
 

  
 

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017  

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Από τη Γραμματεία Πολιτισμού της ΟΤΟΕ ανακοινώνεται η πρώτη φάση του 
προγράμματος των Πολιτιστικών Μονοπατιών της φετινής περιόδου. 

Υπενθυμίζεται, ότι για όλες τις προγραμματισμένες επισκέψεις απαιτείται η έγκαιρη δήλωση 
συμμετοχής τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν το κάθε ραντεβού. 

Επίσης, υπενθυμίζουμε την ανάγκη έγκαιρης προσέλευσης στα ραντεβού, δηλ. 10 – 15 
λεπτά νωρίτερα. Έτσι διευκολύνεται η έναρξη των ξεναγήσεων, όπως έχει συμφωνηθεί με τους 
υπεύθυνους των χώρων που επισκεπτόμαστε.  

 

 

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχει ως εξής: 
 

 

1. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
(Βασιλ. Σοφίας 22, τηλ. 213 213 9500, σταθμός Μετρό Ευαγγελισμός) 

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017  ΩΡΑ 17:30 

Έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης με θέμα «ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗ»-100 χρόνια. 

Φιλοξενείται στο Βυζαντινό Μουσείο επετειακή έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης «ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗ», της 
οποίας ο ρόλος ήταν καταλυτικός για την νεότερη ελληνική τέχνη και τη γέννηση του μοντερνισμού στην 
Ελλάδα. 

Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Νικόλαου Λύτρα (1883-1927, γιος του Νικηφόρου) με τους Οδυσσέα 
Φωκά (1857-1946), Περικλή Βυζάντιο (1893-1974), Κων/νος Παρθένης (1878-1967), Κων/νος Μαλέας 
(1879-1928), Θεόφρ. Τριανταφυλλίδης (1881-1955), Λυκούργος Κογεβίνας (1887-1940), Νικ. Οθωναίος 
(1877-1950), Όθων Περβολαράκης (1887-1974), Σταύρος Καντζίκης (1885-1955), Δημ. Στεφανόπουλος 
(1881-1932), Μιχ. Τόμπρος (1889-1974), Γρηγ. Ζευγώλης (1886-1950) κ.α. 

Εκτίθενται 147 έργα τους έναν αιώνα μετά. Μια συνάντηση με κορυφαίους καλλιτέχνες του πρώτου μισού 
του 20ου αιώνα. 

Ραντεβού εντός του Μουσείου, στο προαύλιο. 

Είσοδος :  8 € 
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2. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΚΠΙΣΝ) 
(Τέλος Λεωφ. Συγγρού 234, τηλ. 216 809 1000) 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 

 

 

Α. ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ. 

 

Από τον Μάρτιο 2017 εγκαταστάθηκε στο ΚΠΙΣΝ, σε ένα κτήριο αρχιτεκτονικό κόσμημα, έκτασης 
28000τμ. Ένα από τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως, υψηλής αισθητικής, κορυφαίας ακουστικής με άρτιες 
τεχνολογικές δυνατότητες, που αναβαθμίζει την εμπειρία της Όπερας. 

 

 

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

 

Αποτελεί τον θεματοφύλακα της γραπτής πνευματικής παρακαταθήκης των Ελλήνων, την Κιβωτό ενός 
μοναδικού πλούτου, όπου καταγράφεται η πορεία της ελληνικής σκέψης και ιστορίας, που διαχέεται στην 
κοινωνία. Πολιτιστική κληρονομιά, εθνική μνήμη, αέναη διάχυση της πληροφορίας, έννοιες που διέπουν 
τον θεσμό της. Σταδιακά προχωρούν οι εργασίες μετεγκατάστασης στο ΚΠΙΣΝ. 

 

 

Γ. ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ. 

 

Συνδεδεμένο εννοιολογικά, λειτουργικά και τοπογραφικά με τη Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική 
Βιβλιοθήκη, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος αποτελεί ένα ζωντανό και ζωτικό πνεύμονα πρασίνου, μια ανάσα 
ζωής για την Αθήνα και μια σημαντική προσθήκη σε μια πόλη με τους λιγότερους κατά κεφαλήν χώρους 
πρασίνου στην Ευρώπη.  

