους 
επισκέπτες. Στην ξενάγηση παραβρέθηκε ο κ. Χατζής ο οποίος µοιράστηκε την 
προσωπική του εµπειρία από την περίοδο του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου και την 
σωτηρία του από τους αντάρτες. 
 
Παρασκευή 15 Νοεµβρίου: Μετά από πρόταση συνεργασίας για πραγµατοποίηση 
εκδήλωσης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, 
πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για εκπαιδευτικούς του τµήµατος Πολιτιστικών της 
∆΄ ∆/νση ∆Ε Αθήνας η οποία  περιελάµβανε  γνωριµία µε το Μουσείο και τα 
προγράµµατα του από την ∆ιευθύντρια του Μουσείου, κα Ζανέτ Μπαττίνου, 
ιστορική αναδροµή για τους Εβραίους της Ελλάδος από την κα Αναστασία 
Λουδάρου, αρχαιολόγο, ειδική ερευνήτρια ΕΜΕ ξενάγηση των εκπαιδευτικών στους 
εκθεσιακούς  χώρους του Μουσείου, στη συνέχεια  παρουσίαση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων,  έντυπου και οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού για µαθητές 
Γυµνασίου – Λυκείου από την Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, κα  
Οριέττα Τρέβεζα. 
 
∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013: Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος παρουσίασε στο χώρο 
των περιοδικών του εκθέσεων, το ντοκυµαντέρ (εµπλουτισµένη έκδοση, µε 
αγγλικούς υπότιτλους) «Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση», 
το οποίο δηµιουργήθηκε για να συνοδεύσει την οµότιτλη περιοδική έκθεση του 
Ε.Μ.Ε., στo πλαίσιo της προγραµµατικής συµφωνίας συνεργασίας µε την πρεσβεία 
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα. Την εκδήλωση 
τίµησαν µε την παρουσία τους ανάµεσα σε άλλους εκλεκτούς καλεσµένους,  ο 
πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. κος Βενιαµίν Αλµπάλας, ο εκπρόσωπος των εβραϊκών 
κοινοτήτων στο ∆.Σ. του Ε.Μ.Ε. κος Μωυσής Κωνσταντίνης, ο πρέσβης του 
Καναδά κος Robert Peck και ο οµότιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Χάγκεν Φλάϊσερ. Την προβολή του ντοκυµαντέρ προλόγισε ο ιστορικός και 
επιµελητής της έκθεσης κος Ιάσωνας Χανδρινός, ο οποίος αναφέρθηκε συνοπτικά 
στο ιστορικό της δηµιουργίας του ντοκυµαντέρ. Μετά την προβολή, το λόγο έλαβε 
ο σκηνοθέτης Ντάβιντ Γαβριηλίδης, ο οποίος έθεσε τους προβληµατισµούς και τις 
δυσκολίες που αναδύθηκαν από την «ενθουσιώδη» διαδικασία της δηµιουργίας 
ενός ντοκυµαντέρ, όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που έζησαν 
και βίωσαν τα τραγικά γεγονότα του πολέµου. Στη συνέχεια, δόθηκε η ευκαιρία 
στους παρευρισκόµενους να υποβάλουν ερωτήσεις και προβληµατισµούς στους 
συντελεστές της έκθεσης και του ντοκυµαντέρ αναδεικνύοντας για άλλη µια φορά 
την τεράστια αποδοχή και θετική ανταπόκριση που είχε τόσο η νέα περιοδική 
έκθεση του Ε.Μ.Ε. όσο και το ίδιο το ντοκυµαντέρ στο κοινό. 
 
 
Κυριακή 1 ∆εκεµβρίου: από τις 11:00 – 13:00, στα πλαίσια του εορτασµού του 
«Χανουκά» (Γιορτή των φώτων), το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας προσέφερε 
δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες.  Στόχοι του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος ήταν η γνωριµία των οικογενειών µε τη γιορτή των φώτων , τα 
έθιµα και τις παραδόσεις, που την συνοδεύουν. Οι συµµετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να συνεργαστούν, να µάθουν, να επισηµάνουν και να συγκρίνουν 
οµοιότητες και διαφορές µε τις  γιορτές άλλων λαών και θρησκειών. 
 
Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου: σε συνέχεια της συνεργασίας του Ε.Μ.Ε. µε τους 
υπεύθυνους του τµήµατος Πολιτιστικών της ∆΄ ∆/νση ∆Ε Αθήνας  
πραγµατοποιήθηκε η 2η εκδήλωση µε τη συµµετοχή 30 εκπαιδευτικών, η οποία 
περιελάµβανε ιστορική αναδροµή για τους Εβραίους της Ελλάδας από την κα 
Αναστασία Λουδάρου, αρχαιολόγο, ειδική ερευνήτρια του Ε.Μ.Ε. ξενάγηση των 
εκπαιδευτικών στους εκθεσιακούς  χώρους του Μουσείου, και παρουσίαση των 



εκπαιδευτικών προγραµµάτων του  έντυπου και οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού 
υλικού για µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου από την Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων, κα  Οριέττα Τρέβεζα.  
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ  
 
13 Φεβρουαρίου 2013: πραγµατοποιήθηκε κοινή εκδήλωση του Εβραϊκού 
Μουσείου της Ελλάδος και της Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αµερικανικής Σχολής 
Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. ο Καθηγητής Nicholas de Lange (∆ιευθυντής 
του προγράµµατος) Οµότιµος Καθηγητής του Παν/µίου Cambridge, παρουσίασε 
οµιλία µε τίτλο: 
“Χαρτογραφώντας τις Εβραϊκές Κοινότητες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: Μία νέα 
ψηφιακή εφαρµογή”, όπου αναφέρθηκε και στο οµώνυµο πρόγραµµα. Στόχος του 
έργου είναι η χαρτογράφηση της εβραϊκής παρουσίας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
µέσω του συστήµατος GIS (Σύστηµα Γεωγραφικού Εντοπισµού). Ο Καθηγητής 
Nicholas de Lange συνεργάζεται στενά µε το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος σε ένα 
αντίστοιχο πρόγραµµα του ΕΜΕ, υπό τον τίτλο “Corpus Inscriptionum Judaicarum 
Graeciae”. Το ερευνητικό πρόγραµµα του ΕΜΕ, υπό τη διεύθυνση της κας Ζ. 
Μπαττίνου (Αρχαιολόγου – ∆ιευθύντριας του ΕΜΕ) στοχεύει στην καταγραφή, 
στην καταλογογράφηση και φωτογραφική τεκµηρίωση όλων των δηµοσιευµένων 
και αδηµοσίευτων εβραϊκών επιγραφών,  στην ελληνική και εβραϊκή γλώσσα, από 
την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και οι οποίες χρονολογούνται από τον 3ο 
αιώνα Π.Κ.Ε./π.Χ. έως και τον 16ο αιώνα, χωρίς να αποκλείονται τεκµήρια που 
χρονολογούνται πέρα από τα συγκεκριµένα termini. Τα παραπάνω υπό έκδοση 
corpora θα αποτελέσουν τόσο για το ευρύτερο κοινό, αλλά και για την 
επιστηµονική κοινότητα πολύτιµα ερευνητικά εργαλεία για τη µελέτη της ιστορίας 
της ελληνικής εβραϊκής ∆ιασποράς. Η οµιλία πραγµατοποιήθηκε στα αγγλικά. 
 
Πέµπτη 21 και την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου: πραγµατοποιήθηκε στο ΕΜΕ το 
δέκατο εκπαιδευτικό σεµινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος µε 
τίτλο «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα». Τις εργασίες της ηµερίδας 
άνοιξαν µε τους χαιρετισµούς τους ο Πρόεδρος της Ι. Κ. Αθηνών κος Β. Αλµπάλας 
και η κα Λίλα ντε Τσάβες, αντιπρόεδρος του ∆Σ Φίλων του ΕΜΕ. Συµµετείχαν 10 
οµιλητές διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ τις εργασίες παρακολούθησαν συνολικά 106 
εκπαιδευτικοί. 
 
Κυριακές 17 Μαρτίου, 14, 21 & 28 Απριλίου: το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος 
διοργάνωσε, στα πλαίσια των µουσειακών του δράσεων, σεµινάριο υπό τη 
διεύθυνση της ιστορικού Οντέτ Βαρών – Βασάρ, υπό τον τίτλο «Η γενοκτονία των 
Εβραίων και η µνήµη της». Στόχος του σεµιναρίου ήταν η εµβάθυνση και 
συζήτηση µε τη συγγραφέα γύρω από τις θεµατικές που θίγει το νέο βιβλίο της «Η 
ανάδυση µιας δύσκολης µνήµης. Κείµενα για τη γενοκτονία των Εβραίων.» 
 
∆ευτέρα 20 Μαΐου: το ΕΜΕ, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων 
(ΣΕΑ), διοργάνωσαν, εκδήλωση µε θέµα «Στα ίχνη της εβραϊκής παρουσίας στην 
Ελλάδα. Αρχαιολογικά και Ιστορικά τεκµήρια της µακραίωνης ιστορίας των 
Ελλήνων Εβραίων». Την εκδήλωση χαιρέτισαν η ∆/ντρια του ΕΜΕ, κα Ζανέτ 
Μπαττίνου και η Πρόεδρος του ΣΕΑ, κα ∆έσποινα Κουτσούµπα. Τα ιστορικά και 
αρχαιολογικά τεκµήρια της µακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων, 
παρουσίασε στην εκδήλωση η ειδική ερευνήτρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, 
Αρχαιολόγος, Υπ. ∆ιδ. Αρχαίας Ιστορίας του Α.Π.Θ., κα Αναστασία Λουδάρου. Μετά 
το πέρας της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση µε το κοινό. 
 
