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The Urban Game Sketchbook

Organized by the Ephorate of Antiquities of Piraeus and Islands in cooperation with 
the Elliniki Etairia Society for the Environment and Cultural Heritage and the Hel-
lenic Maritime Museum.

The Urban Game Locked is part of the celebratory events for the European Year of 
Cultural Heritage under the slogan: “Our Heritage: where the past meets the future”, 
of the International Museum Day 2018 with the theme “Hyperconnected museums: 
New approaches, new publics” and of the Sea Days 2018 of the municipaltity of Pi-
raeus.

The Urban Game Sketchbook

Διοργανώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία 
με την Ελληνική Εταρειά Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Ναυτικό Μουσείο 
Ελλάδος. 

Το The Urban Game Sketchbook εντάσσεται στις εκδηλώσεις εορτασμού του 
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς με σύνθημα: «Η κληρονομιά μας, 
το παρελθόν συναντά το μέλλον», της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2018 με θέμα 
«Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό» και στις Ημέρες Θάλασσας 
2018 του Δήμου Πειραιά.



The Urban Game Sketchbook - Συνοπτική περιγραφή της δράσης

Μετά από δύο επιτυχημένες εφαρμογές, το The Urban Game επέστρεψε το 2018 
μετατρέποντας τον αρχαιολογικό χώρο των Νεώσοικων της Ζέας σε Adventure Game. 
Για τρία διαδοχικά τριήμερα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε μια 
ιδιαίτερη εκδήλωση που συνδυάζει με ξεχωριστό τρόπο gaming, τέχνη, πολιτισμό και 
ψηφιακό περιβάλλον, στο The Urban Game Sketchbook.
Οι Νεώσοικοι ήταν στην αρχαιότητα επιμήκη κτήρια που στέγαζαν τις τριήρεις του 
Αθηναϊκού στόλου. Σήμερα κατάλοιπά τους σώζονται σε υπόγειους χώρους σύγχρονων 
κτηρίων, μίας πολυκατοικίας και ενός σχολείου στην Ακτή Μουτσοπούλου. Αυτός ο 
αυτόνομος αρχαιολογικός χώρος που μέχρι σήμερα αποτελούσε ένα συμβολικό και 
ουσιαστικό «κενό» μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον της πόλης, γίνεται ζώνη γνώσης και 
ψυχαγωγίας.
Το πρόγραμμα συνδυάζει ψηφιακές καλλιτεχνικές προβολές με ένα παιχνίδι Adventure, για 
πρώτη φορά εντός ενός αρχαιολογικούς χώρου. 
Το The Urban Game SKecthbook επιχειρεί να επανασυνδέσει τον αρχαιολογικό χώρο με το 
ευρύτερο αστικό περιβάλλον του. Χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία υπό τη μορφή 
διαδραστικών και εκπαιδευτικών εμπειριών στοχεύει να συμβάλλει στην κατανόηση από 
την πλευρά του επισκέπτη τόσο του ίδιου του μνημείου και της λειτουργίας του όσο και της 
διαχρονικής εξέλιξης του ιστορικού τοπίου. Παράλληλα, επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη 
σχέση της τοπικής κοινωνίας με τον αρχαιολογικό χώρο αναδεικνύοντας τη συμβολική του 
αξία και καθιστώντας το μνημείο ενεργό πόλο της σύγχρονης κοινωνικής ζωής. 

The Urban Game Sketchbook - Brief description

After having two successful implementations, The Urban Game returned in 2018, turning 
the archaeological site of the Zea Shipseds into an Adventure Game. For three consecutive 
3-day weekly events, visitors had the chance to participate in a project that combines in a 
special way gaming, art, culture and digital environment, The Urban Game Sketchbook.
The Shipseds were the buildings that sheltered the athenian triremes in ancient times. 
Today, their remnants are secluded inside basements of modern buildings, an apartment 
building and a school at Akti Moutsopoulou street. This autonomous archaeological site 
that has been until now both a symbolic and a literal “void” inside the contemporary urban 
environment, turned into a zone of entertainment and education.
The project combines digital works of art with an Adventure game, for the first time inside 
an archaeological site.
The Urban Game Sketchbook attempts to reconnect the archaeological site with its 
adjacent urban fabric. By using new technologies in the form of interactive and educational 
experiences it targets to enhance the visitors’ understanding of the monument and its 
functions as well as of the evolution of the historical context. At the same time it aims to 
redefine the relationship between local society and the archaeological site by highlighting 
its symbolic value and rendering the monument a vital pole of social life.





