
 

  
 

 

Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2018 
 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ  (Β΄ ΜΕΡΟ) 

ΜΑΡΣΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ 2018 

 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

ε ζπλέρεηα πξνεγνύκελεο αλαθνίλσζεο ηεο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνύο ηεο ΟΣΟΔ 
(Νν 29/15-1-18) ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ην Β’ κέξνο ηνπ  πξνγξάκκαηνο ησλ Πνιηηηζηηθώλ 
Μνλνπαηηώλ ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ. 

Τπελζπκίδεηαη, 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. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
(Λεσλίδνπ & Μπιιέξνπ, Πιαηεία Απδή, Μεηαμνπξγείν, ηει. 2105202420) 

ΠΔΜΠΣΗ 22 ΜΑΡΣΙΟΤ 2018  ΩΡΑ 17:30 

«Σέρλε θαη Δπνρή κέζα από ηα κάηηα ηνπ πύξνπ Παπαινπθά». 
 

πύξνο Παπαινπθάο: (Γειθίλα Φσθίδνο 1892 – Αζήλα 1957). 

Από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θαη δηαθεθξηκέλνπο δσγξάθνπο, πξόδξνκνο ηεο ιεγόκελεο «γεληάο ηνπ ΄30». 

1906. Πεηξαηάο ζε εξγαζηήξην αγηνγξαθίαο θαη δσγξαθηθήο 

1909. ρνιή Καιώλ Σερλώλ (ΑΚΣ) κε δαζθάινπο ηνλ Ρντιό θαη ηνλ Ιαθσβίδε. 

1916-1921. Παξίζη, 1921-1922 σο πνιεκηθόο δσγξάθνο ηεο Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο. Πεξηεγήζεθε ηε 
ρώξα εθηελώο. Γηεπζπληήο ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο ηνπ Γ.Α. από ην 1941-1957. Γίδαμε καζήκαηα 
ζρεδίνπ ζηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Μεηζόβηνπ, όπνπ θαη εθιέρζεθε θαζεγεηήο ην 1956. 

Η έθζεζε πεξηιακβάλεη κηα επηινγή από ζεκαληηθά έξγα θαιιηηερλώλ, πνπ απεηέιεζαλ ηνλ ηδξπηηθό 
ππξήλα ηεο ζπιινγήο θαη ηνπ πλεύκαηνο πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη. Γελ πεξηνξίδεηαη ζε «αξηζηνπξγήκαηα», 
αιιά αλνίγεηαη νξηδόληηα ζηελ θαιιηηερληθή δσή, κέζα από ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο παξαγσγήο 
κίαο επνρήο. 

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν. 

Δίζνδνο :  Γσξεάλ 
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2. ΙΓΡΤΜΑ ΒΑΙΛΗ & ΜΑΡΙΑ ΘΔΟΥΑΡΑΚΗ 
(Βαζ. νθίαο 9 & Μέξιηλ, ηει. 2103611206, κεηξό πληάγκαηνο) 

 

ΠΔΜΠΣΗ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2018  ΩΡΑ 17:00 ΑΚΡΙΒΩ! 

«Κσλζηαληίλνο Βνιαλάθεο: Παηέξαο ηεο Διιεληθήο Θαιαζζνγξαθίαο». 

 

Κσλζηαληίλνο Βνιαλάθεο, (Ηξάθιεην Κξήηεο 1837 – Πεηξαηάο 1907). Παηέξαο ηεο ειιεληθήο 
ζαιαζζνγξαθίαο, από ηνπο πην ζεκαληηθνύο δσγξάθνπο ηνπ 19νπ αη. Σελ ηέρλε πνπ ζπνύδαζε ζηελ 
Αθαδεκία ηνπ Μνλάρνπ θνληά ζηνλ Καξι θνλ Πηιόηπ, από ηνπο θύξηνπο εθπξνζώπνπο ζηελ Διιάδα, 
όπνπ επηθξάηεζε λα ιέγεηαη «αστός στην ζωγραυική τέτνη είναι επηρεασμένος από την στολή τοσ 
Μονάτοσ». Έιαβε κε ηα έξγα ηνπ πνιιέο δηαθξίζεηο θαη πνιιέο επηηπρίεο. Με απηά είλαη παξώλ 110 
ρξόληα κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ. Έξγα ηνπ θνζκνύλ ην Πξσζππνπξγηθό γξαθείν ζην Μέγαξν Μαμίκνπ, αιιά 
θαη άιινπο ρώξνπο επηρεηξεκαηηώλ θαη εθνπιηζηώλ θαη βέβαηα ηδησηηθέο ζπιινγέο. Έρνπλ επαλεηιεκκέλα 
θηάζεη ηηκέο ξεθόξ ζε δεκνπξαζίεο.  

Ξελάγεζε ζε κηα έθζεζε-κνλνγξαθία, κε πεξηζζόηεξα από 70 εκβιεκαηηθά θαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
έξγα ζην Ίδξπκα Β.&Μ. Θενραξάθε, ηα νπνία πξνέξρνληαη από κνπζεία, ηδξύκαηα, ηξαπεδηθέο θαη 
ζεκαληηθέο ηδησηηθέο ζπιινγέο. 

