Αζήλα, 15 Ηαλνπαξίνπ 2018

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ
ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ – ΙΟΤΝΙΟ 2018

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Ζ Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ηεο ΟΣΟΔ παξνπζηάδεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηα θεηηλά
Πνιηηηζηηθά Μνλνπάηηα γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2018.
Υπελζπκίδεηαη, όηη γηα όιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο απαηηείηαη ε έγθαηξε
δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ έλα δεθαήκεξν πξηλ ην εθάζηνηε 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.

ΜΟΤΔΗΟ ΦΡΤΗΡΑ
(Μνλήο Αζηεξίνπ 3 & 7, Πιάθα, πιεζίνλ νδ. Κπδαζελαίσλ, ηει. 2103624678, 2103316027,
ζηαζκόο Μεηξό Σπληάγκαηνο)

ΑΒΒΑΣΟ

17 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΩΡΑ 11:30

Έθζεζε «ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ»
Τν Μνπζείν ζπλερίδεη λα αλαδεηθλύεη ζύγρξνλεο εηθαζηηθέο ηάζεηο θαη λα πξνηείλεη ηδηαίηεξνπο
θαιιηηέρλεο, κέζα από ηηο ζπιινγέο ηνπ. Παξνπζηάδεηαη κηα γθάκα 21 δσγξάθσλ, όπνπ ν θαζέλαο
απνηππώλεη - πθαίλεη κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν κνλαδηθνύο θόζκνπο.

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν.
Δίζνδνο : 3 €
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2.

ΜΟΤΔΗΟ ΚΤΚΛΑΓΗΚΖ ΣΔΥΝΖ
(Νεόθπηνπ Γνύθα 4 & Βαζ. Σνθίαο, ηει. 2107228321, ζηαζκόο Μεηξό Δπαγγειηζκόο)

ΠΔΜΠΣΖ

22 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΩΡΑ 17:00

Έθζεζε «ΥΡΖΜΑ, ΤΜΒΟΛΑ ΑΠΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ»
Μηα έθζεζε, πνπ ζπλδηνξγαλώζεθε από ην Μνπζείν Κπθιαδηθήο Τέρλεο θαη ηε Ννκηζκαηηθή Σπιινγή ηεο
ALPHA BANK, αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή άιισλ κνπζείσλ.
Μύζνη, αγάικαηα, αγγεία από ηα βάζε ηεο αξραηόηεηαο, πιάη-πιάη κε ηα ρξπζά λνκίζκαηα, ηνλ ακθνξέα
από ην κνπζείν ηνπ Λνύβξνπ, πνπ απεηθνλίδεη ηνλ Βαζηιηά Κξνίζν ηεο Λπδίαο.
Πώο θαη πνηά ήηαλ ηα πξώηα λνκίζκαηα; Πόζνη γλσξίδνπκε, όηη ν «παθησιόο ρξεκάησλ» πνπ ιέκε
ζήκεξα κάο ήξζε από ην όηη ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Παθησινύ ζηε Γπηηθή Μ. Αζία ππήξρε άθζνλν ην
θξάκα ηνπ ήιεθηξνπ (θπζηθό θξάκα ρξπζνύ θαη αξγύξνπ) Πώο ήηαλ ηα θαηά ηόπνπο λνκίζκαηα; Πώο
γίλνληαλ νη ζπλαιιαγέο, ην εκπόξην ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηελ ηέρλε θιπ;

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν.
Δίζνδνο : 5 €

3.

Μ.Η.Δ.Σ. – ΜΔΓΑΡΟ ΔΫΝΑΡΓΟΤ
(Αγ. Κσλζηαληίλνπ 20, Οκόλνηα, ηει. 2105223101)

ΣΡΗΣΖ

27 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΩΡΑ 17:00

Έθζεζε «ΔΑΤΣΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΟΤ», από ηε ζπιινγή ηνπ Γηνλύζε Φσηόπνπινπ
Γηνλύζεο Φσηόπνπινο: Γελλεκέλνο ζηελ Καιακάηα ην 1943, δηεζλνύο θήκεο ζθελνγξάθνο,
ζπνύδαζε ζηελ Αλώηαηε Σρνιή Καιώλ Τερλώλ, κε δάζθαιν ηνλ Γ. Τζαξνύρε. Σηελ έθζεζε ηνπ
Μνξθσηηθνύ Ιδξύκαηνο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο (ΜΙΔΤ) παξνπζηάδνληαη πεξίπνπ 400 έξγα (από ηα 10.000
ηεο ζπιινγήο ηνπ), από ηελ πνξεία ηνπ, ηε ζπιινγή ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζην ρώξν ηεο ηέρλεο. Φηιίεο,
ζπλεξγαζίεο, ζπλαληήζεηο κε όινπο ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο ειίη ζηελ Διιάδα.
Πξόθεηηαη γηα κηα έθζεζε πνπ απνηειεί γηα ηνλ επηζθέπηε κηα αλαθάιπςε, έηζη όπσο απνθαιύπηεηαη ε
ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο, κηα έθζεζε πνπ ην βιέκκα δεη ηελ πεξηπέηεηα ηνπ «πνπ λα πξσηνζηαζώ».
Μηα έθζεζε πνπ ν πξνζεθηηθόο επηζθέπηεο παξαηεξεί, όηη ν Γηνλ. Φσηόπνπινο απηνβηνγξαθείηαη θαη
παξάιιεια ιακβάλεη ηελ επινγία ηεο νκνξθηάο, κέζσ ησλ ηερλώλ.

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν.
Δίζνδνο : ΓΩΡΔΑΝ
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4.

