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Εργαστήρι Ψηφιδωτού. 
       Από τα αρχαία, τα ρωμαϊκά μέχρι τα βυζαντινά και  
       μεταβυζαντινά χρόνια, η τέχνη του ψηφιδωτού έδινε το 
       στίγμα και προσδιόριζε  το επίπεδο στην κοσμική και 
       εκκλησιαστική  τέχνη. 
       Το προτεινόμενο από τις Πολιτιστικές Διαδρομές  
       «Κέντρο Ψηφιδωτού ΨΗΦΙΔΩΝ  Γνώσις» συμβάλλει με 
       πολύπλευρες δραστηριότητες στην αναβίωση της τέχνης
       του ψηφιδωτού, αντλώντας στοιχεία από την παράδοση 
       και επιδιώκοντας την εξέλιξη της αρχαίας αυτής τεχνικής 
       καθώς και τη διερεύνηση  των πεδίων και μορφών  
       εφαρμογής της. 
        Με την καθοδήγηση  του δημιουργού και συντηρητή 
       ψηφιδωτού Νίκου Τόλη θα δοθούν θεωρητικά μαθήματα, 
       θα γίνουν προβολές διαφανειών και κυρίως θα δοθεί η 
       δυνατότητα στους συμμετέχοντες στο εργαστήρι να 
       κατασκευάσουν ψηφιδωτά αντίγραφα για την κατανόηση 
       της ψηφιδωτής γραφής. 
       Μετά το πέρας του κύκλου των μαθημάτων, ο σπουδαστής 
       θα είναι τόσο σε θέση να παρουσιάσει δικά του έργα,  όσο 
       και να συμβάλει ουσιαστικά  σε συλλογικό έργο που θα 
       δημιουργηθεί και θα τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο. 
 Ο κύκλος των μαθημάτων έχει διάρκεια  12 εβδομάδες  με 40  διδακτικές ώρες και κόστος 6 € την 
ώρα.(Στο κόστος περιλαμβάνονται πέραν των μαθημάτων, τα απαραίτητα υλικά αποτύπωσης σχεδίου, λίθινες 
ψηφίδες, ανόργανα υλικά, τα ξύλινα κάδρα τοποθέτησης του ψηφιδωτού, καθώς και η χρήση του χώρου του 
εργαστηρίου με τις να ανάλογες υποδομές του).   
Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου θα γίνει συνάντηση των ενδιαφερομένων στο εργαστήριο Κυκλάδων 3. 
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα του συλλόγου 3210661-2 ή 19594. 
 
Στους ποταμίσιους παραδείσους της Ευρυτανίας (πεζοπορική). 
Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή   9-10-11  Φεβρουαρίου. 
Ένα διαχρονικό ταξίδι σε αρχαία μαντεία, σε κλέφτικα λημέρια και σε πεδία ενδόξων μαχών του ΄21 και της 
ηρωικής  Αντίστασης της Ελεύθερης Ελλάδας των βουνών. 
Τα παραδοσιακά  χωριά της Ποταμιάς, το ιστορικό μοναστήρι  του Προυσσού, η  υπέροχη ποταμίσια φύση με 
τη σπάνια χλωρίδα και τους καταρράχτες, τα πέτρινα και ξύλινα γεφύρια, η μικρή  ορεινή λίμνη  αλλά κυρίως 
τα ονειρεμένα μονοπάτια στις όχθες των ποταμών Καρπενησιώτη και Προυσσιώτη, θα δώσουν φτερά στα 
πόδια  και στην ψυχή μας, δημιουργώντας στην ομάδα εκείνο το αίσθημα της αλληλεγγύης και της ζεστής 
επικοινωνίας που πολλές φορές εκτός από το τέρμα της πεζοπορικής διαδρομής, οδηγεί την παρέα και στη 
συντροφικότητα …ακόμα και σ΄ αυτή τη φιλία . 
Πρόγραμμα 
Παρασκευή:  Αναχώρηση  7:30 π.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη  (Μεταξουργείο) για Καρπενήσι –Μικρό Χωριό 
με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο ξενοδοχείο και πεζοπορία 40 λ. στο μονοπάτι του ποταμού Καρπενησιώτη 
από το γεφύρι του Κλαυσιού μέχρι το παλιό πέτρινο γεφύρι των Κορυσχάδων. Φαγητό εδάφους κάτω από τα 
πλατάνια και στη συνέχεια περπάτημα 30 λ. πάντα δίπλα στο ποτάμι μέχρι το Κεφαλόβρυσο. Σύντομη 
παραμονή στον ιστορικό αυτό χώρο και αναχώρηση με το πούλμαν για τις Κορυσχάδες. Επίσκεψη του 
σχολείου – μουσείου της Εθνικής Αντίστασης, μικρή στάση για καφέ στη γραφική πλατεία του χωριού και 
βραδινό φαγητό στο Μικρό Χωριό.  



