
 

  
 

 

Αζήλα, 12 Γεθεκβξίνπ 2016 
 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 – ΑΠΡΙΛΙΟ 2017  

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  (2017) 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

Σν ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έρεη σο εμήο: 
 

 

 

8. ΜΟΤΔΗΟ ΚΤΚΛΑΓΗΚΖ ΣΔΥΝΖ  
(Νενθύηνπ Γνύθα 4 & Βαζηι. νθίαο, ηει. 2107228321-3, ζηαζκόο Μεηξό Δπαγγειηζκόο) 

ΚΤΡΗΑΚΖ 12 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2017  ΩΡΑ 12:45 

«Κπθιαδηθή Κνηλσλία 5000 ρξόληα πξηλ» 

Έσο ζήκεξα δελ ππάξρνπλ ηεθκήξηα γξαθήο ηεο Πξσηνθπθιαδηθήο Πεξηόδνπ (πξώηκε επνρή Χαιθνύ 
3200πΧ έσο 2000πΧ). Η έθζεζε επηρεηξεί λα καο δώζεη κε απιό θαη εύιεπην ηξόπν ζηνηρεία ηεο ηόηε 
θνηλσλίαο. Πξόθεηηαη γηα κηα ιηηή παξνπζίαζε. 5000 ρξόληα πξηλ ηί έηξσγαλ, ηί έπηλαλ, ηί θνξνύζαλ, ζε 
πνηόλ Θεό πίζηεπαλ; πώο δηαζθέδαδαλ, πώο θπβεξληόληνπζαλ; Έλαο νιόθιεξνο πνιηηηζκόο, ν νπνίνο 
έρεη αθήζεη ην απνηύπσκά ηνπ ζην ζεκεξηλό Άλζξσπν. 

Ραληεβνύ ζηελ είζνδν. 

Δίζνδνο : 8€ 

 

 

9. ΒΤΕΑΝΣΗΝΔ ΔΚΚΛΖΗΔ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ  

ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ   10 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2017   ΩΡΑ  17.00 

Μεηά ηνλ 10ν αηώλα κΧ αλαζπγθξνηείηαη ε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία θαη πξννδεπηηθά αλαβηώλνπλ 
παξεθκαζκέλα θέληξα, όπσο θαη ε Αζήλα. Η Βπδαληηλή αξηζηνθξαηία θηίδεη ηνπο πξώηνπο λανύο. 
Πξώηνο αλαθέξεηαη ν Άγηνο Ισάλλεο ηνπ Mαγγνύηε (871). Γε ζώδεηαη σο εθθιεζία, αιιά ζην Βπδαληηλό 
Μνπζείν βξίζθεηαη ε θηεηνξηθή επηγξαθή. Από ηηο 150 εθθιεζίεο πνπ ππήξραλ ζηα 1821, ζήκεξα 
δηαζώδνληαη γύξσ ζηηο 20. Η μελάγεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζα πεξηεγεζεί ζε πάλσ από ηηο κηζέο, ζε κηα 
όκνξθε απνγεπκαηηλή βόιηα. 

Ραληεβνύ ζηε Ρσζηθή εθθιεζία – σηήξα ηνπ Λπθνδήκνπ (Φηιειιήλσλ-νπξή-Λεσθ. 
Ακαιίαο) 
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10. ΚΝΩΟ – ΜΟΝΖ ΑΡΚΑΓΗΟΤ 

ΑΒΒΑΣΟ 29 ΑΠΡΗΛΗΟΤ – ΓΔΤΣΔΡΑ 1Ζ ΜΑΪΟΤ 2017    (ΣΡΗΖΜΔΡΖ) 

Αλαρώξεζε ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩ ην άββαην πξσί – Δπηζηξνθή ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩ Γεπηέξα απόγεπκα. 

 

Δπ’ επθαηξία ηνπ ηξηεκέξνπ ηεο ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ, δηνξγαλώλεηαη ε επίζθεςε – μελάγεζε ζηελ Κλσζό, ζην 
Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ηξαθιείνπ θαη ζηε Μνλή Αξθαδίνπ. 

ΚΝΩΟ: Σν ζεκαληηθόηεξν θέληξν ηνπ Μηλσηθνύ Πνιηηηζκνύ κε κεγάιε πεξίνδν αθκήο (2000-1350), 
αιιά θαη κε ζεκαληηθνύο άιινπο ζηαζκνύο κέρξη θαη ηελ ειιεληζηηθή επνρή. πλδέεηαη κε ηνπο 
ζπλαξπαζηηθνύο κύζνπο Μηλώηαπξνο-Λαβύξηλζνο, Γαίδαινο-Ίθαξνο θα. Πιήζνο επξεκάησλ κε 
νηθηζκνύο, ην Αλάθηνξν, ην κηθξό Αλάθηνξν, ηε βαζηιηθή Έπαπιε θαη ζηε Ρσκατθή επνρή ε έπαπιε ηνπ 
Γηνλύζνπ κε ζαπκάζηα ςεθηδσηά δάπεδα. Σε Βπδαληηλή επνρή (6νο αη.) απεηέιεζε Δπηζθνπηθή έδξα. 
Δληνπίζηεθε ην 1878, Μίλσαο Καινθαηξηλόο, κε ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο από ην 1900 κέρξη ζήκεξα. 