21 µε 28 Ιουνίου 2013, Ιερουσαλήµ. 21 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έχοντας υπερβεί τις δυσκολίες µιας διφορούµενης 
επαγγελµατικά περιόδου για την εκπαιδευτική κοινότητα, συµµετείχαν στο 



Σεµινάριο για Εκπαιδευτικούς του Yad Vashem σε συνεργασία µε το Εβραϊκό 
Μουσείο Ελλάδος, στα πλαίσια ειδικού προγράµµατος του “International School for 
Holocaust Studies”. 
Εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, πολλοί εκ των οποίων είχαν αποκτήσει ήδη το 
πρώτο έναυσµα για την κάλυψη ενός ευρύτερου γνωστικού πεδίου γύρω απ’ το 
θέµα, µέσω των τελευταίων διεξαχθέντων σεµιναρίων του Ε.Μ.Ε. «∆ιδάσκοντας 
για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα», στα Ιωάννινα, τον Βόλο και την Αθήνα, (απ΄ 
τον Νοέµβριο 2012 έως τον Φεβρουάριο 2013), αναζήτησαν περαιτέρω ιστορική 
γνώση, εξειδικευµένη µεθοδολογική προσέγγιση και διαδραστικά εκπαιδευτικά 
εργαλεία για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος στο ελληνικό σχολείο. Την ίδια 
σχεδόν περίοδο, το Yad Vashem φιλοξένησε για πρώτη φορά εκπαιδευτικούς από 
την Κύπρο. Οι συµµετέχοντες των δύο αποστολών είχαν την τύχη να γνωριστούν 
και να ανταλλάξουν πολύτιµες εµπειρίες και προβληµατισµούς κατά τη διάρκεια 
του σεµιναρίου. 
 
Κυριακές 20 Οκτωβρίου, 10 Νοεµβρίου, 8 ∆εκεµβρίου 2013 & 19 Ιανουαρίου 
2014: Σεµινάριο της Οντέτ Βαρών – Βασάρ «Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
(1942-1945): 
Ιστορία, µνήµη, αναπαραστάσεις».  
Το σεµινάριο αυτό έχει στόχο να εµβαθύνει σε διάφορες πτυχές της γενοκτονίας 
των Εβραίων της Ευρώπης από τους ναζί, µε έµφαση στην ελληνική περίπτωση. 
Αφού δοθεί το γενικότερο πλαίσιο της «τελικής λύσης» και της εφαρµογής της, θα 
επικεντρωθούµε σε ζητήµατα ιστοριογραφίας, µνήµης / λήθης, σιωπής και λόγου, 
και αναπαραστάσεων, κυρίως για την ελληνοεβραϊκή εµπειρία, αλλά όχι µόνον. 
Στον τοµέα της µνήµης θα ασχοληθούµε µε µαρτυρίες (γραπτές και προφορικές), 
αλλά και µε τη θεσµοποίηση της µνήµης µέσα από µουσεία, µνηµεία και 
µνηµονικούς τόπους. Στον τοµέα των αναπαραστάσεων θα γίνει εκτενής 
παρουσίαση της στρατοπεδικής λογοτεχνίας, αλλά και αναφορές σε 
 κινηµατογραφικές µεταφορές. 
 
2014 
 
Παρασκευή 17 - Σάββατο 18 Ιανουαρίου: πραγµατοποιήθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο 
της Ελλάδος η εκπαιδευτική δράση: «Μια βραδιά στο Εβραϊκό Μουσείο». Στο 
πρόγραµµα συµµετείχαν 15 µαθητές της Πέµπτης τάξης του Εβραϊκού Σχολείου 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Τα παιδιά αρχικά ξεναγήθηκαν στην µόνιµη 
έκθεση στου Εβραϊκού Μουσείου και στη συνέχεια παρακολούθησαν εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα για την περιοδική έκθεση «Συναγωνιστής»: Έλληνες Εβραίοι στην 
Εθνική Αντίσταση και συζήτησαν για την περίοδο αυτή µε τον ιστορικό ερευνητή, 
Ιάσονα Χανδρινό. Ακολούθησε φύτεµα βολβών από τους µαθητές µε αφορµή την 
εβραϊκή γιορτή του Του-Μπισβάτ και την συµµετοχή τους στο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα του Ε.Μ.Ε.«Crocus»,που έχει ως σκοπό να φυτευτούν λουλούδια στην 
µνήµη των παιδιών εβραϊκού θρησκεύµατος, που χάθηκαν την περίοδο του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου σε όλη την Ευρώπη.  
 
∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου - Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου: «∆εκαπενθήµερο Μνήµης». 
Στο πλαίσιο της Εθνικής Ηµέρας Μνήµης για το Ολοκαύτωµα το ΕΜΕ προσκάλεσε 
όλους τους ενδιαφερόµενους να το επισκεφτούν και να συµµετέχουν σε ποικίλα 
σχετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα δραστηριότητες και εκδηλώσεις για σχολεία και 
οικογένειες, που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του.  
 
22 Ιανουαρίου:  υπογράφηκε στην Αθήνα Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της 
Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος.Το Μνηµόνιο προωθεί την 
συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών σε θέµατα που αφορούν την 
Εβραϊκή θρησκεία, την ιστορία του Ελληνικού Εβραϊσµού, τις πολιτιστικές 



παραδόσεις τους και την παρουσίασή τους, και την συνεισφορά τους στην 
ελληνική κοινωνία και τον πολιτισµό.  
 
Κυριακή 26 Ιανουαρίου: πραγµατοποιήθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο στα πλαίσια των 
δράσεων και εκδηλώσεων για την Εθνική Ηµέρα Μνήµης για το Ολοκαύτωµα, που, 
σύµφωνα µε απόφαση της Βουλής των Ελλήνων έχει οριστεί να είναι η 
27η Ιανουαρίου, εκπαιδευτικό πρόγραµµα και δραστηριότητες, όπου συµµετείχαν 
20 µαθητές, 3 εκπαιδευτικοί, αλλά και  οικογένειες.Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε 
τίτλο: «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων» βασίστηκε στην µόνιµη έκθεση 
του Μουσείου για το Ολοκαύτωµα, καθώς και σε προσωπικές ιστορίες επιζησάντων. 
Παράλληλα, στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο του Μουσείου, προβάλλονταν 
ντοκιµαντέρ και µαρτυρίες επιζησάντων. Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
και των δραστηριοτήτων ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά, οι γονείς τους και οι 
εκπαιδευτικοί, τι συνέβη στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου στην Ευρώπη 
και στην Ελλάδα, µέσα από ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες και µαρτυρίες. Τέλος, 
µετά την ολοκλήρωση της δράσης, οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα συζήτησαν 
για τη σηµασία των ηθικών ζητηµάτων, που προκύπτουν για την ζωή µας σήµερα.  
 
Κυριακή 16 Μαρτίου: «Ελάτε να γνωρίσουµε το Πουρίµ τη Γιορτή των Κλήρων». 
Στα πλαίσια του εορτασµού του «Πουρίµ» (Γιορτή των Κλήρων), το Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδος προσέφερε δωρεάν τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράµµατα 
και εργαστήρια για οικογένειες: α) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: «Πουρίµ – 
Νόβιες», β) Εργαστήρι κατασκευής  Νόβιας (παραδοσιακό γλυκό για το Πουρίµ). 
Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράµµατος και του εργαστηρίου είναι η γνωριµία των 
οικογενειών µε τη γιορτή και ιστορία του Πουρίµ στην Ελλάδα, τα έθιµα και τις 
παραδόσεις, που την συνοδεύουν. Οι συµµετέχοντες θα έχουν την  ευκαιρία να 
συνεργαστούν, να µάθουν, να επισηµάνουν και να συγκρίνουν οµοιότητες και 
διαφορές µε τις  γιορτές άλλων λαών και θρησκειών. 
 
28 έως 30 Μαρτίου: έγιναν στα Ιωάννινα εκδηλώσεις Μνήµης  για τα 70 χρόνια 
από τον εκτοπισµό και το Ολοκαύτωµα των Εβραίων της πόλης. Εκθέσεις, οµιλίες, 
προβολές ταινιών, θρησκευτικές λειτουργίες στη Συναγωγή και µουσικές 
εκδηλώσεις, κυριάρχησαν στο πλούσιο πρόγραµµα του τριηµέρου. Τις εκδηλώσεις 
συνδιοργανώσαν: ο ∆ήµος Ιωαννιτών, το Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννίνων, 
το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, η Ισραηλιτική 
Κοινότητα Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Καναδά και των 
Πρεσβειών των 22 χωρών-µελών της ∆ιεθνούς Συµµαχίας για τη Μνήµη του 
Ολοκαυτώµατος (IHRA). Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την Κυριακή 30.3.14 µε 
µηνύµατα ενάντια στον ρατσισµό, τον αντισηµιτισµό και την ξενοφοβία. 
 
«Η Εβραϊκή Κοινότητα των Ιωαννίνων. ∆ιαδροµή στο Χρόνο». Μια έκθεση του 
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη 
Ιωαννίνων. Η έκθεση αυτή δηµιουργήθηκε από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος σε 
συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων, στο πλαίσιο σειράς 
εκδηλώσεων για τα «70 χρόνια από το Ολοκαύτωµα των Εβραίων των 
Ιωαννίνων», που συνδιοργάνωσαν ο ∆ήµος Ιωαννιτών, η Ι.Κ. Ιωαννίνων και η 
∆ιεθνής Συµµαχία Μνήµης Ολοκαυτώµατος, οι οποίες έλαβαν χώρα στα Ιωάννινα, 
από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2014. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο χώρο περιοδικών 
εκθέσεων της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Ιωαννίνων, από τις 29 Μαρτίου έως τις 16 
Μαΐου 2014. 
 
