Εορταστικό πρόγραμμα Δεκεμβρίου
Μουσείου Ακρόπολης
Το Μουσείο Ακρόπολης θα προσφέρει στους επισκέπτες του τον Δεκέμβριο παιδικά κινητά
εργαστήρια, αρχαιολογικά παιχνίδια με Lego, μελωδίες άρπας στην Αίθουσα του Παρθενώνα,
οικογενειακά σακίδια και άλλες εκπλήξεις.
Παιδικό εργαστήριο «Ναοί και άλλα κτήρια φτιαγμένα με lego και εμπνευσμένα
από την Ακρόπολη»
Οι μικροί φίλοι που θα επισκεφθούν το Μουσείο τις γιορτινές μέρες θα έχουν την ευκαιρία να
δημιουργήσουν με πολλή φαντασία δικά τους κτήρια από λευκά τουβλάκια lego. Έμπνευσή
τους, οι ναοί, οι κίονες και τα κιονόκρανα από την Ακρόπολη!
Ημέρες και Ώρες εργαστηρίου:
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου & Κυριακή 18 Δεκεμβρίου: 11 π.μ. & 1 μ.μ.
Το εργαστήριο πραγματοποιείται από τον Τομέα Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ και
απευθύνεται σε παιδιά 7-11 ετών. Για την εξασφάλιση συμμετοχής απαιτείται τηλεφωνική
κράτηση στο 210 9000900 (Δευτ.-Παρ., 9 π.μ. έως 4 μ.μ.) και προαγορά των εισιτηρίων.
Συμβολικό αντίτιμο 2 ευρώ για κάθε παιδί. Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας (αριθμός
συμμετεχόντων ανά εργαστήρι: 30 παιδιά). Διάρκεια εργαστηρίου: 90 λεπτά.
*****************************************************************
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες
Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, η Big Band του Δήμου Αθηναίων, θα
ερμηνεύσει στο ισόγειο του Μουσείου αγαπημένα χριστουγεννιάτικα μουσικά κομμάτια υπό τη
διεύθυνση του Μ. Θεοδοσάκη.
*****************************************************************
Παιδική δράση «Τα δέντρα των θεών»
Με αφορμή σημερινά φυτά με εορταστικό χαρακτήρα, μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουν την
ιδιαίτερη σημασία συγκεκριμένων φυτών στην αρχαία Ελλάδα, όπως η ελιά, η βελανιδιά και η
δάφνη. Έρχονται σε επαφή με τις πανέμορφες φυλλωσιές και τους καρπούς της τέχνης του
Μουσείου για να δημιουργήσουν τα πολύχρωμα, γιορτινά του δέντρα.
Ημέρες και Ώρες δράσης:
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου: Από τις 11 π.μ. έως τις 4 μ.μ.
Η δράση πραγματοποιείται από τους Αρχαιολόγους-Φροντιστές του Μουσείου και απευθύνεται
σε παιδιά 4-12 ετών και στους συνοδούς τους. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη για
τα παιδιά. Απαραίτητο είναι το εισιτήριο γενικής εισόδου του Μουσείου για τους
γονείς/συνοδούς. Η δράση πραγματοποιείται στο μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου με θέα την
αρχαϊκή αίθουσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
*****************************************************************
Παιδική δράση «Το πλοίο των Παναθηναίων μέσα στο Μουσείο»
Ένα καράβι με εντυπωσιακό πολύχρωμο πανί ταξίδευε επάνω σε τροχούς μέχρι τους
πρόποδες της Ακρόπολης για τη λαμπρή γιορτή των Παναθηναίων. Μικροί και μεγάλοι
φέρνουν τη θάλασσα στη στεριά του Μουσείου σε ένα πολύχρωμο, χάρτινο μωσαϊκό
ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα το θαλάσσιο κόσμο της τέχνης της Ακρόπολης.
Ημέρες και Ώρες δράσης:
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου: Από τις 11 π.μ. έως τις 4 μ.μ.
Η δράση πραγματοποιείται από τους Αρχαιολόγους-Φροντιστές του Μουσείου και απευθύνεται
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σε παιδιά 4-12 ετών και στους συνοδούς τους. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη για
τα παιδιά. Απαραίτητο είναι το εισιτήριο γενικής εισόδου του Μουσείου για τους
γονείς/συνοδούς. Η δράση πραγματοποιείται στο μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου με θέα την
αρχαϊκή αίθουσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
*****************************************************************
Παιδική δράση «Αιωρούμενες δημιουργίες στο φωτισμένο μουσείο»
Οι αρχαίοι κρεμούσαν στολίδια, ιερά και καθημερινά αντικείμενα στους τοίχους των κτηρίων και
στα δέντρα των ιερών. Μικροί και μεγάλοι έρχονται σε επαφή, μέσα από την τέχνη και τους
αρχαίους συγγραφείς, με τα αντικείμενα αυτά, όπως πήλινους ή μεταλλικούς πίνακες,
γιρλάντες και στεφάνια με λουλούδια, ταινίες και υφάσματα, μουσικά όργανα και αγγεία.
Στολίζουν τοίχους και φωτεινά δέντρα στο Μουσείο με τις δικές τους πολύχρωμες,
αιωρούμενες δημιουργίες.
Ημέρες και Ώρες δράσης:
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου: Από τις 12 π.μ. έως τις 7 μ.μ.