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος επιφυλάσσει στους επισκέπτες πολλές εκπλήξεις. Ένα καταπράσινο τοπίο 
από κήπους με μια μεγάλη ποικιλία από δέντρα, φυτά, σιντριβάνια, αλέες, μονοπάτια, και ανοιχτούς 
χώρους καθιστά την κάθε επίσκεψη μοναδική 

Η κορυφή του λόφου προσφέρει πανοραμική θέα της θάλασσας, της Ακρόπολης, καθώς και του Πάρκου 
και της Αγοράς, ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και τη Λυρική Σκηνή. 

Ένα πραγματικό πολιτιστικό στολίδι, που έλειπε από τη σύγχρονη Ελλάδα. 

 

 

Η Γραμματεία Πολιτισμού θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις συμμετοχής σε αυτήν την ξενάγηση και 
κατόπιν θα καταρτίσει καταλόγους συμμετεχόντων και με σειρά προτεραιότητας θα οργανώσει 
τις ομάδες επίσκεψης. 

Η πρώτη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Οκτώβριο. Αναμένουμε από το ΚΠΙΣΝ να μας 
καθορίσει ώρα και ημερομηνία. 
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3. ΓΙΑΝΝΕΝΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 – ΣΑΒΒΑΤΟ 11 – ΚΥΡΙΑΚΗ 12   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

Τριήμερο ταξίδι-επίσκεψη στο μεγαλύτερο κέντρο της Β.Δ. Ελλάδας, πλούσιο σε ομορφιά, λαμπρή 
ιστορία, ένα βήμα και μια δρασκελιά από τα πατήματα της ιστορίας στη σύγχρονη πόλη. 

Αναχώρηση την Παρασκευή 10/11, ώρα 17:00. 

Τι θα επισκεφθούμε, που θα περπατήσουμε: 

Σάββατο πρωί: Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο ώρα 9:30πμ 

 Αρχαιολογικό Μουσείο: Οι συλλογές του καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο από την 
κατώτερη παλαιολιθική, πριν 250.000 χρόνια, έως και την ύστερη Ρωμαϊκή εποχή (3ος αι. μΧ). 

 Κάστρο Ιωαννίνων: Κτίστηκε από το 528μΧ από τον Ιουστινιανό, ως μέρος του σχεδίου 
οχύρωσης του Βυζαντίου. Όπως τα περισσότερα κάστρα, εκτός των στρατιωτικών 
δραστηριοτήτων, κατοικούνταν με πλούσιες δραστηριότητες. Στην εποχή του Αλή Πασά 
αποτελούσε μεγάλο διοικητικό κέντρο. Σήμερα ο επισκέπτης διακρίνει τον εξωτερικό περίβολο 
στη Β.Δ. πλευρά με το Ασλάν Τζαμί, την ΝΑ με το Ιτς Καλέ, την καστροπολιτεία με την παλαιά 
πόλη. 
Θα επισκεφθούμε το Δημοτικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Αργυροτεχνίας 
κα. 

 Ακολούθως το επόμενο ραντεβού στο μώλο της Παμβώτιδας και αναχώρηση για το νησάκι 
της. Μια λίμνη με νερά από χείμαρρους και άλλες πηγές αποτελεί ένα σημαντικό οικοσύστημα. 
Το νησάκι με τον γραφικό οικισμό, πλημμυρισμένο στο πράσινο. Θα το περιηγηθούμε και στα 
σοκάκια του και στον οντά του Αλή Πασά, που λειτουργεί και ως μικρό μουσείο. 

 Απόγευμα Σαββάτου: Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.), Αρχ. 
Μακαρίου 11, τηλ. 26510-27650. Εθελοντική επίσκεψη στο κέντρο για να γνωρίσουμε την 
παραδοσιακή γιαννιώτικη τέχνη, όπου σε ένα χώρο 1000τμ λειτουργούν 44 εργαστήρια, μουσείο 
και πρατήριο λιανικής πώλησης (το μεγαλύτερο στην Ελλάδα). Η δήλωση συμμετοχής στο 
ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. θα πρέπει να δηλωθεί μαζί με την συνολική  δήλωση, για να καθοριστεί το ραντεβού 
και να παραμείνει ανοιχτό. Ακολούθως το βράδυ είναι ελεύθερο για βόλτες στην πόλη και 
φαγητό. 

