
 

  
 

 

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Τα Πολιτιστικά Μονοπάτια συνεχίζουν τα «βήματά» τους, ανοίγοντας την πολιτιστική 
περίοδο του 2016-2017 με τη ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ τους διαδρομή. 

Για όλες τις προγραμματισμένες επισκέψεις απαιτείται η έγκαιρη δήλωση 
συμμετοχής τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν το κάθε ραντεβού. 

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχει ως εξής: 
 

1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
(Κουμπάρη & Βασιλ. Σοφίας, τηλ. 2103671000) 

ΣΑΒΒΑΤΟ  3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΩΡΑ 18:00 

«Τα Κινέζικα Κεραμικά στο φως μετά 35 Χρόνια» 

Αριστουργήματα κινεζικής κεραμικής από δωρεά του Γεώργιου Ευμορφόπουλου από το 1930. Τα 
εκθέματα επελέγησαν με βάση την ιστορική και καλλιτεχνική τους αξία. Μια διαδρομή στην ιστορία και τον 
πολιτισμό της Κίνας από την 3η Χιλιετία π.Χ. έως τον 19ο αι., καθώς και την αντίστροφη διαδρομή που 
ρίχνει φως στις επαφές της Κίνας με τη Δύση διαχρονικά. 

Ραντεβού στην είσοδο. 

Είσοδος : 9€ 

 

2. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
(Νεόφ. Δούκα 4 & Βασιλ. Σοφίας, τηλ. 2107228329) 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΩΡΑ  18.00 

«Ο Ai Wei Wei στο Κυκλαδικό» 

Η πρώτη έκθεση του καλλιτέχνη – ακτιβιστή Ai Wei Wei στην Ελλάδα περιλαμβάνει ένα νέο έργο του, 
εμπνευσμένο από τη συλλογή του Μουσείου – πρώτη παρουσίαση. Σκοπός της είναι να μυηθεί το κοινό 
στην καλλιτεχνική του προσέγγιση με έμφαση στις δράσης του στην Ελλάδα. 

Ραντεβού στην είσοδο. 

Είσοδος: 7€ 

 

3. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – Μια βουτιά στην Ιστορία 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Ένα ταξίδι σ’ ένα από τα πιο υποβλητικά και επιβλητικά μέρη. Ίσως το μεγαλύτερος και σημαντικότερος 
ιερός χώρος της αρχαιότητας. Εδώ γεννήθηκαν προς τιμήν του Δία οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με τη 
σπουδαιότητα και τη λαμπρότητα της εποχής, με πανελλήνια ακτινοβολία. Ένας θεσμός που ζει μέχρι 
σήμερα (όπως αυτός επιζεί). Συνεχίστηκαν μέχρι το 393μΧ (επί Μεγ. Κωνσταντίνου), ο Θεοδόσιος ο Α’ με 
διάταγμα τους απαγόρευσε και ο Θεοδόσιος ο Β’ το 426μΧ οριστικά κατέσρεψε το Ναό. 
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Οι πανανθρώπινες αξίες της ευγενούς άμιλλας, το υψηλό ιδανικό της αρμονίας του νου και του κορμιού, η 
τιμή και η δόξα, ήταν το υλικό που σφυρηλατήθηκαν ιδέες, ιδανικά για πάνω από μια χιλιετία τότε, σε 
αμέτρητες γενιές Ελλήνων από τότε μέχρι σήμερα.  

Το Αρχαιολογικό Μουσείο, από τα σημαντικότερα παγκοσμίως, παρουσιάζει τη μακραίωνη ιστορική 
εξέλιξη. Η επίσκεψη περιλαμβάνει το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και τους 
χώρους της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.  

Επίσης, το Σάββατο το πρωί θα επισκεφθούμε την Αρχαία Ήλιδα. 

Κόστος διανυκτέρευσης, μετακίνησης κλπ θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους αργότερα 
(ενδεικτικά αναφέρεται η τιμή μονόκλινου στα 45€, δίκλινου στα 50€ και τρίκλινου στα 75€). 
Προκαταβολή: 25€ ανά δωμάτιο να κατατεθεί μέχρι 31 Αυγούστου. Εξόφληση μέχρι τη Δευτέρα 
19 Σεπτεμβρίου.  

Αριθμός Λογαριασμού ΟΤΟΕ:  ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα  IBAN GR25 01100 800 0000 080 678 46900. 

Ραντεβού στον παράδρομο της Ακαδημίας & Σίνα στις 8 το πρωί. 