Η δράση πραγματοποιείται από τους Αρχαιολόγους-Φροντιστές του Μουσείου και απευθύνεται
σε παιδιά 4-12 ετών και στους συνοδούς τους. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη για
τα παιδιά. Απαραίτητο είναι το εισιτήριο γενικής εισόδου του Μουσείου για τους
γονείς/συνοδούς. Η δράση πραγματοποιείται στο μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου με θέα την
αρχαϊκή αίθουσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
*****************************************************************
Μελωδίες άρπας στην Αίθουσα του Παρθενώνα
Από την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, από τις 11 π.μ.
έως τις 1 μ.μ., οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία ν’ απολαύσουν την
περιήγησή τους στην Αίθουσα του Παρθενώνα με τη συνοδεία των μελωδικών ήχων της
άρπας του μουσικού Θοδωρή Ματούλα.
*****************************************************************
Θεματικές παρουσιάσεις
Συνεχίζονται και τον Δεκέμβριο οι εξής θεματικές παρουσιάσεις, με οδηγούς τους
Αρχαιολόγους-Φροντιστές:
«Δωδώνη. Το μαντείο των ήχων»:
Οι επισκέπτες του Μουσείου μπορούν να ταξιδέψουν στη Δωδώνη, το ιερό του Δία και την
αρχαία μαντική.
Ημέρες και Ώρες παρουσίασης:
Παρασκευή 2, 9, 16 & 23 Δεκεμβρίου, στις 1 μ.μ. στα ελληνικά και στις 11 π.μ. στα αγγλικά
Κυριακή 4, 11 & 18 Δεκεμβρίου, στις 1 μ.μ. στα ελληνικά και στις 11 π.μ. στα αγγλικά
Σάββατο 24 & 31 Δεκεμβρίου, στις 1 μ.μ. στα ελληνικά
«Οι αρχαίοι και το μέλλον»:
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη στάση των αρχαίων απέναντι στον
αβέβαιο κόσμο του μέλλοντος με βάση τα εκθέματα της περιοδικής έκθεσης «Δωδώνη. Το
μαντείο των ήχων» και της μόνιμης συλλογής του Μουσείου.
Ημέρες και Ώρες παρουσίασης:
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, στις 1 μ.μ.
«Ιερά της αρχαιότητας»:
Οι επισκέπτες γνωρίζουν διαφορετικά αρχαία ιερά μέσα από τα εκθέματα της περιοδικής
έκθεσης «Δωδώνη. Το μαντείο των ήχων» και της μόνιμης συλλογής του Μουσείου.
Ημέρες και Ώρες παρουσίασης:
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, στις 1 μ.μ.
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«Ο Δίας των αρχαίων»:
Οι επισκέπτες γνωρίζονται με τον πρώτο των θεών, με τις ιδιότητες, τα ιερά του, τις
παραστάσεις και τους απογόνους του μέσα από τα εκθέματα της περιοδικής
έκθεσης «Δωδώνη. Το μαντείο των ήχων» και της μόνιμης συλλογής του Μουσείου.
Ημέρες και Ώρες παρουσίασης:
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, στις 1 μ.μ.
«Μια βόλτα στο μουσείο με τον αρχαιολόγο»:
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε βραδινούς περιπάτους μέσα στις
αίθουσες του Μουσείου με απρόβλεπτους σταθμούς και ποικίλες συζητήσεις με τη συντροφιά
ενός αρχαιολόγου.
Ημέρες και Ώρες παρουσίασης:
Παρασκευή 2, 9, 16 & 23 Δεκεμβρίου, στις 8 μ.μ. στα ελληνικά και στις 6 μ.μ. στα αγγλικά
*****************************************************************
Οικογενειακά σακίδια
Το Μουσείο προσκαλεί τις οικογένειες να γνωρίσουν τις συλλογές του μέσα από θεματικά
αρχαιολογικά παιχνίδια που διατίθενται στο Γραφείο Πληροφοριών.
*****************************************************************
Το γούρι 2017
Το γούρι του Μουσείου Ακρόπολης για το 2017 είναι εμπνευσμένο από την αριστουργηματική
λεοντοκεφαλή – υδρορροή του λεγομένου αρχαίου ναού της Ακρόπολης που χρονολογείται
στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. Η πολύχρωμη κεφαλή του βασιλικού ζώου διακοσμούσε
τη στέγη του ναού και συγχρόνως προφύλασσε το ιερό κτήριο από κάθε κακό.
*****************************************************************
Γιορτινά γεύματα στο καφέ-εστιατόριο και χριστουγεννιάτικη τζαζ
Τις γιορτινές ημέρες το καφέ του ισογείου και το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα
προσφέρουν παραδοσιακά γιορτινά πιάτα και γλυκίσματα. Οι γνωστοί μουσικοί της Αθηναϊκής
τζαζ σκηνής του Μουσείου θα δώσουν χριστουγεννιάτικο χρώμα στο εστιατόριο τις
Παρασκευές του Δεκεμβρίου, ερμηνεύοντας γνωστές μελωδίες από το διεθνές τζαζ
ρεπερτόριο. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο εστιατόριο πραγματοποιούνται τις ημέρες και
ώρες λειτουργίας του Μουσείου στο τηλέφωνο 210 9000915.
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