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Νοεμβρίου  2007 
 
ΤΣΙΤΖΙΝΑ Λακωνίας (πεζοπορική)  
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 2-3 και 4 Νοεμβρίου. 
Τσίτζινα – ∆υτικός Πάρνωνας. Ένας επίγειος παράδεισος που, παρ’ όλα τα πλήγματα που δέχθηκε από τις 
πρόσφατες πυρκαγιές, παρέμεινε ζωντανός. 
Στην εκδρομή αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το πρώτο σκίρτημα της νέας ζωής στο καμένο 
δάσος και να περπατήσουμε στις καταπράσινες πλαγιές του δυτικού Πάρνωνα. 
Η τιμή των 45€ - 55€ κατ’ άτομο (ανάλογα με το δωμάτιο) περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στον 
ξενώνα «Σχολαρχείο». Η μετάβαση θα γίνει με δικά μας μέσα, δεδομένου ότι οι δρόμοι είναι στενοί και δεν 
μπορεί να περάσει πούλμαν. 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα του Συλλόγου. 
  
Ο ΓΚΡΕΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Βασ. Σοφίας και Ηροδότου 1) 
Τετάρτη   7 Νοεμβρίου και  ώρα 5 μ.μ.  
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου  και  ώρα 5 μ.μ. 
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου  και  ώρα 5 μ.μ. 
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. Τιμή εισόδου 5 €  (18-26 ετών: 1 €) 
Η σημαντικότατη αυτή έκθεση αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε και να θαυμάσουμε 8 έργα που 
φέρουν την  υπογραφή του μεγάλου πρωτοπόρου δημιουργού της ευρωπαϊκής τέχνης του 17ου αι, αλλά και να 
δεχθούμε  από την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας κ. Αθηνά Σχινά ένα πολύτιμο μάθημα ιστορίας 
της τέχνης, με θέμα την πνευματικότητα των έργων του ∆ομήνικου   Θεοτοκόπουλου και την τεράστια 
επιρροή που άσκησε σε όσους εργάσθηκαν στο εργαστήριό του. 
Μεταξύ των 56 έργων της έκθεσης υπάρχουν σπουδαία έργα των μαθητών του, όπως του γιου του Jorge 
Manuel Theotocopuli, του Luis Tristan και άλλων. 
 
ΣΤΙΣ --------- ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (πεζοπορική) 
Σάββατο 10 Νοεμβρίου. 
Πριν αρκετά χρόνια ο Χατζηδάκις έγραφε και η Μούσχουρη τραγουδούσε πως …εκεί ψηλά στον Υμηττό, 
υπάρχει κάποιο μυστικό. 
Τώρα πια ξέρουμε πως το «μυστικό» αυτό έχει 9 γράμματα, όμορφο φθινοπωρινό  χρώμα και το συναντά 
κανείς αυτές τις μέρες του Νοέμβρη εκεί κοντά στο Κορακοβούνι.  
Η πορεία μας πέρα από την αποκάλυψη του μυστικού θα συνεχίσει για τη Μονή Αστερίου, τον Πύργο της 
Ανθούσας, την πηγή του Ηριδανού, την Ανάληψη και το φραγγομονάστηρο του Αγίου Μάρκου μέχρι την Μονή 
Καισαριανής, απ΄ όπου γύρω στις 6 μ.μ, θα επιστρέψουμε με το πούλμαν στην Αθήνα. 
Αναχώρηση από την πλατεία Καραϊσκάκη στις 8 π.μ. ∆ιάρκεια πεζοπορίας 5 περίπου ώρες. 
Απαραίτητα: παπούτσια πεζοπορίας, ψάθα και φαγητό εδάφους. Τιμή  5 €  (παιδιά 2 €). 
 
Η ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 
Έκθεση ζωγραφικής με έργα των Klimt-Schiele-Kokoschka 
Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη) 
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 4:00 μ.μ 



«Η φύση κουράστηκε να ποζάρει» έγραφε στις αρχές του περασμένου αιώνα ο θεωρητικός Λούντβιχ Χέβεζι, 
για να περιγράψει το νέο είδος ελευθερίας στην τέχνη που γλυκοχάραζε στη Βιέννη. 
Ο Φρόιντ είχε ανακαλύψει την ψυχανάλυση, οι φόβοι αλλά και οι ελπίδες για την καινούργια εποχή είχαν 
φουντώσει και κάποιοι από τους καλλιτέχνες ένιωθαν ότι όφειλαν να δουν το τοπίο και το ανθρώπινο σώμα με 
φρέσκια ματιά. Και το έκαναν με τον τολμηρότερο τρόπο. Η Βιέννη στην αυγή του 20ου αιώνα είναι ένας τόπος 
ανήσυχος, με πρωτοπόρους καλλιτέχνες και περίσσευμα πνευματικής ενέργειας. Σ’ αυτή την πόλη της ρήξης 
με το  συντηρητικό  19 αιώνα, το «νέο» εκφράζουν στην τέχνη και στη λογοτεχνία πολλοί πρωτοπόροι, μεταξύ 
των οποίων η ξεχωριστή τριάδα  Klimt-Schiele-Kokoschka, στα εικαστικά. 
Η έκθεση με τα σημαντικότερα έργα των τριών αυτών μεγάλων ζωγράφων της «Αυστριακής Άνοιξης» θα μας 
ταξιδέψει στο μεγαλείο του πρώιμου εξπρεσιονισμού με οδηγό την ελευθερία της έκφρασης και το σεβασμό 
στην «άλλη άποψη».  
Η ξενάγηση θα γίνει από την κριτικό τέχνης κ. Έφη Ανδρεάδη, που είχε και την επιμέλεια της έκθεσης. 
 ∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. Τιμή εισόδου 6€  (φοιτητικά 3€ ). 
 
O ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
Ένα πολυδιάστατο έργο του αρχιτέκτονα – ζωγράφου Ευθύμιου Βαρλάμη, με πηγή έμπνευσης το Μότσαρτ.  
Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – Ελληνικός Κόσμος (Πειραιώς 254 – κτήριο 56). Μέχρι 18 Νοεμβρίου. 
Καθημερινά 10:30 – 14:00 και 18:00 – 21:30. 
Σαββατοκύριακο 11:00 – 21:30. 
Εισιτήρια   δωρεάν εισόδου διατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου (Σοφοκλέους 15). 
 
34 χρόνια μετά   …ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  ΖΕΙ 
Σάββατο 17 ΝΟΕΜΒΡΗ στα κτήρια ΕΑΤ – ΕΣΑ  
Η εκδήλωση γίνεται για τα παιδιά αλλά και για όσους θα ήθελαν να βρεθούν την ημέρα αυτή στον τόπο των 
βασανιστηρίων των αγωνιστών κατά της χούντας την περίοδο 1967-1974. Μια μικρή φωτογραφική έκθεση, 
ένα βίντεο και δυο λόγια από τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων 1967-74, θα 
συνοδεύσουν το προσκύνημα στον τόπο του μαρτυρίου της σύγχρονης ιστορίας μας.  
Πληροφορίες για την ώρα και τον τόπο συνάντησης στα τηλέφωνα του Συλλόγου. 
 
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594.    
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ 040/480005-27. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:www. syete.gr  

 
 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 


