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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το A.Μ.Θ αποτελεί ένα από σημαντικότερα μουσεία της χώρας. Στις συλλογές του εντάσσονται ευρήματα από την 

περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και του ευρύτερου βορειοελλαδικού χώρου. Οι οκτώ μόνιμες εκθεσιακές 

ενότητες, διαρθρωμένες θεματικά, καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις του ιδιωτικού και δημόσιου βίου της 

αρχαιότητας. 

Μ. Ανδρόνικου 6 

Τηλ: 2310 830538 

www.amth.gr  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στοχεύει στην παρουσίαση ποικίλων όψεων της ζωής κατά τη βυζαντινή και 

μεταβυζαντινή περίοδο: της τέχνης, της ιδεολογίας, της κοινωνικής οργάνωσης, της θρησκείας, της επίδρασης των 

ιστορικών εξελίξεων και της πολιτικής κατά- στασης στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. 

To M.B.Π απέσπασε το Βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2005. 

Λεωφόρος Στρατού 2 

Τηλ: 2313 306400 

www.mbp.gr  

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Η εκθεσιακή δραστηριότητα του μουσείου βασίζεται σε περιοδικές εκθέσεις, με πυρήνα τη συλλογή Γιώργου 

Κωστάκη (έργα Ρωσικής Πρωτοπορίας) αλλά και σύγχρονης τέχνης, ενώ επιδεικνύει και μία πλούσια 

δραστηριότητα στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών & Αποθήκη Β1 – Λιμάνι 

Τηλέφωνο: 2310 589141 

www.greekstatemuseum.com  

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Αποτελεί τμήμα του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. 

Φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις του μουσείου αλλά και δικές του παραγωγές στην Αποθήκη Β1, στο λιμάνι 

Θεσσαλονίκης. 

Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης 

Τηλέφωνο: 2310 546683 

www.cact.gr  

 

 

 

http://www.amth.gr/
http://www.mbp.gr/
http://www.greekstatemuseum.com/
http://www.cact.gr/
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Tο ΜΜΣΤ αποτελεί ένα χώρο πρωτοβουλίας πολιτών, μοναδικό στην ιστορία του ελληνικού εικαστικού χώρου. Από 

την ίδρυση του Μουσείου (1978), η συλλογή του συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέες δωρεές, τόσο από μεγάλους 

συλλέκτες, όπως ο Αλέξανδρος Ιόλας, ο Franz Geierhaas, η Μάγδα Κοτζιά, ο Αλέξανδρος Ξύδης, ο Δημήτρης 

Μεϊμάρογλου όσο και από καλλιτέχνες. Σημαντική είναι η προσφορά του Μουσείου σε ό,τι αφορά τα 

μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα. 

Εγνατίας 154 

Τηλέφωνο: 2310 240002 

www.mmca.org.gr  

 

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ 

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, από την ίδρυσή του το 1972, με τη δωρεά του Νέστορα και της Αλίκης Τέλλογλου δεν είναι 

απλά ένα μουσείο αλλά ένας χώρος ποικίλων πολιτιστικών δρώμενων. Η κύρια συλλογή του περιλαμβάνει έργα 

ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σπουδαίων Ελλήνων και Ευρωπαίων καλλιτεχνών του 19ου – 20ού αιώνα, 

αλλά και σημαντικά αντικείμενα ποικίλων πολιτισμών. Σημαντικά είναι τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα που 

υλοποιούνται σε σταθερή ετήσια βάση. 

Αγ. Δημητρίου 159Α 

Τηλέφωνο: 2310 247111 

www.teloglion.gr  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στις συλλογές της Δημοτικής Πινακοθήκης περιλαμβάνονται. “έργα Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών τριών Γενεών”, 

από το 1898 έως σήμερα,τα οποία και αποτελούν μία σημαντικότατη σε ποσότητα και ποιότητα ενότητα, έργα 

ζωγραφικής και χαρακτικής αντιπροσωπευτικά για την πορεία της νεοελληνικής τέχνης, έργα του Νικολάου Γύζη, 

βυζαντινές και μεταβυζαντινές Εικόνες, χρονολογούμενες από το 14ο έως τον 19ο αιώνα και έργα γλυπτικής. 

