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Θεατρική Ομάδα της ΟΤΟΕ  «Η Τραπεζαρία»  του Άλμπερτ Γκέρνυ.  
Στο θέατρο «Βικτώρια» Μαγνησίας 5 και Γ’ Σεπτεμβρίου 119, τηλ: 210-8233125.  
Το έργο ανεβαίνει για 12 παραστάσεις, από 23 Απριλίου μέχρι 9 Μαΐου.  
Από Τετάρτη έως Σάββατο με ώρα έναρξης 9:15 μ.μ. και τις Κυριακές στις 8:00 μ.μ. (δεν θα δοθεί  παράσταση το βράδυ 
της Πρωτομαγιάς). Τα εισιτήρια θα διατίθενται δωρεάν για τα μέλη του ΣΥΕΤΕ από τα γραφεία του Συλλόγου 
(Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος) μέχρι εξαντλήσεως και οι κρατήσεις θέσεων θα γίνονται στα τηλέφωνα του θεάτρου μία 
ημέρα τουλάχιστον πριν την παράσταση. (Η τιμή εισιτηρίου για τους εκτός Συλλόγου ενδιαφερόμενους είναι 7 € και 
μπορούν να τα προμηθεύονται από τα γραφεία της ΟΤΟΕ ή από το ταμείο του θεάτρου). 
 
Μουσείο της Ακρόπολης ( ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 15) 
Κυριακή 2 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ.  
Κυριακή 9 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ. 
Τρίτη  25 Μαΐου και ώρα  4:30  μ.μ. 
Η ξενάγηση στα αριστουργήματα της αρχαίας Ελληνικής Τέχνης του νέου μουσείου θα γίνει από την κ. Αρτέμιδα 
Σκουμπουρδή. Τιμή εισόδου 5 € στα ταμεία του μουσείου. 
Σημείο συνάντησης: Γύρω από τη μακέτα της Ακρόπολης που βρίσκεται αριστερά από τα γκισέ των ταμείων.  
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.  
 
ΖΗΡΕΙΑ (Ορειβατική) 
Σάββατο 8 Μαΐου. 
Η ανάβαση στη χιονισμένη Ζήρεια (υψ.2.373 μ.) που είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Πελοποννήσου, θα γίνει από 
τη Μεγάλη Βρύση του οροπέδιου (υψ. 1500 μ.). Ώρες πορείας περίπου 8. Η μετάβαση στα Τρίκαλα Κορινθίας και στο 
οροπέδιο της Ζήρειας θα γίνει με δικά μας μέσα. 
Απαραίτητα: Παπούτσια κατάλληλα και για χιόνι, μπατόν, σακίδιο, αδιάβροχο κα ψάθα. Φαγητό μαζί μας.  
Πληροφορίες για το σημείο συνάντησης και για την ώρα αναχώρησης στα τηλέφωνα του Συλλόγου. 
 
 
 
 
Βυζάντιο και Νεότερη Τέχνη 
Κυριακή 9 Μαΐου και ώρα 11:30 π.μ. στο Βυζαντινό Μουσείο (Βασ Σοφίας 22). 
Ένας εικαστικός διάλογος σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων, όπως ο Παρθένης, ο Κόντογλου, ο Τσαρούχης, ο 
Αστεριάδης, ο Εγγονόπουλος κ.α.  με τη βυζαντινή τέχνη.  
Στη μικρή αλλά τόσο σημαντική αυτή έκθεση θα μας ξεναγήσει η κ. Αθηνά Σχινά. Παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα σε 
όσους το επιθυμούν να επισκεφθούν μετά την ξενάγηση και τους άλλους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου, καθώς και τη 
θεματική φωτογραφική έκθεση του Γιώργου Τριανταφύλλου,  που με τον  τίτλο «αρχέτυπα»  παρουσιάζει  θέματα από 
τις καλύβες και τα μαντριά… στη Σύγχρονη Τέχνη και Αρχιτεκτονική. Τιμή εισόδου 4 €.  
 ∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.  
 
Ερνέστος Τσίλλερ στην Εθνική Πινακοθήκη. 
Σάββατο 15 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ. 
Ένας θησαυρός 450 σχεδίων του αρχιτέκτονα που σφράγισε με την καλλιτεχνική παρουσία του, τη βραχύβια 
αρχιτεκτονική αναγέννηση που βίωσε η νεόκοπη Ελλάδα από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα. 
Στην έκθεση αυτή θα θαυμάσουμε έργα που δεν υπάρχουν πλέον αλλά και αυτά που στέκουν ακόμα στωικά, κρατώντας 
ζωντανή τη νεοκλασική  αρχιτεκτονική αλλά και το αττικό φως πάνω από την ακαλαίσθητη  γκριζάδα της σημερινής 
πόλης . Η ξενάγηση θα γίνει από την κριτικό και ιστορικό τέχνης στο Πανεπιστήμιο  Αθηνών κ. Αθηνά Σχινά. 



∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. Τιμή εισόδου 3 € αντί των 6,5€.   
 
Ξενάγηση στου Ψυρρή. 
Κυριακή 23 Μαΐου και ώρα 10:30 π.μ. 
Σημείο συνάντησης η εκκλησία της Παντάνασσας στην πλατεία Μοναστηρακίου. 
Η ξενάγηση στην ιστορική συνοικία των Αθηνών θα γίνει από την ιστορικό και συγγραφέα του βιβλίου «Ψυρρή η γειτονιά 
των ηρώων»  κ. Αρτέμιδα Σκουμπουρδή. 
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.  
 
Στα μικρονήσια του Παγασητικού και στα λιθόστρωτα του Νοτίου Πηλίου.  
(Θαλασσινή και πεζοπορική για αρχαρίους). 
Πεμ-Παρ(πανσέληνος) –Σαβ -Κυριακή. 27-28-29-30 Μαΐου.   

 Πέμπτη: Αναχώρηση στις 7:30 π.μ από την πλ. Καραϊσκάκη (σταθμός Μεταξουργείου) με ενδιάμεσες στάσεις 
στον αρχ. χώρο της Νέας Αγχιάλου  και στο αρχαιολογικό  μουσείο του Βόλου. Άφιξη στο Χόρτο Πηλίου (ξενοδοχείο 
Λήδα) 50 χλμ. από το Βόλο. Μπάνιο, ελαφρύ γεύμα και αναχώρηση με το πούλμαν για το γραφικό Τρίκερι.  
Το ηλιοβασίλεμα θα μας βρει να κατεβαίνουμε το παλιό λιθόστρωτο για το ψαροχώρι - καρνάγιο της Αγίας Κυριακής 
 (πεζ 40 λ.). 

Παρασκευή : Αναχώρηση στις 9:30 π.μ. από τη Μηλίνα με σκάφος για τα νησάκια του Αλατά και της Πρασούδας 
με τα μεταβυζαντινά μνημεία των Αγ. Τεσσαράκοντα και της Ζωοδόχου Πηγής, την πανέμορφη παραλία της Τζάστενης 
και τα Πυθονήσια. Ευκαιρίες για  βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά του Παγασητικού. Πεζοπορική διάσχιση του νησιού 
Παλιό Τρίκερι (40 λ. ). Φαγητό στο μικρό παραθαλάσσιο οικισμό του Αηγιάννη  και επιστροφή κάτω από την πανσέληνο  
στη Μηλίνα.  

Σάββατο: Αναχώρηση με το πούλμαν για την Αργαλαστή. Πεζοπορία μίας ώρας για το  Λεφόκαστρο, μπάνιο και 
πεζοπορία μίας ώρας μέχρι την Άφυσσο. Επιστροφή με το πούλμαν στο ξενοδοχείο για μπάνιο και φαγητό. Το απόγευμα 
θα περπατήσουμε στο υπέροχο λιθόστρωτο από το Λαύκο στη Μηλίνα, με θέα το ηλιοβασίλεμα του Παγασητικού.  

Κυριακή: Με το πούλμαν θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της Μικρής  Πάου και θα περπατήσουμε  το 
παραλιακό μονοπάτι. Βουτιές στους καταπράσινους ορμίσκους  μέχρι το ξενοδοχείο. Φαγητό και αναχώρηση στις 3:30 
μ.μ. για την Αθήνα. 
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, ψάθα, και μαγιό για πολλά μπάνια. 
Η τιμή των  115 € (σε τρίκλινο 100 €) περιλαμβάνει το πούλμαν και 3 διανυκτερεύσεις χωρίς  πρωινό. 
Τα έξοδα της ημερήσιας κρουαζιέρας είναι ατομικά. 
  
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 2103349929 (19929) Κ. Ζαρόκωστας και 2103349927 (19927) 
 Β. Βελέντζα.     Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.syete.gr          
 Αριθμός λογαριασμού 040-480005-27. 

Οι πεζοπόροι και οι περιπατητές των «Πολιτιστικών ∆ιαδρομών» φέρουν αποκλειστικά ατομική ευθύνη σε 
περίπτωση ατυχήματος. 
 
 

 
 

 

 
 

Για τον ΣΥΕΤΕ 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 

Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 


