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Τι είναι το Επιγραφικό Μουσείο και πού ακριβώς βρίσκεται; 

Είναι τα μουσεία νησίδες ή αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους; 

Πότε η επαφή με το κοινό γίνεται συμμετοχή και διάδραση; 

Με αφετηρία τέτοιου είδους ερωτήματα, το Επιγραφικό Μουσείο ανοίγει 
έναν διάλογο με τη γειτονιά και την τοπική κοινωνία. Το αποτέλεσμα 
είναι μια πολυσυλλεκτική γιορτή που διοργανώνεται από το Επιγραφικό 
Μουσείο πρακτικά χωρίς κρατική επιχορήγηση, με τη συμμετοχή των 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται σε άμεση 
γειτνίαση, αλλά και μικρών επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και 
συγγραφέων της ευρύτερης περιοχής.  

Άνθρωποι που δουλεύουν, που κατοικούν ή που φοιτούν στα 
Εξάρχεια, τη γειτονιά του Επιγραφικού Μουσείου, ενώνουν τις ιδέες, τις 
δυνάμεις και το έργο τους με κέφι και συλλογικό αίσθημα σε ένα κοινό 
εγχείρημα: να γνωριστούμε καταρχάς, να αλληλεπιδράσουμε και να 
ζωντανέψουμε το Επιγραφικό Μουσείο και τον πεζόδρομο της Τοσίτσα. 
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Χαιρετισμός  
Της Διευθύντριας του Επιγραφικού Μουσείου, Μαρίας Λαγογιάννη 
Της Προέδρου του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, Τέτης Χατζηνικολάου 

Γνωριμία με το Επιγραφικό Μουσείο 
Παρουσίαση της φυσιογνωμίας του μουσείου από τους αρχαιολόγους του 

Γνωριμία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας 
του ΥΠΠΟΤ 
Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τμήματος 

Γνωριμία με το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Παρουσίαση δραστηριοτήτων του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ 

«Αττικοί Μήνες και Γιορτές» 
Παρουσίαση και διανομή του ομώνυμου ημερολογίου και σελιδοδεικτών 
του Επιγραφικού Μουσείου 

Έκθεση Εικαστικών 
Με τη συμμετοχή της Σχολής Καλών Τεχνών και της Σχολής Μηχανικών 
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ 

«Ιστορίες για περίεργα παιδιά» 
Αφήγηση παραμυθιών του Χρήστου Μπουλώτη 
από τις Αλεξάνδρα Παπαντωνίου και Τζίνα Γλυκιαρδά 

«Ανακαλύπτω αρχαία παιχνίδια» 
Εκπαιδευτικό εργαστήρι για μικρούς και μεγάλους από το  
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου  

«Scripta volant» 
Διαδραστικές εγκαταστάσεις με ήχο και εικόνα από τους 2monochannels 



ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Οι εικαστικοί Μ. Γεωργιλάκης, Ε. Τερζή, Μ. Ηλιάδη, Χ. Δουργουνάκη, Ν. Σουμπίνα, Σ. 
Χαραλαμπόπουλος, Δ. Τζιαντζής, Ε. Μπαζάρα, Α. Χαλιβίδης της Σχολής Καλών Τεχνών και 
ο Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού (περιοχή Ζωγραφικής και 
Ελευθέρου Σχεδίου) της Σχολής Μηχανικών Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ συμμετέχουν με έκθεση 
έργων τους στο αίθριο του Επιγραφικού Μουσείου.  

Οι 2monochannels αποτελούνται από τους Βασίλη Μπούκη και Γιώργο Λαμπρόπουλο και 
ειδικεύονται στην παραγωγή διαδραστικών εγκαταστάσεων. Στο Επιγραφικό Μουσείο 
δημιουργούν τρεις εγκαταστάσεις προσπαθώντας να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: 
πώς μπορούμε να μεταδώσουμε τη μουσειακή πληροφορία μετατρέποντάς τη σε 
βιωματικό παιχνίδι; Μπορεί το κοινό να συμμετέχει στη διαδικασία παρουσίασης της 
πληροφορίας; Πώς επεμβαίνουμε εικαστικά στον ήδη διαμορφωμένο χώρο 
αναδεικνύοντας το περιεχόμενο του; Πληροφορίες: http://www.2monochannels.com/ 

Ο Χρήστος Μπουλώτης είναι αρχαιολόγος και συγγραφέας. Με την παιδική λογοτεχνία 
ασχολείται συστηματικά από το 1987. Με τις «Ιστορίες για περίεργα παιδιά» (2009) συνθέτει 
έναν ύμνο στην παιδική περιέργεια και στους λιλιπούτειους εκφραστές της, αφήνοντας να 
διαφανεί η σπουδαιότητά της ως κίνητρο δημιουργικής φαντασίας. Στο Επιγραφικό 
Μουσείο τις ιστορίες θα αφηγηθούν η Αλεξάνδρα Παπαντωνίου, μαθήτρια της 
Δραματικής Σχολής Γιώργου Αρμένη, και η Τζίνα Γλυκιαρδά, μαθήτρια της Δραματικής 
Σχολής Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα. 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Μουσείων 
Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟΤ (τ. 210 3251787) σχεδιάζει και 
υλοποιεί αρχαιολογικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις καθώς και ποικίλες άλλες 
εκδηλώσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού 
και κοινωνικού ρόλου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.  

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Πατησίων 44, τ. 210-8217724, 8217717) είναι το πρώτο 
και μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας κι ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Στις 
αίθουσές του προβάλλεται η μακρά εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Όραμα του 
Μουσείου είναι να αποτελέσει ένα πολιτιστικό κέντρο στην καρδιά της πρωτεύουσας. 
Πληροφορίες: www.namuseum.gr/ 

Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (3ης Σεπτεμβρίου 146, τ. 210-
88.07.804, 88.07.805) δραστηριοποιείται σε αρχειακές, ιστορικές, ερευνητικές, εκδοτικές κι 
εκπαιδευτικές εργασίες. Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του είναι η παρουσίαση 
σε μαθητές/φοιτητές, ενός ζωντανού επιστημονικού οργανισμού, ικανού να κινητοποιεί τα 
ενδιαφέροντά τους που σχετίζονται με την ιστορία, την οικονομία, την κοινωνία και τον 
πολιτισμό της χώρας τους. Πληροφορίες: https://e-loans.nbg.gr/webaccess/nbg/hanbg 
/soc_archive.html/ 

Οι εκδόσεις Αερόστατο (Τοσίτσα 1Α, τηλ. 210 8846570-2-4), που ειδικεύονται στην παιδική 
λογοτεχνία, προσφέρουν στους μικρούς φίλους του Επιγραφικού Μουσείου γραφική ύλη. 
Πληροφορίες: http://www.aerostatobooks.gr/ 

Το atelier Citronio (Τοσίτσα 15, τηλ. 210 8217446-480) προσφέρει το σχεδιασμό και την 
εκτύπωση του υλικού για την προβολή της εκδήλωσης. Πληροφορίες: http:// 
www.citronio.gr/ 

Ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος είναι φωτογράφος και καλύπτει το χρονικό της όλης 
δράσης. 
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