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Πρόγραμμα
με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλλόγου μας για τους πρώτους μήνες του 2002
"Το τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας" 1950 (λεπτομέρεια)

Έργο Σπύρου Βασιλείου

ΑΙΓΙΝΑ

9-10 Φεβρουαρίου
• Γνωριμία με το ιστορικό τμήμα της πόλης της Αίγινας
περπατώντας στα χνάρια του Καποδίστρια.
• Αναζητήσεις της γλυπτικής μέσα στο ατελιέ του μεγάλου
Έλληνα γλύπτη Χρήστου Καπράλου, στη γειτονιά των
ζωγράφων, στα Πλακάκια της Αίγινας.
• Πεζοπορία και ξεναγήσεις στις μεταβυζαντινές
εκκλησιές του λόφου της Παλιαχώρας.
• Επίσκεψη στους αρχαίους ναούς της Αφαίας Αθηνάς
"Ναός Αφαίας στην Αίγινα" 1819 		
Έργο Ε. Dodwell
και του Ελλανείου Διός.
• Πεζοπορία στο Μοναστήρι της Χρυσολεόντισσας και στην Παχιοράχη.
• Φαγητό στα γραφικά ταβερνάκια του ορεινού Ανιτσαίου και της θαλασσινής Πέρδικας...
...είναι αυτά που θα μας κάνουν να γνωρίσουμε αληθινά την γνωστή-άγνωστη αυτή γειτόνισσα του Σαρωνικού .
Αναχώρηση το πρωί του Σαββάτου από τον Πειραιά.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Κ. Ζαρόκωστας, τηλ: 0103210661-2.
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας ή αθλητικά και σακίδιο.
Η τιμή των 40 (παιδιά 25) περιλαμβάνει το πλοίο, τις μετακινήσεις στο νησί και διανυκτέρευση με πρωινό.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 π.μ .

Σ' αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο της αρχαίας Αθήνας, με το μικρό ρέμα του Ηριδανού, το Πομπείον, το Δίπυλον, που
θεωρείται η κύρια Πύλη της πόλης των Αθηνών και τα πολλά άλλα μνημεία, θάχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε
και να ξεναγηθούμε από την συγγραφέα ιστορικό κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή.
Συνάντηση, στην είσοδο του Κεραμεικού (Ερμού 148)
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες (τηλ, 0103210661-2)

"ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ"
Παρασκευή 22/2 και ώρα 19.30 στο Μέγαρο Μελά.
Με αφορμή την προσέγγιση των παιδιών στην έννοια του συνδικαλισμού, ο
Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας εξέδωσε βιβλίο με θέμα "ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ"
Με λιτά κείμενα και διαλόγους της συναδέλφου Γιολάντας Χατζή και με
πλούσια εικονογράφηση, προσπαθήσαμε να δώσουμε όσο πιο απλά και
κατανοητά γίνεται, έννοιες όπως η οικονομία, η παραγωγικότητα, η εργασία
και ο συνδικαλισμός.
Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Παρασκευή 22/2 και ώρα 19:30 στο
Μέγαρο Μελά.
Θα επακολουθήσει κλήρωση δώρων μεταξύ των παιδιών των συναδέλφων που έλαβαν μέρος στο ερωτηματολόγιο.

“ΒΟΙΤΣΕΚ” στο θέατρο Τέχνης

Ένα έργο που από τότε που γράφτηκε από τον Γκέοργκ Μπύχνερ, παραμένει έως και σήμερα ένα σύγχρονο έργο.
Σε σκηνοθεσία Γιώργου Λαζάνη και με γραφή μοντέρνα και επαναστατική, αποτελεί την θεατρική πρόταση των
Πολιτιστικών Διαδρομών γι' αυτό το δίμηνο (30/01 - 30/03).
Τιμή, με την επίδειξη της κάρτας μέλους του ΣΥΕΤΕ, 13  αντί 17,5  .
Για κρατήσεις θέσεων, τηλ. θεάτρου 0103228706.

ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ.
Η ξενάγηση θα γίνει σε όλα τα μνημεία του ιστορικού βράχου και
στο μουσείο της Ακρόπολης.
Συνάντηση στον έλεγχο των εισιτηρίων.
"Ακρόπολη"
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. Τηλ:0103210661-2

Λουκάς Γεραλής (1875-1958)

ΣΕΡΙΦΟΣ (πεζοπορική)
16-17-18 Μαρτίου (Καθαρή Δευτέρα)
Μια πολύ καλή ευκαιρία για γνωριμία με τα γραφικά χωριά
και την ενδοχώρα του πανέμορφου αυτού νησιού σε μια
εποχή κατάλληλη για περπάτημα, πράγμα δύσκολο στους
καλοκαιριάτικους μήνες των διακοπών.
Η πεζοπορίες στα λιθόστρωτα και στα μονοπάτια θα μας
δώσουν τη δυνατότητα να δούμε αρχαιολογικούς χώρους,
παραδοσιακά κτίσματα της υπαίθρου, χωριά και πολλά άλλα
αξιοθέατα, σε μια βήμα - βήμα ξενάγηση, ταξιδεύοντας μέσα
στη μακραίωνη ιστορία του σιδερένιου νησιού του Αιγαίου.
"Δρομάκι στο Λειβάδι της Σέριφου" 1956

