
 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021 

 

Δελτίο Τύπου 

Γνωρίστε την Αθήνα 

Διαδικτυακές περιηγήσεις στην Αθήνα 

από τον ΟΠΑΝΔΑ και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

 

Οι διαδικτυακές περιηγήσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 31 Μαρτίου και 

την Πέμπτη 1 Απριλίου 

στο www.facebook.com/Opanda.gr στις 19:00 

 
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 

(ΟΠΑΝΔΑ) και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης την σειρά των δέκα (10) 

θεματικών διαδικτυακών περιηγήσεων στην Αθήνα. 

Στόχος αυτών  των περιηγήσεων  είναι να ανακαλύψουμε την Αθήνα και την ιστορία της 

με έναν διαφορετικό τρόπο, να δώσουμε φωνή σε κτίρια, δρόμους, μνημεία, εκκλησίες, 

περιοχές που συχνά προσπερνάμε αδιάφορα.  

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου στις 19:00 πραγματοποιείται η δεύτερη διαδικτυακή 
περιήγηση με θέμα «Ιστορίες Αρχαιοκαπηλίας»  

Πώς έγινε η αρπαγή των μαρμάρων του Παρθενώνα; 
Ποιο μνημείο σώθηκε από τον Έλγιν και κοσμεί σήμερα την Αθήνα; 
Τι συνέβη με το καράβι που μετέφερε τα κλεμμένα μάρμαρα κοντά στα Κύθηρα; 
Ποιας χώρας ο πρόξενος συγκέντρωσε μια τεράστια αρχαιολογική συλλογή; 
Ποιοι πρωτοστάτησαν στη δημιουργία Μουσείου στην Ελλάδα; 
Πώς σώθηκε το μνημείο του Λυσικράτη από την οργή του Ομέρ Βρυώνη; 
Ποιο μνημείο της Αθήνας είναι συνδεδεμένο με μια φοβερή κατάρα;  
Ποιος ήταν ο  ρόλος του Μακρυγιάννη και άλλων οπλαρχηγών για την προστασία των 
αρχαιοτήτων; 
Ποια είναι η ξενιτεμένη κόρη της Ελευσίνας; 

Οδηγοί μας σε αυτό το ταξίδι η διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης, Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας 
Στοφόρος. 

Συμμετέχουν: η αρχαιολόγος Αγγελική Κόκκου, συγγραφέας -μεταξύ άλλων- του πολύ 

σημαντικού έργου «Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία», 
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η Ελένη Στούμπου-Κατσαμούρη, Αρχαιολόγος-Συγγραφέας, ο συγγραφέας και 

εκπαιδευτικός Διονύσης Λεϊμονής που μέσα από τα βιβλία του για παιδιά και νέους 

έχει αναδείξει το ζήτημα της προστασίας των αρχαιοτήτων μας και η Άντα 

Μητροπούλου, Μουσειολόγος – Ξεναγός, από το Τμήμα Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. 

 

Την Πέμπτη 1 Απριλίου στις 19:00 πραγματοποιείται η τρίτη διαδικτυακή περιήγηση 
με θέμα «Λαός και Κολωνάκι: Περίπατος στην εμβληματική συνοικία της Αθήνας»  

Πώς πήρε το όνομά του το «Κολωνάκι»;  
Ποιος σημερινός διάσημος δρόμος είχε ένα μάλλον κακόηχο όνομα; 
Ποιος συγγραφέας -ασθενής στον Ευαγγελισμό, έγραψε μια σειρά χρονογραφημάτων 
για το νοσοκομείο; 
Ποιο Μουσείο σχετίζεται με τη Δούκισσα της Πλακεντίας; 
Πώς δημιουργήθηκε η Εθνική Πινακοθήκη; 
Ποιο δώρο έκανε η Έλενα στον Ελευθέριο Βενιζέλο;  
Πού εκτελέστηκε ο Ίων Δραγούμης; 

Από το Ιλίου Μέλαθρον, μέχρι τον Ευαγγελισμό και τον Λυκαβηττό, περπατάμε 
διαδικτυακά στην πόλη και ανακαλύπτουμε την ιστορία της από την εποχή που η 
περιοχή ονομαζόταν «Κατσικάδικα», μέχρι σήμερα. 

Ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο αναζητώντας τα ίχνη γεγονότων και ανθρώπων. Θα 
περιηγηθούμε σε εμβληματικά κτίρια, θα ανακαλύψουμε πώς συνδέεται το Κολωνάκι 
με όλη τη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία, θα ζήσουμε την εποχή της Μπελ Επόκ 
και θα ζωντανέψουμε μια ολόκληρη εποχή μέσα από κείμενα και οπτικουακουστικό 
υλικό.Οδηγοί μας σε αυτό το ταξίδι η διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης, Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας 
Στοφόρος. 

Συμμετέχει η κυρία Ζωζώ Λιδωρίκη, Πρόεδρος των "Διεθνών Σχέσεων Πολιτισμού" που 
θα μας μεταφέρει στο Κολωνάκι της Μπελ Επόκ και στο ιστορικό σπίτι της οικογένειας 
Λιδωρίκη, η κυρία Αντωνιάδου Μαρία, Πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 
Εφημερίδων Αθηνών. 

Οι περίπατοι απευθύνονται σε όλη την  οικογένεια και η συμμετοχή είναι 

ελεύθερη μέσα από τη σελίδα του ΟΠΑΝΔΑ στο facebook, 

www.facebook.com/Opanda.gr 

Πρόγραμμα επόμενων περιηγήσεων: 

➢ Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, 19:00  

200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση - Η Αθήνα και η Επανάσταση του 1821 

➢ Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, 19:00  

Ιστορίες Αρχαιοκαπηλίας 

➢ Πέμπτη 1 Απριλίου 2021, 19:00   
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Λαός και Κολωνάκι: Περίπατος στην εμβληματική συνοικία της Αθήνας  

➢ Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, 19:00   

Περίπατος στην Πλάκα της μουσικής - Από τις καντάδες στις μπουάτ και στα κλαμπ  

➢ Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, 19:00   

Καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, εστιατόρια και μπαρ της Αθήνας που αγάπησε η 

λογοτεχνία 

➢ Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, 19:00   

Ρομαντικός περίπατος και ιστορίες αγάπης που γεννήθηκαν στην Αθήνα  

➢ Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, 19:00   

Λογοτεχνική και κινηματογραφική περιήγηση στην Πλάκα  

➢ Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, 19:00   

Αν τα σπίτια μιλούσαν – Ιστορίες πίσω από τα κτίρια της παλιάς Αθήνας  

➢ Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021, 19:00   

Περίπατος από το Μεταξουργείο ως τον Κολωνό  

➢ Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, 19:00   

Στο Ζάππειο μια μέρα… Περίπατος στην ιστορία 

 

Πληροφορίες: 2103250341, info@ekedisy.gr 

Χορηγός Επικοινωνίας 
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