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O μαγικός κόσμος τ ης μουσικής
και τ ης ελ λην ικής μυθολογίας

Αρχαιοελ λην ικά Επιτ ραπέζ ια 
Στρατηγικής και Όξυνσης τ ου Νου !

Μέσα από μια διαδραστική περιήγηση θα μάθουμε 
για την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία, τον Απόλλω-
να και τον Ερμή, τους διαφορετικούς τύπους αρ-
χαίας Ελληνικής λύρας (Χέλυς, Βάρβιτος, Σαμβύκη, 
Φόρμιγξ κ.ά.) αλλά και τον εξελιγμένο κινούμενο 
ζυγό της Κίθαρις του Χρυσού Αιώνα!

Επιπλέον, θα δούμε και θα ακούσουμε το τύμπα-
νον αλλά και σύγχρονα παραδοσιακά (μετεξέλιξη 
των αρχαίων) μουσικά όργανα όπως το μπουζούκι, 
το μπαγλαμαδάκι και ο τζουράς.

Συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή μελέτη με την αγάπη 
για τον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό: από τη Τριάδα 
στην Εννεάδα και από τη Σφαιρική Τριάδα στην Πέτ-
τεια (που παιζόταν σύμφωνα με ιστορικές πηγές από 
τον ίδιο τον Αχιλλέα για να προβλέψει την έκβαση 
του Τρωικού πολέμου) τα χειροποίητα αντίγραφα 
μας είναι διαθέσιμα μόνο στον εκθεσιακό χώρο του 
SEIKILO.

Θα παίξουμε μαζί τους και θα ακονίσουμε τη στρα-
τηγική μας σκέψη με τα ίδια μέσα που είχαν και οι 
πρόγονοί μας!

Η Φόρμιγξ και η Σαμβύκη, ανακατασκευές αρχαίων ελληνικών 
οργάνων, δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές όχι μόνο να ακού-
σουν αλλά και να παίξουν (κατόπιν σχετικής προετοιμασίας) τα 
διαφορετικά όργανα της Αρχαιότητας (κάτω)!

Ανακατασκευή του αρχαίου ελληνικού επιτραπέζιου στρατηγικής 
«Πέττεια», τον πρόδρομο του σύγχρονου σκακιού (κάτω)!

- αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα 
όπως η Λύρα του Απόλλωνα!

διαδραστική έκθεση αρχαίας μουσικής
διαδραστική έκθεση αρχαίων επιτραπεζίων στρατηγικής

– παίξτε και εσείς με τα παιχνίδια 
στρατηγικής που γαλουχήθηκε ο Μέ-
γας Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης και οι 
υπόλοιποι πρόγονοι μας!
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Η Χέλυς (με ηχείο κατασκευασμένο από αντίγραφο πραγματικού 
καυκάλου χελώνας) είχε, σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, 
κατασκευαστεί από τον ίδιο τον θεό Ερμή (κάτω).

Ο Αχιλλέας και ο Αίας εξασκούνται στην «πέττεια» κατά τον Τρω-
ϊκό Πόλεμο, σε σωζόμενο μελανόμορφο αγγείο, Κρατικό Μουσείο 
του Βερολίνου (κάτω).



Αρχαίο Τύμπανον

Η Λύρα του Πανός

(αριστερά) 
Βάρβιτος

Κίθαρις της Χρυσής Εποχής

Επιγώνιο

Πανδουρίδα

η έκθεση
Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ αποτελείται από 16 μουσικά όργα-
να, από την αρχαία Ελλάδα και τον υπόλοιπο αρχαίο κό-
σμο. Είναι διαθέσιμη προς επίσκεψη στο ιδιόκτητο μου-
σείο του SEIKILO, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 

Στα πλαίσια των επισκέψεων μας σε σχολεία και εκ-
παιδευτικούς χώρους, το πλήθος των οργάνων που πα-
ρουσιάζονται διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες και κατόπιν συζήτησης. 

