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Salvador Dali   στο  Βυζαντινό Μουσείο. 
Τετάρτη 14 Μαρτίου και ώρα 4:00 μ.μ. 
Σάββατο 17 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ. 
Ένα αφιέρωμα στο μεγάλο Ισπανό καλλιτέχνη με 12 πρωτότυπα γλυπτά από ορείχαλκο σε φυσικό μέγεθος,  
12 πολλαπλά γλυπτά  και 21  λιθογραφίες. 
Στην έκθεση «Salvador Dali – Ο μύθος του σουρεαλισμού» θα ξεναγηθούμε από την κριτικό  και καθηγήτρια 
Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Αθηνών κα  Αθηνά Σχινά. 
Για τα μέλη του  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
Πεζοπορίες στα ευρυτανικά ποτάμια, Προυσιώτη και Καρπενησιώτη. 
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 16,17 και 18 Μαρτίου. 
Μια φυσιολατρική πρόταση για όσους θα ήθελαν να δραπετεύσουν για λίγο από το θόρυβο της πόλης και να 
βρεθούν μέσα στους ήχους, στα χρώματα, στα αρώματα και, γιατί όχι, και στις γεύσεις της πανέμορφης 
ποταμίσιας φύσης  των ευρυτανικών  φαραγγιών.  
Πρόγραμμα 
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 4:00 μ.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη (Μεταξουργείο) για Καρπενήσι – Μικρό 
Χωριό, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και για φαγητό. 
Σάββατο :  Αναχώρηση στις 8:00 π.μ. με το πούλμαν για το Παλιό Μικρό Χωριό όπου θα περπατήσουμε για 
λίγα λεπτά μέχρι τη  μικρή ορεινή λίμνη και το Μεγάλο Χωριό  με πεζοπορία 30λ. μέχρι το χωριό  Γάβρος. 
Με το πούλμαν θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή για το Κλειδί, τα Διπόταμα  και τον Προυσό. 
Πεζοπορία 40 λ. μετ΄ επιστροφής μέχρι το ονομαστό λημέρι  του Κατσαντώνη, τη Μαύρη Σπηλιά. 
Θα συνεχίσουμε με τα πόδια (1ωρ. και 30λ.) μέσα από το υπέροχο φαράγγι του ποταμού Προυσιώτη με μικρή 
στάση για φαγητό εδάφους κάτω από τα πλατάνια  (το μενού περιλαμβάνει εκλεκτά αλλαντικά και τυριά, 
ντομάτα, ελιές και φρούτο εποχής) μέχρι το ιστορικό μοναστήρι του Προυσού. 
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το σχολείο – μουσείο της Εθνικής Αντίστασης στις Κορυσχάδες και θα πιούμε 
τσάι του βουνού στο καφενείο της γραφικής πλατείας του χωριού. 
Μετά από ανάπαυση 2 ωρών στο ξενοδοχείο, βραδινό φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής. 
Κυριακή : Αναχώρηση στις 8:00 π.μ.  με το πούλμαν για καφέ στο καταφύγιο του Ορειβατικού στο Βελούχι 
(υψ. 1870 μ.). Πεζοπορία 1 ώρας πλάι στον ποταμό Καρπενησιώτη από το Κεφαλόβρυσο μέχρι το Κλαυσί. 
Φαγητό σε ταβέρνα του χωριού και επίσκεψη στην παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Λεωνίδη (πεζ. 30λ.) 
Αναχώρηση για την Αθήνα γύρω στις 3:30 μ,μ.  
Η τιμή των 110 € σε δίκλινα δωμάτια (95 € σε τρίκλινα) περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο 
ξενοδοχείο «Δρυάς», το πούλμαν και το φαγητό εδάφους στο φαράγγι του Προυσιώτη. 
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας, χονδρές κάλτσες, σακίδιο, ψάθα, καλή φυσική κατάσταση και 
…διάθεση για όμορφες υδάτινες εμπειρίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Στις Λίμνες της Ορεινής Κορινθίας (πεζοπορική και για αρχαρίους). 
Σάββατο 24 Μαρτίου. 
Οι ορεινές λίμνες της Στυμφαλίας, της Φενεού της Δόξας και τα γύρω δάση, θα μας δώσουν ευκαιρίες για 
μικρές πεζοπορίες στις όχθες τους και για περιπλανήσεις στη θαυμάσια κοιλάδα της περιοχής. 
Θα επισκεφθούμε το χώρο της αρχαίας Στυμφάλου, το ιστορικό μοναστήρι του Άϊ Γιώργη και την κτισμένη 
μέσα στους θεόρατους βράχους  Παναγιά του Ταρσού. 
Αναχώρηση στις 7:30 π.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο (ξενοδοχείο Stanley). 
Φαγητό στο χωριό Γκούρα. 
Τιμή 12 €  (παιδιά 8 €).   
 