Έργο Γ. Μανουσάκη

Η τιμή των 75 (παιδιά 40) , περιλαμβάνει τα εισιτήρια
του ταχύπλοου, τις μετακινήσεις στο νησί, 2 διανυκτερεύσεις

με πρωινό, χάρτη και ξεναγήσεις.
Απαραίτητα: παπούτσια πεζοπορίας ή αθλητικά και σακίδιο.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Κ. Ζαρόκωστας, τηλ. 0103210661-2.

ΠΗΛΙΟ (πεζοπορική)
29-30-31/03
Το πρωί του Σαββάτου θα ακολουθήσουμε το λιθόστρωτο Χανιών - Ζαγοράς (πεζ. 1:30 ωρ). Θα ξεναγηθούμε στο
Σχολείο του Ρήγα Φεραίου στη Ζαγορά και στην Αγία Μαρίνα του Κισσού (τοιχογραφίες Παγώνη). Το απόγευμα θα
κατηφορίσουμε το γραφικό λιθόστρωτο της Τσαγκαράδας για το Ενετικό λιμανάκι της Νταμούχαρης (πεζ.1:30 ωρ.)
Την Κυριακή θα γνωρίσουμε την Τσαγκαράδα και στη συνέχεια τα φημισμένα χωριά το Δυτικού Πηλίου Μηλιές και
Βυζίτσα. (Πεζοπορία μιας ώρας Μηλιές Καλά Νερά).
Απαραίτητα : Παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, αδιάβροχο και κέφι για κάτι ξεχωριστό…
Αναχώρηση την Παρασκευή στις 4:00 μ.μ. από το Πεδίο του Άρεως (άγαλμα Κων/νου) για τα Χάνια.
"Τσαγκαράδα" 1990 Έργο Πάρι Πρέκα
Τιμή κατ' άτομο 67, παιδιά 35 .

ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Σάββατο 6 Απριλίου και ώρα 10:30 π.μ.
Πρωτότυπη και άκρως ενδιαφέρουσα η έκθεση που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη, με τον εξωτικό τίτλο
" Η Υαλουργία των Σουλτάνων".
Παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στις αίθουσες που αναφέρονται στην πνευματική παραγωγή, στην
κοινωνική ζωή και την οικονομία τις παραμονές του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, όπως και σ' αυτές που αναφέρονται
στην Επανάσταση του '21 και τη διαμόρφωση του Νέου Ελληνικού Κράτους.
Η ξενάγηση θα γίνει από την ιστορικό Τέχνης κ. Αθηνά Σχινά.
Συνάντηση στα σκαλιά της εισόδου του Μουσείου (Βας. Σοφίας και Κουμπάρη 1).

ΔΕΛΦΟΙ-ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Κυριακή 7 Απριλίου
Αναχώρηση 7:00 από το Πεδίον του Άρεως (άγαλμα Κων/νου).
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών από την ιστορικό
κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή και στη συνέχεια επίσκεψη της θρυλικής
ναυτικής πολιτείας.

“Δελφοί”

Θα ξεναγηθούμε στο χώρο του αρχαίου τείχους, του ναυτικού
μουσείου και του ναού του Αγίου Νικολάου με το περίφημο
τέμπλο.
Η επίσκεψή μας
αυτή, θα είναι
μια πρώτη επαφή με το Γαλαξίδι, μια και θ'
ακολουθήσουν
κι άλλες που με
ολοήμερες ξεναγήσεις θα μας
ταξιδέψουν με
"Το Γαλαξιδιώτικο Μπάρκο ΑΙΟΛΟΣ"
τα πανιά στη ναυτική
δόξα του παρελθόντος
του.
Η τιμή των 9 (παιδιά 5) περιλαμβάνει το πούλμαν και τις
Ουμβέρτος Αργυρός (1882-1967) ξεναγήσεις.

Για όλες τις εκδηλώσεις μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού:
Κ. Ζαρόκωστας, Β. Βελέντζα, τηλ.: 32.10.661-2
Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ: 040 - 480005 - 27
Θερμή παράκληση: για τυχόν ακυρώσεις να ειδοποιείτε τη Γραμματεία του ΣΥΕΤΕ, για την έγκαιρη
αναπλήρωση σας από άλλους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.

Ο Πρόεδρος
Σταύρος Κούκος

Για το ΣΥΕΤΕ

Ο Γεν. Γραμματέας
Ανέστης Πίσχινας