ΜΟΤΔΗΟ ΑΚΡΟΠΟΛΖ

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

9 ΜΑΡΣΗΟΤ 2018

ΩΡΑ 18:00

Τα κλεκεία ηεο Αθξόπνιεο άληεμαλ από θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηνλ ρξόλν, κέρξη ηνλ 17ν αηώλα
(επηδξνκέο βαξβάξσλ, Έξνπινη θιπ). αθνινύζεζε ε αλαηίλαμε ησλ Πξνππιαίσλ (ήηαλ ππξηηηδαπνζήθε)
θαη ε βόκβα ησλ Δλεηώλ ην 1687. Πνιιά αξρηηεθηνληθά κέιε δηαζθνξπίζηεθαλ θαη έθηνηε όπνηνο ήζειε
έςαρλε θαη έπαηξλε κε απνθνξύθσκα ηνλ Έιγηλ.
Σην Νέν Μνπζείν Αθξόπνιεο ν επηζθέπηεο εηζέξρεηαη ζ’ έλα ρώξν, πνπ απ΄ ηελ αξρή δηαθξίλνληαη
ζηνηρεία από ηελ αξραία πόιε, ηε ξσκατθή & βπδαληηλή επνρή ζηα 16.000 η.κ. πνπ δηαλέκνληαη ζε
ηέζζεξα επίπεδα.
Μεηά ηνλ πξνζάιακν βξίζθεηαη ε Αίζνπζα Κιηηώλ ηεο Αθξόπνιεο θαη αθνινπζνύλ απηή ηεο αξρατθήο
επνρήο, ηνπ Παξζελώλα, ησλ Πξνππιαίσλ, ηεο Αζελάο Νίθεο, ηνπ Δξερζείνπ θαη ηέινο ε αίζνπζα κε
επξήκαηα από ηνλ 3ν έσο ηνλ 5ν αηώλα πΦ.

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν.
Δίζνδνο : 5 €

5.

ΔΘΝΗΚΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ

ΚΤΡΗΑΚΖ

18 ΜΑΡΣΗΟΤ 2018

ΩΡΑ 11:00

Τν Μνπζείν είλαη ην κεγαιύηεξν ηεο Διιάδαο θαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ηνπ θόζκνπ, από πιεπξάο
όηη δηαζέηεη πάλσ από 11.000 εθζέκαηα ζηηο πινύζηεο ζπιινγέο ηνπ. Ο επηζθέπηεο ζηηο κόληκεο εθζέζεηο
αληηθξίδεη έλα παλόξακα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ από ηηο αξρέο ηεο Πξντζηνξίαο έσο ηελ
ύζηεξε αξραηόηεηα. Αλαιύεηαη ζε πέληε κόληκεο ζπιινγέο ησλ πξντζηνξηθώλ αξραηνηήησλ (έσο ην
1.050πΦ), ησλ έξγσλ γιππηηθήο (7νο αη.πΦ), αγγείσλ θαη κηθξνηερλίαο (από ηνλ 11ν πΦ έσο θαη ηε
ξσκατθή επνρή) θαη ηέινο ησλ έξγσλ κεηαιινηερλίαο.

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν.
Δίζνδνο : 5 €

6.

ΡΩΜΑΪΚΖ ΑΓΟΡΑ – ΑΔΡΖΓΔ – ΦΔΣΗΥΗΔ ΣΕΑΜΗ

ΚΤΡΗΑΚΖ

22 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2018

ΩΡΑ 11:00

Κηίζηεθε κεηά ην 20πΦ ζε θηήξην δηαζηάζεσλ 111κ.Φ98κ., πνπ πεξηβάιιεηαη από ζηνέο, πεξηέρεη
θαηαζηήκαηα, απνζήθεο, κε δύν πξόππια αλαηνιηθά Ισληθνύ ξπζκνύ, δπηηθά Γσξηθνύ, αθηεξσκέλν ζηελ
Αξρηεγέηηδα Αζελά, κε «βεζπαζηαλέο» (δεκόζηα απνρσξεηήξηα), σξνιόγην Αλδξνλίθνπ Κπξξήζηνπ. Ωο
πξνέθηαζε ηεο αξραίαο αγνξάο (δπηηθά), γξήγνξα ζπγθέληξσζε όιε ηελ εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα ηεο πόιεο. Δπίζεο επίζθεςε ζην Φεηηρηέ Τδακί, πνπ θηίζηεθε πεξ. ην 1.456 αθνύ ν ρώξνο
πξηλ θαη κεηά είρε θαηαιεθζεί από εξγαζηήξηα, νηθίεο, εθθιεζίεο θαηά ηελ βπδαληηλή επνρή.
Αλαθαηλίζηεθε θαη είλαη επηζθέςηκν.

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν.
Δίζνδνο : 6 €

4

ύληνκα ζα αλαθνηλσζεί ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ πξόγξακκα.
ΘΑ ΣΖΡΖΘΔΗ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ.
Οη
ζπκκεηνρέο
λα
απνζηέιινληαη
ππόςε
Γξακκαηείαο
ζην θαμ 210-3640429 ή ζην email: otoe@otoe.gr, δειώλνληαο :
-

Ολνκαηεπώλπκν

-

Σξάπεδα

-

ύλνιν αηόκσλ

-

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο (ζηαζεξό & θηλεηό)

-

email.

Πνιηηηζκνύ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κόλν ζπλάδειθνη/-ζζεο Σξαπεδνϋπάιιεινη θαη νη
ζπλνδνί ηνπο.
Σν θόζηνο ηεο μελάγεζεο ην αλαιακβάλεη ε ΟΣΟΔ.

Η 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

ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΥΗΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