 
«Παρίσι – Αθήνα, 1863-1940»  στην  Εθνική Πινακοθήκη. 
Κυριακή 25 Μαρτίου και ώρα 11:00 π.μ. 
Ένας διάλογος ανάμεσα στο φωτεινό Παρίσι των πιο ριζοσπαστικών εικαστικών κινημάτων με τους 
σπουδαιότερους Έλληνες δημιουργούς των αρχών του 20ου αιώνα.  
Μέσα από τα έργα των Ρενουάρ, Σεζάν, Ντεραίν, Ματίς, Πικάσσο, Μαλέα, Βυζάντιο, Παπαλουκά, Τσαρούχη, 
Χατζηκυριάκο–Γκίκα, Διαμαντόπουλο, Μόραλη και τόσων άλλων σημαντικών Γάλλων και Ελλήνων 
ζωγράφων, αποκαλύπτεται ο εικαστικός διάλογος και οι συναρπαστικές πνευματικές συγγένειες ανάμεσα στο 
Παρίσι και στην Αθήνα.  
Η ξενάγηση της κριτικού και ιστορικού τέχνης κας Αθηνάς Σχινά θα μας δώσει τη δυνατότητα για μια 
περισσότερη σκεπτόμενη θέαση των έργων της πιο σημαντικής χρονικής περιόδου στην ιστορία της 
ευρωπαϊκής τέχνης . 
Τιμή εισόδου 3 €. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
Σαντορίνη (πεζοπορική – ορειβατική). 
Παρασκευή – Σάββατο -  Κυριακή -  Δευτέρα - Τρίτη  30-31 Μαρτίου και 1-2- 3  Απριλίου. 
Αναχώρηση την Παρασκευή στις 4:00 μ.μ. από τον Πειραιά. Άφιξη στη Σαντορίνη στις 9:15 μ.μ. 
Επιστροφή από τη Σαντορίνη την Τρίτη στις 12:15 μ.μ. Άφιξη στον Πειραιά  στις 16:45 μ.μ. 
 
Μέσα στην ανοιξιάτικη φύση του τόσου ιδιαίτερου τοπίου του νησιού, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 
τις σπάνιες ομορφιές του περπατώντας σε λιθόστρωτα και μονοπάτια.  
Οι πεζοπορίες θα καλύψουν τις εξής διαδρομές:  Φηροστεφάνι – Ημεροβίγλι – Σταυρός – Οία (3 ωρ.). 
Πύργος- Μονή Πρ.Ηλία (κορυφή) – Αρχαία Θήρα - Περίσσα (4 ώρ.).  Μεγαλοχώρι- Πλάκα (1 ωρ. και 30 λ.).   
Φοινικιά – Περίβολος (1 ωρ.).  Κουλούμπος (30 λ.).  Μεσσαριά – Βόθωνας (45 λ.).  Βλυχάδα (30 λ.).  
 Πύργος – Εμπορείο (45 λ.).  Φηροστεφάνι – Ημεροβίγλι –Σκάρος (1 ωρ.). 
Φηροστεφάνι – Φηρά (με επισκέψεις στις εκκλησίες της καθολικής συνοικίας, στο μέγαρο Γκύζη και στα 
μουσεία)  (30λ.).   
Κόκκινη Παραλία – Μέσα Πηγάδια (45 λ.). 
Το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας θα γίνει η ειδικά σχεδιασμένη θαλασσινή διαδρομή: Αμμούδι – Αρμένι –
Θηρασιά – Καμένα νησιά (ηφαίστειο). Επιστροφή κάτω από την πανσέληνο στο Αμμούδι. 
Η τιμή των 147 € (παιδιά 5-10 ετών 110 €) περιλαμβάνει τα εισιτήρια των πλοίων (Highspeed), 4 
διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Φηροστεφάνι.  
Οι επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους  και οι μετακινήσεις στο νησί καλύπτονται με ατομικά 
έξοδα. 
 
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. 
 
 