 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ: Μεηά ηελ Κλσζό ε ζπλέρεηα επξίζθεηαη ζην Αξρ. Μνπζείν, 
όπνπ έρεη εθζέκαηα όισλ ησλ πεξηόδσλ Κξεηηθήο ηζηνξίαο θαη πξντζηνξίαο (δει. πνιύ πξηλ ρηηζηνύλ νη 
ππξακίδεο ηεο Αηγύπηνπ). Η ζπιινγή από ηηο κηλσηθέο αξραηόηεηεο είλαη ε κεγαιύηεξε θαη ε 
ζεκαληηθόηεξε θαη ζεσξείηαη ην κνπζείν ηνπ Μηλσηθνύ Πνιηηηζκνύ 

Δληαίν εηζηηήξην εηζόδνπ θαη ζηα δύν 15€ ην άηνκν. 

 

ΜΟΝΖ ΑΡΚΑΓΗΟΤ: Βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 23ρικ από ην Ρέζπκλν. Θεκειηώζεθε από ηνλ Απηνθξάηνξα 
ηνπ Βπδαληίνπ Ηξάθιεην θαη αλνηθνδνκήζεθε ηνλ 5ν αη. από ηνλ Απηνθξάηνξα Αξθάδην ή όπσο άιινη 
αλαθέξνπλ από έλαλ κνλαρό, ηνλ Αξθάδην. Η θξνπξηαθή κνξθή έγηλε επί Δλεηνθξαηίαο.  

Σν έλα θιίηνο είλαη αθηεξσκέλν ζηε Μεηακόξθσζε ηνπ σηήξνο θαη ην άιιν ζηνπο Αγίνπο Κσλζηαληίλν 
θαη Διέλε. Μεηά ην 1669 ιόγσ ηνπξθνθξαηίαο ιεγόηαλ θαη Σζαλιί Μνλαζηίξ (δσληαλό κνλαζηήξη) επεηδή 
ζηηο άιιεο εθθιεζίεο ηεο Κξήηεο απαγνξεύνληαλ νη θακπάλεο. 

Δίλαη γλσζηή ζε όινπο ε Δπαλάζηαζε ηεο Κξήηεο όπνπ ζηηο 3 Μαξηίνπ 1866 ζπγθεληξώλνληαη 1500 
πνιεκηζηέο από όιν ην λεζί. Ο ηνπξθηθόο ζηξαηόο κε 15000 άλδξεο θαη 30 θαλόληα εθζηξάηεπζε θαη ζηηο 
8 Ννεκβξίνπ ππήξραλ 964 ςπρέο (άλδξεο θαη γπλαηθόπαηδα). Ο εγνύκελνο Γαβξηήι πνπ αξλήζεθε λα 
παξαδνζεί, ζθνηώζεθε ζηε κάρε θαη ν Κ. Γηακπνπδάθεο ππξνδόηεζε ηελ ππξηηηδαπνζήθε. Η κάρε 
ζπλερίζηεθε θαη ηελ επόκελε κέξα, αιιά νη Σνύξθνη ηνπο ζαλάησζαλ όινπο, αθόκε θαη ηνπο 
αηρκαιώηνπο. ηα Β.Γ. ηεο Μνλήο ζηα 80κ. βξίζθεηαη ην Ηξών πνπ δεζπόδεη από καθξηά. 

Σηκή εηζόδνπ 3€. 

 

Αλάινγα κε ην πξόγξακκα πνπ ζα δηακνξθσζεί, είλαη πηζαλόλ λα πξνιάβνπκε είηε ην Αξρ. 
Μνπζείν Ρεζύκλνπ, είηε ηνλ Αξρ. Χώξν-Μνπζείν ηεο Διεπζέξλαο (άλνημε ηνλ Ινύλην ηνπ 2016). 

Κόζηνο ηεο εθδξνκήο θαηά πξνζέγγηζε 300€ ην άηνκν, πνπ πεξηιακβάλεη αεξνπνξηθά 
εηζηηήξηα, δηακνλή ζε δίθιηλν, ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν. 

Ζ εμόθιεζε κπνξεί λα γίλεη ζε ηξεηο δόζεηο ησλ 100€ σο εμήο: Πξώηε δόζε 10 
Φεβξνπαξίνπ, Γεύηεξε δόζε 10 Μαξηίνπ θαη Σξίηε δόζε έσο Μεγ. Γεπηέξα 10 Απξηιίνπ, ή 
αιιηώο εμόθιεζε όινπ ηνπ πνζνύ 10/4. 

Καηάζεζε ζηνπο Λνγαξηαζκνύο IBAN ηεο ΟΣΟΔ : 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  GR25 0110 0800 0000 0806 7846 900 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ GR87 0171 0020 0060 0204 0035 707 

θαη απνζηνιή ηνπ θαηαζεηεξίνπ ζην mail  otoe@otoe.gr ή ζην θαμ 2103640429. 

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο (πρ επηπιένλ θόζηνο κνλόθιηλνπ θιπ) πεξί ηα ηέιε ηνπ 
Φεβξνπαξίνπ. 
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ΘΑ ΣΖΡΖΘΔΗ ΑΤΣΖΡΑ Ζ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ.  

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.  

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         ΑΥΗΛΛΔΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


