
 

  
 

 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Η Γραμματεία Πολιτισμού εντάσσει στον προγραμματισμό του χειμωνιάτικου κύκλου 

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ’15-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ’16) ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ σε Μουσεία της 
Αθήνας. 

Υπενθυμίζουμε ότι στην Ανακοίνωση Νο 41 (Α) / 22-10-2015, αναφέρονται και οι υπόλοιπες 
προγραμματισμένες ξεναγήσεις. Και οι δύο αυτές ανακοινώσεις για τα Πολιτιστικά Μονοπάτια 
είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, στη σελίδα της Γραμματείας Πολιτισμού 
(www.otoe.gr/politismos/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ). 

Θεωρούμε αυτονόητη την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής. 

 

 

1. ΙΔΡΥΜΑ Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ 
(Μέρλιν 1 & Βασ. Σοφίας, Σύνταγμα, τηλ. 2103611206) 

ΤΕΤΑΡΤΗ  10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  ώρα  17.00  

«Πάμπλο Πικάσο – Ζαν Κοκτώ, Οι καινοτόμοι του Μοντερνισμού». Την έκθεση επιμελείται ο κ. 
Τάκης Μαυρωτάς, που περιέλαβε 190 έργα των δύο μεγάλων εκπροσώπων του Μοντερνισμού του 20ου 
αιώνα, οι οποίοι σημάδεψαν τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Οι δυο τους όρισαν την προσφορά τους σ’ αυτόν, 
κοινό σημείο αναφοράς τους είναι η αποδοχή της ευνοϊκής επίδρασης του αρχαίου ελληνικού πνεύματος 
και με το συνολικό τους έργο, μάχονται τους ευτελείς σκοπούς, την αμάθεια, κάθε τι υποκριτικό και 
πουριτανικό. 

Ραντεβού στην είσοδο. 

Είσοδος : 7€ 
 

 

2. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(Αμερικής 3, Σύνταγμα, τηλ. 2103204444) 

ΠΕΜΠΤΗ   3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016   ώρα  17.00 

«ΜΙΧΑΗΛ ΑΞΕΛΟΣ (1877 – 1965), Ανάμεσα σε δύο κόσμους». Πενήντα χρόνια από τον θάνατο του 
καλλιτέχνη, παρουσιάζεται το ζωγραφικό έργο του Μιχαήλ Αξελού, που τεκμηριώνει την άρτια τεχνική 
κατάρτιση και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του. Πρώτος Έλληνας που του ανατέθηκε από την Εθνική 
Τράπεζα και στη συνέχεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ο σχεδιασμός τραπεζογραμματίων και 
νομισμάτων. Σπούδασε Νομικά στην αρχή, αλλά συνέχισε στη σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και 
μακρόχρονες σπουδές ζωγραφικής στο Παρίσι. 

Ραντεβού στην είσοδο. 

Είσοδος : Δωρεάν 
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3. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΡΥΣΙΡΑ 
(Μονής Αστερίου 3-7, Πλάκα, πλησίον της οδού Κυδαθηναίων, τηλ. 2103234678) 

ΚΥΡΙΑΚΗ   3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  ώρα  11.30 πμ  

«ELLES, 67 κυρίες ζωγράφοι με 470 έργα, εξυμνούν τη γυναίκα». Αφιέρωμα στις γυναίκες 
ζωγράφους του δευτέρου μισού του 20ου αιώνα. Πλάι-πλάι έργα Ελληνίδων και ξένων δημιουργών, 
τιμάται η προσφορά της γυναίκας στην Τέχνη. Η γυναίκα σ’ όλες τις μορφές τέχνης είναι παρούσα με 
ξεχωριστή δυναμική. 

Ραντεβού στην είσοδο. 

Είσοδος : 6€ 
 

4. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
(Βασ. Σοφίας 22, Στάση Μετρό Ευαγγελισμός, τηλ. 213 213 9572) 

ΣΑΒΒΑΤΟ  23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ώρα  11.30 πμ  

«Φώτης Κόντογλου, Κυδωνιέως, Φαντασία και Χειρ». Για τα πενήντα χρόνια από το θάνατό του, το 
Μουσείο τιμά σε μια αναδρομική έκθεση το ζωγραφικό έργο, κοσμικό και θρησκευτικό. Ο Φώτης 
Κόντογλου με το προσωπικό του αρχείο και τα δημιουργήματά του, πρωτότυπα, αντίγραφα, ως 
συντηρητής προσελήφθη στο Μουσείο τη δεκαετία του ’30. Μια χρονολογική έκθεση που παρουσιάζει την 
προσωπικότητά του ως λογοτέχνη, κριτικού, ερευνητή βυζαντινών χρωμάτων. 

Ραντεβού στην είσοδο. 

Είσοδος : 4€ 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.  

Οι συμμετοχές να αποστέλλονται υπόψη Γραμματείας Πολιτισμού  
στο φαξ 210-3640429 ή στο email: otoe@otoe.gr, δηλώνοντας : 

- Ονοματεπώνυμο  

- Τράπεζα 

- Σύνολο ατόμων 

- Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό & κινητό)  

- email.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο συνάδελφοι/-σσες Τραπεζοϋπάλληλοι.  

Το κόστος της ξενάγησης το αναλαμβάνει η ΟΤΟΕ. 

Η έγκαιρη προσέλευση σε κάθε ραντεβού θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση και 
συνεννόηση. Για κάθε άλλη πληροφορία, απευθυνθείτε στην Γραμματεία Πολιτισμού, συν. 
Τάκης Σκαρτσολιάς, τηλ. 2103388280 ή στο τηλ. κέντρο 2103388270. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ         ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


