
 

  
 

 

Αζήλα, 15 επηεκβξίνπ 2017 
 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017  

 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Από ηε Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ηεο ΟΣΟΔ αλαθνηλώλεηαη ε πξώηε θάζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ησλ Πνιηηηζηηθώλ Μνλνπαηηώλ ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ. 

Τπελζπκίδεηαη, όηη γηα όιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο απαηηείηαη ε έγθαηξε δήισζε 
ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα πξηλ ην θάζε ξαληεβνύ. 

Δπίζεο, ππελζπκίδνπκε ηελ αλάγθε έγθαηξεο πξνζέιεπζεο ζηα ξαληεβνύ, δει. 10 – 15 
ιεπηά λσξίηεξα. Έηζη δηεπθνιύλεηαη ε έλαξμε ησλ μελαγήζεσλ, όπσο έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνπο 
ππεύζπλνπο ησλ ρώξσλ πνπ επηζθεπηόκαζηε.  

 

 

Σν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έρεη σο εμήο: 
 

 

1. ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΜΟΤΔΗΟ  
(Βαζηι. νθίαο 22, ηει. 213 213 9500, ζηαζκόο Μεηξό Δπαγγειηζκόο) 

ΠΔΜΠΣΖ 5 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2017  ΩΡΑ 17:30 

Έθζεζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο κε ζέκα «ΟΜΑΓΑ ΣΔΥΝΖ»-100 ρξόληα. 

Φηινμελείηαη ζην Βπδαληηλό Μνπζείν επεηεηαθή έθζεζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο «ΟΜΑΓΑ ΣΔΥΝΖ», ηεο 
νπνίαο ν ξόινο ήηαλ θαηαιπηηθόο γηα ηελ λεόηεξε ειιεληθή ηέρλε θαη ηε γέλλεζε ηνπ κνληεξληζκνύ ζηελ 
Διιάδα. 

Γεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Νηθόιανπ Λύηξα (1883-1927, γηνο ηνπ Νηθεθόξνπ) κε ηνπο Οδπζζέα 
Φσθά (1857-1946), Πεξηθιή Βπδάληην (1893-1974), Κσλ/λνο Παξζέλεο (1878-1967), Κσλ/λνο Μαιέαο 
(1879-1928), Θεόθξ. Σξηαληαθπιιίδεο (1881-1955), Λπθνύξγνο Κνγεβίλαο (1887-1940), Νηθ. Οζσλαίνο 
(1877-1950), Όζσλ Πεξβνιαξάθεο (1887-1974), ηαύξνο Καληδίθεο (1885-1955), Γεκ. ηεθαλόπνπινο 
(1881-1932), Μηρ. Σόκπξνο (1889-1974), Γξεγ. Εεπγώιεο (1886-1950) θ.α. 

Δθηίζεληαη 147 έξγα ηνπο έλαλ αηώλα κεηά. Μηα ζπλάληεζε κε θνξπθαίνπο θαιιηηέρλεο ηνπ πξώηνπ κηζνύ 
ηνπ 20νπ αηώλα. 

Ραληεβνύ εληόο ηνπ Μνπζείνπ, ζην πξναύιην. 

Δίζνδνο :  8 € 
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2. ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΗΓΡ. ΣΑΤΡΟ ΝΗΑΡΥΟ (ΚΠΗΝ) 
(Σέινο Λεσθ. πγγξνύ 234, ηει. 216 809 1000) 

 

ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2017 

 

 

Α. ΔΘΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ ΚΖΝΖ. 

 

Από ηνλ Μάξηην 2017 εγθαηαζηάζεθε ζην ΚΠΗΝ, ζε έλα θηήξην αξρηηεθηνληθό θόζκεκα, έθηαζεο 
28000ηκ. Έλα από ηα πην ζύγρξνλα παγθνζκίσο, πςειήο αηζζεηηθήο, θνξπθαίαο αθνπζηηθήο κε άξηηεο 
ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο, πνπ αλαβαζκίδεη ηελ εκπεηξία ηεο Όπεξαο. 

 

 

Β. ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ. 

 

Απνηειεί ηνλ ζεκαηνθύιαθα ηεο γξαπηήο πλεπκαηηθήο παξαθαηαζήθεο ησλ Διιήλσλ, ηελ Κηβσηό ελόο 
κνλαδηθνύ πινύηνπ, όπνπ θαηαγξάθεηαη ε πνξεία ηεο ειιεληθήο ζθέςεο θαη ηζηνξίαο, πνπ δηαρέεηαη ζηελ 
θνηλσλία. Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, εζληθή κλήκε, αέλαε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, έλλνηεο πνπ δηέπνπλ 
ηνλ ζεζκό ηεο. ηαδηαθά πξνρσξνύλ νη εξγαζίεο κεηεγθαηάζηαζεο ζην ΚΠΗΝ. 