Ερημιές
Παραγωγή, Μουσική Σύνθεση: Marius Mathiszik
Χορός: Θάλεια Δημητρακοπούλου 

Έχοντας μεγαλώσει στην Δυτική Γερμανία, ο καλλιτέχνης σύμφωνα με τα λεγόμενα του είναι συνηθισμένος να 
ζει εντός ενός κόσμου με επίκεντρο την ορθή λειτουργία που διαμορφώνουν οι βιομηχανικές και εργασιακές 
ανάγκες. Εκεί, εργοστασιακές μονάδες που εγκαταλείφθηκαν έπειτα από την πτώση της παραγωγής χάλυβα και 
κάρβουνου έχουν πλέον επαναχρησιμοποιηθεί ως αστικά πάρκα, μουσεία ή σύγχρονα πολυτελή διαμερίσματα. 
Στην Αθήνα από την άλλη μεριά, παρόλη την υψηλή ζήτηση εκτάσεων γης, υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι αφημένα 
να καταστραφούν, δημιουργώντας «ερημιές» ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα. 
Οι ερημιές αυτές είναι τα μέρη που παίζαμε όταν είμασταν παιδιά, είναι πηγές φαντασίας που δηλώνουν την 
ομορφιά της αυτονομίας, στεκούμενα ως σημεία αναφοράς εν μέσω μιας περιόδου ραγδαίων αλλαγών. Είμαστε 
κάτοικοι πόλεων – κόσμων που συμπιέζονται υπό την πίεση της οικονομίας, του πόθου της αποδοτικότητας, της 
χρηματικής απόδοσης και του αστικού εξευγενισμού (gentrification). Και πλέον έχουμε προσαρμοσθεί κατάλληλα.

Wastelands

Production, Music composition: Marius Mathiszik
Dance: Thaleia Dimitrakopoulou 

Having grown up in Western Germany, the artists, as he claims, is used to be living in a functional world centered 
arround industry and labour needs. There, industrial units that were abandonded after the rapid decline of steel 
and coal production are now being reused as urban parks, museums or modern chic - lofts.In Athens on the other 
hand, albeit the high demand of land, there are buildings that are left to rot, thus creating wastelands in between 
blocks. 
Those wastelands are places where we used to play when we were children, they are sources of imagination 
advocating the beauty of autonomy, still standing as reference points in a time of rapid changes. We inhabit a 
city - world that buckles under the weight of economic pressure, the lust for efficiency, money making and con-
sequently gentrification. And we have adjusted accordingly



Watair
Παραγωγή/Επιμέλεια: Νίκος Φύτας
Χορογραφία: Γεωργία Μήκου
Performers: Νάλια Ζήκου, Γεωργία Μήκου
Μουσική: Voz Bemol- Morning Illusions

Δυο στοιχεία: το νερό και ο αέρας. Υπάρχουν παντού, ορατά ή μη. Το ένα κινεί το άλλο. Ο αέρας δυναμώνει, η 
θάλασσα αγριεύει. Τα μόρια του αέρα μετατρέπονται σε νερό και το αντίθετο. Υπάρχει συνεχής μετατροπή της 
ύλης.

Watair

Direction/Edit: Nikos Fytas
Choreography: Georgia Mikou
Performers: Nalia Ziku, Georgia Mikou
Music: Voz Bemol- Morning Illusions 

They are everywhere. You can see them or not. When the air is getting strengthened, sea becomes wavy. Air 
molecules could turn into water molecules and the opposite.



Συν - Είμαι
Σύλληψη, Επιμέλεια, Συντονισμός: Βάσια Βαλκανιώτη
Εμφανίζονται - Andrea Applebee, Ανδριάνα Γυμνοπούλου
Κείμενο, αφήγηση - Ανδριάνα Γυμνοπούλου
Βίντεο - Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου

-Ευτυχώς που δεν είναι όλα διαθέσιμα στη σκέψη-
Από ένα κοινωνικό πλαίσιο που συχνά επιβάλλει φυσικούς και αισθητηριακούς περιορισμούς, σε ένα άλλο 
περιβάλλον όπου -τουλάχιστον- η αναζήτηση διατηρείται ζωντανή. Με οδηγό την αναπνοή, τον έμφυτο ρυθμό, 
το φως και τη σκιά, σαν σε ένα ‘κενό τόπο’, σε μια άλλη ‘εστία’, δυο γυναίκες συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν 
στον αρχαιολογικό χώρο των Νεώσοικων της Ζέας.
Το βίντεο δημιουργήθηκε από μαγνητοσκόπηση μέρους συνάντησης στα πλαίσια του έργου Flying Duets, που 
υποστηρίζεται από το Start – Create Cultural Change.

