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Ιούνιος 2016

1/6, 19:00     Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Επικάλυψη ποταμού (Παναγή Τσαλδάρη & Φιλαρέτου)
«Picasso, Cocteau, Sa  e: με φίλους στην τέχνη»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά από 6 ετών από τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας.

3/6, 19:00      Μουσική παράσταση
Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» (Μεγίστης 18)
«Τι τρέχει με την όπερα…»
Μουσική παράσταση από τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας, για παιδιά σχολικής ηλικίας.

3/6, 18:30
Ιστορικό Αρχείο
ΘεΑθήναι: «έρωτας κι εργασία στη μεταπολεμική Αθήνα»
Παρουσίαση πτυχών της καθημερινής ζωής και εργασίας στη μεταπολεμική Αθήνα, μέσα από τη ματιά της οπτικής 
εθνογραφίας και του δημοφιλούς ελληνικού κινηματογράφου, στο πλαίσιο ετήσιας δράσης αφιερωμένης σε θέματα 
ιστορίας και πολιτισμού της Αθήνας.

8/6, 20:00        Κουκλοθέατρο
Προαύλιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Μεταμορφώσεως & Υψηλάντου)
«Ο Μήτρος και ο Τζίμης»
Κουκλοθέατρο από τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας.

9/6, 20:00             Θεατρική παράσταση
Ιστορικό Αρχείο
«Διακόσιες δέκα χιλιάδες οκάδες βαμβακιού/μια παράσταση στο Αρχείο»
Θεατρική διαδραστική παράσταση, μια πρόταση του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ, με στόχο τη δημιουργία στους 
μετέχοντες του βιώματος της έρευνας και θέμα τον κόσμο της εργασίας.

10/6, 19:00      Εγκαίνια έκθεσης εικαστικών έργων
Ιστορικό Αρχείο
«Νησιωτικό και αστικό τοπίο»
Εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών έργων παιδιών νησιωτικών κοινοτήτων της χώρας μας, με τη φροντίδα της Ομάδας 
Αιγαίου και του Ομίλου Πειραιώς. Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως 17 Ιουνίου, παρουσιάζεται, επίσης, με την 
ευκαιρία του εορτασμού του 2016 από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων με θέμα «Μουσεία & Πολιτιστικά Τοπία» και 
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. 
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10/6, 19:00       Αφήγηση παραμυθιών
Προαύλιο Ι. Ν. Ευαγγελίστριας (Σαπφούς & Ευαγγελίστριας)
«Παραμύθια της καρδιάς, στην αυλή μιας εκκλησιάς»
Ιστορίες από την προφορική παράδοση και τη λογοτεχνία με την παραμυθού Εύη Γεροκώστα, από τη Βιβλιοθήκη 
ΠΙΟΠ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας. 

15/6, 19:00       Αφήγηση παραμυθιών
Πλατεία Δαβάκη (είσοδος από Γρυπάρη)
«Παραμύθια και ταξίδια»
Αφήγηση παραμυθιών με την ηθοποιό Φρέζη Μαχαίρα, από τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Καλλιθέας.

17/6, 17:00-20:00              Εικαστικό εργαστήρι
Ιστορικό Αρχείο
«Το ταξίδι της τέχνης»
Κύκλος εργαστηρίων με την εικαστικό Πηνελόπη Παπαϊωάννου, για ενήλικες και εφήβους επικεντρωμένα στη 
μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη.

17/6, 20:30           Προβολή
Ιστορικό Αρχείο
«Ζορμπάς ο Έλληνας: μια νέα πρόταση της μεταπολεμικής Ελλάδας»
Σχολιασμένη προβολή της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, Zorba the Greek (1964) από την αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Παν/μίου Πελοποννήσου, Κωνσταντίνα Μπότσιου.

21/6, 17:30-24:00     Εορταστικές εκδηλώσεις
Ίδρυμα Ευγενίδου
«Γιορτή επιστήμης και τεχνολογίας: αφιέρωμα στο θερινό ηλιοστάσιο»
Εκδήλωση με προβολές στο Πλανητάριο, προγράμματα φιλαναγνωσίας και εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, 
ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, θεατρικές παραστάσεις και έκθεση τεχνολογίας μαθητικών έργων, για μικρούς και 
μεγάλους. Συμμετέχει η Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ.

24/6, 17:30-20:00              Ανοικτά μαθήματα Ιστορίας 
Ιστορικό Αρχείο  
«Ιστορίες του 20ού αιώνα»
Ιστορικοί της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας προσφέρουν μια φορά τον μήνα ανοικτά μαθήματα Ιστορίας 
για τον γνωστό και συνάμα άγνωστο 20ό αιώνα. Το τελευταίο μάθημα  της περιόδου σχετικά με την ιστορία της 
ελληνικής ναυτιλίας κα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων θα συνδυασθεί με την προβολή της τεκμηριωτικής ταινίας του 
Νίκου Μανδαράκα, «Για πάντα», παραγωγής 2015.
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Ιούλιος 2016

1/7,  
Ιστορικό Αρχείο
«Κλέφτης ποδηλάτων»
Προβολή στο πλαίσιο του αφιερώματος στις ξενόγλωσσες ταινίες με Όσκαρ.

8/7,  
Ιστορικό Αρχείο
«O γιός του Σαούλ»
Προβολή στο πλαίσιο του αφιερώματος στις ξενόγλωσσες ταινίες με Όσκαρ.

15/7,  
Ιστορικό Αρχείο
«Η κρυφή γοητεία της Μπουρζουαζίας»
Προβολή στο πλαίσιο του αφιερώματος στις ξενόγλωσσες ταινίες με 
Όσκαρ.

22/7,  
Ιστορικό Αρχείο
«Το μυστικό στα μάτια της»
Προβολή στο πλαίσιο του αφιερώματος στις ξενόγλωσσες ταινίες με 
Όσκαρ.

28/7,  
Ιστορικό Αρχείο
«Το ταμπούρλο»
Προβολή στο πλαίσιο του αφιερώματος στις ξενόγλωσσες ταινίες με 
Όσκαρ.