 

 

Γ. ΠΑΡΚΟ ΣΑΤΡΟ ΝΗΑΡΥΟ. 

 

πλδεδεκέλν ελλνηνινγηθά, ιεηηνπξγηθά θαη ηνπνγξαθηθά κε ηε Δζληθή Λπξηθή θελή θαη ηελ Δζληθή 
Βηβιηνζήθε, ην Πάξθν ηαύξνο Νηάξρνο απνηειεί έλα δσληαλό θαη δσηηθό πλεύκνλα πξαζίλνπ, κηα αλάζα 
δσήο γηα ηελ Αζήλα θαη κηα ζεκαληηθή πξνζζήθε ζε κηα πόιε κε ηνπο ιηγόηεξνπο θαηά θεθαιήλ ρώξνπο 
πξαζίλνπ ζηελ Δπξώπε.  

Σν Πάξθν ηαύξνο Νηάξρνο επηθπιάζζεη ζηνπο επηζθέπηεο πνιιέο εθπιήμεηο. Έλα θαηαπξάζηλν ηνπίν 
από θήπνπο κε κηα κεγάιε πνηθηιία από δέληξα, θπηά, ζηληξηβάληα, αιέεο, κνλνπάηηα, θαη αλνηρηνύο 
ρώξνπο θαζηζηά ηελ θάζε επίζθεςε κνλαδηθή 

Ζ θνξπθή ηνπ ιόθνπ πξνζθέξεη παλνξακηθή ζέα ηεο ζάιαζζαο, ηεο Αθξόπνιεο, θαζώο θαη ηνπ Πάξθνπ 
θαη ηεο Αγνξάο, αλάκεζα ζηε Βηβιηνζήθε θαη ηε Λπξηθή θελή. 

Έλα πξαγκαηηθό πνιηηηζηηθό ζηνιίδη, πνπ έιεηπε από ηε ζύγρξνλε Διιάδα. 

 

 

Ζ Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ζα επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ ηελ μελάγεζε θαη 
θαηόπηλ ζα θαηαξηίζεη θαηαιόγνπο ζπκκεηερόλησλ θαη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζα νξγαλώζεη 
ηηο νκάδεο επίζθεςεο. 

Ζ πξώηε επίζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ κήλα Οθηώβξην. Αλακέλνπκε από ην ΚΠΗΝ λα καο 
θαζνξίζεη ώξα θαη εκεξνκελία. 
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3. ΓΗΑΝΝΔΝΑ  

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 10 – ΑΒΒΑΣΟ 11 – ΚΤΡΗΑΚΖ 12   ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2017 

 

Σξηήκεξν ηαμίδη-επίζθεςε ζην κεγαιύηεξν θέληξν ηεο Β.Γ. Διιάδαο, πινύζην ζε νκνξθηά, ιακπξή 
ηζηνξία, έλα βήκα θαη κηα δξαζθειηά από ηα παηήκαηα ηεο ηζηνξίαο ζηε ζύγρξνλε πόιε. 

Αλαρώξεζε ηελ Παξαζθεπή 10/11, ώξα 17:00. 

Ση ζα επηζθεθζνύκε, πνπ ζα πεξπαηήζνπκε: 

άββαην πξσί: Αλαρώξεζε από ην Ξελνδνρείν ώξα 9:30πκ 

 Αξραηνινγηθό Μνπζείν: Οη ζπιινγέο ηνπ θαιύπηνπλ κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν από ηελ 
θαηώηεξε παιαηνιηζηθή, πξηλ 250.000 ρξόληα, έσο θαη ηελ ύζηεξε Ρσκατθή επνρή (3νο αη. κΥ). 

 Κάζηξν Ησαλλίλσλ: Κηίζηεθε από ην 528κΥ από ηνλ Ηνπζηηληαλό, σο κέξνο ηνπ ζρεδίνπ 
νρύξσζεο ηνπ Βπδαληίνπ. Όπσο ηα πεξηζζόηεξα θάζηξα, εθηόο ησλ ζηξαηησηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ, θαηνηθνύληαλ κε πινύζηεο δξαζηεξηόηεηεο. ηελ επνρή ηνπ Αιή Παζά 
απνηεινύζε κεγάιν δηνηθεηηθό θέληξν. ήκεξα ν επηζθέπηεο δηαθξίλεη ηνλ εμσηεξηθό πεξίβνιν 
ζηε Β.Γ. πιεπξά κε ην Αζιάλ Σδακί, ηελ ΝΑ κε ην Ηηο Καιέ, ηελ θαζηξνπνιηηεία κε ηελ παιαηά 
πόιε. 
Θα επηζθεθζνύκε ην Γεκνηηθό Μνπζείν, ην Βπδαληηλό Μνπζείν, ην Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο 
θα. 

