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DA VINCI – Η ΙΔΙΟΦΥΙΑ 

Τρεις εκθέσεις με συνταρακτικό υλικό 
 

ΠΑΛΙΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΕΡΜΟΥ, ΓΚΑΖΙ 

(Ηλεκτρικός Σταθμός ΘΗΣΕΙΟ – Μετρό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ_ 
 

Η έκθεση Leonardo Da Vinci – 500 Years of Genius αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη 
έκθεση για τον Ντα Βίντσι, που έχει περιοδεύσει ποτέ στον κόσμο. Με τη συνδρομή του Museo 
Leonardo da Vinci (Iταλία) και του Ινστιτούτου Pascal Cotte of Lumiere Technology (Γαλλία), αυτή 
η έκθεση ζωντανεύει την ιδιοφυΐα του Ντα Βίντσι ως εφευρέτη, καλλιτέχνη, επιστήμονα, ανατόμο, 
μηχανικό, αρχιτέκτονα, γλύπτη και φιλόσοφο. Ιταλοί τεχνίτες, βασιζόμενοι στις σημειώσεις του 
Ντα Βίντσι, έχουν αναπαράξει πιστά, διαδραστικά αντίγραφα των μηχανικών εφευρέσεών του σε 
φυσικό μέγεθος για αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μία πρόσφατη προσθήκη είναι η αναπαράσταση 
υψηλής ευκρίνειας του Μυστικού Δείπνου σε πραγματικό μέγεθος. 

Πάνω από 200 εκπληκτικά εκθέματα. 75 μηχανικές εφευρέσεις μεγάλης κλίμακας, πολλές 
από αυτές διαδραστικές, που ενθαρρύνουν την εμπειρική μάθηση. Με κατανοητές ερμηνείες της 
θεωρίας και των ιδεών πίσω από τα έργα. 

Με 17 θεματικές ενότητες, που αναδεικνύουν το εύρος της δουλειάς του Ντα Βίντσι. Με 
ανάλυση και ιστορία πίσω από τα έργα-κλειδιά του μεγάλου καλλιτέχνη με τη χρήση 
διαδραστικών και ψυχαγωγικών τεχνολογιών. 

Έμφαση στα κοινά σημεία ανάμεσα στη δουλειά του Ντα Βίντσι και της μοντέρνας 
τεχνολογίας και μηχανικής.  

Μια μοναδική έκθεση, που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους με τις μηχανές, τα έργα και 
ντοκιμαντέρ, καινούργιο υπερθέαμα και κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς.  
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Η γραμματεία Πολιτισμού ΟΤΟΕ ορίζει ημερομηνία παρακολούθησης της 
παρουσίασης την: 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ώρα 18:00 
 

(ραντεβού στην είσοδο από οδό Ερμού, 20 λεπτά νωρίτερα) 
 

H τιμή εισόδου που εξασφαλίστηκε είναι: 

 10 ΕΥΡΩ για τους ενήλικες και 

   8 ΕΥΡΩ για τα παιδιά έως 18 ετών. 

Σημαντική επισήμανση-παράκληση: Για να επιτευχθεί το παραπάνω τιμολόγιο, η 

δήλωση συμμετοχής να κατατεθεί στην Γραμματεία Πολιτισμού : 

από την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 

στο email: otoe@otoe.gr. 

Στη δήλωση συμμετοχής να αναφέρονται ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τα άτομα που θα συμμετέχουν 

(πόσοι ενήλικες και πόσα παιδιά). Αν ο αριθμός της Α’ Ομάδας συμπληρωθεί, θα ενημερωθείτε 

σύντομα για την Β’ Ομάδα. 

 Με βάση την συμμετοχή σας (αριθμός ατόμων, ενήλικες, παιδιά), πρέπει να κατατεθεί το 

αντίστοιχο ποσό συνολικά (π.χ.:1 ενήλικας και 2 παιδιά καταθέτουμε 26€, 2 ενήλικες και 

1 παιδί καταθέτουμε 28€), μέχρι και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, στους εξής 

αριθμούς λογαριασμού της ΟΤΟΕ : 

 

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR87 0171 0020 0060 0204 0035 707 

2. ALPHA BANK GR60 0140 1010 1010 0200 2181 379 

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  GR25 0110 0800 0000 0806 7846 900 

4. EUROBANK GR11 0260 2400 0003 0020 1390 844 

 
 Μετά την κατάθεση να μας αποσταλεί το καταθετήριο ηλεκτρονικά στο email 

otoe@otoe.gr. 
 

 Εν συνεχεία θα ειδοποιηθείτε στο email σας για τη διαδικασία παραλαβής των εισιτηρίων, 
μετά την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 από τα γραφεία της ΟΤΟΕ, Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 
καθημερινά από τις 08:30 έως τις 18:30. 
 

Πληροφορίες, διευκρινήσεις: τηλ. 2103388287 (Γραμματεία ΟΤΟΕ), email:politismos@otoe.gr.  

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Γραμματεία Πολιτισμού ΟΤΟΕ 