 
Μάρτιος: Με  αφορµή την έκθεση του Ε.Μ.Ε. που εγκαινιάσθηκε στη 
∆ηµοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων την Παρασκευή 28 Μαρτίου µε τίτλο: «Η Εβραϊκή 
Κοινότητα Ιωαννίνων. ∆ιαδροµή στο Xρόνο» σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό κουτί - 
αποσκευή µε εποπτικό υλικό, φωτογραφίες, φακέλους δραστηριοτήτων και 
εκπαιδευτικές προτάσεις. Πρόκειται για µια εναλλακτική µορφή εκπαιδευτικού 



προγράµµατος σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε: α) Να εισάγει τους µαθητές στο 
συγκεκριµένο θέµα µε ενδιαφέροντα και παραστατικό τρόπο, β) Να εµπλουτίσει το 
αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου και να αποτελέσει αφορµή για την εξέταση της 
τοπικής ιστορίας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν το 
πρόγραµµα αυτό για όσο χρόνο θέλουν, είτε για µια εκπαιδευτική δράση µε 
διάρκεια µίας διδακτικής ώρας είτε αφιερώνοντας µία ώρα την εβδοµάδα, για έναν 
περίπου µήνα. Μπορεί να λειτουργήσει µέσα στην έκθεση η αυτόνοµα σαν 
προετοιµασία των µαθητών ή σαν συνέχεια και εξέλιξη της επίσκεψης. Προτείνεται 
για µαθητές Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου µε σχετικές προσαρµογές. 
 
2 Απριλίου: Αρµαγεδδών – Εβραϊκή Ζωή και Θάνατος στον Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο. 
Η έκθεση, η οποία εγκαινιάστηκε στις 2 Απριλίου 2014, εξετάζει τα κατακλυσµιαία 
γεγονότα της εποχής: την αφοσίωση των Εβραίων της Αυστρίας στον 
αυτοκράτορα, τα µέτωπα του πολέµου στην Ανατολική Ευρώπη και τους Αγίους 
Τόπους, τις αλλαγές στην κοινότητα της Βιέννης, τον αντισηµιτισµό απέναντι 
στους στρατιώτες και το έργο των ραβίνων στα πεδία µαχών, την µεταπολεµική 
επανάσταση και τον πασιφισµό, καθώς και την Οµοσπονδία των Εβραίων 
Στρατιωτών του Μετώπου στη δεκαετία του 1930. Παράλληλα, περιλαµβάνονται 
και οι βιογραφίες εξεχουσών προσωπικοτήτων. Εκτός από τα παραπάνω, η έκθεση 
περιλαµβάνει αντικείµενα εβραϊκής θρησκευτικής τέχνης (Judaica), στρατιωτικά 
ενθυµήµατα, έργα τέχνης, αφίσες, έγγραφα και πλείστες φωτογραφίες. Το Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδος συµµετείχε ενεργά σε αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα έκθεση 
µε το δανεισµό οκτώ (8) πρωτότυπων αντικειµένων από τις αποθήκες των 
συλλογών του, τα οποία συνδέονται άµεσα µε το θέµα της και παρουσιάζονται για 
πρώτη φορά στο ευρύ κοινό. Την έκθεση συνόδευε έντυπη έκδοση υπό τον 
τίτλο WeltuntergangJüdisches Leben und Sterbenim Ersten Weltkrieg (στα 
γερµανικά). ∆ιάρκεια έκθεσης: 03 Απριλίου 2014 – 14 Σεπτεµβρίου 2014. 
 
Τετάρτη 30 Απριλίου: το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος είχε την χαρά να 
παρουσιάσει τον νέο του Οδηγό. Η παρουσίαση φιλοξενήθηκε στο Κεντρικό Κτήριο 
του Μουσείου Μπενάκη παρουσία πολλών εκλεκτών καλεσµένων και φίλων του 
Μουσείου. Τις εναρκτήριες οµιλίες της διευθύντριας του ΕΜΕ κ. Ζ. Μπαττίνου, του 
προέδρου του ∆.Σ. του ΕΜΕ κ. Μ. Μάτσα και του προέδρου του ∆.Σ.Σ.Φ. του ΕΜΕ 
κ. Γ. Νατάν, ακολούθησαν οι οµιλίες των κεντρικών οµιλητών κ. κ. Α. ∆εληβορριά, 
∆ιευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, M. S. Friedlander, Επιµελήτρια Judaica του 
Εβραϊκού Μουσείου του Βερολίνου, Μ. Ευθυµίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ιστορίας Παν/µίου Αθηνών και Σ. Ζουµπουλάκη, Συγγραφέα.  
 
Μάιος: Επισκέψεις µαθητών στο στρατόπεδο Άουσβιτς - Μπιργκενάου. 
Συνεχίζοντας την επιτυχηµένη περσινή πιλοτική επίσκεψη µαθητών στο Ναζιστικό 
στρατόπεδο, φέτος πραγµατοποιήθηκαν δύο επισκέψεις. 
Η πρώτη πραγµατοποιήθηκε 1-2 Μαϊου, ενώ η δεύτερη 4-6 Μαϊου 2014.  
 
 
Κυριακή 18 Μαΐου: το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος  συµµετείχε στη  ∆ιεθνή Ηµέρα 
των Μουσείων,  που φέτος είχε θέµα: «Οι συλλογές των µουσείων µας 
ενώνουν», προσφέροντας δωρεάν είσοδο, ξενάγηση στη µόνιµη και στην 
περιοδική έκθεση καθώς και το οικογενειακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για 
οικογένειες µε τίτλο: «Εβραϊκές Γιορτές». Στόχος του οικογενειακού 
προγράµµατος και των ξεναγήσεων ήταν η γνωριµία µε τις βασικές γιορτές της 
εβραϊκής θρησκείας, καθώς και µε την ευρεία απήχηση του θεσµού των γιορτών σε 
όλους τους λαούς και όλες τις εποχές. Επίσης, προέτρεπε τους συµµετέχοντες να 
εντοπίσουν κοινά στοιχεία µε τις χριστιανικές γιορτές µε βάση το ηµερολόγιο, τα 
ήθη και τα έθιµα. Η ανταπόκριση ήταν µεγάλη, καθώς 50 τουλάχιστον άτοµα 
παρακολούθησαν την ξενάγηση ενώ περισσότερα από 100 άτοµα επισκέφτηκαν το 
Μουσείο απολαµβάνοντας την δωρεάν είσοδο.  
 



 
Κυριακή 8 Ιουνίου: στα πλαίσια του εορτασµού του «Σσαβουότ» (Γιορτή των 
εβδοµάδων), το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος προσέφερε δωρεάν το παραπάνω 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
είναι η γνωριµία των οικογενειών µε τη γιορτή του Σσαβουότ, τα έθιµα και τις 
παραδόσεις, που την συνοδεύουν. Οι συµµετέχοντες είχαν την  ευκαιρία να 
συνεργαστούν, να µάθουν, να επισηµάνουν και να συγκρίνουν οµοιότητες και 
διαφορές µε τις  γιορτές άλλων  θρησκειών. 
 
Κυριακή 15 Ιουνίου: στα πλαίσια της κοινής δράσης πολιτισµού που οργάνωσε  το 
∆ίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθήνας, «Η δικιά µας Αθήνα» το 
Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος προσέφερε δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραµµα για 
ενηλίκους µε τίτλο: «Γιουσουρούµ: µια οικογένεια, µια γειτονιά». Στη διάρκεια του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
τον Μωύς Γιουσουρούµ, ο οποίος µοιράστηκε µαζί τους την ιστορία των γονιών 
του και των παππούδων του και απάντησε σε ερωτήσεις, αλλά και άλλα µέλη και 
απογόνους της εκτεταµένης οικογένειας Γιουσουρούµ. Παράλληλα, οι 
ενδιαφερόµενοι ξεναγήθηκαν στην οµότιτλη έκθεση και συµµετείχαν σε 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, που είχε ως στόχο την γνωριµία µε την ιστορία της 
οικογένειας Γιουσουρούµ, που ήρθε από τη Σµύρνη γύρο στα 1830 κι 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, και που η εµπορική της δραστηριότητα δηµιούργησε 
µια µεταπρατική παράδοση, µια ιδιότυπη γειτονιά και κληροδότησε ένα ξεχωριστό 
τοπωνύµιο στον αστικό ιστό. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν 46 άτοµα, που 
αποκόµισαν θετικές εντυπώσεις. Σύµφωνα µε σχόλια των ίδιων των 
συµµετεχόντων, έµαθαν ιστορικά γεγονότα και άκουσαν ιστορίες για την πόλη µας 
που δεν τους ήταν γνωστές, ενώ µε τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, τους 
δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούν το Ε.Μ.Ε. και να πληροφορηθούν για την 
εβραϊκή θρησκεία και ιστορία γενικότερα. 
 
Σεπτέµβριος: Με αφορµή την έκθεση του Ε.Μ.Ε. που εγκαινιάσθηκε στο Εβραϊκό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης  17 Σεπτεµβρίου έως 15 Ιανουαρίου µε 
τίτλο,: «Συναγωνιστής Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση» σχεδιάστηκε ένα 
εκπαιδευτικό κουτί - αποσκευή µε εποπτικό υλικό, φωτογραφίες, φακέλους 
δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικές προτάσεις. Είναι µια εναλλακτική µορφή 
εκπαιδευτικού προγράµµατος σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε: α) Να εισάγει 
τους µαθητές στο συγκεκριµένο θέµα µε ενδιαφέροντα και παραστατικό τρόπο και 
β) να εµπλουτίσει το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου και να αποτελέσει 
αφορµή για την εξέταση της τοπικής ιστορίας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν το πρόγραµµα αυτό για όσο χρόνο θέλουν, είτε 
για µια εκπαιδευτική δράση µε διάρκεια µίας διδακτικής ώρας είτε αφιερώνοντας 
µία ώρα την εβδοµάδα, για έναν περίπου µήνα. Μπορεί να λειτουργήσει µέσα στην 
έκθεση η αυτόνοµα σαν προετοιµασία των µαθητών ή σαν συνέχεια και εξέλιξη της 
επίσκεψης. Προτείνεται για µαθητές Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου µε 
σχετικές προσαρµογές.  Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται µπορούν να 
δανειστούν το υλικό αυτό από το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης µέχρι 15 
Ιανουαρίου ή από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.    
 
Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου: Το Εβραϊκό Μουσείο συµµετείχε  στο εορτασµό της 15ης 
Ευρωπαϊκής Ηµέρας της εβραϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς µε 
θέµα αυτού του έτους να είναι: «Οι γυναίκες στον Ιουδαϊσµό», προσφέροντας 
δωρεάν εκπαιδευτικό οικογενειακό πρόγραµµα στο χώρο του Εβραϊκού Μουσείου 
της Ελλάδος µε θέµα:  «Ελληνίδες Εβραίες Γυναίκες καθηµερινότητα και 
παράδοση». 
 
Τετάρτη 17 Σεπτεµβρίου: εγκαινιάσθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης η 
περιοδεύουσα εκδοχή της έκθεσης «Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική 
Αντίσταση», η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο έως την Πέµπτη 15 Ιανουαρίου 



2015. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραµµατικής συµφωνίας 
συνεργασίας µε την πρεσβεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην 
Αθήνα και  παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό, πλήθος φωτογραφιών, 
έγγραφα, επιστολές, προκηρύξεις, αντιστασιακές εφηµερίδες, αυθεντικά 
αντικείµενα, οπλισµό και άλλο σχετικό υλικό. Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος 
κατάλογος, ενώ ο σκηνοθέτης Ντάβιντ Γαβριηλίδης δηµιούργησε µε βάση το 
ιστορικό υλικό που συγκεντρώθηκε, δίγλωσση ταινία ντοκιµαντέρ, που διερευνά µε 
τον εναργή τρόπο της κινούµενης εικόνας το θέµα της περιοδικής αυτής έκθεσης, 
µέσα από τους ανθρώπους, τον τόπο και το χρόνο, και θα βρίσκεται σε συνεχή 
προβολή στο χώρο της. Την έκθεση συνοδεύουν και ειδικά σχεδιασµένα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για το µαθητικό κοινό. Τη βραδιά των εγκαινίων 
παρευρέθηκαν γύρω στα 70 άτοµα στους χώρους του Μουσείου, ενώ µια 
συνέντευξη τύπου είχε δοθεί νωρίτερα από τη διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου 
της Ελλάδος κ. Ζ. Μπαττίνου, τον Ιστορικό και επιµελητή της έκθεσης κ. Ι. 
Χανδρινό και τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Ν. 
Σαλτιέλ. 
 
Συµµετοχή του Ε.Μ.Ε. στο πρόγραµµα Crocus για δεύτερη χρονιά: Το πρόγραµµα, 
που απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών, αποτελεί δραστηριότητα σε 
πολλά σχολεία από όλον τον κόσµο, τα οποία συµµετέχουν σε αυτό εδώ και 
αρκετά χρόνια. 
Το πρόγραµµα Crocus είναι ένας απτός τρόπος να γνωρίσουν οι νέοι άνθρωποι το 
θέµα του Ολοκαυτώµατος και να ενισχυθεί η γνώση τους σχετικά µε τους 
κινδύνους των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της µισαλλοδοξίας. Ο 
Οργανισµός παρέχει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και πληροφορίες οι οποίες 
µπορεί να βοηθήσουν τους δασκάλους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 
Αυτοί οι πόροι συµπληρώνουν το υπάρχον υλικό σχετικά µε τον ρατσισµό και τη 
διαφορετικότητα. Η ανάµειξη των παιδιών στη φύτευση των βολβών και 
παρακολούθηση των λουλουδιών να αναπτύσσονται, ενθαρρύνει τη συνεχή 
 επιµόρφωση  σχετικά  µε  τη σηµασία της ανεκτικότητας και του σεβασµού. 
  
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισµός για το Ολοκαύτωµα στην Ιρλανδία παρέχει στα 
σχολεία βολβούς κίτρινου   κρόκου για να φυτευτούν το Φθινόπωρο στη µνήµη 
του 1,5 εκατοµµυρίου Εβραιόπουλων και των χιλιάδων άλλων παιδιών που 
πέθαναν στο Ολοκαύτωµα. Τα κίτρινα άνθη φέρνουν στη µνήµη το κίτρινο άστρο 
του ∆αβίδ το οποίο οι Ναζί υποχρέωναν τους  Εβραίους  να  φοράνε.  Ο  κρόκος 
 ανθεί στα  τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές του Φλεβάρη, κοντά στην παγκόσµια 
Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος (27 Ιανουαρίου). Όταν οι άνθρωποι 
θαυµάζουν τα λουλούδια, τα παιδιά µπορούν να τους εξηγούν τι συµβολίζουν. 
 
Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου: το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος στα πλαίσια της 
συµµετοχής του στην κοινή δράση του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού 
Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2014 µε θέµα: «Τα Πρόσωπα του 
Χρόνου», προσέφερε δωρεάν είσοδο και εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ενήλικο 
κοινό και οικογένειες µε τίτλο : «Ο Κύκλος της Ζωής». Στο πρόγραµµα 
συµµετείχαν 15 ενήλικες αλλά και παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράµµατος 
παρουσιάστηκαν τα διαβατήρια έθιµα της εβραϊκής θρησκεία, από τη γέννηση, 
στην ονοµατοδοσία, στην θρησκευτική ενηλικίωση, το γάµο και το θάνατο. Οι 
συµµετέχοντες αποκόµισαν θετικές εντυπώσεις και θέσανε τα ερωτήµατα και τους 
προβληµατισµούς τους. Σύµφωνα µε σχόλια των ίδιων, µε τη συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα, τους δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούν το µουσείο και τις περιοδικές 
εκθέσεις που παρουσιάζονται το διάστηµα αυτό και να γνωρίσουν έθιµα και 
παραδόσεις αλλά και ιστορικά γεγονότα που δεν τους ήταν γνωστά.   
 
Κυριακή 26 Οκτωβρίου: στα πλαίσια των δράσεων και εκδηλώσεων για την Εθνική 
Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδoς προσέφερε 
δωρεάν τα παρακάτω προγράµµατα και δραστηριότητες για οικογένειες και 



µεµονωµένους επισκέπτες: α) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: «Έλληνες 
Εβραίοι στον Πόλεµο και στην Αντίσταση», β) ξεναγήσεις στην περιοδική 
έκθεση: «Συναγωνιστής Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση» και στην 
φωτογραφική έκθεση του Peter Rigaud µε τίτλο «Being Jewish» µε θέµα την 
εβραϊκή ταυτότητα στην Ευρώπη, γ) προβολή ταινίας ντοκιµαντέρ του σκηνοθέτη 
Ντάβιντ Γαβριηλίδη «Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση» η 
οποία εντάσσεται στα πλαίσια της οµώνυµης περιοδικής έκθεσης και  διερευνά το 
θέµα  µέσα από µαρτυρίες ανθρώπων. Η προβολή έγινε στον ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο του Μουσείου. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος ήταν η γνωριµία 
του επισκέπτη µε τα πρόσωπα –στην κυριολεκτική τους έννοια – των Εβραίων που 
έζησαν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο σε όλες τις εκδοχές συµπεριφορών, δράσεων και 
συλλογικών ταυτοτήτων: στρατιώτες και αξιωµατικοί, όµηροι στρατοπέδων 
συγκέντρωσης, κρυµµένα παιδιά, αντιστασιακοί και αντάρτες. Η ιστορία που 
αφηγείται το Μουσείο είναι ένα σύνολο ατοµικών ιστοριών τα θραύσµατα των 
οποίων κρύβονται σε προσωπικές µαρτυρίες, φωτογραφίες, πρωτότυπα 
αντικείµενα, έγγραφα, εφηµερίδες, στολές και κοστούµια της εποχής που 
εκτίθενται στο χώρο και φέρνουν σε επαφή το παλιό και το καινούριο, 
υπογραµµίζοντας τη σηµασία του πατριωτικού αισθήµατος, της αντίστασης, της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης του ατόµου και του συνόλου σε συνθήκες κρίσης.   
 
Κυριακή 2 Νοεµβρίου 2014: στο πλαίσιο  των δράσεων και εκδηλώσεων µε 
αφορµή το: «Open Walk Athens (OWA) σε µικρά µουσεία της Αθήνας», 
των Atenistas το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας επέκτεινε το ωράριο (10:00 µε 
15:00) και προσέφερε δωρεάν τα παρακάτω προγράµµατα και δραστηριότητες για 
οικογένειες και µεµονωµένους επισκέπτες: α) ∆ωρεάν είσοδο από τις 10:00 έως 
15:00 για τους συµµετέχοντες της δράσης, β) Ξενάγηση στη µόνιµη και στις 
περιοδικές εκθέσεις από τις 11:00 12:00 - «Συναγωνιστής Έλληνες Εβραίοι στην 
Εθνική Αντίσταση» & «Being Jewish» Φωτογραφική έκθεση του Peter Rigaud  µε 
θέµα την εβραϊκή ταυτότητα στην Ευρώπη γ) προβολή της ταινίας ντοκιµαντέρ του 
σκηνοθέτη Ντάβιντ Γαβριηλίδη «Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική 
Αντίσταση»η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της οµώνυµης περιοδικής έκθεσης και 
διερευνά το θέµα  µέσα από µαρτυρίες ανθρώπων, καθώς και δ) το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα: «Ο φίλος µου ο Ααρών» 13:00-14:00.  
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθυνόταν σε οικογένειες µε παιδιά και στόχος 
της ήταν η βασική γνωριµία µε την Εβραϊκή θρησκεία και τις Εβραϊκές 
γιορτές. Συνολικά συµµετείχαν στις δραστηριότητες της ηµέρας περισσότερα από 
700 άτοµα. 
 
