
 

Τιμώμενο Μουσείο στην Ελλάδα για το 2018 το Μουσείο 
Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ 

-Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18/5) με δράσεις & προγράμματα για παιδιά, 
οικογένειες & ανθρώπους τρίτης ηλικίας 
 

-Νέοι digital τρόποι ξενάγησης στους ανακαινισμένους χώρους του Μουσείου 

Τηλεπικοινωνιών   

Αθήνα, 15 Μαΐου 2018 

Τιμώμενο Μουσείο του 2018 για την Ελλάδα, ανακηρύχθηκε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου 

ΟΤΕ, από το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), που απονέμει την τιμητική αυτή 

διάκριση κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18 Μαΐου). Για τη φετινή διεθνή ημέρα, 

με θέμα «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό», το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών 

προγραμματίζει μία σειρά από δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, γονείς και ανθρώπους 

μεγαλύτερης ηλικίας, που θα φιλοξενηθούν στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του στην Νέα Κηφισιά.  

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών αποτελεί μια επένδυση του Ομίλου ΟΤΕ για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Η συλλογή του περιλαμβάνει πάνω από 

3.400 αντικείμενα και πλούσιο αρχειακό υλικό με περισσότερες από 25.000 τηλεφωτογραφίες, έγγραφα, 

τηλεγραφήματα, χάρτες, καθώς επίσης οπτικοακουστικό υλικό. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών αξιοποιεί  

προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες για την ξενάγηση των επισκεπτών και τη διάδρασή τους με τα 

εκθέματα. Κάθε χρόνο, δέχεται πάνω από 14.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.   

«Η ιστορία και η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα είναι ταυτόσημες με την πορεία του Ομίλου 

ΟΤΕ. Αυτή την ιστορία διαφυλάσσει το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, φέρνοντας τις νέες γενιές σε επαφή με 

την ελληνική κληρονομιά και τον πολιτισμό μας. Οι σημαντικότερες στιγμές της Ελλάδας, οι τεχνολογίες 

που άλλαξαν τον τρόπο που επικοινωνούμε, οι ιστορίες των ανθρώπων που πρωτοστάτησαν στην 

πρόοδο της χώρας, έχουν σήμερα θέση στις συλλογές του μουσείου. Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει στο 

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, εμπλουτίζοντας τις συλλογές του και φέρνοντας νέους ψηφιακούς τρόπους 

ξενάγησης. Όραμά μας είναι το μουσείο να αποτελεί μία τράπεζα γνώσης και ιστορίας για τις επόμενες 

γενιές», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ. 

Η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), κα Τέτη 

Χατζηνικολάου, ανέφερε σχετικά: «Το Μουσείο με τις σημαντικές συλλογές του, το επιστημονικό έργο του και 

τις εκπαιδευτικές του δράσεις επιλέχθηκε φέτος ως το τιμώμενο μουσείο της χώρας. Συνδέεται άμεσα με το 

φετινό μήνυμα της ICOM έχοντας εντάξει νέες τεχνολογίες στην έκθεση και τις δράσεις του. Η διάκριση του 

αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάδειξη των σημαντικών συλλογών του και του εκπαιδευτικού του έργου». 

 



 

Μία νέα ψηφιακή εμπειρία ξενάγησης στους ανακαινισμένους χώρους του μουσείου 

Νέες προηγμένες τεχνολογίες, όπως το Augmented Reality (AR) και το Virtual Reality (VR), στους 

ανακαινισμένους χώρους του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, προσφέρουν στους 

επισκέπτες μια διαφορετική  εμπειρία ξενάγησης με διαδραστικότητα.  

Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες του μουσείου, μπορούν να μάθουν την ιστορία της τηλεγραφίας από τον 

ίδιο τον Μορς μέσω της τεχνολογίας AR, αλλά και ακόμα να πραγματοποιήσουν μέσω VR μία 360
ο
 εικονική 

περιήγηση στο πλοίο «Θαλής ο Μιλήσιος», το πρώτο καλωδιακό πλοίο του Ομίλου ΟΤΕ, που 

τοποθετούσε (πόντιζε) υποβρύχια καλώδια προκειμένου να συνδεθούν  τηλεπικοινωνιακά  η ηπειρωτική με 

τη νησιωτική Ελλάδα, καθώς επίσης η Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική. 

Ηχητικά ντοκουμέντα με μαρτυρίες εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ, η αναγγελία της ώρας από τον παλιό 

ωρολέκτη, αλλά και οπτικοακουστικό υλικό αρχείου, εμπλουτίζουν τη συνολική μουσειακή εμπειρία και τη 

διάδραση των επισκεπτών, κάνοντας πιο κατανοητούς τους τρόπους επικοινωνίας των ανθρώπων τις 

προηγούμενες δεκαετίες.  

Τετραήμερες εκδηλώσεις & προγράμματα για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, 17-20 Μαΐου   

Γιορτάζοντας τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ διοργανώνει σειρά 

εκδηλώσεων για παιδιά και οικογένειες, από τις 17 έως τις 20 Μαΐου, όλες με δωρεάν είσοδο για το 

κοινό. Απαραίτητη είναι η κράτηση στο www.otegroupmuseum.gr. 

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις στους χώρους του μουσείου, εικαστικά εργαστήρια για παιδιά, 

γονείς, αλλά και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις και θεατρική παράσταση.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, εδώ.  

Προτεινόμενα tags: μουσειο οτε, μουσειο τηλεπικοινωνιων οτε, μουσειο τηλεπικοινωνιων, τηλεπικοινωνιες, 

διεθνη ημερα μουσειων, ομιλος οτε 

 

 

 

 

 

 


