Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012

Ανάμεσα σε δακρυγόνα και κρότου λάμψης, με την πλάτη να είναι
ασπίδα της πόρτας του Ιστορικού Μουσείου και το βλέμμα σ΄ένα κόσμο πού ξέρει να αγωνίζεται, σ’ ένα λαό που δε το
βάζει κάτω, σ’ όλους εμάς που ενώ ξέρουμε ότι έρχονται δύσκολες μέρες, ανοίγουμε καρδιά και χαμογελάμε στις αληθινές
ομορφιές της ζωής, σ’ αυτές που δεν παίρνουν χαμπάρι από οικονομική κρίση και μιζέρια, στις ομορφιές που δεν κοστίζουν,
γι’ αυτό και είναι ανεκτίμητες.
Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε, κόντρα στην ομαδική κατάθλιψη που προσπαθούν να μας επιβάλουν.
Βαδίζουμε, γνωρίζουμε, αφουγκραζόμαστε και απολαμβάνουμε τον τόπο που το κλίμα και η φύση προίκισαν με ομορφιά, τον
τόπο που οι άνθρωποι ύφαναν ιστορία και γέννησαν πολιτισμό.
Γι’ αυτή την τόσο ιδιαίτερη χρονιά, επιλέξαμε να κόψουμε τη φετινή βασιλόπιτά μας σ’ ένα χώρο φορτισμένο με
Ιστορική μνήμη και ∆ημοκρατική συνείδηση.
Στο λόφο των Νυμφών , λοιπόν, θα βρεθούμε, στην Πνύκα, μεταξύ του βράχου της Ακρόπολης και του ιερού του
Υψίστου ∆ιός, στον τόπο που εδώ και δυόμισι χιλιετηρίδες, λειτούργησε η εκκλησία του ∆ήμου, η πρώτη δημοκρατική
έκφραση λαϊκής βούλησης , την εποχή που οι πρόγονοι των σημερινών δανειστών μας, εκινούντο με ζηλευτή ευκινησία,
από κλαδί σε κλαδί, συλλέγοντας άγριους καρπούς και φρούτα του δάσους.

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Συνάντηση στη συμβολή των οδών ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου και
Αποστόλου Παύλου (κοντά στην είσοδο της Ακρόπολης).
Η ξενάγηση στο χώρο της Πνύκας και του Παλιού Αστεροσκοπείου θα γίνει από την κα Αρτέμιδα Σκουμπουρδή.
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.

Ένα απόγευμα, ένα βιβλίο και ο συγγραφέας του

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. στη Βησσαρίωνος 9 και Σίνα, 4ος όροφος.
Η Γραμματεία Πολιτισμού της ΟΤΟΕ ανοίγει κύκλο πολιτισμού, όπου μία φορά το μήνα θα καλείται ένας συγγραφέας,
αναγνωρισμένος στο χώρο της Λογοτεχνίας και θα παρουσιάζεται το έργο του ή ένα βιβλίο του.
Το βράδυ της Τρίτης 21/2 ο ∆ημήτρης Στεφανάκης θα μιλήσει για το βιβλίο του
«ΜΕΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ».
Η Εριφύλη Μαρωνίτη, δημοσιογράφος-κριτικός Λογοτεχνίας θα συμβάλει με την ανάλυσή της στη συζήτηση. Αποσπάσματα
από τις «ΜΕΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ» θα διαβάσουν οι ηθοποιοί: Περικλής Λιανός και Ελένη Φίλιππα. Είσοδος ελεύθερη.

ΑΝ∆ΡΟΣ (πεζοπορική)