Σάββατο: Αναχώρηση με το πούλμαν για την ορεινή μικρή λίμνη του Μικρού Χωριού και την περιοχή του 
Προυσσού. Πεζοπορία 3 ωρών με στάσεις (η μία με έκπληξη) για τη Μαύρη Σπηλιά και το Μοναστήρι του 
Προυσσού. Επιστροφή για βραδινό φαγητό σε ταβέρνα της Ποταμιάς. 
Κυριακή:  Θα επισκεφτούμε το  Μεγάλο Χωριό και από εκεί θα περπατήσουμε δίπλα στις όχθες του 
Καρπενησιώτη για τα Κακκαλιουρέικα  και το Κλαυσί. Μεσημεριανό φαγητό στο υπέροχο μπαλκόνι της 
πλατείας  του χωριού, επίσκεψη στην παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Λεωνίδη και αναχώρηση για την 
Αθήνα γύρω στις 3:30 μ.μ.  
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας, χονδρές κάλτσες, σακίδιο, ψάθα και φαγητό για το μεσημέρι της 
Παρασκευής. Στη τιμή των 115 € και 90 € (ανάλογα με την κατηγορία του δωματίου) περιλαμβάνεται το 
πούλμαν και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο « Δρυάς». 
Σημείωση: Η εκδρομή αυτή, λόγω της αναμενόμενης ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί και την Άνοιξη.  
 
Μουσείο Μπενάκη (Κουμπάρη 1) 
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 π.μ. 
Η ξενάγηση στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου θα γίνει από την ιστορικό κ. Αρτέμιδα Σκουμπουρδή.  
Τιμή εισόδου 6 € (παιδιά δωρεάν). Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.  
 
NONDA  (Επαμεινώνδας Παπαδόπουλος). 
ΕΞΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ-Στο Νέο Κτήριο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138). 
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.μ. 
Μια εξαιρετική αναδρομική έκθεση ζωγραφικής που δεν πρέπει να χάσει κανείς φιλότεχνος συνάδελφος. 
Ένας από τους πιο παλλόμενους καλλιτέχνες του Παρισιού των δεκαετιών του ΄50 και του ΄60 o Nonda είχε 
μια διαδρομή εξήντα χρόνων δημιουργικής σταδιοδρομίας στη Γαλλία και στην Αμερική, άγνωστη στο πλατύ 
ελληνικό φιλότεχνο κοινό. 
Με την ευκαιρία της καταπληκτικής αυτής έκθεσης θα έχουμε την δυνατότητα να θαυμάσουμε το 
πρωτοποριακό έργο του σημαντικού διεθνή Έλληνα καλλιτέχνη που έχτισε τις πόλεις του «στις πλαγιές του 
Βεζούβιου» και που δίκαια θα μπορούσε να θεωρηθεί ο ερωτικότερος των Ελλήνων ζωγράφων. 
Η ξενάγηση θα γίνει από την κριτικό και καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κα Αθηνά 
Σχινά. 
Τιμή εισόδου 4 €. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.  
 
Αρχαίος Περίπατος (Κάτω από την Ακρόπολη). 
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 π.μ. 
Μια ανοιχτή ξενάγηση για την ημέρα του ξεναγού, από την κ. Αρτέμιδα Σκουμπουρδή. 
Σημείο συνάντησης η είσοδος του αρχαιολογικού  χώρου της Ακρόπολης (έλεγχος εισιτηρίων). 
Είσοδος ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
Μέσα Μάνη (πεζοπορική). 
Πεμ-Παρ-Σαβ-Κυριακή 22-23-24-25 Φεβρουαρίου.  
Μάνη…ένας τόπος που με την μοναδικότητα  του καθηλώνει τον επισκέπτη. 
Εμείς παρόλα αυτά δεν θα μείνουμε καθηλωμένοι.  Θα περπατήσουμε στην ανυπότακτη μανιάτικη γη και θα 
γνωρίσουμε τις κρυμμένες και άγνωστες στους πολλούς ομορφιές της, επισκεπτόμενοι εγκαταλελειμμένα 
χωριά, πυργόσπιτα  και μεσαιωνικές εκκλησιές, φθάνοντας μέχρι το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης, 
το ακρωτήριο Ταίναρο. 
Αναχώρηση την Πέμπτη στις 4:00 μ.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη  (Μεταξουργείο).  
Η τιμή των 110 €  περιλαμβάνει το πούλμαν και 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό στον παραδοσιακό ξενώνα  
«Κάστρο Τσιτσίρη» στο Σταυρί του Γερολιμένα. 
 
Η τηλεφωνική κράτηση ισχύει μόνο όταν συνοδεύεται από την πληρωμή την επόμενη ημέρα της 
τηλεφωνικής  κλήσης. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση παραμένει στη  λίστα αναμονής. 
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. 

 
 



 
 
 
 

    Η Παναγία από την Αποκαθήλωση 
 Ψηφιδωτό της Νέας Μονής Χίου 