Εδώ παρουσιάζονται φωτογραφίες μερικών εκ των 
αρχαίων μουσικών οργάνων που δύναται να εκτεθούν. 
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Γνωρ ί στε τ ον SEIKILO !
Μοναδικές εκδηλώσει ς , διαδραστικές εκθέσει ς , 
συναυλ ίες , σεμ ινάρια

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ SEIKILO έχει συ-
νεργαστεί με διεθνώς αναγνωρισμένους μουσικούς, 
ελληνικά πανεπιστήμια, ακαδημαϊκούς, ξεναγούς 
και παιδαγωγούς ώστε να διαμορφώσει μία μοναδι-
κή εκπαιδευτική εμπειρία βιωματικής αλληλεπίδρα-
σης με τον κόσμο της αρχαιοελληνικής μουσικής, 
της μυθολογίας και του πολιτισμού. 

Οι εκδηλώσεις μας προσαρμόζονται στο μουσικό 
επίπεδο και την ηλικία του εκάστοτε κοινού, επιτυγ-
χάνοντας έτσι μεγαλύτερη συμμετοχή των θεατών.

Μέχρι στιγμής, έχουμε διοργανώσει εκθέσεις και 
εκδηλώσεις σε μία σειρά από μουσεία και εκθεσια-
κούς χώρους όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Λευ-
κωσίας, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη 
Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τε-
χνολογίας Κοτσανάς στην Αθήνα, τη Villa Kerylos 
στο Beaulieu-sur-Mer της Γαλλίας κ.α.

Passage Festival - San Jean Cap Ferrat, France
Το Δώρο των Θεών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού - Θεσσαλονίκη
Το Κάλεσμα της Μούσας στο Αρχαιολογικό Μουσείο- Λευκωσία, Κύπρος
The Joy of Music Festival - Χονγκ Κονγκ
Ferrara Festival - Ferrara, Italy
Pirenostrum - Boltaña, Spain
Rudolstadt Music Festival - Rudolstadt, Germany
Cremona Music Festival - Cremona, Italy
Medieval Music in the Dales - Bolton Castle, Yorkshire, UK

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ 
ΣΕ ΕΛΛΆΔΆ & ΕΞΏΤΕΡΙΚΌ
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είπαν για εμάς
επισκέπτες και μουσικο ί 

από όλο τ ον κόσμο

Ο Πολυχώρος SEIKILO ξεχωρίζει 
για τις εξαιρετικές κριτικές που 
έχει δεχθεί από την αρχή της λει-
τουργίας του μέχρι σήμερα. 

Φέτος, για 3η συνεχόμενη χρο-
νιά, έλαβε το “Certificate of Ex-
cellence” από το Trip Advisor, 
ενώ βρίσκεται μονίμως στην κο-
ρυφή της ικανοποίησης των επι-
σκεπτών του AirBnB Experiences 
για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Για το λόγο αυτό, ο Πολυχώρος 
SEIKILO αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για φιλόμουσους 
τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη, ενώ έχει ήδη προ-
σκληθεί και πραγματοποιήσει εκδηλώσεις σε μουσεία, εκθε-
σιακούς χώρους και φεστιβάλ σε μία σειρά από χώρες στο 
εξωτερικό (Γαλλία, Κύπρος, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπα-
νία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ κ.λπ.). 

“Μια εμπειρία διαφορετική από τα συνηθισμένα, μια επίσκεψη 
στο παρελθόν με έναν τρόπο σύγχρονο, ευχάριστο και προσιτό 
σε όλους με τη βοήθεια νέων και ορεξάτων ανθρώπων.” - 
Φυλλιώ Τσακίρη, παιδαγωγός, Ελλάδα (Trip Advisor review) 