Syn-Eimai 

Concept, coordination, facilitation - Vassia Valkanioti
Featuring - Andrea Applebee, Andriana Gymnopoulou
Text, narration - Andriana Gymnopoulou
Video - Vera Iona Papadopoulou

-Luckily, not everything is available for thought-
From a social context which often implies natural and sensory limitations, in another environment where - at 
least - the search is kept alive. Guided by the breath, the inherent rhythm, light and shadow, as if in a ‘void’, in 
another ‘hestia’ (in Greek, ‘home’) two women coexist and interact in the archaeological site of Zea Shipseds.
The video was created by the filming of a Flying Duets’ encounter, a project supported by Start - Create Cultural 
Change.



Πολύπλουμο
Παραγωγή: Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων
Σκηνοθεσία/Εκτέλεση: Ανδριώτη Νιόβη, Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Δρουσιώτης 
Χαράλαμπος, Παναγόπουλος Θεόδωρος 

Το ντοκιμαντέρ “Πολύπλουμο” παρουσιάζει την καθημερινή ιεροτελεστία του κύριου Αποστόλη στο παλαιοπωλείο 
του στο Μοναστηράκι. Ξεκινάει την μέρα του από τις 6 το πρωί, αρκετές ώρες πριν ανοίξουν τα διπλανά μαγαζιά. 
Φτιάχνει κορνίζες, κάδρα τα οποία ξύνει, βάφει και ξεμοντάρει μεταξύ άλλων. Εξηγεί πως δεν έχει καθόλου 
δουλειά και τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά παρόλα αυτά έχει τις γάτες του να τον συντροφεύουν καθώς 
δουλεύει ασταμάτητα. Δεν διστάζει πάντως να αναφέρει τις παλιές εποχές και τις περιπέτειές του ταξιδεύοντας 
σε όλη την Ευρώπη, τις οποίες νοσταλγεί. Μέσα στο μικρό δρόμο της Νορμανού έχει δημιουργήσει έναν χώρο 
στον οποίο μπορεί να μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή και να κρατάει τις αναμνήσεις του και την παλιά του ζωή 
ζωντανή ονομάζοντας το “Πολύπλουμο”, μια λέξη από την Ιλιάδα του Ομήρου.

Polyploumo

Production: Audiovisual Media Lab
Direction/Execution: Andrioti Niovi, Vasilopoulou Evaggelia, Drousiotis 
Charalambos, Panagopoulos Theodoros 

The documentary “Polyploumo” presents the daily routine of Mr Apostolis in his old antique shop in Monastira-
ki, Athens. He begins his day at 6 in the morning, several hours before the neighbouring shops open. He makes 
frames that he scratches, paints and breakes down, among others. He explains that things whith his job are 
not going well and it is difficult to make ends meet but he has his cats as companions since he works non stop. 
He speaks about the old times and his sherished adventures throughout Europe. At the Normanou alley he has 
created a space where he is able to be transported in another age and keep his memories alive by calling it 
“Polyploumo”, a word from Homers Heliad.



Ε1
Production: Audiovisual Media Lab
Direction/Execution: AML student team
Editing: Zoi Chatzi

Piraeus, Summer 2016. The number of refugees that arrive in Greece has been rising greatly. The state is not able 
to tend to and integrate them through standard means. So they are forced to make improvised lodgings at the 
port of Piraeus. The refugees of the E1 gate, having escaped death’s grop, try to adjust to the new circumstances 
of living, in order either to stay in Greece or travel to other European countries. The camera of a student team 
of the department of Communication and Media is there to note some moments of the daily routine of the 
refugees, the problems they have to cope with and also the assistance of volunteers and other self organized 
groups that stand by their side.

E1

Παραγωγή: Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων
Σκηνοθεσία/Εκτέλεση: Ομάδα φοιτητών ΕΜΜΕ
Μοντάζ: Ζωή Χατζή

Πειραιάς, καλοκαίρι του 2016. Οι προσφυγικές ροές που φτάνουν στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Ο 
κρατικός μηχανισμός αδυνατεί μέσα από τις υπάρχουσες δομές να περιθάλψει και να ενσωματώσει πρόσφυγες 
και μετανάστες. Έτσι αυτοί αναγκάζονται να στήσουν πρόχειρα καταλύματα στο λιμάνι του Πειραιά. Στην πύλη Ε1, 
οι πρόσφυγες, έχοντας γλυτώσει από τον θάνατο, προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες διαβίωσης, 
με σκοπό είτε να παραμείνουν στην Ελλάδα είτε να μεταβούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κάμερα μίας ομάδας 
φοιτητών του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι εκεί για να παρατηρήσει και να 
καταγράψει μερικές στιγμές της καθημερινότητας των προσφύγων, τα προβλήματα που έρχονται αντιμέτωποι, 
αλλά και την συνεισφορά εθελοντών και κάποιων αυτοοργανωμένων ομάδων που βρίσκονται στο πλευρό τους. 



