
 
Αγαπητά μου παιδιά,  
 
Αυτό το Πάσχα σίγουρα θα είναι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα. 
Σημαντικό είναι να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας και πάντα να σκεφτόμαστε 
θετικά. Ας το δούμε σαν μια ευκαιρία να έρθουμε πιο "κοντά" στην τέχνη και 
τον πολιτισμό μας. 
Παρακάτω σας παραθέτω μερικές προτάσεις που πιστεύω ότι θα σας φανούν 
ενδιαφέρουσες και ταυτόχρονα θα είναι μια καλή ευκαιρία να "ταξιδέψετε" 
εικονικά. Μπορείτε να ζητήσετε την βοήθεια των γονιών σας, ιδίως τα μικρότερα 
παιδιά γιατί κάποια site είναι στα αγγλικά, αλλά ταυτόχρονα θα τους δώσετε 
ιδέες που δεν είναι μονο για παιδιά και θα περάσετε δημιουργικό χρόνο μαζί. 
Ξεκινάμε με όπερα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ΔΩΡΕΑΝ τις παραστάσεις 
από τα site τους. 
www.nationalopera.gr   
Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 20:00. 
13\4 Ρεσιτάλ του βαρύτονου Δημήτρη Πλατανιά. Άριες (τραγουδιστικό μέρος 
της όπερας) από γνωστές όπερες. 
22\4 Η βασίλισσα των ξωτικών 
24\4 Το αηδόνι του αυτοκράτορα 
30\4 Ο πρίγκιπας Ιβάν και το πουλί της φωτιάς 
Υπάρχουν και άλλες, αλλά εγώ σας αναφέρω τις πιο "παιδικές". 
www.metopera.org 
Μετροπόλιταν όπερα της Νέας Υόρκης. θα βρείτε να δείτε δωρεάν παραστάσεις. 
www.operadeparis.fr 
Παραστάσεις δωρεάν. Εχτές είδα τον κουρέα της Σεββίλης. Yπάρχει 
πρόγραμμα στο site. 
www.staatsoperlive.com 
Η όπερα της Βιέννης έχει δωρεάν παραστάσεις! 
www.sydneyoperahouse.com 
Εδώ θα βρείτε εκτός από παραστάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για 
παιδιά στη μουσική. Το μόνο "κακό" είναι ότι είναι στα αγγλικά. Θα χρειαστείτε 
"μεταφραστή" ή θα κάνετε εξάσκηση στα αγγλικά σας. 
 
Η στέγη γραμμάτων και τεχνών του ιδρύματος Ωνάση έχει στο site παραστάσεις 
για μικρούς και λίγο μεγαλύτερους. www.onassis.org 
 
Σειρά αναγνώσεις από τη Μεγάλη Τετάρτη στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η 
λογοτεχνία "μπαίνει" στο σπιτι μας. SNFCC.org #snfccAt Home 
 
Η εθνική βιβλιοθήκη προσφέρει δωρεαν τη δυνατότητα να "δανειστούμε" 
ηλεκτρονικά βιβλία. www.ereading.nlg.gr  Καλή ανάγνωση. 
 
Το εθνικό θέατρο προσφέρει δωρεάν παραστασεις στο site: www.n-t.gr, επίσης 
το θέατρο τέχνης προσφέρει τις φετινές παραστάσεις με ένα μικρό αντίτιμο 3,5 
ευρώ.  
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Το μουσείο τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ έχει δωρεάν προγράμματα για 
παιδιά: otegroupmuseum.gr. 
Δείτε στο μουσείο της Ακρόπολης theacropolismuseum.gr 
 
Ώρα για ταξίδι. Περιηγηθείτε εικονικά στα μεγαλύτερα μουσεία και 
πινακοθήκες σε όλο τον κόσμο: 
Πινακοθήκη της Φλωρεντίας www.uffizi.it 
Μητροπολιτικό μουσείο της Νέας Υόρκης www.metmuseum.org  The Met 
360ο project 
Λούβρο Παρίσι www.louvre.fr  virtual tours. 
Βρετανικό μουσείο Λονδίνου. The Museum of The 
World  britishmuseum.withgoogle.com  experiments.withgoogle.com 
 
Μουσείο σύγχρονης τέχνης Γουλανδρή. Εξερευνήστε τη συλλογή. 
www.goulandris gr 
 
Σας εύχομαι Καλό Πάσχα.  
Με εκτίμηση και αγάπη.  
Η δασκάλα της μουσικής, Ειρήνη Δαλμυρά.  
Ελπίζω να περάσετε δημιουργικές ώρες!  
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