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Σεπτέμβριος  2016

14/9,     20:30                 Προβολή ταινίας και έκθεση
Ιστορικό Αρχείο
«1922» 

Εκδήλωση μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής. Προβολή της ταινίας «1922» του Νίκου Κούνδουρου, 
συνδυασμένη με έκθεση αρχειακού υλικού από τις συλλογές του Ι.Α. ΠΙΟΠ σχετικού με την αποκατάσταση 
των μικρασιατών προσφύγων.

23/09,     09:30-10:30 και 11:00-12:00                     Αφήγηση παραμυθιού
Ιστορικό Αρχείο
«Όλοι κοιτάμε τον ίδιο ήλιο»

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς η Σάσα Βούλγαρη αφηγείται παραμύθια 
από την παγκόσμια και ελληνική παράδοση για σχολικές ομάδες.

23/9,     21:00                  Προβολή ταινίας
Ιστορικό Αρχείο
«Σκιές και σιωπή»

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς προβολή της ταινίας του Robert Mulligan 
«Σκιές και σιωπή»,  μια από τις πιο δυνατές παρουσιάσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των οικουμενικών μηνυμάτων ανθρωπιάς.

23/9,     19:00                                                                                                       Αφήγηση παραμυθιών 
Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας

Παραμύθια και ιστορίες από την προφορική παράδοση και τη λογοτεχνία του κόσμου, με  την παραμυθού 
Εύη Γεροκώστα και συνοδεία μουσικής. Από τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας.

24/9,     19.30                         Αφήγηση παραμυθιού
Ιστορικό Αρχείο
«Όλοι κοιτάμε τον ίδιο ήλιο»

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς η Σάσα Βούλγαρη αφηγείται παραμύθια 
από την παγκόσμια και ελληνική παράδοση για μικρούς και μεγάλους.
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25/9,     20:30                   Προβολή ταινίας
Ιστορικό Αρχείο
«Από τις δυο πλευρές του Αιγαίου»

Σχολιασμένη προβολή της ταινίας της Μαρίας Ηλιού, «Από τις δυο πλευρές του Αιγαίου», με θέμα την 
υποδοχή και εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα. Εγκαίνια έκθεσης αρχειακού υλικού 
από τις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ. 

28/9,     17:30                               Ημερίδα και προβολή ταινίας
Ιστορικό Αρχείο
«Το ιστορικό ντοκιμαντέρ στην υπηρεσία της δημόσιας ιστορίας»

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς συνδυασμένη με προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Το στάρι». Ομιλητές 
Χάρης Αθανασιάδης, αναπλ. καθ. Παν/μίου Ιωαννίνων, Χριστίνα Κουλούρη, καθ. Παντείου, Βασίλης Λουλές, 
σκηνοθέτης.

Οκτώβριος 2016

8/10,     11:30                                                                                                       Αφήγηση παραμυθιών
Επικάλυψη ποταμού Καλλιθέας (απέναντι από τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ)

Αφήγηση παραμυθιών με θέμα το περιβάλλον με την παραμυθού Εύη Γεροκώστα.  Από τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ 
και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας.

14/10,     18:00                 Ημερίδα και προβολή ντοκιμαντέρ
Ιστορικό Αρχείο
«Κινηματογραφικά τεκμήρια βιομηχανίας»

Ημερίδα για τη βιομηχανία και τον κινηματογράφο, με προβολή συναφών ταινιών από την παγκόσμια και 
την ελληνική παραγωγή. Οι ταινίες «Μοντέρνοι καιροί», «Ελληνική βιομηχανία» και «Ελληνική ναυπηγική 
βιομηχανία» θα δώσουν την ευκαιρία για μια επισκόπηση του πως αποτυπώνεται η βιομηχανική παραγωγή 
στη μεγάλη οθόνη. 
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Νοέμβριος 2016

3/11 και 4/11,     10:00-17:00                                               Επιστημονική συνάντηση
Ιστορικό Αρχείο
«Ιστορικό και πολιτιστικό τοπίο: παρεμβάσεις και διαχείριση, πρόσληψη και μετασχηματισμοί»

Διήμερη επιστημονική συνάντηση Ιστορίας του Περιβάλλοντος,  αφιερωμένη στη μελέτη του τοπίου. 
Συνδιοργάνωση από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Παν/μίου Αθηνών, το Γεωπονικό Παν/μιο 
Αθηνών, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και την Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελληνισμού (ΕΜΝΕ-Μνήμων).