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν 10 ιεπηά λσξίηεξα 

Δίζνδνο :  7€ 

 

 

3. ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΩΡΟ ΚΔΡΑΜΔΙΚΟΤ  
(Σέινο Δξκνύ, ζηαζκόο Θεζείνπ) 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΩΝ ΒΑΪΩΝ  1 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018  ΩΡΑ 11:00 
 

Ο ρώξνο απνηειεί κηθξό κέξνο ηνπ αξραίνπ αηηηθνύ δήκνπ ησλ Κεξακέσλ. Τπήξμε ηόπνο παξαγσγήο 
ησλ πεξίθεκσλ αηηηθώλ αγγείσλ. Ο πνηακόο Ηξηδαλόο, πνπ ζήκεξα ξέεη κέζα ζηνλ αξρ. Υώξν θαη ην 
αξγηιόρσκα ηεο πεξηνρήο επλόεζε ηελ ύπαξμε αγγεηνεξγαζηεξίσλ, όρη όκσο ηελ θαηνίθεζε. Άξρηζε λα 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ρώξνο ηαθήο από ηελ πξώηκε επνρή ηνπ Υαιθνύ (2.700-2.000πΥ) θαη κεηέπεηηα 
έγηλε ην ζεκαληηθόηεξν λεθξνηαθείν ηεο αξραίαο Αζήλαο. 

ήκεξα ν ρώξνο πεξηιακβάλεη ηκήκα ηνπ Θεκηζηόθιεηνπ ηείρνπο, ηηο γλσζηέο πύιεο ηεο Αζήλαο Γίππιν 
θαη Ιεξά Πύιε, ην Πνκπείν θιπ. ην Γεκόζην ήκα, δει. ν ρώξνο ηαθήο επηθαλώλ Αζελαίσλ θαη 
πεζόλησλ ζηηο κάρεο, είλαη ν ρώξνο όπνπ ν Πεξηθιήο εθθώλεζε ην 430 ηνλ ζεκαληηθό Δπηηάθεην Λόγν 
γηα ηνπο πξώηνπο λεθξνύο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ. 

 

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν ηνπ αξρ. Υώξνπ 

Δίζνδνο: 8€, κεησκέλν 4€. 



 

 

3 

 

4. ΜΟΤΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΗ, ΟΓ. ΠΔΙΡΑΙΩ 
(Πεηξαηώο 138, Μεηξό Κεξακεηθόο) 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΤ  2018  ΩΡΑ 17:30  

«Σόπνη αλαθνξάο: Έθζεζε από ηε πιινγή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο». 
 
Με αθνξκή ηελ επέηεην ηεο ζπκπιήξσζεο 90 εηώλ από ηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην 
Κέληξν Πνιηηηζκνύ, Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο ηεο Σξάπεδαο παξνπζηάδεη έθζεζε κε 160 έξγα ηέρλεο 
αμηόινγσλ Διιήλσλ θαιιηηερλώλ, επηιεγκέλα από ηε πιινγή ηεο. Η πιινγή αξηζκεί πεξίπνπ 3.000 
έξγα, θπξίσο παξαζηαηηθήο δσγξαθηθήο θαη ραξαθηηθήο (θαζώο θαη κηθξό αξηζκό γιππηώλ), πνπ 
αλαδεηθλύνπλ πηπρέο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα έσο ζήκεξα. Η έθζεζε 
αλαπηύζζεηαη κέζα από ηξεηο θύξηεο ελόηεηεο: ηελ αλαθνξά ζηελ αξραηόηεηα· ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
θαζεκεξηλνύ θόζκνπ· ηε ζεκαζία ηνπ ηνπίνπ σο νδεγνύ γηα ηε λενειιεληθή ηέρλε. Μέζσ ηεο έθζεζεο, 
πξνηείλνληαη πνιιαπιέο αλαγλώζεηο ησλ έξγσλ, γόληκεο ζπγθξίζεηο θαη εξκελείεο γηα ηνπο ηξόπνπο κε 
ηνπο νπνίνπο θάζε ζεκαηηθή εμππεξέηεζε αλά επνρή δηαθνξεηηθνύο πξννξηζκνύο θαη ζηόρνπο –
θαιιηηερληθνύο, ηδενινγηθνύο, θνηλσληθνύο– πξνσζώληαο ηα αληίζηνηρα κελύκαηα πξνο ηελ ειιεληθή 
θνηλσλία. Η ίδηα ε πιινγή πξνζεγγίδεηαη σο έλαο «ηόπνο αλαθνξάο» έξγσλ ηέρλεο πνπ επηρεηξνύλ λα 
απνθξππηνγξαθήζνπλ θαη λα δηαηππώζνπλ δηαρξνληθά όςεηο ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο. 