Βασ. Όλγας 214 & Θεμ. Σοφούλη 

Τηλ: 2310 427555 

thessaloniki.gr   

 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

Το Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. ερευνά, μελετά και παρουσιάζει με εκθέσεις και εκδόσεις τον πολιτισμό των τελευταίων αιώνων και 

χρόνων στο βορειοελλαδικό χώρο. 

Οι συλλογές του περιλαμβάνουν αντικείμενα της προβιομηχανικής και πρωτοβιομηχανικής εποχής, που 

εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του ανθρώπου για διατροφή, στέγαση και ένδυση και τον βοήθησαν να αναπτύξει 

πλούσια κοινωνική και πνευματική ζωή. 

Βασ. Όλγας 68 

Τηλέφωνο: 2310 889840 

www.lemmth.gr  

http://www.mmca.org.gr/
http://www.teloglion.gr/
http://www.lemmth.gr/


3 
 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στο Μουσείο Κινηματογράφου – Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 

παρουσιάζεται με μοντέρνο τρόπο η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, από τις πρώτες πειραματικές 

προσπάθειες των αρχών του 20ου αιώνα μέχρι την σύγχρονη ελληνική παραγωγή. 

Στην αίθουσα “Τάκης Κανελλόπουλος” πραγματοποιούνται οι προβολές της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης. Στο 

Μουσείο λειτουργεί επίσης η μεγαλύτερη κινηματογραφική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα, με 6.500 τόμους. 

Λιμάνι – Αποθήκη Α’ 

Τηλέφωνο: 2310 508398 

www.cinemuseum.gr  

 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Σπάνια κειμήλια προβάλλουν τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις στη Μακεδονία (19ος 

– 20ός αι.), παρουσιάζοντας όχι μόνο τα επαναστατικά κινήματα της περιοχής αλλά και την αγωνία μιας ραγδαία 

μεταβαλλόμενης κοινωνίας, που προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στην παράδοση και τον εκσυγχρονισμό. 

Προξένου Κορομηλά 23 

Τηλέφωνο: 2310 229778 

www.imma.edu.gr  

 

ΝΟΗΣΙΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Το ΝΟΗΣΙΣ είναι πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα, που προβάλλει τον τεχνικό πολιτισμό και τις εξελίξεις της 

επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν προβολές στο ψηφιακό Πλανητάριο, τον Κινηματογράφο Ευρείας 

Οθόνης, τον Προσομοιωτή και να επισκεφθούν το Μουσείο Τεχνολογίας. Παράλληλα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις 

και διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και ποικίλες εκδηλώσεις. 

6ο χμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης 

Τηλέφωνο: 2310 483000 

www.noesis.edu.gr  

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Ολυμπιακό Μουσείο, μοναδικό στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1998, αρχικά ως Μουσείο Αθλητισμού. Είναι μέλος 

του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM_International Council of Museums), της ISHA (International Sports 

Heritage Association) και ιδρυτικό μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων, με την υποστήριξη της 

Δ.Ο.Ε. Στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου παρουσιάζεται η ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ 

παράλληλα, διοργανώνονται ποικίλης θεματικής περιοδικές εκθέσεις. 

Αγίου Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου 

Τηλέφωνο: 2310 968531 

http://www.cinemuseum.gr/
http://www.imma.edu.gr/
http://www.noesis.edu.gr/
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www.olympicmuseum-thessaloniki.org  

 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 2OO1 και στεγάζεται στο κτίριο της στρατιωτικής 

στάσης, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1891 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Pierro Arrigoni. Φιλοξενεί πολλά και σπάνια 

εκθέματα του σιδηρόδρομου, όπως γνήσια οχήματα, εστιατόριο και κλινάμαξα του Orient Express, ατμομηχανές, 

βαγόνια, στολές, τηλέγραφους, εργαλεία και αρχειακό υλικό. 

Μοναστηρίου 7Β – Στρατιωτική Στάση 

Τηλέφωνο: 2310 599134 

www.sfsth.gr  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το ΜΦΘ είναι το μοναδικό κρατικό μουσείο για τη φωτογραφία στην Ελλάδα, επιχειρώντας να προσεγγίσει όλες τις 

διαφορετικές χρήσεις του φωτογραφικού μέσου. 

Πραγματοποιεί δράσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι συλλογές και τα αρχεία του αποτελούνται από 

περισσότερα από 100.000 φωτογραφικά αντικείμενα. Το Μουσείο διοργανώνει το διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας 

PhotoBiennale. 

Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης ,Ναυάρχου Βότση 3 

Τηλέφωνο: 2310 566716 

http://www.thmphoto.gr/  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

Η έκθεση, που οργανώθηκε από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο όψεις της 

ιστορίας της Θεσσαλονίκης διαχρονικά. 

Λευκός Πύργος 

Τηλέφωνο: 2310 267832 

www.lpth.gr  

 

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στο Μουσείο εκτίθενται φωτογραφίες και αντικείμενα σχετικά με την ιστορία της εβραϊκής παρουσίας στη 

Θεσσαλονίκη από την ίδρυση της πόλης. μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Περιλαμβάνει επίσης βιβλιοθήκη η οποία αποτελεί κέντρο τεκμηρίωσης για την ιστορία, τα έθιμα και τη γλώσσα 

των Σεφαραδιτών Εβραίων. 

Αγίου Μηνά 13 

Τηλέφωνο: 2310 250406 

www.jmth.gr  

http://www.olympicmuseum-thessaloniki.org/
http://www.sfsth.gr/
http://www.thmphoto.gr/
http://www.lpth.gr/
http://www.jmth.gr/
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ΟΙΚΙΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΤΑΤΟΥΡΚ 

Ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, γεννήθηκε το 1881 στον χώρο που 

σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο. 

Εδώ πέρασε τα νεανικά του χρόνια και μεταξύ του1907 – 1911 χεδίασε το όραμά του για μία ελεύθερη χώρα. Το 

κτίριο δωρήθηκε από την Ελλάδα στην Τουρκία το 1937 και τον Νοέμβριο του 1953 άνοιξε τις πόρτες του ως 

Μουσείο. 

Αγίου Δημητρίου 151 

Τηλέφωνο: 2310965070 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η μόνιμη συλλογή του μουσείου παρουσιάζει την επανάσταση του 1821, τον Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκανικούς 

πόλεμους, τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 40-41, την εισβολή των γερμανικών δυνάμεων, 

τη Μάχη της Κρήτης, την Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα και τη δράση του ελληνικού στρατού στη Μέση Ανατολή 

καθώς και την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Άξονα. 

Γρηγορίου Λαμπράκη 4 

Τηλέφωνο: 2310 249803 

www.warmuseumthessaloniki.com  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Σε ένα ιστορικό για την ύδρευση της πόλης κτιριακό συγκρότημα στην περιοχή των Σφαγείων, το παλιό Κεντρικό 

Αντλιοστάσιο του άλλοτε Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (σήμερα Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), στεγάζεται το Μουσείο 

Ύδρευσης. Το συγκρότημα κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα (1890-94) σε απόσταση περίπου 1.500 

μέτρων από τα δυτικά τείχη του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. 

26ης Οκτωβρίου 19 

Τηλέφωνο: 2310 514029 

www.eyath.gr  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 

Το Μουσείο Ραδιοφωνίας είναι ένα μικρό μουσείο που βρίσκεται στην Νότια πύλη της Έκθεσης (ΧΑΝΘ). Παραμένει 

ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια της ετήσιας ΔΕΘ, ενώ την υπόλοιπη χρονιά δέχεται επισκέψεις ενδιαφερομένων 

κατόπιν ραντεβού. 

Στους χώρους του φιλοξενούνται και διατηρούνται πάσης φύσεως υλικά, σχετικού άμεσα ή έμμεσα με τη φωνή και 

τον ήχο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα κάποια από τα μηχανήματα του ιδρυτή του πρώτου ραδιοφώνου των 

βαλκανίων. 

ΔΕΘ 

Τηλέφωνο: 2310 299445-6 

www.radiomuseum.gr  

http://www.warmuseumthessaloniki.com/
http://www.eyath.gr/
http://www.radiomuseum.gr/
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Στο Μουσείο παρουσιάζεται φαρμακευτικό υλικό που αναφέρεται στην Ιστορία της Φαρμακευτικής επιστήμης στην 

Ελλάδα (όργανα, σκεύη, έπιπλα, μηχανήματα, βιβλία, συνταγές, φυτολόγια, δρώγιες, φαρμακευτικές ουσίες, 

φαρμακοτεχνικές μορφές). Είναι το μοναδικό Φαρμακευτικό Μουσείο στην Ελλάδα. 

Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, Φοίνικας 

Τηλέφωνο: 2310 471176 

www.fsth.gr/museum.el.aspx  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Οι δραστηριότητες του Ι.Α.Π.Ε. αφορούν κυρίως το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής 

(1922) και της Ανταλλαγής των Πληθυσμών (1923-24) από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Οι 

ερευνητικές προσπάθειες επίσης περιλαμβάνουν τον ελληνισμό της Ανατολικής Ρωμυλίας, τον ελληνισμό της 

Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου που εξαιρέθηκε από τη Συνθήκη Ανταλλαγής των Πληθυσμών, και 

τους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Ακόμη, τους Έλληνες μετανάστες 

και ομογενείς στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία, καθώς και τους ελληνικής καταγωγής πληθυσμούς από 

τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Αλβανίας, που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα τις δεκαετίες 1990 και 

2000. 
 

Ανδρέα Παπανδρέου 29Α 

55134 Καλαμαριά 

Τηλέφωνο: 231 043 2091 

www.iape.org.gr  

 

ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Το Βαφοπούλειο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ζεύγους Γεωργίου και Αναστασίας Βαφοπούλου, οι οποίοι το 

Νοέμβριο του 1979 αποφάσισαν να διαθέσουν την περιουσία τους για τη δημιουργία ενός πολιτιστικού κέντρου. Το 

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο αποτελείται από δύο κτίρια συνολικής έκτασης 4000 τ.μ. και χρησιμοποιείται για 

διάφορες πνευματικές, καλλιτεχνικές, εκθεσιακές και εικαστικές δραστηριότητες. Διαθέτει θέατρο χωρητικότητας 

180 ατόμων, αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων που φιλοξενεί μέχρι 150 άτομα, τρεις εκθεσιακούς χώρους καθώς 

και ισάριθμες βιβλιοθήκες (παιδική δανειστική βιβλιοθήκη, πληροφοριακό τμήμα, αναγνωστήριο και δανειστική 

βιβλιοθήκη) που διαθέτουν συνολικά 51.000 τόμους βιβλίων. Η μόνιμη συλλογή συμπεριλαμβάνει διάφορες τάσεις 

της σύγχρονης εικαστικής τέχνης. Η συλλογή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα των Γουναρόπουλου, Χαλεπά, 

Ανδρέου, Ζογλοπίτη, Τέτση, Λούστα, Μπότσογλου. 
 

Γ. Βαφόπουλου 3, Ντεπώ  

Τηλέφωνο: 2310424132-3, FAX 2310412143 

https://www.facebook.com/Βαφοπούλειο-Πνευματικό-Κέντρο-390093767776679/  

http://www.fsth.gr/museum.el.aspx
http://www.iape.org.gr/
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%86%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/1979
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
https://el.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%96%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://www.facebook.com/Βαφοπούλειο-Πνευματικό-Κέντρο-390093767776679/
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Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι πολυθεματικό μουσείο και σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των παιδιών ηλικίας 4-12 ετών και των οικογενειών τους. Λειτουργεί από τον Μάιο του 1995. 

Από το 2012 το Μουσείο φιλοξενεί τις ακόλουθες μόνιμες εκθέσεις: 

Στη «Μαγική Παιχνιδοχώρα»: Μόνιμη έκθεση παιχνιδιών με τίτλο «παίζοντας με ξεχασμένα κουρδιστά 
τσίγκινα παιχνίδια». 
 Σε «Μια τάξη απ’ τα χρόνια τα παλιά»: Μόνιμη έκθεση εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Μάθε παιδί μου 
γράμματα του Θεού τα πράματα…», νοσταλγικές μνήμες από τα σχολικά χρόνια του παππού και της γιαγιάς. 
Διδακτικά βιβλία, έγγραφα, αντικείμενα της σχολικής ζωής, πλάκες και κοντυλοφόροι, σάκες και ποδιές, 
σχολικά βιβλία συμπληρώνουν την εικόνα της πιο γλυκιάς θύμησης, της παραδοσιακής σχολικής τάξης. 
 

Γρηγορίου Λαμπράκη και Κλεάνθους 57 Θεσσαλονίκη Ελλάδα  

Τηλεφωνο: 2310913047  
 paidikomouseio@gmail.com  

mailto:paidikomouseio@gmail.com