 

4. ΘΗΒΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ – ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ – 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ – ΠΛΑΤΑΙΕΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  ώρα  10.30 

ΘΗΒΑ, μια πόλη με τρισχιλιετή ιστορία, μια πόλη από τις ισχυρότερες της Αρχαίας Ελλάδας, μια πόλη 
του Πίνδαρου, του Επαμεινώνδα, του Πελοπίδα κα. Όπως όλες οι σημαντικές ιστορικές περιοχές του 
αρχαίου κόσμου, όλα ξεκινούν από το μύθο με τον Κάδμο από τη Φοινίκη να την ιδρύει, από το 600πΧ 
μέχρι το 245πΧ κυριαρχεί στις μεγάλες ιστορικές στιγμές του τότε αρχαίου κόσμου, με μελανό σημείο τη 
συμμαχία με τους Πέρσες κατά την εκστρατεία του Ξέρξη το 480-479πΧ, όπου στη μάχη των Πλαταιών 
πολέμησαν στο πλευρό τους. 

Η επίσκεψη θα περιλάβει όλη τη σημαντική τότε περιοχή (Χαιρώνεια, Ορχομενός, Πλαταιές κλπ). 

Το κόστος μετακίνησης θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες αργότερα. 

Ραντεβού στον παράδρομο της Ακαδημίας & Σίνα στις 8 το πρωί. 

Είσοδος Μουσείου Θήβας: 8 € 

 

5. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΝΕΜΕΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΣΕΜΕΛΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  ώρα  08.30 

Το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας το βρίσκει κανείς μετά από μια εξαιρετική διαδρομή σ’ ένα 
όμορφο φυσικό χώρο, βουνό της Ζήρειας, λίμνη της Στυμφαλίας, ενταγμένο στη NATURA 2000, είναι η 
μεγαλύτερη ορεινή λεκάνη της Πελοποννήσου. Είσοδος: 3 € 

Το Οινοποιείο Σεμέλη προσφέρει όλη την ευκαιρία για τον επισκέπτη να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα 
για τη μαγεία της ζύμωσης του σταφυλιού. Η ξακουστή Νεμέα με το κλίμα της και τους αμπελώνες, δίνει 
εξαιρετικές ποιότητες κρασιού ανά τους αιώνες. 

Υπάρχει πρόγραμμα ξενάγησης και γευσιγνωσίας από τη διαδικασία συλλογής των σταφυλιών, μέχρι την 
οινοποίησή τους, δοκιμή διαφορετικών κρασιών συνοδεύει την ξενάγηση.  

Το κόστος μετακίνησης θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες αργότερα. 

Ραντεβού στον παράδρομο της Ακαδημίας & Σίνα στις 8 το πρωί. 
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6. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ  
(Καλισπέρη 12, Ακρόπολη) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  ώρα  11.00 

Το μουσείο αυτό είναι το μοναδικό για το σύγχρονο κόσμημα στην Ελλάδα. Είναι το παλιό εργαστήριο του 
Ηλ. Λαλαούνη, όπου στεγάζονται μόνιμες συλλογές με πάνω από 4.000 κοσμήματα και μκρογλυπτά από 
πενήντα σχεδιασμένες συλλογές του ιδρυτή. 

Η επίσκεψη – ξενάγηση στα ομορφότερα ίσως κοσμήματα, γίνεται από επιμελητές του μουσείο με ειδικές 
παρουσιάσεις επεξεργασίας του κοσμήματος στο εργαστήριο και ειδική προβολή βίντεο. 

Ραντεβού στην είσοδο. 

Είσοδος: 5 

 

7. ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
(Οδ. Νίκης 39, Σύνταγμα) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ώρα  11.00 

Ως Κοινότητα, η Εβραϊκή, φαίνεται να έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 300 ή 250πΧ (Δήλος). Είναι 
γνωστό, ότι ο Απόστολος Παύλος έκανε την περιοδεία του στις τότε οργανωμένες εβραϊκές κοινότητες 
(Θεσσαλονίκης, Φίλιπποι, Βέροια, Κόρινθος, Αθήνα). Ενσωματωμένοι, όπου ζούσαν και στη Βυζαντινή 
και στην Οθωμανική περίοδο του 15ου αι. Σεφαραδίτες Εβραίοι μετακινηθήκαν μαζικά από Ισπανία – 
Πορτογαλία, όπου εδιώκοντο. 

Στο Μουσείο παρακολουθεί κανείς την πορεία της εβραϊκής κοινότητας στο χώρο και στο χρόνο, το οποίο 
καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια διασφάλισης της εβραϊκής ιστορίας και παράδοσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης, υπάρχει πρόταση προαιρετικής συμμετοχής στο Kosher εστιατόριο 
στου Ψυρρή (Αισώπου 10) 

Ραντεβού στην είσοδο. 

Είσοδος: 6€ 

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 


