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Με μουσική, ζωγραφική και πεζοπορίες στα μονοπάτια της ελληνικής υπαίθρου, συνεχίζουμε 
τις «Πολιτιστικές Διαδρομές» του ΣΥΕΤΕ και σε αυτή τη νέα χρονιά, εν μέσω  « ακραίων 
φαινομένων» που λίγη μόνο σχέση έχουν με τις καιρικές συνθήκες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Αλέκος Φασιανός    (Μυθολογίες της καθημερινότητας) στην Εθνική Πινακοθήκη. 
   Τετάρτη 16 και Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30 μ.μ. 
Ένα ταξίδι στο μυθικό κόσμο της καθημερινότητας του Αλέκου Φασιανού με οδηγό την τεχνοκριτικό 
 κ. Αθηνά Σχινά και με την παρουσία του ζωγράφου. 
Τιμή εισόδου 3 € (αντί των 6,5 €). Για τα παιδιά  είσοδος ελεύθερη.  
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
2.  Αποκριάτικο γλέντι με τους Gavdians*. 
    Σάββατο 19 Φεβρουαρίου. 
Με πρωτοβουλία φίλων των Πολιτιστικών Διαδρομών του ΣΥΕΤΕ διοργανώνεται αποκριάτικη 
 οίνο- πνευματική εκδήλωση σε ταβέρνα του Μαρουσιού. 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Χρ. Καρβούνης τηλ 15228 και Κ. Ζαρόκωστας 19594.  
 
*Gavdians: Μουσικό - φωνητικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε από μέλη του ΣΥΕΤΕ το Μάιο του 
2004  εις την νήσον Γαύδο. Είναι παντός καιρού και δικαίως θεωρείται το καλύτερο μουσικό 
συγκρότημα του Λιβυκού Πελάγους. 
 
3.  Συναυλία για βιολοντσέλο και πιάνο . 
   (C.Franck, F Bridge, A. Schnittke και  L.v.Beethoven) 
    Σάββατο 19 Φεβρουαρίου και ώρα 7:00 μ.μ.  
ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ: Ιπποκράτους 41. 
Με τη Σοφία Ευκλείδου βιολοντσέλο και την πιανίστα της χορωδίας μας Άννα Κουνάδη. 
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες στα τηλέφωνα του συλλόγου. Είσοδος  ελεύθερη. 
 
 
 



4.  `Εξερευνητικές διαδρομές στα μονοπάτια της Γορτυνίας. 
      Παρ-Σαβ-Κυριακή 25-26-27 Φεβρουαρίου. 
Οι συνάδελφοι που θα πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδρομή που έχει πιλοτικό και εξερευνητικό 
χαρακτήρα, θα πρέπει να έχουν δικά τους μεταφορικά μέσα ( και για χωματόδρομους), εμπειρία για 
πολύωρες πεζοπορίες   και διάθεση για περιπέτεια. 
- Τα έξοδα είναι ατομικά. 
- Το πρόγραμμα δεν είναι προκαθορισμένο και θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες. 
 
Σημείωση: Οι εξερευνητικές διαδρομές θα γίνονται  κατά τόπους, με σκοπό τη δημιουργία νέων 
προγραμμάτων για τις οργανωμένες «Πολιτιστικές Διαδρομές» του ΣΥΕΤΕ. 
Για πληροφορίες:   Κώστας Ζαρόκωστας τηλ. 19594. 
 
5.  Βυζαντινές εκκλησίες της Αθήνας. 
     Σάββατο 5 Μαρτίου και ώρα 10:30 π.μ. 
Τόπος συνάντησης η  πλατεία Καπνικαρέας. 
Θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε από την κ.Άρτ.Σκουμπουρδή στις ιστορικές εκκλησίες: 
Καπνικαρέα, Αγ.Ελευθέριο, Αγ.Ιωάννη τον Θεολόγο, Άγ. Φίλιππο και Αγίους Αποστόλους. 
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          «Η Σέριφος» του Φώτη Κόντογλου 
       
6.  Στα μονοπάτια της Σερίφου (πεζοπορική). 
     Παρ-Σαβ-Κυρ- Καθαρή Δευτέρα 11-12-13-14 Μαρτίου 
Μια καλή ευκαιρία για γνωριμία με το όμορφο αυτό νησί των Κυκλάδων μακριά από την πολυκοσμία 
και τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού. 
Οι πεζοπορικές  διαδρομές, που θα ακολουθήσουμε  μέσα από τα μονοπάτια και τα λιθόστρωτα του 
νησιού θα μας οδηγήσουν σε γραφικά  χωριά, αρχαϊκά κτίσματα, καστρομονάστηρα, ξωκκλήσια, 
περιστερώνες και ανεμόμυλους.  Ανεβαίνοντας στις λουλουδιασμένες βουνοπλαγιές θα φθάσουμε 
μέχρι την υψηλότερη  κορφή του νησιού (Τρούλος υψ. 587 μ.). 
Με τις σύντομες ξεναγήσεις θα γνωρίσουμε τη γεωγραφία  και τη σημαντική  ιστορία  του 
«σιδερένιου» νησιού και με το μικρό κυκλαδίτικο  γλέντι στο Μέγα Λιβάδι και τα Κούλουμα με τα 
σαρακοστιανά στους Κήπους θα γιορτάσουμε τις τελευταίες απόκριες και την Καθαροδευτέρα. 
- Απαραίτητα: παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, ψάθα, παγούρι, αδιάβροχο, καλή φυσική κατάσταση 
και …φυσικά κέφι κυκλαδίτικο.  
Η τιμή των  85 €  (παιδιά 60 €)  περιλαμβάνει τα εισιτήρια  των πλοίων, 3 διανυκτερεύσεις  με πρωϊνό 
και τις μετακινήσεις στο νησί.   
 
 
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594    
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ 040/480005-27 
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