
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη 

ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2016  

στο ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

«Μουσεία και πολιτιστικά τοπία» 

 

 

 

18 Μαΐου 2016 

 

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), από το 1977, καθιέρωσε τη 18η 

Μαΐου, ως τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Ένα σημαντικό διεθνή εορτασμό, 

πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα και τις οικονομικές δυνατότητες των 

κρατών.  

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2016, με θέμα 

«Μουσεία και πολιτιστικά τοπία», το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο, 

διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στις 18 

Μαΐου 2016, που περιλαμβάνει ξεναγήσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα. Οι 

δράσεις επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στο πολιτιστικό τοπίο από 

την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Ως ένα παλλόμενο κύτταρο πολιτισμού, 

τα δύο ιστορικά κτήρια, ανοίγουν τις πύλες τους σε καινοτόμες δράσεις οι 



οποίες επινοήθηκαν, σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και παρουσιάζονται από 

τις ομάδες εργασίας του  Μουσείου και των συνεργατών του. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, τηλ.: 210 8217637 

Νομισματικό Μουσείο, Πανεπιστημίου 12, τηλ.: 210 3643774 

 

Επιγραφικό Μουσείο 11:30-12:30 

 
Ειδική θεματική ξενάγηση με τίτλο: 
 
«Το πολιτιστικό τοπίο των αττικών δήμων» 

 
Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων μέχρι 25 άτομα, ύστερα από 

προαπαιτούμενη τηλεφωνική κράτηση 

 
 

Νομισματικό Μουσείο      9.00 – 10.00 & 10.30 – 11.30 

 

Ειδική θεματική ξενάγηση με τίτλο: 

«Πολιτιστικά Τοπία & Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
σε νομίσματα και μετάλλια του Νομισματικού Μουσείου» 
 

Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων μέχρι 25 άτομα, ύστερα από 

προαπαιτούμενη τηλεφωνική κράτηση 

 

                       11.30 – 13.00 

Ξενάγηση στο Ιλίου Μέλαθρον από τους Φίλους του Νομισματικού Μουσείου 
  

Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων μέχρι 30 άτομα, ύστερα από 

προαπαιτούμενη τηλεφωνική κράτηση. 

 

 

 

 

 



    18.30 – 20.00  

Εγκαίνια Εικαστικής Έκθεσης εμπνευσμένης από την Αφή της Ολυμπιακής 

Φλόγας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής της 

UNESCO. Επιμέλεια έκθεσης: Μιχαήλ Ρωμανός. 

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, θα ακουστεί το κιθαριστικό ντουέτο Σείκιλος 

Duet (Nektarios Garatzotis – George Bar).     

     

             20.00 – 22.00 

Στον κήπο των Εσπερίδων του Ιλίου Μελάθρου, το μουσικό σύνολο “Jazz 

Sextet” της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών, θα παρουσιάσει 

αφιέρωμα στην Latin Jazz, με άξονα τη μουσική κουλτούρα της Κούβας. 

 

Σταθερός χορηγός επικοινωνίας μας η ΕΡΤ. 

 