“Σε έναν εξαιρετικά καλαίσθητο χώρο συγκεντρώνεται 
γνώση χρόνων, με τη φρέσκια ματιά ανθρώπων με όραμα 
για την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και την έκθε-
ση του μέσα από πολύπλευρες εκφάνσεις. Αν επισκεφτεί-
τε την πανέμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται 
να επισκεφτείτε τον πολυχώρο SEIKILO!” - Artemis, Ελ-
λάδα (Trip Advisor review)

“An amazing experience. Teodoro was very charming 
and he is an expert. We recommend this tour to anyone 
who come to the city.” - Josue, Ελ Σαλβαδόρ (AirBnB 
Experiences review)

“Η αρχαία κιθάρα της Οργανοποιίας “Αναστάσιος” - Luth-
ieros αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. Ως 
οργάνο ειναι ταυτόχρονα παμπάλαιο και ολοκαίνουριο. 

Κουβαλαεί μια ιστορία πολλών 
αιώνων και την ίδια στιγμή 
αποτελεί μια πολύ σύγχρονη 
πρόκληση που απαιτεί μια 
δημιουργική προσέγγιση 
πάνω σε μουσικά αρχέτυπα.” 
- Ross Daily (επαγγελματίας 
μουσικός)

“Theodorus’s experience in 
the city of Thessalonica is one 
not to be missed for anyone 

interested in the ancient Greek music and culture. The-
odorus’s family have been recreating ancient Greek in-
struments for decades and especially those belonging 
to the Apollo style of music. I was pleasantly surprised 
to be part of this unique exposure to a variety of musi-
cal instruments and styles and I was deeply touched by 
Theodorus’s knowledge, humility and kindness. A very 
special indeed journey back in time via the mesmerising 
and magical channel of divine music!” - Chrysi and Alan, 
Μεγάλη Βρετανία (AirBnB Experiences review)

“Δείτε την υπέροχη βάρβιτο που με περισσή μαστοριά και αγά-
πη μου έφτιαξαν. Ελπίζω να γίνεται αντιληπτή η υψηλή ποι-
ότητα κατασκευής αλλά και η ομορφιά του οργάνου.” - Δρ. 
Νικόλαος Ξανθούλης (συνθέτης, καλλιτεχνικός σύμβουλος 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, επιστημονικός συνεργάτης της 
Ακαδημίας Αθηνών)

“Συστήνεται ανεπιφύλακτα ακόμη και για ανθρώπους που 
δεν έχουν ιδιαίτερη μουσική παιδεία. Σημαντικό ρόλο έχει 
και η εξαιρετική ξενάγηση από ανθρώπους που φαίνεται ότι 
κατέχουν το αντικείμενο. Ένα μουσείο που σίγουρα αξίζει 
να επισκεφθεί κανείς.” - Χρήστος Ζ, Ελλάδα (Trip Advisor 
review)

«Μια εμπειρία διαφορετι-
κή από τα συνηθισμένα, μια 
επίσκεψη στο παρελθόν με 

έναν τρόπο σύγχρονο, ευχάρι-
στο και προσιτό....»

Φυλλιώ Τσακίρη, παιδαγωγός
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Ross Daily (επάνω) με μία Αρχαία Κιθάρα της 
Χρυσής Εποχής. Από αριστερά προς τα δεξιά: Fu-
taba Sato (Ιαπωνία), Bettina de Guzman (Η.Π.Α.) 

και Marco Beltrami (συνθέτης του soundtrack 
της χολυγουντιανής ταινίας Ben-Hur, 2016). 



10      SEIKILO Experiences 

Επικοινωνία
τηλέφωνο. 2316 019 635 ή 6981 175 235
διεύθυνση. Βασ. Ηρακλείου 4, Θεσσαλονίκη 
ιστοσελίδα. www.seikilo.com
email. info@seikilo.com

Που θα 
μας βρείτε;
Ο εκθεσιακός χώρος του SEIKILO βρίσκεται στην καρδιά 

της Θεσσαλονίκης, μόλις 8 λεπτά με τα πόδια από την 

πλατεία Αριστοτέλους.
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MUSEUM OF 
BYZANTINE 

CULTURE


