
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
Μαΐου  2011 

 
 

 
 
 
Ιωάννης Αλταμούρας (1852-1878) στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138). 
Σάββατο 21 Μαΐου και ώρα 11:00 π.μ. 
Η έκθεση για τη ζωή και το σημαντικό έργο του θαλασσογράφου Ιωάννη Αλταμούρα είναι μια αφορμή  για 
περιήγηση σε άλλες εποχές της ιστορίας της τέχνης. 
Απόγονος μιας επιφανούς κατά την επανάσταση οικογένειας, εγγονός του τολμηρού σπετσιώτη 
θαλασσοπόρου Γιάννη Μπούκουρα, ο Ιωάννης ήταν γιος της κόρης του Ελένης, της πρώτης ελληνίδας 
ζωγράφου με επίσημες ακαδημαϊκές σπουδές.  
Η ιστορία της Ελένης Αλταμούρα- Μπούκουρα έχει μυθοποιηθεί. Η γυναίκα που ντύθηκε αγόρι για να 
σπουδάσει στη σχολή των Ναζαρηνών ζωγράφων στη Ρώμη, η σχέση της με το ζωγράφο και επαναστάτη 
Φραντσέσκο Σαβέριο Αλταμούρα, η απώλεια της κόρης Σοφίας και του ταλαντούχου γιου Ιωάννη, είναι 
ίσως γνωστά. Αυτό που καθιστά ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη έκθεση είναι το γεγονός ότι πλάι στα 
έργα του ταλαντούχου Ιωάννη παρουσιάζονται δημιουργίες της μητέρας του, έργα του πατέρα του και 
του μικρότερου αδερφού του, Αλέξανδρου Αλταμούρα, καθώς και 4 προβολές αφιερωμένες στην 
οικογένεια Αλταμούρα. 
Για το έργο και τη ζωή της πλέον εικαστικής ελληνικής οικογένειας θα μας μιλήσει η κριτικός και 
ιστορικός τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Αθηνά Σχινά. 
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 

 
 

 
Ξενάγηση στον Κεραμεικό. 
Κυριακή 22 Μαΐου και ώρα 10:30 π.μ. 
 
Η Ακρόπολις, η αρχαία Αγορά και ο Κεραμεικός αποτελούν το τρίπτυχο των πιο σημαντικών χώρων της 
αρχαίας Αθήνας. Μεταξύ αυτών, ο Κεραμεικός λειτούργησε ως το επίσημο νεκροταφείο της πόλης από 
τα πρώτα ιστορικά χρόνια έως τα ύστερα ρωμαϊκά. 
Στον περίπατο μας γύρω από το μικρό ρέμα του Ηριδανού, με το Πομπείο, το ∆ίπυλο που θεωρείται η 
κύρια πύλη της πόλης των Αθηνών, καθώς και στην επίσκεψη μας στα ταφικά μνημεία και το μικρό 
μουσείο, θα μας συνοδεύσει και θα μας ξεναγήσει η συγγραφέας ιστορικός κ. Αρτέμιδα Σκουμπουρδή. 
Συνάντηση στην είσοδο του Κεραμεικού (Ερμού 148). 
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
        

 

 



 
ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ  από τη θεατρική ομάδα της ΟΤΟΕ. 

 
Το Θεατρικό Τμήμα της ΟΤΟΕ παρουσιάζει για τη φετινή χρονιά το έργο του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο  «ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ». 
Οι παραστάσεις θα ανεβούν στο θέατρο «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» (οδός Καπνοκοπτηρίου 8 και Στουρνάρη, Τηλ. 210-8252242-3) 
από την Παρασκευή 6 Μαΐου έως την Κυριακή 22 Μαΐου 2011 (13 παραστάσεις συνολικά). Αναλυτικά αυτές είναι : 
 
 

Παρασκευή  6/5 Τετάρτη        11/5 Τετάρτη         18/5 
Σάββατο     7/5 Πέμπτη         12/5 Πέμπτη          19/5 
Κυριακή      8/5 Παρασκευή     13/5 Παρασκευή      20/5 
 Σάββατο        14/5 Σάββατο         21/5 
 Κυριακή         15/5 Κυριακή          22/5 

 
Όλες οι παραστάσεις θα έχουν ώρα έναρξης  09.15 μμ. 
Εκτός από τις Κυριακές με ώρα έναρξης 08.00 μμ. 
 
Τα εισιτήρια θα διατίθενται δωρεάν για τα μέλη του ΣΥΕΤΕ από τα γραφεία του Συλλόγου (Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος) μέχρι 
εξαντλήσεως και οι κρατήσεις θέσεων θα γίνονται στα τηλέφωνα του θεάτρου μία ημέρα τουλάχιστον πριν την παράσταση.  
Για κάθε πληροφορία και κρατήσεις επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Πολιτισμού της ΟΤΟΕ στα τηλέφωνα 2103643872, 
2103647668 ή στο e mail skartsolias@otoe.gr, ή με τον συνάδελφο Γ. Ρούσσο 2103647666-742. 
 
Οι συντελεστές του είναι: 

Μετάφραση    Ρίτα Μπούμη-Παππά 
Σκηνοθεσία   Ελένη Φίλιππα 
Σκηνικό – Κοστούμια  Κούλα Γαλιώνη                                      
Μουσική   Ιάκωβος ∆ρόσος                                 
Φωτισμοί   Παναγιώτης Μανούσης 
Βοηθός σκηνοθέτη   Χρυσούλα Γαλανού-Σκουρλέτη  

 
Παίζουν με σειρά εμφάνισης: 
 

Ντομένικο Σοριάνο Μιχάλης Σκυριανός 
Αλφρέντο Αμορόζο Γιάννης Τζίτζης 
Φιλουμένα Μαρτουράνο Αμερινή Γεωργοπούλου 
Ροζαλία Σολίμενε Ελένη Καραγιάννη 
Γκαρσόνι  Παντελής Συρμάνογλου-Τάσος Τασσόπουλος  
Ντιάνα   Ιφιγένεια Γιαννοπούλου 
Λουτσία  ∆ήμητρα Μπακόλα – ∆ήμητρα Πλαμάδα 
∆ικηγόρος Νοτσέλα Τάσος Τασσόπουλος – Παντελής Συρμάνογλου 
Ουμπέρτο  Κώστας Τσισκάκης 
Ρικάρντο  Αντώνης Τσέος 
Μικέλε   Φώτης Ηλιόπουλος 
Τερεζίνα  Βάσω Γιαννοπούλου-Άννα Κουράκου 

 
Υπεύθυνη θεατρικής ομάδας   Χρυσούλα Γαλανού-Σκουρλέτη 
Αφίσα    Κώστας Πετμεζάς 

        
►Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3349929 (19929) Κ. Ζαρόκωστας και 210-3349927 (19927) 
 Β. Βελέντζα.  Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.syete.gr , Αριθμός λογαριασμού 040-480005-27. 
 
 

 Για τον ΣΥΕΤΕ 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 

Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 