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν  

Δίζνδνο :  8 €, κεησκέλν 4€ 

 

 

5. «ΔΝΑ ΑΛΛΟ ΠΔΡΙΠΑΣΟ ΣΗΝ ΠΟΛΗ»  

 

ΣΔΣΑΡΣΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018 ώξα  17.00 

Η πόιε ηεο Αζήλαο εμειίζζεηαη 5000 ρξόληα. Έλδνμν παξειζόλ από ηελ πξντζηνξηθή επνρή, ηελ πξσην-
γεσκεηξηθή θαη γεσκεηξηθή επνρή, αξρατθή, θιαζζηθή πεξίνδν θιπ, κέρξη ηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο, 19νο 
αη. έσο ζήκεξα. 

Μηα πόιε πνπ γελλήζεθαλ ε έλλνηα ηεο Γεκνθξαηίαο, ε Αξραία Σξαγσδία, ην Γίθαην, ε θηινζνθία, κε 
θύξην εθθξαζηή ηνλ θιαζζηθό πνιηηηζκό ηνπ 5νπ – 4νπ αηώλα, κνλαδηθνύ γηα ηελ ηζηνξία ηεο 
αλζξσπόηεηαο. 

ήκεξα απηή ε πόιε κπνξεί λα πιεγώλεη, κπνξεί ζεκεία ηεο λα κάο απσζνύλ ή λα κάο είλαη αδηάθνξα. 
Όκσο ε ηζηνξία θαη ε εμέιημή ηεο είλαη παξνύζα, πξνζθέξνληαο αιινηηλή νκνξθηά, εθιάκςεηο θαη 
εθπιήμεηο, πνπ κεξηθέο ζα ζπλαξηήζνπκε ζ’ απηόλ ηνλ απνγεπκαηηλό πεξίπαην. 

Δλδεηθηηθά, κε ζεκείν ζπλάληεζεο ην Ξελνδνρείν «Μέγαο Αιέμαλδξνο» (γσλία Αζελάο θαη Πιαηείαο, 
έμνδνο ηαζκνύ) ηνπ 1889 (Σζίιεξ), ζα πεξπαηήζνπκε θαη ζα ζπλαληήζνπκε δίπια ην μελνδνρείν 
«Μπάγθεηνλ» (Σζίιεξ) 1890, απέλαληη ην θηίξην ηδηνθηεζίαο Δζληθήο Σξάπεδαο πξώελ μελνδνρείν 
«Δμέιζηνξ» 1895 θαη αθνινύζσο: 

- Κηίξην Γξαθείσλ ηνπ Κνπξεκέλνπ (Αζελάο & Λπθνύξγνπ, 1920) 

- Γεκαξρείν από ην 1872, κε ηνηρνγξαθίεο ηνπ Κόληνγινπ (1930). 

- Πιαηεία Κνηδηά ή πιαηεία Δζλ. Αληίζηαζεο, κε θηίξηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (1841) κεηαζθεπή 
1890, παιηό Σαρπδξνκείν (1874) 

- Γεκνηηθή Αγνξά (1878 – 1880) 

- Οδόο Αηόινπ, Παλαγία Υξπζνζπειηώηηζζα (1863) 
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- Ι.Ν. Αγ. Γεσξγίνπ ηνπ Καξύθε (1845), κέγαξν Παξλαζζνύ (1890) 

- Ι.Ν. Αγ. Δηξήλεο, επί ηεο νδνύ Αηόινπ κε ηελ πιαηεία ηεο (1846/62) 

- Δθθιεζία ηεο Παλαγίαο Καπληθαξέαο, 11νο αη. κε ηνηρνγξαθίεο ηνπ Κόληνγινπ 

- Άγηνο Ισάλλεο ζηελ Κνιώλα, νδ. Δπξππίδνπ, 12νο αη. 

- Ι.Ν. Αγίσλ Αλαξγύξσλ ηνπ Κνινθύλζε, πιαηεία Ηξώσλ, Φπξξή, 11νο αη. 

- Ι.Ν. Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ή εθθιεζία ηεο Παλαγίαο Παληάλαζζαο, πι. Μνλαζηεξάθη, 17νο αη. 

- Σδακί Σδηζδαξάθε, πι. Μνλαζηεξάθη (1759).  

- Αξρ. ρώξνο Βηβιηνζήθεο ηνπ Αδξηαλνύ θαη απέλαληη αθξηβώο ε εθθιεζία Σαμηάξρεο από ηνλ 11ν 
αη., μαλαρηίζηεθε ην 1852. 

- Οινθιεξώλνληαο ηνλ πεξίπαην, πξνο ηελ πιαηεία Αγίσλ Αζσκάησλ (12νο αη.) ζα ζπλαληήζνπκε 
ζηελ είζνδν ηεο Αξραίαο Αγνξάο ην εθθιεζάθη ηνπ Αγ. Φηιίππνπ, 17νο αη. 

 

Ραληεβνύ ζηελ Οκόλνηα, πξ. μελνδνρείν «Αιέμαλδξνο» γσλία κε νδ. Αζελάο, έμνδνο 
ζηαζκνύ. 

 

 

ΘΑ ΣΗΡΗΘΔΙ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ. 

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 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             Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                     ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ         ΑΥΙΛΛΔΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 

 


