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Έκθεση ζωγραφικής με θέμα την Άνδρο του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΑΡΛΟΟΥ      
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:45 μ.μ. 
Αίθουσα Τέχνης - Σκουφά 4. 
 
 Με την Άνδρο δεν ξεμπερδεύει κανείς εύκολα. Και να που ούτε καλά καλά είχαμε πατήσει το 
πόδι μας στη Ραφήνα, μετά από ένα όμορφο οδοιπορικό στα μονοπάτια και στις παραλίες του νησιού, να 
σου   και η εικαστική είδηση  από τις καλλιτεχνικές σελίδες του κυριακάτικου τύπου.  
Έκθεση με τον τίτλο «Τα χνάρια του χρόνου» του σημαντικού και καταξιωμένου Έλληνα ζωγράφου 
Φίλιππα Τάρλοου.   
  Ένα ζωγραφικό οδοιπορικό στην υπέροχη φύση της Άνδρου αλλά και στο ανεπανάληπτο 
δομημένο τοπίο της.  Η καταπληκτική Χώρα, τα χωριά της, η μονή Παναχράντου, η Πυθάρα, γεφύρια, 
κατοικίες, αλλά και ανθρώπινες φιγούρες της καθημερινότητας του νησιού παρουσιάζονται στην πολύ 
όμορφη αυτή έκθεση μέσα από την  ευαίσθητη ματιά  του ζωγράφου. 
 Στην έκθεση αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε από την τεχνοκριτικό κ. Αθηνά Σχινά, 
αλλά και από τον ίδιο το ζωγράφο που θα μας μιλήσει για το έργο του, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική 
προβολή.   
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
ΥΔΡΑ με πανσέληνο  (πεζοπορική-ορειβατική) 
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 6,7 και 8 Οκτωβρίου 
Ύδρα : για τους πολλούς κοσμική και γκλαμουράτη. Γι’αυτούς όμως που έχουν διάθεση να την ψάξουν 
περισσότερο, μια λεβεντόκορμη  κλειστή στον εαυτό της, περήφανη για την ομορφιά και την ιστορία της, 
που δεν χαρίζεται παρά μόνο σ’όσους ιδρώσουν γι’αυτήν.  
 Έτσι κι εμείς συνεχίζοντας τη βιωματική σχέση με τους τόπους που επισκεπτόμαστε, θα 
περπατήσουμε σε μονοπάτια και λιθόστρωτα, περνώντας πάνω από παλιά γεφύρια και μέσα από 
πευκοδάση, και θα βρεθούμε σε παλιούς αγροτικούς οικισμούς, σε ιστορικά μοναστήρια, σε κορφές με 
υπέροχη θέα και σε μικρές θαλασσινές αγκαλιές.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Η περιπλάνησή μας σε όλο το μήκος, το ύψος και στο μεγαλύτερο πλάτος του νησιού, θα μας 
δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε «σε βάθος» την Ύδρα, το νησί της περηφάνιας, της αρχοντιάς και 
της ελευθερίας. 

Αναχώρηση την Παρασκευή 6/10 στις 8:00 π.μ. από τον Πειραιά. 
  Άφιξη στο νησί στις 10:00 π.μ. Λίγος χρόνος προσαρμογής στους υδραίικους ρυθμούς (χρονικούς 
και αισθητικούς)  με το απαραίτητο καφεδάκι στην προκυμαία και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε προς 
τα Καμίνια , το Βλυχό, τον Παλαμηδά, την Επισκοπή με κατάληξη στον όμορφο όρμο του Αγ. Νικολάου 
(πεζ. 4ώρ). Παραμονή για μπάνιο και πικνίκ στην αμμουδιά και επιστροφή στην Ύδρα με ναυλωμένο 
πλοιάριο. Το απόγευμα θα ξεναγηθούμε στην οικία Λάζαρου Κουντουριώτη και στο Μουσείο της 
Ύδρας.  

