
«Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ»

17/05 Παγκόσµια Ηµέρα 
Τηλεπικοινωνιών & 18/05 ∆ιεθνής Ηµέρα 

Μουσείων
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο
ΤΕ



Tο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών γιορτάζει την Παγκόσµια Ηµέρα 
Τηλεπικοινωνιών & τη ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων µε δράσεις µέσα και 
έξω από το Μουσείο!
Επισκεπτόµαστε τα «Παιδικά χωριά SOS» και το Κέντρο Αγάπης 
Ελευσίνας για να κατασκευάσουµε µε ανακυλώσιµα υλικά «το Μουσείο 
στη βαλίτσα µας», συνδεόµαστε διαδικτυακά µε τη Μονάδα φροντίδας 
και Αποκατάστασης Ηλικιωµένων Νέα Θάλπη και θυµόµαστε µαζί τα 
σηµαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα µέσα από τη σπάνια συλλογή 
των τηλεφωτογραφιών του Μουσείου. Στην αυλή του Μουσείου στην 
Νέα Κηφισιά, υποδεχόµαστε τους µικρούς φίλους και φτιάχνουµε 
τηλέφωνα από πευκοβελόνες, ενώ η Mικτή Χορωδία ΟΤΕ Αθηνών  θα 
βρίσκεται στο Μουσείο για να µας ταξιδέψει στον κόσµο της µουσικής 
δηµιουργίας. 

        ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ / ∆ιεθνής Ηµέρα Μουσείων

ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ / Παγκόσµια Ηµέρα Τηλεπικοινωνιών

 “Τηλεφωτογραφίες και Αναµνήσεις 

      Μονάδα Φροντίδας & Αποκατάστασης 
      Ηλικιωµένων Νέα Θάλπη 
      11.00-12.30
      +65 ετών
      Online

Συνδεόµαστε διαδικτυακά µε τους ανθρώπους 
της µονάδας ηλικιωµένων «Νέα Θάλπη» για να 
προβάλουµε, να συζητήσουµε και να θυµηθούµε 
γεγονότα που στιγµάτισαν τον 20ο αιώνα 
(καλλιτεχνικά, αθλητικά, κοσµικά & διεθνή 
επίκαιρα) µέσα από την σπάνια Συλλογή των 
Τηλεφωτογραφιών του Μουσείου. Η σύντοµη 
ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους θα είναι 
µία ακόµα αφορµή για επικοινωνία.

Με έµπνευση από το έργο “οι Βαλίτσες” του Αλέξη Ακριθάκη, ενός από 
τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Μοντερνισµού, τα 
παιδιά επιλέγουν ανακυκλώσιµα υλικά και δίνουν µορφή στα σχέδια του 
καλωδιακού πλοίου “Θαλής ο Μιλήσιος” και της εµβληµατικής τηλεφωνικής 
συσκευής “Tamura”.

Εικαστικό εργαστήρι 
“To Moυσείο στη Βαλίτσα µας

      Kέντρο Αγάπης Ελευσίνας (δια ζώσης)
      15.30-17.00 & 17.30-19.00
      7-12 ετών



Η ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου µε τη χρήση νέων 
τεχνολογιών και σύγχρονων ψηφιακών µέσων, κάνει το ταξίδι στον κόσµο 
της επικοινωνίας συναρπαστικό! Ελάτε να ανακαλύψουµε µαζί την ιστορία 
των τηλεπικοινωνιών και να µεταφερθούµε στο χρόνο ταξιδεύοντας από 
την αρχαία Ελλάδα έως το σύγχρονο ψηφιακό κόσµο!

Οµαδική Ξενάγηση στο Μουσείο 

      Mόνιµη έκθεση Μουσείου
      18.00-19.30
      Παιδιά +10 ετών & ενήλικες

Με έµπνευση από το έργο “οι Βαλίτσες” του Αλέξη Ακριθάκη, ενός από 
τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Μοντερνισµού, τα 
παιδιά επιλέγουν ανακυκλώσιµα υλικά” και δίνουν µορφή στα σχέδια του 
καλωδιακού πλοίου “Θαλής ο Μιλήσιος” και της εµβληµατικής τηλεφωνικής 
συσκευής “Tamura”.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 

Εικαστικό εργαστήρι 
“To Moυσείο στη Βαλίτσα µας 

         Παιδικά Χωριά SOS (δια ζώσης)
      16.00-17.30 
      7-12 ετών

Με έµπνευση από τη φύση και µε την καθοδήγηση της εικαστικού, 
Μάρθας ∆ηµητροπούλου, τα παιδιά µαθαίνουν πώς µπορούµε να συνυ-
πάρξουµε αρµονικά µε τη φύση και µε πευκοβελόνες, φύλλα και ξυλαράκια 
από την αυλή του Μουσείου, φτιάχνουν τηλέφωνα και δορυφόρους!

        ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ

Μουσειοπαιδαγωγική δράση 
“Τηλέφωνα από Πευκοβελόνες 

      Aυλή Μουσείου
      10.00-10.45, 11.00-11.45, 
      12.00-12.45, 13.00-13.45 
      7-12 ετών

        ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ / ∆ιεθνής Ηµέρα Μουσείων



>>  Οι κρατήσεις για τις οµαδικές ξεναγήσεις και τη δράση «Τηλέφωνα 
από Πευκοβελόνες» γίνονται µόνο online κάνοντας κλικ στο 

www.otegroupmuseum.gr

∆είτε µας στο
     

@otegroupmuseum     

3 Οµαδικές Ξεναγήσεις στο Μουσείο

      Mόνιµη έκθεση Μουσείου
      14.00-14.45, 15.00-15.45, 
      17.00-18.00
      Παιδιά +10 ετών & ενήλικες

Η ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου µε τη χρήση νέων 
τεχνολογιών και σύγχρονων ψηφιακών µέσων, κάνει το ταξίδι στον κόσµο 
της επικοινωνίας συναρπαστικό! Ελάτε να ανακαλύψουµε µαζί την ιστορία 
των τηλεπικοινωνιών και να µεταφερθούµε στο χρόνο ταξιδεύοντας από 
την αρχαία Ελλάδα έως το σύγχρονο ψηφιακό κόσµο!

Η Μικτή Χορωδία ΟΤΕ Αθηνών, 
µία από τις κορυφαίες ερασιτεχνικές χορωδίες, τραγουδά και 

µας ταξιδεύει στον κόσµο της µουσικής δηµιουργίας.

        ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ

Πρωτέως 25, 14564 Ν. Κηφισιά
Τ.: 210 6110299

E.: otegroup-museum@ote.gr