7/11,     19:00                     Προβολή
Ιστορικό Αρχείο
«Ludlow, οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα»

Προβολή του ντοκιμαντέρ του Λεωνίδα Βαρδαρού, «Ludlow, οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα», στο 
πλαίσιο του κύκλου  «Ιστορικά  ντοκιμαντέρ Ελλήνων δημιουργών».

26/11,     11:30             Αφήγηση παραμυθιών
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας

Αφήγηση παραμυθιών για τους μήνες του χρόνου με την παραμυθού Εύη Γερόκωστα. Από τη Βιβλιοθήκη 
ΠΙΟΠ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας.

Δεκέμβριος 2016

2/12,     17:30                                                             Ημερίδα
Ιστορικό Αρχείο
«Η κλωστοϋφαντουργία στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Βιομηχανίας Ρετσίνα»

Ημερίδα αφιερωμένη στη μελέτη του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, ατμομηχανής της βιομηχανικής 
ανάπτυξης της Ελλάδας κατά τον 20ό αιώνα. Θα αναλυθεί η εμβληματική περίπτωση της εταιρείας Αφοί 
Ρετσίνα (ίδρυση 1872). Η εκδήλωση θα συνδυαστεί με την προβολή ανέκδοτου υλικού σχετικού με την 
ομώνυμη βιομηχανική μονάδα, καθώς και με συναφή έκθεση βασισμένη σε υλικό του Ι.Α. ΠΙΟΠ και σε 
ιδιωτικό αρχείο.
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18/12,     18:00                                                                                                         Θεατρική παράσταση
Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας
«Ο Καμπουράκος και οι καλικάντζαροι»

Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση από τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας.

22 /12,     17:30                    Εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης και Προβολή
Ιστορικό Αρχείο
«Χριστούγεννα στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ»

Χριστουγεννιάτικη δράση και προβολή για όλη την οικογένεια

Κύκλοι σεμιναρίων

7/9, 26/10,     17:30                             Ανοικτά μαθήματα ιστορίας
Ιστορικό Αρχείο
«Ιστορίες του 20ού αιώνα»

Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας προσφέρουν, μια φορά τον μήνα, ανοικτά μαθήματα 
Ιστορίας για τον γνωστό αλλά και άγνωστο 20ό αιώνα. Ο κύκλος ολοκληρώνεται με την ανάλυση των τομέων 
της αγροτικής οικονομίας και της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα.

12/9, 3/10,     16:00-18:00                            Σεμινάριο 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
«Χρήμα, πίστη, χρηματοπιστωτικές αγορές»

4η Θεματική Ενότητα. Α΄ Κύκλος διαλέξεων οικονομικού περιεχομένου για βιβλιοθήκες από το Δίκτυο 
Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙΟΒΙ).

7/11, 5/12,     16:00-18:00                                                                                                    Σεμινάριο 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
«Δημόσια οικονομικά»

5η Θεματική Ενότητα. Α΄ Κύκλος διαλέξεων οικονομικού περιεχομένου για βιβλιοθήκες από το Δίκτυο 
Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙΟΒΙ).
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17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12,     17:30               Εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης
Ιστορικό Αρχείο
«Out of paper»

Εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για ενήλικες, με αντικείμενο το χαρτί και τις τεχνικές κατασκευής 
του.

Οκτώβριος – Δεκέμβριος                                                                                                                 Εργαστήρια
Κεντρικό κτήριο ΠΙΟΠ

Δημιουργικά εργαστήρια για ενήλικες με αντικείμενο τη δημιουργική γραφή, μορφές χειροτεχνίας 
(ζωγραφική, κατασκευές, ντεκουπάζ, πλέξιμο με βελόνες, βελονάκι και φουρκέτα), πόλη και πολιτισμό. 
Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
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