Παρ-Σαβ-Κυρ-Καθαρά ∆ευτέρα 24-25-26 και 27 Φεβρουαρίου
Η καλύτερη περίοδος για πεζοπορίες και φυσιολατρικές περιπλανήσεις στην καταπράσινη και πανέμορφη, ειδικά αυτή την
εποχή, Άνδρο.
Αναχώρηση την Παρασκευή στις 3:30 μ.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη για Ραφήνα – Γαύριο –Αποίκια.
Επιστροφή την Καθαρά ∆ευτέρα από Γαύριο για Ραφήνα στις 8:00 μ.μ.
Η τιμή των 145 € (μη μέλη 153€) περιλαμβάνει το πούλμαν Αθήνα –Ραφήνα-Αθήνα, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό στα
Αποίκια, τις μετακινήσεις στο νησί, τα εισιτήρια των πλοίων, το αποκριάτικο και ξεναγητικό υλικό και μικρογεύματα
εδάφους. Απαραίτητα: Παπούτσια και μπαστούνια πεζοπορίας, σακίδιο και ψάθα.
Αναλυτικό πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.syete.gr ή αποστολή με FAX για τους ενδιαφερόμενους.
Αναλυτικό πρόγραμμα ΑΝ∆ΡΟΥ
Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή-∆ευτέρα 24-25-26-27 Φεβρουαρίου
Καιρού επιτρέποντος αυτή είναι η καλύτερη περίοδος για πεζοπορίες και για φυσιολατρικές περιπλανήσεις στην
καταπράσινη και πανέμορφη, ειδικά αυτή την εποχή Άνδρο.
Αναχώρηση στις 5.30 μμ της Παρασκευής από την Ραφήνα για το Γάβριο. Άφιξη στις 7.30 μμ και με το τοπικό πούλμαν
θα μεταβούμε στα Αποίκια γύρω στις 9.00 μμ Φαγητό, σε αποκριάτικη ατμόσφαιρα, στο ξενοδοχείο μας «Πηγή Σάριζα».
Το πρωί του Σαββάτου με το πούλμαν θα επισκεφθούμε το παλιό μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης και από το χωριό
Βουρκωτή θα αρχίσουμε την πεζοπορία προς τους Κατακαλαίους και τα Αποίκια, μέσα από βουνίσιο μονοπάτι και
καλοστρωμένο λιθόστρωτο (πεζ 1 ώρ. και 30 λ.). Από τα Αποίκια θα βαδίσουμε μέχρι την ποταμίσια Πυθάρα (πεζ.40 λ.) και
θα συνεχίσουμε στην καταπράσινη ρεματιά προς τις Στενιές μέχρι την παραλία Γιάλια, περπατώντας ανάμεσα σε κήπους με

αγροτικές κατοικιές, ανδριώτικα αρχοντικά, περιστεριώνες και σημαντικά κτίσματα όπως ο προεπαναστατικός πύργος του
Μπίστη και ένα από τα πρώτα βιομηχανικά κτίρια της Ελλάδας (μακαρονοποιείο Εμπειρίκου).
Φαγητό «εδάφους» στην παραλία των Γιαλιών, μικρή μεσημεριάτικη ανάπαυση και με το πούλμαν θα φτάσουμε στο χωριό
Κοχύλου. Ανάβαση στο μεσαιωνικό κάστρο της Φανερωμένης και διάσχιση του φαραγγιού των ∆ιπόταμων με τους ενετικούς
νερόμυλους (πεζ.2 ώρ.). Βραδινό φαγητό στην Χώρα.
Το πρωί της Κυριακής θα γνωρίσουμε την αρχοντική Χώρα της Άνδρου και θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης. Από την Μεσαριά θα ακολουθήσουμε μια από τις ομορφότερες πεζοπορικές διαδρομές των Κυκλάδων μέχρι το
βυζαντινό μοναστήρι της Παναχράντου του 10ου μ.Χ. αι.(πεζ.2 ώρ. και 30 λ.)
Η διάσημη μακαρονάδα του ηγούμενου Πατέρα Ευδόκιμου θα μας δώσει δύναμη για την τελευταία μικρή λουλουδιασμένη
πορεία μέσα από τα παραμυθένια χωριά Λαρδιά και Ρωγόι μέχρι το παραλιακό Κόρθι που την ώρα εκείνη με διονυσιακούς
ρυθμούς θα ζητάει την Άνοιξη της φύσης. Η συνέχεια στο αποκριάτικο γλέντι θα γίνει με φαγητό στο ξενοδοχείο μας στα
Αποίκια. Το πρωί της Καθαροδευτέρας θα μας βρει να περπατάμε από τους Μένητες μέχρι τα Λάμυρα (πεζ.40 λ.) και από
το χωριό Κοχύλου μέχρι την παραλία «της Γριάς το Πήδημα» μέσα από το βυζαντινό λιθόστρωτο της εποχής του
Ανδρόνικου Κομνηνού (πεζ. 1 ώρ.και 20 λ.). Φαγητό στην Χώρα, εσπερινός στο μεταβυζαντινό μοναστήρι του Αγίου
Νικολάου και το απόγευμα αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Γάβριο και στις 8 μμ αναχώρηση με το πλοίο για τη
Ραφήνα με άφιξη σε αυτή γύρω στις 10:20 m.m.