 Αθνινύζσο ην επόκελν ξαληεβνύ ζην κώιν ηεο Πακβώηηδαο θαη αλαρώξεζε γηα ην λεζάθη 
ηεο. Μηα ιίκλε κε λεξά από ρείκαξξνπο θαη άιιεο πεγέο απνηειεί έλα ζεκαληηθό νηθνζύζηεκα. 
Σν λεζάθη κε ηνλ γξαθηθό νηθηζκό, πιεκκπξηζκέλν ζην πξάζηλν. Θα ην πεξηεγεζνύκε θαη ζηα 
ζνθάθηα ηνπ θαη ζηνλ νληά ηνπ Αιή Παζά, πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο κηθξό κνπζείν. 

 Απόγεπκα αββάηνπ: Κέληξν Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο Ησαλλίλσλ (ΚΔ.ΠΑ.Β.Η.), Αξρ. 
Μαθαξίνπ 11, ηει. 26510-27650. Δζεινληηθή επίζθεςε ζην θέληξν γηα λα γλσξίζνπκε ηελ 
παξαδνζηαθή γηαλληώηηθε ηέρλε, όπνπ ζε έλα ρώξν 1000ηκ ιεηηνπξγνύλ 44 εξγαζηήξηα, κνπζείν 
θαη πξαηήξην ιηαληθήο πώιεζεο (ην κεγαιύηεξν ζηελ Διιάδα). Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ζην 
ΚΔ.ΠΑ.Β.Η. ζα πξέπεη λα δεισζεί καδί κε ηελ ζπλνιηθή  δήισζε, γηα λα θαζνξηζηεί ην ξαληεβνύ 
θαη λα παξακείλεη αλνηρηό. Αθνινύζσο ην βξάδπ είλαη ειεύζεξν γηα βόιηεο ζηελ πόιε θαη 
θαγεηό. 

 Κπξηαθή πξσί: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν πεξίπνπ 9.30 πκ 

 πήιαην Πεξάκαηνο: Άθημε ζην θέληξν πξνβνιήο πειαίνπ «Άλλα Πεηξόρεηινπ», πνπ 
πεξηιακβάλεη αίζνπζα πξνβνιήο θαη ρώξνπο εμππεξέηεζεο επηζθεπηώλ (20ιεπην 
ληνθπκαληέξ). Σν ζπήιαην απνηειεί ηκήκα θνίηεο ππόγεηνπ πνηακνύ ειηθίαο θαηά ηνλ 
Πεηξόρεηιν 1,5 εθ. ρξόλσλ. Σν επηζθέςηκν ηκήκα είλαη πεξίπνπ 1100 κ. ζε βάζνο πεξίπνπ 25κ. 
κε ζεξκνθξαζία γύξσ ζηνπο 18 βαζκνύο. Αλαθαιύθζεθε ηπραία ην 1940 κεο ζηνλ Β’ Παγθόζκην 
Πόιεκν. Μεηά ην ηέινο ηνπ, ην δεύγνο Ησάλλε θαη Άλλαο Πεηξόρεηινπ άξρηζαλ ζπζηεκαηηθή 
εμεξεύλεζε θαη ραξηνγξάθεζε κε απνηέιεζκα ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ ζπειαηνιόγσλ 
παγθνζκίσο. Μπξνζηά ζηνλ επηζθέπηε αλνίγεηαη έλαο κπζηθόο θόζκνο πνπ μεπεξλά ηελ 
θαληαζία. πλνιηθή δηάξθεηα πεξηήγεζεο πεξίπνπ κηάκηζε ώξα. 

 ηελ επηζηξνθή γηα Αζήλα: 

o Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Βξέιιε γηα έλα παλόξακα ησλ πην ραξαθηεξηζηηθώλ 
ζθελώλ θαη κνξθώλ ηνπ αγώλα  ηνπ ’21 (πξηλ/κεηά). Ο Παύινο Βξέιιεο 
απόθνηηνο ΑΚΣ, ηέσο Γπκλαζηάξρεο από ην 1948, κεζνδηθά πξνεηνίκαδε ηε 
δνπιεηά ηνπ από ην 1971 έσο ην 1977 απνζπάζηεθε ζηελ έδξα Ηζηνξίαο ηεο 
Σέρλεο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη σο ζπληαμηνύρνο έζηεζε ην Μνπζείν 
Κέξηλσλ Οκνησκάησλ Βξέιιε. 
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o ΓΩΓΩΝΖ: Αξραηνινγηθόο ρώξνο. 