Το Σάββατο μετά το πρωινό στο λιμάνι αναχώρηση για το Μαντράκι απ’όπου το πλοιάριο θα μας 
μεταφέρει στο ανατολικό άκρο του νησιού στο ακρωτήρι της Ζούρβας. Από εκεί θα περπατήσουμε προς 
το μοναστήρι της Παναγιάς της Ζούρβας, τη μονή Αγ. Νικολάου, μπάνιο στην Λιμνόνιζα και πικνίκ στην 
παραλία της. Επιστροφή στην Ύδρα με φόντο το υπέροχο ηλιοβασίλεμα (πεζ.5-6 ωρ). 
Το βράδυ θα περπατήσουμε κάτω από την πανσέληνο, για φαγητό στο ταβερνάκι του Βλυχού. 

Την Κυριακή θα ανεβούμε στο ιστορικό μοναστήρι του Πρ. Ηλία και θα απολαύσουμε την 
καταπληκτική θέα προς το Μυρτώο πέλαγο και τις ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου από την 
ψηλότερη κορφή του νησιού (Έρος 588 μ.- πεζ.3 ωρ.) .Κατάβαση στην Ύδρα, βουτιά στη σπηλιά κάτω 
από τα κανόνια και αναχώρηση για τον Πειραιά στις 5:30 μ.μ.  
Απαραίτητα: παπούτσια πεζοπορίας (όχι αθλητικά), χοντρές κάλτσες, παγούρι, ψάθα, μαγιό, αδιάβροχο 
και καλή φυσική κατάσταση. 
Η τιμή 82 ή 87 ή 110 € (ανάλογα με την κατηγορία ξενοδοχείου) περιλαμβάνει τις διανυκτερεύσεις και 
τα εισιτήρια του ιπτάμενου δελφινιού. 
 
Ξενάγηση στον Εθνικό Κήπο και στο Ζάππειο. 
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου και ώρα 4:15 μ.μ. 
Τόπος συνάντησης του  ενδιαφέροντος αυτού απογευματινού περιπάτου, η είσοδος στον Εθνικό Κήπο 
από την οδό Βασ. Σοφίας (απέναντι από την Ιταλική Πρεσβεία). 
Η ξενάγηση στους χώρους του πρώτου οργανωμένου κηποτεχνικού έργου της χώρας (Οθωνικής 
περιόδου) με τη μεγαλύτερη υπαίθρια γλυπτοθήκη της Αθήνας, το ψηφιδωτό δάπεδο της ρωμαϊκής 
έπαυλης καθώς και των άλλων ιστορικού και βοτανολογικού ενδιαφέροντος  αξιοθέατων, θα γίνει από 
την κα Γεωργία Τόγκα. 
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.  
 
Κάστρα Ελευθερών και Αιγόσθενων 
Βίλλια-Κιθαιρώνας-Όσιος Μελέτιος-Πόρτο Γερμενό. 
Σάββατο 21 Οκτωβρίου. 
Μια ακόμη επανάληψη παλαιότερης εκδρομής για όσους δεν είχαν συμμετάσχει με μικρές πεζοπορίες 
και για πολλούς το τελευταίο μπάνιο για εφέτος. 
Αναχώρηση στις 7:00 π.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη (Μετρό: σταθμός Μεταξουργείου) για το κάστρο 
των Ελευθερών (πεζ. 20 λ.) και τη θέση Πέταλο, απ’ όπου θα περπατήσουμε μέχρι το μπαλκόνι του 
Κιθαιρώνα (πεζ 40 λ.). Επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου των Αιγόσθενων (πεζ 30 λ.), μπάνιο στο 
Πόρτο Γερμενό και φαγητό (δικό μας) στην παραλία. 
Το απόγευμα θα σταματήσουμε για καφέ και γαλακτομπούρεκο στα Βίλλια και στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την αρχαία Οινόη και το βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Μελετίου.   
Απαραίτητα παπούτσια πεζοπορίας ή αθλητικά, μαγιό, ψάθα, αδιάβροχο και φαγητό για πικνίκ. 
Τιμή 10 €  (παιδιά 5 €).  
 
 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  
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