12 Νοεµβρίου 2014: η ∆ιευθύντρια του Ε.Μ.Ε. συµµετείχε σε εκδήλωση µνήµης 
που οργάνωσε η Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ Αβιβ, στο Μουσείο Beit Hatefutsot, µε 
ταυτόχρονη παρουσίαση της έκθεσης Ε.Μ.Ε. «Κρυµµένα Παιδιά στην Ελλάδα της 
Κατοχής». 
 
30 Οκτωβρίου  - 2 Νοεµβρίου: η ∆ιευθύντρια του Ε.Μ.Ε. συµµετείχε σε εκδήλωση 
µνήµης για τους Έλληνες Εβραίους στο Κέντρο Γενοκτονιών και Ολοκαυτώµατος 
του Κέηπ Τάουν και σε εργαστήριο για το προσωπικό του Κέντρου και του 
Εβραϊκού Μουσείου Κέηπ Τάουν. 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ  
 
 
19, 20 και 21 Φεβρουαρίου: πραγµατοποιήθηκε το ενδέκατο σεµινάριο του Ε.Μ.Ε. 
που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Για άλλη µια χρονιά η ποιότητα των 
ανακοινώσεων, αλλά και η ανταπόκριση του κοινού στις εργασίες του τριηµέρου, 
ήταν µια επιβράβευση των προσπαθειών και της αναγνώρισης του ΕΜΕ από τους 
Έλληνες εκπαιδευτικούς. Περισσότεροι από 60 δάσκαλοι και καθηγητές 



παρακολούθησαν τις οµιλίες και τα εργαστήρια, ενώ στις 20 Φεβρουαρίου, 40 
συµµετείχαν –µε βάση προεπιλογή– στο εργαστήριο Centropa το οποίο 
πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η φετινή εµπειρία απέδειξε για 
µια ακόµα φορά πως το ΕΜΕ, αποτελεί σήµερα τον πλέον αξιόπιστο φορέα ως προς 
την επιστηµονική προσέγγιση της διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος, αλλά και ως 
προς την δυνατότητά του να ενισχύει αποτελεσµατικά το εκπαιδευτικό έργο σε 
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 
 
Κυριακές 19 Ιανουαρίου, 23/2, 23/3, 13/4 & 4/5: το Εβραϊκό Μουσείο της 
Ελλάδος διοργάνωσε, στα πλαίσια των µουσειακών του δράσεων, σεµινάριο υπό τη 
διεύθυνση της ιστορικού Οντέτ Βαρών – Βασάρ, υπό τον τίτλο «Η γενοκτονία των 
Εβραίων και η µνήµη της». Στόχος του σεµιναρίου ήταν η εµβάθυνση και 
συζήτηση µε τη συγγραφέα γύρω από τις θεµατικές που θίγει το νέο βιβλίο της «Η 
ανάδυση µιας δύσκολης µνήµης. Κείµενα για τη γενοκτονία των Εβραίων.» 
 
12 - 16 Μαΐου: η ∆ιευθύντρια του Ε.Μ.Ε. συµµετείχε στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη του 
IHRA στο Λονδίνο, όπου προέδρευσε στις εργασίες  της Οµάδας Εργασίας  
Μουσείων και Μνηµείων  (Museums and Memorials Working Group). 
 
29 και 30 Μαΐου: πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα το ∆ιεθνές Ιστορικό Συνέδριο µε 
τίτλο «Αντίσταση και Εβραίοι στην Ευρώπη 1939-1945 / Resistance and the Jews 
in Europe 1939-1945». Το συνέδριο οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε από το 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, µε την ευγενική χορηγία και υποστήριξη της Πρεσβείας 
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα. Στο Συνέδριο 
συµµετείχαν ως οµιλητές 13 ιστορικοί από έξι χώρες –Ελλάδα, Ισραήλ, Γαλλία, 
Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ–, οι οποίοι κάλυψαν ένα ευρύ πεδίο 
θεµατικών γύρω από τη συµµετοχή των Εβραίων στην Αντίσταση κατά των Ναζί 
την περίοδο του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου σε διάφορες χώρες, από την Ελλάδα και 
την Γαλλία µέχρι την Αλγερία και την Λευκορωσία. Το θέµα της Αντίστασης των 
Εβραίων παρουσιάστηκε στις ιστορικές του διαστάσεις και συζητήθηκαν καίρια 
ζητήµατα κινήτρων και ιδεολογίας, αλληλεγγύης και αποκλεισµού, παθητικής και 
ενεργητικής δράσης. Το υψηλό επίπεδο των ανακοινώσεων και οι συζητήσεις που 
ακολούθησαν το κλείσιµο κάθε συνεδρίας κάλυψαν απόλυτα τους στόχους οι 
οποίοι είχαν τεθεί από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος σχετικά µε το Συνέδριο: την 
εµβάθυνση στο θέµα της Αντίστασης, όπως αναδεικνύεται µέσα από ατοµικά και 
συλλογικά παραδείγµατα, αλλά και τη συνάντηση επιστηµονικών πορισµάτων από 
διάφορες χώρες της Ευρώπης µε πρόθεση να προκύψει µια γόνιµη ανταλλαγή 
απόψεων και ιδεών.  
Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτισαν ο πρέσβης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας 
της Γερµανίας, κ. Schoof, ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας, κ. Kittmer, ο 
πρέσβης του Ισραήλ, κ. Arieh Mekel και ο πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου 
Ελλάδος, κ. Μάκης Μάτσας. Φιλοξενήθηκε στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας 
και τις εργασίες του παρακολούθησαν συνολικά 116 άτοµα.  
 
∆εύτερα 16 Ιουνίου: πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης 
του Peter Rigaud, µε τίτλο Being Jewish, µε θέµα την εβραϊκή ταυτότητα στην 
Ευρώπη και στην Ελλάδα. Την έκθεση παρουσίασε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, 
το Εβραϊκό Μουσείο Βιέννης και η Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα. Η έκθεση 
διήρκεσε έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. 
 
23 - 24 Ιουνίου: Πραγµατοποιήθηκε το δωδέκατο Σεµινάριο Για Εκπαιδευτικούς 
του Ε.Μ.Ε. µε τίτλο: «∆ιδάσκοντας Για Το Ολοκαύτωµα Στην Ελλάδα» στη 
Ζάκυνθο. Το σεµινάριο στη Ζάκυνθο αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας του 
2012, να επεκτείνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΜΕ και στην 
περιφέρεια. Η πρωτοβουλία του µουσείου το 2012 να διοργανώσει το σεµινάριο 
για εκπαιδευτικούς «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα» εκτός Αθήνας 
–και µάλιστα δύο φορές– ήταν η υλοποίηση µιας πολύχρονης πρόθεσης.  



 
27 Ιουνίου µε 4 Ιουλίου 2014: Στις 27 Ιουνίου 2014 ξεκίνησε στην Ιερουσαλήµ το 
προγραµµατισµένο ετήσιο Σεµινάριο για Εκπαιδευτικούς που διοργάνωσε το 
International School for Holocaust Studies του Yad Vashem, σε συνεργασία µε το 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, ειδικά για καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από 
την Ελλάδα.  
 
1- 5 ∆εκεµβρίου: η ∆ιευθύντρια του Ε.Μ.Ε. συµµετείχε στη δεύτερη ετήσια ∆ιεθνή 
∆ιάσκεψη του IHRA στο Manchester, όπου προέδρευσε στις εργασίες της Οµάδας 
Εργασίας Μουσείων και Μνηµείων (Museums and Memorials Working Group). 
 
 
5 ∆εκεµβρίου: η Μουσειοπαιδαγωγός του Ε.Μ.Ε. κ. Οριέττα Τρέβεζα, συµµετείχε 
στην 16η Ενηµερωτική Συνάντηση Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική 
Κληρονοµιά, που οργάνωσε το Ελληνικό Τµήµα του ICOM και παρουσίασε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα του Μουσείου. 
 
11 και 12 ∆εκεµβρίου: Το δέκατο τρίτο σεµινάριο διοργανώθηκε στην 
Θεσσαλονίκη σε συνεργασία µε το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε χρηµατοδότηση του διεθνούς 
οργανισµού Claims Conference και ξεχώρισε τόσο για την ποιότητα των 
ανακοινώσεων, όσο και την ανταπόκριση του κοινού. Τις οµιλίες και τα εργαστήρια 
παρακολούθησαν 79 καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν ήδη 
παρακολουθήσει έναν κύκλο σεµιναρίων µε θέµα την τοπική ιστορία της 
Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης.    
 
2015 
∆ευτέρα 19 Ιανουαρίου - Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου: «∆εκαπενθήµερο Μνήµης». 
Στο πλαίσιο της Εθνικής Ηµέρας Μνήµης για το Ολοκαύτωµα το ΕΜΕ προσκάλεσε 
όλους τους ενδιαφερόµενους να το επισκεφτούν και να συµµετέχουν σε ποικίλα 
σχετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα δραστηριότητες και εκδηλώσεις για σχολεία και 
οικογένειες, που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του.  
 