Θξεζθεπηηθό θέληξν ηεο αξραηόηεηαο, όπνπ ιαηξεύεην ν Γίαο. Ήηαλ μαθνπζηό ην 
Μαληείν, ην νπνίν ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ηα Οκεξηθά έπε θαη ηνλ Ζξόδνην 
ήηαλ ην αξραηόηεξν ζηελ Διιάδα. Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπνζεηείηαη ζηνλ 
4ν πΥ αηώλα θαη ε άλζεζε ζεκεηώζεθε ηνλ 3ν πΥ αηώλα, θαηά ηε βαζηιεία ηνπ 
Πύξξνπ (297-272 πΥ). 

 

 Αθνινπζεί ε επηζηξνθή ζηελ Αζήλα. 

Γηα ηελ εθδξνκή απηή ζα αλαθνηλσζεί ζπλνιηθό πξόγξακκα θαη νξηζηηθό θόζηνο αλά 
δξαζηεξηόηεηα. 

Αξρηθά κπνξνύκε λα αλαθνηλώζνπκε ηα εμήο: 

o Έμνδα κεηαθίλεζεο Αζήλα – Γηάλλελα – Αζήλα: από 30€ έσο 35€ ην άηνκν 

o Ξελνδνρείν «ΑΛΔΞΗΟ», Πνπθεβίι 14, Ησάλληλα 
Γσκάηηα  κε πξσηλό : Μνλόθιηλν 34€, Γίθιηλν 43€, Σξίθιηλν 55€. 

o Μνπζεία Ησαλλίλσλ: Δληαίν εηζηηήξην εηζόδνπ γηα Αξραηνινγηθό, Βπδαληηλό θαη 
Αξραηνι. Υώξν Γσδώλεο  8€. 

o πήιαην Πεξάκαηνο, νκαδηθό εηζηηήξην: 5,5 € ην άηνκν 

o Μνπζείν Βξέιιε, νκαδηθό εηζηηήξην: 4 € ην άηνκν, νη άλσ ησλ 65 εηώλ θαη ηα 
παηδηά 3€. 

 

 

4. ΜΟΤΔΗΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  (Ακεξηθήο 3, ύληαγκα)  

ΠΔΜΠΣΖ 23 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2017  ώξα  17.00 

Έθζεζε Υαξαθηηθήο ΑΛΔΞ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΑΚΖ. 

Ο Αιέμ. Καξαγηαλλάθεο αλήθεη ζηελ πξώηε γεληά Διιήλσλ πνπ πξνζέγγηζαλ ηελ ραξαθηηθή. Μειέηεζε 
θαη εμεξεύλεζε δπλαηόηεηεο, ηερληθέο, εθαξκνγέο θαη αζρνιήζεθε κε ηελ μπινγξαθία, ραιθνγξαθία, 
ιηζνγξαθία κε πινύζην έξγν. Δίρε ζπκβνιή ζηε ζρεδίαζε – ράξαμε ηξαπεδνγξακκάηησλ.  

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν. 

Δίζνδνο :  Γσξεάλ 
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Σα Πνιηηηζηηθά Μνλνπάηηα ζα πνιιαπιαζηαζηνύλ ελ θαηξώ. 

 

Οη ζπκκεηνρέο λα απνζηέιινληαη ππόςε Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνύ  

ζην θαμ 210-3640429 ή ζην email: otoe@otoe.gr, δειώλνληαο : 

- Ολνκαηεπώλπκν  

- Σξάπεδα 

- ύλνιν αηόκσλ 

- Σειέθσλα επηθνηλσλίαο (ζηαζεξό & θηλεηό)  

- email.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κόλν ζπλάδειθνη/-ζζεο Σξαπεδνϋπάιιεινη.  

Σν θόζηνο ηεο μελάγεζεο ην αλαιακβάλεη ε ΟΣΟΔ. 

Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ζε θάζε ξαληεβνύ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη 

ζπλελλόεζε. Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία, απεπζπλζείηε ζηελ Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ, ζπλ. 

Σάθεο θαξηζνιηάο, ηει. 2103388280 ή ζην ηει. θέληξν 2103388270. 

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

                                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

                                     ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ         ΑΥΗΛΛΔΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