Πεζοπορίες γύρω από τα ποτάμια της ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Πεμ-Παρ-Σαβ-Κυριακή 8-9-10 και 11 Μαρτίου.
Αναχώρηση την Πέμπτη στις 4:30 μ.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη για το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας. Φαγητό στο Γαύρο.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 8:00 π.μ. για το χωριό Τόρνο. Πεζοπορία στα θαυμάσια μονοπάτια που έχει ανοίξει και
σηματοδοτήσει μικρή παρέα του χωριού με μπροστάρη το φίλο των «Πολιτιστικών ∆ιαδρομών» Πάνο Παλαιό (πεζ. 3
ώρ).Το μονοπάτι με τους μικρούς καταρράκτες, η σπηλιά με τα απολιθωμένα βρύα, το γεφύρι με το νερόμυλο και το
υπέροχο «Μικρό Πάντα–βρέχει» του Τορνιότικου ποταμού, θα μας δώσουν το κέφι και την όρεξη για το τσιπουράκι με τον
ανάλογο μεζέ στο μικρό καφενείο του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Το απόγευμα μικρές παρακάμψεις της διαδρομής με
το πούλμαν θα μας δώσουν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το ανθρώπινο τοπίο μιας άλλης Ευρυτανίας, που ακόμα ζει και
θυμάται. Βραδινό φαγητό στο ξενοδοχείο μας.
Σάββατο: Το πρωί θα γνωρίσουμε το Μεγάλο και το Μικρό Χωριό με τη μικρή λίμνη της Χελιδόνας.
Από τον Προυσό θα περπατήσουμε στην περίφημη Μαύρη Σπηλιά, καταφύγιο της κλεφτουριάς του ‘21 και θα
ακολουθήσουμε τον ποταμό Προυσιώτη μέχρι το ομώνυμο χωριό (πεζ. 2:30 ώρ.).Πρόχειρο φαγητό στην πλατεία και
εσπερινός στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγιάς της Προυσιώτισσας . Το βράδυ στο χωριό Νόστιμο θα απολαύσουμε
τους μεζέδες της κυρά Λένας, με κορυφαίο το αρνάκι σε μια γάστρα που έχει ιστορία τριών γενεών.
Κυριακή: Βόλτες στα μονοπάτια του ποταμού Καρπενησιώτη (πεζ. 3 ώρ.), επισκέψεις στα χωριά Κλαψί και Κορυσχάδες,
φαγητό στη Μεσαμπελιά και αναχώρηση γύρω στις 3:30 μ.μ. για την Αθήνα.
Απαραίτητα: Παπούτσια και μπαστούνια πεζοπορίας, αδιάβροχο, σακίδιο και ψάθα.
Η τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο είναι 138€ (μη μέλη 145€) και σε τρίκλινο 118€ (μη μέλη 125€).
Σημείωση: Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, μπορεί να γίνει παράκαμψη με αγροτικά 4χ4 μέχρι το χωριό Χελιδόνα σε
πανέμορφη διαδρομή στις όχθες του ποταμού Τρικεριώτη.

ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-∆ΕΛΦΟΙ-ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Κυριακή 18 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 7:15 π.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη (σταθμός Μετρό Μεταξουργείου)
Οι ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους θα γίνουν από την κα Μελίνα Παυλίδου.
Τιμή 15 € , για τα παιδιά 7 €.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Παρασκευή 23 Μαρτίου και ώρα 4:30 μ.μ.

Η ξενάγηση θα γίνει από την κα Αρτέμιδα Σκουμπουρδή. ∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Παλαιά Βουλή) Σάββατο 24 Μαρτίου και ώρα 10:30 π.μ.

Η ξενάγηση θα γίνει από την κα Αρτέμιδα Σκουμπουρδή.

∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες

►Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3349929 (19929) Κ. Ζαρόκωστας και 210-3349927 (19927)
Β. Βελέντζα. Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.syete.gr , αριθμός λογαριασμού 040-480005-27.
Για το ΣΥΕΤΕ

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ο Γεν.Γραμματέας
Γιώργος Μότσιος