Ιανουάριος:  Ανακοινώθηκε µαθητικός διαγωνισµός δηµιουργίας βίντεο µε θέµα: 
«Το Ολοκαύτωµα και οι Έλληνες Εβραίοι».Η Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος 
διοργανώσαν τον µαθητικό διαγωνισµό. Οι πρωτεύσαντες συµµετείχαν σε ειδικό 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, που περιλάµβανε 
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κρατικό Μνηµείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην 
Πολωνία. Στο διαγωνισµό µπορούσαν να συµµετάσχουν µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείου των Περιφερειακών ∆/νσεων Εκπ/σης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 
Θεµατικό πεδίο του διαγωνισµού αποτελέσε το Ολοκαύτωµα των Εβραίων στον 
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο µε ιδιαίτερη µνεία στους Έλληνες Εβραίους. Οι 
µαθητές µέσα από τα έργα τους κλήθηκαν να εκφράσουν τις σκέψεις και τα 
συναισθήµατά τους για το Ολοκαύτωµα, καθώς και να προβληµατιστούν σχετικά 
µε τη σηµασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή. 
 
Τρίτη 27 Ιανουαρίου: Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος προσέφερε ∆ΩΡΕΑΝ 
ειδικές ξεναγήσεις για το κοινό, µε αφορµή την Ηµέρα Μνήµης για το 
Ολοκαύτωµα.  
 
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου:  Στα πλαίσια των δράσεων και εκδηλώσεων για την 
Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας 
προσέφερε δωρεάν τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράµµατα, δραστηριότητες και 
προβολές για οικογένειες : α) «Κρυµµένα Παιδιά στην Ελλάδα της 
Κατοχής» β) «Αντισηµιτισµός και Ρατσισµός: Χθες και Σήµερα» γ) «Ο Β΄ 



Παγκόσµιος Πόλεµος και το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-
1944» δ) Προβολή ταινιών. 
Πέµπτη 19 Μαρτίου: το ΕΜΕ και ο Σύλλογος Αµερικανών Φίλων του ΕΜΕ (AFJMG) 
παρουσίασαν τον Νέο Οδηγό του Μουσείου στο Hebrew Union College– Jewish 
Institute of Religion στο Μανχάταν.  
Τρίτη 21 Απριλίου: στην Washington Hebrew Congregation, Washington DC, 
πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία τα εγκαίνια της περιοδεύουσας έκθεσης του ΕΜΕ 
«Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση» µε την παρουσία του 
Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοτζιά και παραπάνω από 150 εκλεκτούς καλεσµένους 
της Αντίστασης.  
 
Τρίτη 21 Απριλίου: Πραγµατοποιήθηκε στο ΕΜΕ ειδικό σεµινάριο προετοιµασίας για 
τους µαθητές που θα συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό ταξίδι στο Άουσβιτς. Στην 
λήξη του σεµιναρίου µίλησε στους µαθητές ο επιζώντας τους Άουσβιτς κ. Ισάακ 
Μιζάν. 
 
1-3 Μαΐου και 3-5 Μαΐου: Επισκέψεις µαθητών στο στρατόπεδο Άουσβιτς - 
Μπιργκενάου. Συνεχίζοντας τις προηγούµενες επιτυχηµένες  επισκέψεις µαθητών 
στο Ναζιστικό στρατόπεδο,  πραγµατοποιήθηκαν και φέτος δύο επισκέψεις. Φέτος 
υπήρχε και συµµετοχή µαθητών από την Κεντρική Μακεδονία. 
 
Παρασκευή 8 Μαΐου: Συνάντηση «αποθεραπείας» για τους µαθητές και καθηγητές 
που συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό ταξίδι στο Άουσβιτς. Στη συνάντηση 
παρευρέθηκαν και ο κ. Καλαντζής, Γ. Γ. Θρησκευµάτων και η κ. Βασιλική Κεραµίδα 
από το Υπουργείο Παιδείας. 
 
∆ευτέρα 11 Μαΐου: Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέα περιοδικής έκθεσης 
τέχνης της Christina Mitrentse.  
  
∆ευτέρα 18 Μαΐου: Tο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος συµµετείχε στη ∆ιεθνή Ηµέρα 
των Μουσείων,  µε θέµα : «Μουσεία για µια κοινωνία µε 
προοπτικές», προσφέροντας δωρεάν είσοδο και τα παρακάτω προγράµµατα:  α) 
Ξεναγήσεις για ενήλικο κοινό στην µόνιµη και στην περιοδική έκθεση του 
Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, «Συναγωνιστής Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική 
Αντίσταση » και β) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για σχολικές οµάδες: «Έλληνες 
Εβραίοι στον Πόλεµο και στην Αντίσταση».  Στόχος του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος είναι η γνωριµία του επισκέπτη µε τα πρόσωπα –στην κυριολεκτική 
τους έννοια– των Εβραίων που έζησαν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο σε όλες τις 
εκδοχές συµπεριφορών, δράσεων και συλλογικών ταυτοτήτων: στρατιώτες και 
αξιωµατικοί, όµηροι στρατοπέδων συγκέντρωσης, κρυµµένα παιδιά, αντιστασιακοί 
και αντάρτες. Η ιστορία που αφηγείται το Μουσείο είναι ένα σύνολο ατοµικών 
ιστοριών τα θραύσµατα των οποίων κρύβονται σε προσωπικές µαρτυρίες, 
φωτογραφίες, πρωτότυπα αντικείµενα, έγγραφα, εφηµερίδες, στολές και 
κοστούµια της εποχής που εκτίθενται στο χώρο και φέρνουν σε επαφή το παλιό 
και το καινούριο, υπογραµµίζοντας τη σηµασία του πατριωτικού αισθήµατος, της 
αντίστασης, της αλληλεγγύης και της ευθύνης του ατόµου και του συνόλου σε 
συνθήκες κρίσης.  
 
∆ευτέρα 18 Μαΐου: Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος σε συνεργασία µε 
την Ελληνοαµερικανική Ένωση και το Hellenic American 
College (HAEC)  παρουσιάσαν το νέο ποιητικό βιβλίο του Ιωσήφ 
Βεντούρα Tanaïs στην δίγλωσση έκδοση του αµερικανικού εκδοτικού οίκου Red 
Heifer Press. Στα δύο ποιητικά του βιβλία Τάναϊς (Εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2001) 
και Κυκλώνιο (Εκδόσεις Μελάνι, 2010) ο Ιωσήφ Βεντούρας έχει αναφερθεί στο 
δράµα της εξόντωσης των Εβραίων της Κρήτης από τους Γερµανούς κατακτητές 
και γενικότερα στο ιστορικό γεγονός της εξολόθρευσης των Εβραίων της Ευρώπης 
στα στρατόπεδα θανάτου των Ναζί. Η έκδοση της Red Heifer Press που 



παρουσιάστηκε στην Ελληνοαµερικανική Ένωση είναι η πρώτη δίγλωσση έκδοση 
των Tanaïs & Kyklonio, που προέκυψε ως συλλογική µεταφραστική προσπάθεια 
γνωστών ποιητών, λογίων και κριτικών και όπου το πρωτότυπο ελληνικό κείµενο 
συνοδεύεται από τις αντίστοιχες αγγλικές µεταφράσεις. Για το βιβλίο µίλησαν 
 οι: Άννα ∆εσποτοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών), Helen 
Dimos (Φιλόλογος, Μεταφράστρια, Ποιήτρια, Αντριάννα 
Καλφοπούλου, Καθηγήτρια Hellenic American University / Hellenic American 
College, ποιήτρια και Λιάνα Σακελλίου, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
ποιήτρια. Την εκδήλωση συνόδεψαν µουσικά η Ντανιέλα Σούση, βιολοντσέλο και 
 η Penny-Sue Joyce, πιάνο.  
 
Παρασκευή 22 Μαΐου: Tο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος φιλοξένησε την εκδήλωση 
Solidarity Sabbath που γίνεται µε σκοπό την επαναβεβαίωση της παγκόσµιας 
δέσµευσης για τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώµατα - την ελευθερία της 
θρησκείας, της συνείδησης και της πίστης. Την εκδήλωση οργάνωσε η Πρεσβεία 
της Ουγγαρίας στην Αθήνα στα πλαίσια της προεδρίας της χώρας στον 
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Εκπρόσωποι πολλών 
πρεσβειών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα και παρευρέθηκαν στο Μουσείο.  
 
Πέµπτη 21 Μαΐου: επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο ΕΜΕ, στα πλαίσια 
εκπαιδευτικής εκδροµής στην Ελλάδα, 15 φοιτητές απο το University of Arkansas 
µε τη συνοδεία των καθηγητών τους Daniel Levine και George Paulson. 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ  
 
 
Πέµπτη 26 και Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Πραγµατοποιήθηκε το δέκατο τέταρτο 
σεµινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος για εκπαιδευτικούς, υπό τον 
τίτλο «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα» στην Αθήνα, στο Ινστιτούτο 
Θερβάντες. Για άλλη µια χρονιά η ποιότητα των ανακοινώσεων, αλλά και η 
ανταπόκριση του κοινού στις εργασίες του τριηµέρου, ήταν µια επιβράβευση των 
προσπαθειών και της αναγνώρισης του ΕΜΕ από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς. 
Περισσότεροι από 100 δάσκαλοι και καθηγητές παρακολούθησαν τις οµιλίες και τα 
εργαστήρια. Η εµπειρία του ΕΜΕ αποδείχθηκε για µια ακόµα φορά και πλέον 
αποτελεί σήµερα τον πιο αξιόπιστο φορέα ως προς την επιστηµονική προσέγγιση 
της διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος, αλλά και ως προς την δυνατότητά του να 
ενισχύει αποτελεσµατικά το εκπαιδευτικό έργο σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης. 
 
Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου: Στα πλαίσια της διεξαγωγής του 14ου Σεµιναρίου του 
Ε.Μ.Ε. "∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα", παρουσιάστηκε επισήµως 
στο κοινό η έκδοση των Αποµνηµονευµάτων της Λίζας Πίνχας. Την νέα έκδοση του 
Ε.Μ.Ε. παρουσίασαν  η Οντέτ Βαρών - Βασάρ Ιστορικός, η Αριέλλα 
Ασέρ Ψυχαναλύτρια και ο Σάββας Μιχαήλ Συγγραφέας. 
 