 Κυριακή πρωί: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο περίπου 9.30 πμ 

 Σπήλαιο Περάματος: Άφιξη στο κέντρο προβολής Σπηλαίου «Άννα Πετρόχειλου», που 
περιλαμβάνει αίθουσα προβολής και χώρους εξυπηρέτησης επισκεπτών (20λεπτο 
ντοκυμαντέρ). Το σπήλαιο αποτελεί τμήμα κοίτης υπόγειου ποταμού ηλικίας κατά τον 
Πετρόχειλο 1,5 εκ. χρόνων. Το επισκέψιμο τμήμα είναι περίπου 1100 μ. σε βάθος περίπου 25μ. 
με θερμοκρασία γύρω στους 18 βαθμούς. Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 μες στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Μετά το τέλος του, το ζεύγος Ιωάννη και Άννας Πετρόχειλου άρχισαν συστηματική 
εξερεύνηση και χαρτογράφηση με αποτέλεσμα το μεγάλο ενδιαφέρον των σπηλαιολόγων 
παγκοσμίως. Μπροστά στον επισκέπτη ανοίγεται ένας μυθικός κόσμος που ξεπερνά την 
φαντασία. Συνολική διάρκεια περιήγησης περίπου μιάμιση ώρα. 

 Στην επιστροφή για Αθήνα: 

o Επίσκεψη στο Μουσείο Βρέλλη για ένα πανόραμα των πιο χαρακτηριστικών 
σκηνών και μορφών του αγώνα  του ’21 (πριν/μετά). Ο Παύλος Βρέλλης 
απόφοιτος ΑΣΚΤ, τέως Γυμνασιάρχης από το 1948, μεθοδικά προετοίμαζε τη 
δουλειά του από το 1971 έως το 1977 αποσπάστηκε στην έδρα Ιστορίας της 
Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ως συνταξιούχος έστησε το Μουσείο 
Κέρινων Ομοιωμάτων Βρέλλη. 
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o ΔΩΔΩΝΗ: Αρχαιολογικός χώρος. 

Θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας, όπου λατρεύετο ο Δίας. Ήταν ξακουστό το 
Μαντείο, το οποίο σύμφωνα με την παράδοση, τα Ομηρικά έπη και τον Ηρόδοτο 
ήταν το αρχαιότερο στην Ελλάδα. Η οικοδομική δραστηριότητα τοποθετείται στον 
4ο πΧ αιώνα και η άνθηση σημειώθηκε τον 3ο πΧ αιώνα, κατά τη βασιλεία του 
Πύρρου (297-272 πΧ). 

 

 Ακολουθεί η επιστροφή στην Αθήνα. 

Για την εκδρομή αυτή θα ανακοινωθεί συνολικό πρόγραμμα και οριστικό κόστος ανά 
δραστηριότητα. 

Αρχικά μπορούμε να ανακοινώσουμε τα εξής: 

o Έξοδα μετακίνησης Αθήνα – Γιάννενα – Αθήνα: από 30€ έως 35€ το άτομο 

o Ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΙΟΣ», Πουκεβίλ 14, Ιωάννινα 
Δωμάτια  με πρωινό : Μονόκλινο 34€, Δίκλινο 43€, Τρίκλινο 55€. 

o Μουσεία Ιωαννίνων: Ενιαίο εισιτήριο εισόδου για Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και 
Αρχαιολ. Χώρο Δωδώνης  8€. 

o Σπήλαιο Περάματος, ομαδικό εισιτήριο: 5,5 € το άτομο 

o Μουσείο Βρέλλη, ομαδικό εισιτήριο: 4 € το άτομο, οι άνω των 65 ετών και τα 
παιδιά 3€. 

 

 

4. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Αμερικής 3, Σύνταγμα)  

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  ώρα  17.00 

Έκθεση Χαρακτικής ΑΛΕΞ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ. 

Ο Αλέξ. Καραγιαννάκης ανήκει στην πρώτη γενιά Ελλήνων που προσέγγισαν την χαρακτική. Μελέτησε 
και εξερεύνησε δυνατότητες, τεχνικές, εφαρμογές και ασχολήθηκε με την ξυλογραφία, χαλκογραφία, 
λιθογραφία με πλούσιο έργο. Είχε συμβολή στη σχεδίαση – χάραξη τραπεζογραμμάτιων.  

Ραντεβού στην είσοδο. 

Είσοδος :  Δωρεάν 
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Τα Πολιτιστικά Μονοπάτια θα πολλαπλασιαστούν εν καιρώ. 

 

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 


