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Ένα πρόγραμμα
με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλλόγου μας
για τους φθινοπωρινούς μήνες του 2001
“ Τα αρραβωνιάσματα ” 1875

Έργο Ν. Γύζη

Eκθεση ΝικολAου ΓYζη

Σάββατο 20/10 και Σάββατο 10/11 και ώρα 9:15 π.μ.
Συνάντηση στην είσοδο της Εθνικής Πινακοθήκης.
Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να θαυμάσουμε τα έργα του μεγάλου μας
ζωγράφου Νικόλαου Γύζη στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση που γίνεται για
τα 100 χρόνια από το θάνατό του.
Η διακεκριμένη τεχνοκριτικός κ. Αθηνά Σχινά θα μας μιλήσει για τη ζωή και το
έργο του και θα μας ξεναγήσει στις αίθουσες της Εθνικής Πινακοθήκης.
Τιμή εισόδου 1000 δρχ. αντί των 2.200 δρχ. (παιδιά δωρεάν)
Λόγω του περιορισμένου αριθμού οι δηλώσεις συμμετοχής είναι απαραίτητες.
Τηλ. 3210661-2

ΠΑΡΝΗΘΑ (πεζοπορία)
Κυριακή 28 Οκτωβρίου

Η φυσιολατρία, πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, νομίζουμε ότι είναι ένα
αγαθό απαραίτητο στις τόσο δύσκολες συνθήκες που ζούμε στο άξενο
περιβάλλον της σημερινής πόλης.
Ας αποδράσουμε λοιπόν αυτές τις Κυριακάτικες ώρες της 28ης Οκτωβρίου
και με τα παιδιά μπροστά πάμε να περπατήσουμε στα όμορφα μονοπάτια
του καταπράσινου, άγνωστου στους περισσότερους από μας, γειτονικού
βουνού της Πάρνηθας. Η πρόσκληση αυτή για επαφή με τη φύση είναι
μια ευκαιρία εύκολης πεζοπορίας με πολλές στάσεις ξεκούρασης, για
πρωτόπειρους αλλά και για τα παιδιά στα οποία και κυρίως απευθύνεται.
Αναχώρηση 8:30 π.μ. από το Πεδίο του Άρεως.
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας ή αθλητικά, σακίδιο (όχι τσάντες),
αδιάβροχο, σάντουιτς για μεσημεριανό και συντροφικό πνεύμα.
Τιμή 1.800 δρχ. (παιδιά δωρεάν).

ΘΕΑΤΡΟ
“ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ ”
του ΓΚΟΓΚΟΛ
Κυριακή 21 Οκτωβρίου και ώρα
8:30 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη.
Θέατρο Ελυζέ, Νυμφαίου 12 Άνω
Ιλίσια.
Το
έργο
βραβεύθηκε
με
ειδικό τιμητικό βραβείο στους
πανελλήνιους θεατρικούς αγώνες
ερασιτεχνικών θιάσων. Στον
ομώνυμο ρόλο ο συνάδελφος Δημήτρης Παπασάββας που σκηνοθετεί
και το έργο.

ΠHλιο

(πεζοπορία)
2-3 και 4 Νοεμβρίου
Το πρωί του Σαββάτου θα δούμε καιρού επιτρέποντος, την ομορφότερη ανατολή του
Αιγαίου, κατηφορίζοντας το παλιό λιθόστρωτο Χανιών -Ζαγοράς (πεζ. 1:30 ώρ).
Θα ξεναγηθούμε στο Σχολείο του Ρήγα Φεραίου στη Ζαγορά και στην Αγία Μαρίνα
του Κισσού (τοιχογραφίες Παγώνη).
Το απόγευμα θα κατηφορίσουμε το γραφικότατο λιθόστρωτο της Τσαγκαράδας
για το Ενετικό λιμανάκι της Νταμούχαρης (πεζ 1:30 ώρ).
Την Κυριακή θα γνωρίσουμε τη Τσαγκαράδα και το Ξουρίχτι (πεζ 1:30 ώρ) και
στη συνέχεια τα φημισμένα χωριά το δυτικού Πηλίου Μηλιές και Βυζίτσα.
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.
Τιμή κατ’ άτομο 22.500 δρχ., παιδιά 12.000 δρχ.

Λίμνη Στυμφαλία. Έργο Ed. Dodwell, 1830

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κυριακή 11 Νοεμβρίου
Οι ορεινές μικρές λίμνες της Στυμφαλίας, της Φενεού και της Δόξας, θα μας δώσουν ευκαιρίες για πεζοπορία στις
όχθες τους και για μικρές περιπλανήσεις στη θαυμάσια κοιλάδα της περιοχής.
Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αϊ Γιώργη, και τα χωριά Καστανιά, Γκούρα και Ταρσό.
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας ή αθλητικά, σακίδιο, αδιάβροχο.
Αναχώρηση στις 7:00 π.μ από το Πεδίο του Άρεως (άγαλμα Κων/νου)
Τιμή 3.500 δρχ., παιδιά 2.000 δρχ.