Κυριακές 15 Φεβρουαρίου, 15/3, 19/4, & 17/5: το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος 
διοργάνωσε, στα πλαίσια των µουσειακών του δράσεων, σεµινάριο υπό τη 
διεύθυνση της ιστορικού Οντέτ Βαρών – Βασάρ, υπό τον τίτλο «Η γενοκτονία των 
Εβραίων και η µνήµη της». Στόχος του σεµιναρίου ήταν η εµβάθυνση και 
συζήτηση µε τη συγγραφέα γύρω από τις θεµατικές που θίγει το νέο βιβλίο της «Η 
ανάδυση µιας δύσκολης µνήµης. Κείµενα για τη γενοκτονία των Εβραίων.» 
 
Τρίτη 3 Μαρτίου: Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος σε συνεργασία µε 
το MEGARON PLUS διοργανώσαν συζήτηση µε θέµα:"Ολοκαύτωµα και Μνήµη". Οι 
οµιλητές Annette Wieviorka, Ιστορικός, Οµότιµη ∆ιευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό 
Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών (CNRS) της Γαλλίας, Mark Weitzman, ∆ιευθυντής 



Εταιρικής Επικοινωνίας, Simon Wiesenthal Center Πρόεδρος της Επιτροπής για την 
Άρνηση του Ολοκαυτώµατος και τον Αντισηµιτισµό, International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) και Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Ιστορικός, Καθηγήτρια 
στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο εξέτασαν το φαινόµενο του Ολοκαυτώµατος 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα, τη γέννησή του µέσα από το υπόβαθρο του 
Αντισηµιτισµού και τη σηµερινή κατάσταση, και το ζήτηµα της ωρίµανσης της 
µνήµης και των πολιτικών µνηµόνευσης παλαιότερα και σήµερα. Τη συζήτηση 
συντόνισε ο Σταύρος Ζουµπουλάκης Πρόεδρος του Eφορευτικού Συµβουλίου της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.  
 
Τετάρτη 20 Μαΐου: το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος σε συνεργασία µε 
το MEGARON PLUS διοργανώσαν συζήτηση µε θέµα:«Ολοκαύτωµα και 
Εκπαίδευση». Τρεις επιστήµονες διεθνούς κύρους συµµετείχαν στη συζήτηση, οι 
καθηγητές Dr. Paul Salmons, ∆ιευθυντής Προγράµµατος του Κέντρου για τη 
∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος στο University College London-UCL, ο 
Dr Thomas Lutz , ∆ιευθυντής του Τµήµατος Μουσείων Μνήµης, Topography of 
Terror Foundation του Βερολίνου και η ∆ρ Βασιλική Σακκά, Ιστορικός-
Εκπαιδευτικός, Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων, διερευνήσαν την πορεία και τη 
σηµερινή πραγµατικότητα της εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα, την 
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο. Στις εισηγήσεις τους αναφέρθηκαν ειδικότερα 
στην αξία και τη σηµασία της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της δηµοκρατικής 
διαδικασίας και της κοινωνικής συνείδησης και για την καταπολέµηση βίαιων 
ρατσιστικών και αντισηµιτικών φαινοµένων, που βρίσκονται και πάλι σε 
έξαρση. Την εκδήλωση συντόνισε η δηµοσιογράφος Μαργαρίτα Πουρνάρα. 
 
• The Folklife and Ethnological Museum of Macedonia – Thrace  
 
Οι µόνιµες εκθέσεις του Μουσείου µας (Στους Μύλους της Μακεδονίας και της 

Θράκης – Νερόµυλοι, Νεροπρίονα, Νεροτριβές και Μαντάνια στην Παραδοσιακή 

Κοινωνία και Μακεδονία – Θράκη, Παραδοσιακές Ενδυµασίες 1860 – 1960) και οι 

περιοδικές εκθέσεις παραγωγής αποκλειστικά του Μουσείου ή σε συνεργασία µε 

άλλα µουσεία και πολιτιστικά ιδρύµατα.  

Από τις τελευταίες: Μια ιστορία από φως στο φως / Light on light: An illuminating 

story [συνδιοργάνωση: ΛΕΜΜ-Θ και Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, Οκτώβριος 

2011 – 2012], Θεσσαλονίκη, πόλις εύξεινος – πολύξενος στο πλαίσιο του 

εορτασµού του ιωβηλαίου της πόλης της Θεσσαλονίκης και της συµπλήρωσης 40 

χρόνων λειτουργίας του Μουσείου [Μάιος 2013 – σήµερα], Οι δυο όχθες της 

νοσταλγίας – Ιστορίες προσφυγικών οικογενειών του Ιδρύµατος Ανταλλαγέντων 

Λωζάνης  

[συνδιοργάνωση ΛΕΜΜ-Θ και Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισµού, Ιούνιος 

– Νοέµβριος 2014] 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Μουσείου που απευθύνονται σε µαθητές 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αφορούν στις µόνιµες εκθέσεις 

του Μουσείου και περιλαµβάνουν ξεναγήσεις από µουσειοπαιδαγωγούς, 

παραστάσεις αφήγησης λαϊκών παραµυθιών µε συνοδεία ζωντανής µουσικής, 



παραστάσεις θεάτρου σκιών, διαδραστικά θεατρικά παιχνίδια και εργαστήρια 

χειροτεχνικών κατασκευών.  

  

Συµµετοχή µε δράσεις και προγράµµατα στο πλαίσιο ετήσιων διεθνών θεσµών 

όπως είναι η ∆ιεθνής Ηµέρα Μουσείων του ICOM (18 Μαΐου), οι Ευρωπαϊκές 

Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (τέλος Σεπτεµβρίου), η ∆ιανυκτέρευση στο 

Μουσείο – Sleepover µε πρωτοβουλία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τα Μουσεία 

της Θεσσαλονίκης, καθώς και συµµετοχή στο Ε. Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισµού µε την Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και 

Παλιννοστούντων Μαθητών» στην Υποδράση 9.5 «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 

Μαθητών» και εφαρµογή για το έτος 2012 προγράµµατος προφορικής ιστορίας µε 

µαθητές του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθέριου – Κορδελλιού 

Θεσσαλονίκης και εφαρµογή για το έτος 2013 προγράµµατος στο πλαίσιο της 

έκθεσης «Θεσσαλονίκη, πόλις εύξεινος – πολύξενος» µε µαθητές του 1ου ΕΠΑΛ 

Θεσσαλονίκης, επίσης συµµετοχή στο Ε. Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 31 

για πράξεις φορέων πολιτισµού) µε το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του 

Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης» 

 

Τα εορταστικά παζάρια των Χριστουγέννων και της άνοιξης µε την παράλληλη 

λειτουργία βιωµατικών εργαστηρίων πηλού και υφαντικής 

   

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, µουσικοχορευτικά δρώµενα, εκθέσεις 

εικαστικών, παρουσιάσεις βιβλίων, αναλόγια, επιστηµονικές ηµερίδες  

 

• The Goulandris Natural History Museum 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» 
Με θέµα την ρύπανση της θάλασσας από τα πλαστικά. 

1. Εικαστική και επιστηµονική έκθεση  
2. Εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράµµατα για παιδιά 
3. Επιστηµονική Ηµερίδα 
Σε συνεργασία µε: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Πανεπιστήµιο 
Πατρών, Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό 
και την Αειφόρο Ανάπτυξη MIO-ECSDE , καθώς και µε 2 καλλιτέχνιδες/εικαστικούς 
από ΗΠΑ  που συµµετέχουν στις ΜΚΟ Plastic Pollution Coalition και Drifter’s 
Project. 
 
