
 

Ψηφιακές περιηγήσεις 
Τις μέρες αυτές που «μένουμε σπίτι» η τεχνολογία μας επιτρέπει να 

θαυμάσουμε κορυφαία μνημεία και έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 

χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούμε τις αίθουσες των μουσείων.  

 

Διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης στα Αρχαιολογικά Μουσεία 
Tα παρακάτω Μουσεία διαθέτουν διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης στις 

συλλογές αλλά και στους χώρους των εκθέσεών τους:  

Α. Αρχαιολογικά Μουσεία του ΥΠΠΟΑ 

1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  www.namuseum.gr  

2. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης www.amth.gr Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης- εκθέσεις 

https://www.amth.gr/exhibitions 

3. Λευκός Πύργος www.lpth.gr/  

4. Νομισματικό Μουσείο www.nummus.gr 

5. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο www.ebyzantinemuseum.gr  

6. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού  www.mbp.gr 

7. Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου www.heraklionmuseum.gr Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου-Επιλεγμένα 

εκθέματα https://heraklionmuseum.gr/?page_id=641  

8. Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων www.amio.gr  

9. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας www.igoumenitsamuseum.gr  

10.  Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας www.tegeamuseum.gr 

 

Β. Εποπτευόμενα Μουσεία  από το ΥΠΠΟΑ 
1. Μουσείο Ακρόπολης 

2. Το Μουσείο Ακρόπολης διαθέτει διαδικτυακά ψηφιακές εφαρμογές που 

αναδεικνύουν τα εκθέματα και «φωτίζουν» πτυχές του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού. www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko 

Ενδεικτικά: 

–Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο. Ο μικρός χρήστης διαλέγει το πινέλο και τα 

χρώματα που επιθυμεί δημιουργώντας πολλές  και απίθανες παραλλαγές 

στην εικόνα  του αγάλματος της 

Πεπλοφόρου https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/ 

 

Εκπαιδευτικές ταινίες και βίντεο. 
2. Στο Μουσείο Μπενάκη, (www.benaki.org) λειτουργούν εικονικές 

περιηγήσεις, σε όλες τις αίθουσες. Παρουσιάζονται, επίσης, εκατοντάδες 

έργα τέχνης με ηχητική ξενάγηση σε έξι γλώσσες:  

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού 

Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης 
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Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθήκη Γκίκα 

Μουσείο Μπενάκη / Εργαστήριο Γιάννη Παππά 

3. Εθνική Πινακοθήκη 

https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges.html 

Μόνιμη συλλογή ζωγραφικής 

https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi.html 

Μόνιμη συλλογή γλυπτικής 

https://www.nationalgallery.gr/el/gluptikh-monimi-ekthesi.html 

Ψηφιακές παρουσιάσεις 

https://www.nationalgallery.gr/el/psiphiakes-parousiaseis/museums.html 

Γ. Άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 
Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διαθέτει στην ιστοσελίδα 

της (www.ysma.gr ) ανοικτές ψηφιακές εφαρμογές και ποικίλο υλικό για τα 

μνημεία και τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη.  

–Ένας αρχαίος ναός. Διαδικτυακό παιχνίδι για την αρχιτεκτονική των 

αρχαίων ελληνικών ναών. Ο καθένας  μας μπορεί να γίνει ο αρχιτέκτονας  

ενός νέου ναού που θα οικοδομηθεί στην Αθήνα, τη κλασική 

περίοδο! http://ancienttemple.gr/ 

–Εικονική Περιήγηση Ακρόπολης. Αποτελείται από εικόνες και 

πανοράματα υψηλής ανάλυσης, καθώς και από λεπτομερείς φωτογραφικές 

απεικονίσεις επιλεγμένων εξωτερικών όψεων των αρχαίων τειχών που 

περιβάλλουν το βράχο. Κάθε άποψη συνοδεύεται από περιγραφικά στοιχεία 

σχετικά με τα μνημεία και επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος. Οι χρήστες 

έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στην εφαρμογή είτε διαδικτυακά, είτε 

μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. http://www.acropolisvirtualtour.gr 

–Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Ο χρήστης μπορεί να γνωρίσει τη ζωφόρο 

είτε ανά λίθο, είτε μέσα από θεματικούς περιπάτους στις επιμέρους ενότητες 

(ιππείς, άρματα, θεοί κλπ) ενώ τα παιδιά καλούνται να παίξουν μέσα από 

τεστ μνήμης ή χρωματισμού. http://www.parthenonfrieze.gr/ 

–Αθηνά, Η θεά της Ακρόπολης. Η εφαρμογή αυτή μας συμφιλιώνει με τις 

διαφορετικές υποστάσεις της θεάς  Αθηνάς αλλά και με το Μουσείο της 

Ακρόπολης. Μέσα από μία εικονική περιήγηση στο Μουσείο, ο χρήστης 

ακολουθώντας μία δέσμη φωτός αναζητεί και παρατηρεί τα επιλεγμένα 

εκθέματα της θεάς. Κάποια από αυτά απηχούν τα ιερά λατρευτικά 

αγάλματα που βρίσκονταν μέσα στους ναούς και τα οποία σήμερα δε 

σώζονται. Ορισμένα ανήκουν στα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά γλυπτά της 

Ακρόπολης ενώ άλλα αποτελούν αναθήματα – αφιερώματα στη θεά που 

παριστάνουν την ίδια. Για κάθε ένα έκθεμα διαβάζουμε τη σύντομη 

περιγραφή, ένα σχετικό μύθο, στοιχεία για τη λατρεία της Αθηνάς και 

αρχαία κείμενα του Παυσανία. Επίσης, παρατηρούμε τις λεπτομέρειες των 

εκθεμάτων, μπορούμε να τα  περιστρέψουμε και να δούμε τις 

αποκαταστάσεις τους. http://www.acropolis-athena.gr/ 

-Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη. Το 

διαδικτυακό αυτό σύστημα ηλεκτρονικού αποθετηρίου ενσωματώνει το 
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εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Τομέα Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης. Έχουμε 

ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού, με 

δυνατότητα πλοήγησης ανά ομάδα κοινού, μνημείο, θέμα, σχολικό μάθημα 

και εκπαιδευτικό επίπεδο. Η δυναμικότητα του αποθετηρίου έγκειται στη 

δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης του υλικού του και προσθήκης των 

σχετικών εργασιών των σχολείων. http://repository.acropolis-

education.gr/acr_edu/  

 

ΠΗΓΗ: www.culture.gr 
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