ανατολικοσ ΧΕΛΜΟΣ

(Ζαρούχλα -λίμνη Τσιβλού)
Σάββατο-Κυριακή 17-18 Νοεμβρίου

Την πρώτη ημέρα της εκδρομής θα βρεθούμε στην καταπράσινη ορεινή
περιοχή της Ζαρούχλας και στα χωριά του ανατολικού Χελμού, Περιστέρα,
Σόλο, και Αγία Βαρβάρα.
Θα κάνουμε μικρούς περιπάτους και θα επισκεφθούμε την ορεινή λίμνη του
Τσιβλού. Την Κυριακή μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για πεζοπορία 20 χλμ.
στο δασικό δρόμο Ζαρούχλας-Φενεού, μέσα απ' το μεγαλύτερο ελατόδασος
της Πελοποννήσου. Θα επισκεφθούμε τη μικρή λίμνη Δόξα, τον Άι Γιώργη
και στη συνέχεια τα χωριά της ορεινής Κορινθίας.
Αναχώρηση το Σάββατο και ώρα 7:00 π.μ από το Πεδίο του Άρεως.
Τιμή α) Ξενοδ. Β΄ με πρωϊνό 16.000 δρχ. το άτομο, 8.000 δρχ. τα παιδιά
β) Ενοικιαζόμενα δωμάτια χωρίς πρωϊνό 12.000 δρχ. το άτομο, 6.000 δρχ.
τα παιδιά

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Κυριακή 25 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ.
Θα συναντηθούμε στον έλεγχο εισιτηρίων στην είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου της
Ακρόπολης.
Η ξενάγηση θα γίνει σε όλα τα μνημεία του ιστορικού βράχου και στο μουσείο της
Ακρόπολης από τη συγγραφέα κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή.
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.
Είσοδος ελεύθερη.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ.
Λίγες μέρες απέμειναν από την ιστορική 1 Ιανουαρίου του 2002, μέρα ορόσημο για τη
νομισματική ιστορία του τόπου μας.
Αφορμή λοιπόν για μια επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο, που στις μεγαλοπρεπείς αίθουσες
του Ιλίου Μελάθρου φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή αρχαίων, ρωμαϊκών, βυζαντινών και
μεσαιωνικών νομισμάτων.
Η επίσκεψη στο ιστορικό αυτό κτίριο της Αθήνας θα περιλαμβάνει ξενάγηση από την ειδική αρχαιολόγο
κ. Φωτεινή Τυροβούζη.
Τόπος συνάντησης το προαύλιο του μεγάρου που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου (Ελ.Βενιζέλου) 10-12.
Είσοδος ελεύθερη.

ΟΠΕΡΕΤΑ

“ OI ΑΠΑΧΗΔΕΣ των αθηνων ”

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου
και ώρα 7:00 μ.μ.

Μετά το μεγάλο
ενδιαφέρον
των
συναδέλφων
για
την εκδήλωση
αυτή,
ο φίλος μας αστρονόμος
κ. Ματσόπουλος θα μας δεχθεί
και πάλι στο Αστεροσκοπείο
Παλαιάς Πεντέλης και καιρού επιτρέποντος
θα μας δείξει τους κοντινούς αστρικούς
γείτονές μας.
Είσοδος ελεύθερη.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού των
θέσεων οι δηλώσεις συμμετοχής είναι
τελείως απαραίτητες.
Τηλέφωνο 3210661-2.
Σημείωση: Παιδιά κάτω των 13 ετών
δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την
παρουσίαση.

Από τις 12/10 και για δύο μήνες η Νέα Σκηνή της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής (θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ) παρουσιάζει την
γνωστή οπερέτα του Ν. Χατζηαποστόλου.
Τιμή εισιτηρίου για τα μέλη του ΣΥΕΤΕ 5.000 δρχ. αντί
των 7.000 δρχ. (με την επίδειξη της κάρτας μέλους).
Για κρατήσεις θέσεων τηλ. θεάτρου 3643700.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΙΜΑ
ΣΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΑΣ
Όσες και όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη
κατά κοινή ομολογία αξιόλογη χορωδία μας, που
ήδη βρίσκεται στον 21ο χρόνο της λειτουργίας της,
να επικοινωνήσουν με τη συνάδελφο Μαίρη Μάνη
στο τηλέφωνο 3340807.

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
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Κούκος

Για το ΣΥΕΤΕ

Ο Γεν. Γραμματέας
Ανέστης Πίσχινας