Louis
Production: Audiovisual Media Lab
Direction/Execution: Despoina Kalogianni, Aria Saridi

Louis. He could be a person. He is a book character. It is also the name of a local traditional coffee place at the 
area of Keramikos. The documentation of the daily routine of people that drink their morning coffee. The camera 
functions as an instrument that documents the routine of a coffee place filled with “permanent residents” who 
like spending their mornings there. This ritual is occuring over coffee tables, inside cups, during the infinite 
die throws of tavli, alongside with the conversations and the silent moments that accompany them. After two 
weeks, this daily documentation comes as a result of the connection and familiarization of those people with 
the camera, living it be a spectator to everything that has been happening.

Λούης

Παραγωγή: Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων
Σκηνοθεσία/Εκτέλεση: Δέσποινα Καλογιάννη, Άρια Σαρίδη 

Λούης. Θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος. Είναι ήρωας βιβλίου. Είναι όμως, κι ένα συνοικιακό καφενείο 
στην περιοχή Κεραμικού. Η καταγραφή της καθημερινότητας ανθρώπων, που πίνουνε τον πρωινό τους καφέ. H 
κάμερα λειτουργεί ως όργανο καταγραφής της ρουτίνας αυτού του καφενείου, που είναι γεμάτο από «μόνιμους» 
θαμώνες που περνάνε τις πρωινές τους ώρες εκεί. Η καθημερινή αυτή ιεροτελεστία εξελίσσεται πάνω στα 
τραπεζάκια του καφενείου, μέσα στα φλιτζάνια του καφέ, στις άπειρες ζαριές του τάβλι, στις συζητήσεις και τις 
σιωπές που συνοδεύουν όλα αυτά. Σε βάθος δύο βδομάδων η αποτύπωση της καθημερινότητας αυτής έρχεται 
ως αποτέλεσμα της επαφής και της εξοικείωσης των ανθρώπων αυτών με την κάμερα, αφήνοντάς την ως έναν 
απλό θεατή σε όσα συμβαίνουν μέσα στο καφενείο. 



The Wooden Walls
Hellenic Maritime Museum, Zea Harbour project

There are certain moments where history and fate meet at a single time in a single place, to shape a turning 
poin in man’s unending search for freedom.
The battle of Salamis in 480 b.C. was one of those rare moments...

Τα Ξύλινα Τείχη

Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Zea Harbour Project

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ιστορία και πεπρωμένο συναντιούνται στο ίδιο μέρος και στην ίδια περίοδο στην 
αναζήτηση του ανθρώπου για την ελευθερία.
Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. ήταν μία από αυτές...







Ομάδα Έργου

Διαχείριση Έργου
Νίκος Βανδώρος

Σχεδιασμός και Design 
Δημήτρης Χαλιάσος, Νίκος Βανδώρος

Προγραμματισμός
Ιάσονας Τόλης
Θανάσης Κουτσόπουλος

Επιμέλεια Έκθεσης & Συντονισμός 
Δώρα Ευαγγέλου 

Συνεργάτης Έργου
Μανώλης Παπαδάκης

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην εθελόντρια 
Μαρία Λουίζα Καραγιώργου, στον συντηρητή 
αρχαιοτήτων Παναγιώτη Δεδεβέση στην 
μαρμαροτεχνίτη Ελένη Μαζαράκη και στο  
Νίκο Μύρτου, υπεύθυνο του Εργαστηρίου 
Οπτικοακουστικών Μέσων, για την πολύτιμη 
βοήθειά τους στην υλοποίηση της δράσης. 

Project Team

Project Management
Nikos Vandoros

Design 
Dimitris Chaliasos, Nikos Vandoros

Programming
Jason Tolis
Thanasis Koutsopoulos

Exhibition Curation & Coordination 
Dora Evangelou 

Project Assistant
Manolis Papadakis

Special thanks to Maria Louiza Karagiorgou, 
volunteer, to Panagiotis Devesis, conserva-
tor of antiquities, to Eleni Mazaraki, marble 
craftsman and to Nikos Myrtou, head of the 
Audiovisual Lab, for their valuable assistance 
to the project implementation.