 
• The “V. Papantoniou” Peloponnesian Folklore Foundation   

 
∆ράσεις:  
Εκδόσεις 
• Ενδυµατολογικά τ.4, Ναύπλιο 2012 



• Ενδυµατολογικά τ. 5, Ναύπλιο 2015 
• “Νύφες”, Ναύπλιο 2014 
• “Ο Αγαπητός κ. Θ.Κ. Μίντζας”, Ναύπλιο 2014 
• Wandering in Nafplion, Nafplion 2014 
Εκθέσεις 
• “6 'Παγκόσµιοι' Έλληνες σχεδιαστές µόδας” , Ελληνικό Κέντρο, Λονδίνο 2012 
• "Αχνάρια µεγαλοπρέπειας. Μια νέα µατιά στην παράδοση της ελληνικής 
γυναικείας φορεσιάς" , 
Ελληνικό Κέντρο, Λονδίνο 2014, Κέντρο Πολιτισµού Ελληνικός Κόσµος, Αθήνα 
2014, Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας, Λευκωσία 2014 
• "Νύφες. Παράδοση και µόδα στην Ελλάδα" , Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2014, 
Φουγάρο, Ναύπλιο 2014 
• Νίκος Χρονόπουλος- Γιώργος Μπουζιάνης, µαθητής και δάσκαλος, Μουσείο Γ. 
Μπουζιάνη, Αθήνα 2014 
• “Οι συλλογές: Ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο”, Μουσείο “Β. 
Παπαντωνίου”, Ναύπλιο 2015 
Εκδηλώσεις 
• Εορτασµός ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων, 2012-2015  
• Εορτασµός Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων, 2012-2015 
Ειδικά Προγράµµατα 
• TEXMEDIN Project 
• Europeana Fashion 
• Ψηφιακή Σύγκλιση 
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
• Συλλογές: Σχέδια, Σχήµατα, Χρώµατα 
• Είµαι ένα µικρό παιχνίδι... 
• “Συλλέγω, ερευνώ, εκθέτω...”: Ένα ταξίδι στον κόσµο 
του Μουσείου 
• Το Ναύπλιο στον 19ο αιώνα 
• “Mόδα είναι θα περάσει..." 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ/∆ΡΑΣΕΩΝ 
Εκδόσεις 
• Ενδυµατολογικά τ.4, Πρακτικά Συνεδρίου, “Ενδύεσθαι. Ιστορικές Κοινωνικές και 
Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις”, Ναύπλιο 2012 
• Ενδυµατολογικά τ. 5, Πρακτικά ετήσιας συνάντησης της επιτροπής 
ενδυµασιολογίας του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Μουσείων, “Dress & Politics”, Ναύπλιο 2015 
• “Νύφες”, κατάλογος έκθεσης, Ναύπλιο 2014 
• “Ο Αγαπητός κ. Θ.Κ. Μίντζας”, Ναύπλιο 2014. Έκδοση αφιερωµένη στον 
Θεόδωρο Μίντζα, ιδιοκτήτη του παλαιοπωλείου "ΑΝΘΕΣ" στην οδό Πινδάρου, µια 
µοναδική προσωπικότητα που άφησε 
"εποχή". Στο λεύκωµα περιλαµβάνονται φωτογραφίες, συνεντεύξεις και κυρίως η 
σκιαγράφηση ενός χαρακτήρα µέσα από τα µάτια αγαπηµένων του φίλων και 
συνεργατών. 
• Wandering in Nafplion ,Ναύπλιο 2014. 
Μια διαφορετική µατιά της πόλης του Ναυπλίου από τον Keith Sturgess. 
Εκθέσεις 
• “6 'Παγκόσµιοι' Έλληνες σχεδιαστές µόδας” , Ελληνικό Κέντρο, Λονδίνο 2012 . 
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν δηµιουργίες των Jean Desses, Γιάννη Ευαγγελίδη, 
James Galanos, George Stavropoulos, Ντίµη Κρίτσα και Γιάννη Τσεκλένη, που 
συνδυάστηκαν µε δηµιουργίες γνωστών σύγχρονων Ελλήνων σχεδιαστών, όπως οι 
Mary Katrantzou, Sophia Kokosalaki και Marios Schwab. 
• "Αχνάρια µεγαλοπρέπειας. Μια νέα µατιά στην παράδοση της ελληνικής 
γυναικείας φορεσιάς" , 



Ελληνικό Κέντρο, Λονδίνο 2014, Κέντρο Πολιτισµού Ελληνικός Κόσµος, Αθήνα 
2014, Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας, Λευκωσία 2014. Στην έκθεση 
παρουσιάστηκαν πάνω από 40 
αυθεντικά χαρακτηριστικά ελληνικά ενδύµατα των συλλογών του ΠΛΙ από τον 18ο 
έως τις αρχές του 
20ού αιώνα και ήταν αφιερωµένη στη µνήµη της Κούλας Λαιµού. 
• "Νύφες. Παράδοση και µόδα στην Ελλάδα" , Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2014, 
Φουγάρο, Ναύπλιο 2014. 
Με επίκεντρο τον γάµο, τη σηµαντική αυτή στιγµή στη ζωή της γυναίκας, στην 
έκθεση παρουσιάστηκε µια µεγάλη γκάµα νυφικών ενδυµάτων από τις συλλογές 
του ΠΛΙ, από τα κοµψά και περίτεχνα νυφικά του τέλους του 19ου αιώνα έως τις 
πρωτοποριακές δηµιουργίες των σύγχρονων 
σχεδιαστών και τις εκκεντρικές εµφανίσεις των νυφών του 21ου αι. 
• Νίκος Χρονόπουλος- Γιώργος Μπουζιάνης, µαθητής και δάσκαλος, Μουσείο Γ. 
Μπουζιάνη, Αθήνα 2014. Έκθεση µε δηµιουργίες του σηµαντικού ζωγράφου Νίκου 
Χρονόπουλου µαζί µε δυο έργα του δασκάλου και φίλου του Γιώργου Μπουζιάνη 
από τις συλλογές του ΠΛΙ. 
• “Οι συλλογές: Ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο”, Μουσείο “Β. 
Παπαντωνίου”. 
Η νέα µόνιµη έκθεση αφιερώνεται στις συλλογές του Ιδρύµατος, που σήµερα 
αριθµούν περίπου 45.000 αντικείµενα. 
Εκδηλώσεις 
Το ΠΛΙ συµµετείχε στον εορτασµό τόσο της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων όσο και 
στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, µε ελεύθερη είσοδο, δωρεάν εκπαιδευτικά 
προγράµµατα και διάφορες άλλες δράσεις (µουσικές εκδηλώσεις κ.α) 
Ειδικά Προγράµµατα 
• TEXMEDIN Project 
Το project TEXMEDIN είχε στόχο να ενισχύσει τη σηµαντική κληρονοµιά της 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης της Ευρωµεσογειακής περιοχής και να 
προωθήσει τη χρήση της ως πηγή έµπνευσης για 
σχεδιαστές νέων συλλογών και προϊόντων ανταγωνιστικών µε υψηλή ποιότητα και 
αισθητική. 
Η οµάδα των εταίρων ήταν: ∆ήµος του Prato, Ιταλία, Μουσείο Υφάσµατος του 
Prato, Ιταλία, Σύνδεσµος Κατασκευαστών Ετοίµων Ενδυµάτων, Ελλάδα, ∆ήµος 
Terrassa, Ισπανία, Μουσείο Υφάσµατος Terrassa, Ισπανία, Εταιρεία Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης & Ινών (ΕΤΑΚΕΙ), Γαλλικό Ινστιτούτο 
Υφάσµατος-Ενδύµατος – IFTH, Γαλλία, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυµα, 
Carpiformazione, Ιταλία, εκπαιδευτικό κέντρο στο τοµέα του υφάσµατος στο Carpi 
(Ιταλία). 
• Europeana Fashion 
Το ΠΛΙ συµµετείχε στο project Europeana Fashion, σε συνεργασία µε 22 εταίρους 
από 7 χώρες της 
Ευρώπης, και δηµοσίευσε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Europeana 10.000 
ενδύµατα και αξεσουάρ µόδας. 
• Ψηφιακή Σύγκλιση 
“Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυµα στην Ψηφιακή Εποχή”. Με το παρόν 
έργο το ΠΛΙ προχώρησε στη δηµιουργία ενός ψηφιακού αρχείου µε την 
ψηφιοποίηση µεγάλου τµήµατος των 
συλλογών του µε σκοπό τη διαφύλαξη, προβολή και ανάδειξη του ψηφιακού 
πολιτιστικού αποθέµατος. 
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
• Συλλογές: Σχέδια, Σχήµατα, Χρώµατα Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ≪Συλλογές: 
Σχέδια, 
Σχήµατα, Χρώµατα≫ µέσα από την περιήγηση στη νέα έκθεση του Μουσείου και 
ένα παιχνίδι ταύτισης στοιχείων, δίνει την ευκαιρία στους µικρούς µας επισκέπτες 
να ανακαλύψουν τα σχέδια, τα σχήµατα και τα χρώµατα που διακοσµούν τα 
αντικείµενα των προθηκών µε ένα διασκεδαστικό τρόπο. 



• Είµαι ένα µικρό παιχνίδι... 
Μέσα από την περιήγηση στην έκθεση του Μουσείου, οι µικροί µας επισκέπτες 
εστιάζουν στις 
προθήκες µε εκθέµατα που αφορούν το παιχνίδι και την παιδική ηλικία. Τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή µε τα παιχνίδια των προθηκών και µε βασικό εργαλείο µάθησης 
το θεατρικό παιχνίδι, ενεργοποιώντας τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους, 
αυτοσχεδιάζουν και µεταµορφώνονται σε παιχνίδια. 
• “Συλλέγω, ερευνώ, εκθέτω...”: Ένα ταξίδι στον κόσµο του Μουσείου 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ≪Συλλέγω, ερευνώ, εκθέτω…≫ σχεδιάστηκε µε 
γνώµονα τη νέα µόνιµη 
έκθεση του ΠΛΙ ≪Συλλογές: ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο≫, που στοχεύει 
στην ανάδειξη του εύρους των συλλογών του. Είναι µία δράση που ξεκινά µε 
αφετηρία το Μουσείο, συνεχίζεται στην τάξη και ολοκληρώνεται στο Μουσείο, 
επιδιώκοντας την αλληλεπίδραση των µαθητών µε αυτό και τη 
δηµιουργία µιας σταθερής σχέσης µεταξύ τους. 
• Το Ναύπλιο στον 19ο αιώνα 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Το Ναύπλιο στον 19ο αιώνα” περιλαµβάνει έναν 
περίπατο στην παλιά πόλη -εντός των τειχών- και στοχεύει να γίνει το εργαλείο 
που θα χρησιµοποιήσει ο µικρός ή νεαρός  
επισκέπτης για να ανακαλύψει µια εποχή µέσα από τα στοιχεία που προσφέρει το 
δοµηµένο περιβάλλον. 
• “Mόδα είναι θα περάσει..." . Τα ενδυµατολογικά στυλ στον 20ό αιώνα 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Μόδα είναι θα περάσει..." στοχεύει στη γνωριµία µε 
το ένδυµα, τη µόδα και τα στυλ που επικράτησαν και εξελίχθηκαν τον 20ό αιώνα. 
Οι µαθητές ερευνούν σε οµάδες 
ενδυµατολογικές τάσεις προηγούµενων δεκαετιών και ντύνονται µε τα ενδύµατα 
που τις αντιπροσωπεύουν. 
• “Πάµε µια βόλτα στο Μουσείο΄;” 
Εκπαιδευτικό παιχνίδι µε στόχο να δοθεί η ευκαιρία στα άτοµα που ανήκουν σε 
ειδικές οµάδες (ΑΜΕΑ) να προσεγγίσουν βιωµατικά χώρους πολιτισµού και 
παράλληλα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν στην κοινωνική και 
επαγγελµατική τους ζωή.__ 


