
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ OPEN HOUSE Thessaloniki 2018  

BACK TO BASICS  

Το ΟΗΤ επιστρέφει την ημερομηνία που πρωτοξεκίνησε, στις 24-25 Νοεμβρίου, 7 χρόνια μετά!  

Το πλήρες πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων και διαγωνισμών, που θα ξεκινήσουν το 

Σάββατο 17 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 25 Νοεμβρίου με το καθιερωμένο 

πάρτυ λήξης!  

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του ΟΗΤ 2018 πέρα από τις ξεναγήσεις σε δημόσια και ιδιωτικά 

κτίρια (OPEN TOURS, 24-25/11) περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε χώρους παραγωγής και δημιουργίας 

(MADE IN Thessaloniki, 17-18/11), οργανωμένες διαδρομές (OPEN WALK, 17-

18/11)  προγραμματισμένες ξεναγήσεις σε ορισμένα κτίρια του προγράμματος και χώρους 

δημιουργίας οι οποίες απευθύνονται σε οργανωμένα εκπαιδευτικά τμήματα (OPEN SCHOOL, 19 & 

23/11), ποδηλατικές ξεναγήσεις (OPEN BIKE, 24-25/11), διαγωνισμούς φωτογραφίας (OPEN 

PHOTO, PHOTO MADE , OPEN HUNT). 

Ακόμα, με το πέρας τη εκδήλωσης το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει 

στο openhousethessaloniki.gr την αγαπημένη του ξενάγηση για το ΟΗT 2018  (OPEN VOTE). 

Οι αιτήσεις εθελοντών συνεχίζονται μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στον παρακάτω 

σύνδεσμο: http://www.openhousethessaloniki.gr/volunteers/application/ 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις παράλληλες δράσεις και τους διαγωνισμούς του 

ΟΗT 2018 θα βρείτε στην ιστοσελίδα openhousethessaloniki.gr 

Φωτογραφικό υλικό από προηγούμενες εκδηλώσεις θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.dropbox.com/sh/rlmhbhwa4g03t54/AACI3J3JUda1gAOjJlitIizwa?dl=0 
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Περισσότερες πληροφορίες: 

Ρενάτα Δούμα,  υπεύθυνη επικοινωνίας ΟΗΤ  

Τ: 6937213824 | Μ: info@openhousethessaloniki.gr | www.openhousethessaloniki.gr 

Facebook: Open House Thessaloniki 

Twitter: @openhousethess 

Instagram: Openhousethessaloniki 

  

Διοργάνωση: OPEN HOUSE GREECE 

H Εταιρεία Open House Greece είναι μία Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την 

προώθηση και προβολή της Αρχιτεκτονικής και του Πολιτισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω 

των ετήσιων δράσεων Open House σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2012 και 

ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια του Open House Worldwide (www.openhouseworldwide.org), που 

μεριμνά για την παγκόσμια προβολή κάθε εκδήλωσης Open House. 

Ο ΘΕΣΜΟΣ OPEN HOUSE  

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη και προώθηση της 

αρχιτεκτονικής. Η ιδέα ξεκίνησε από το Λονδίνο το 1992 και μέχρι σήμερα έχει διαδοθεί σε 

περισσότερες από 35 πόλεις ανά την υφήλιο. Η δράση Open House προσκαλεί το ευρύ κοινό να 

εξερευνήσει και να κατανοήσει την αξία της αρχιτεκτονικής και του δομημένου περιβάλλοντος.  

Κάθε χρόνο, για ένα διήμερο, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον ανοίγουν τις 

πύλες τους στο κοινό δωρεάν, και η πόλη μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό μουσείο, με εκθέματα τα ίδια 

της τα κτίρια και την αρχιτεκτονική τους. 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@openhousethessaloniki.gr
http://www.openhousethessaloniki.gr/
http://www.openhouseworldwide.org/

