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Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ (1914-2003) 
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου και ώρα 11:30 π.μ. στο νέο κτήριο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138) 
 
Ο Γιώργος Μανουσάκης υπήρξε ένας από τους αξιολογότερους ζωγράφους της γενιάς του ΄30. 
Στην έκθεση που διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζονται 100 έργα του καλλιτέχνη που 
αντιπροσωπεύουν τα διάφορα στάδια της δουλειάς του κατανεμημένα σε τέσσερις θεματικές 
ενότητες:  
Εικόνες του ελληνικού χώρου-Νεκρές φύσεις –Ανθρώπινες μορφές – Σχέδια και σκίτσα. 
Για τη ζωή και το έργο του μεγάλου μας ζωγράφου θα μας μιλήσει η ιστορικός τέχνης κ. Αθηνά 
Σχινά. 
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.  
 
 
Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ στην εκδήλωση μνήμης για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα. 
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μαθητικής Εστίας 
Καλαβρύτων. 
Στις 13 Δεκεμβρίου του΄43 ο Καλαβρυτινός λαός ανέβηκε και σταυρώθηκε από τα ναζιστικά 
στρατεύματα  κατοχής, στον υψηλότερο Γολγοθά της Νεότερης Ιστορίας μας. 
Εδώ και 62 χρόνια ο Τόπος Θυσίας των Καλαβρυτινών αποτελεί το κορυφαίο συμβολικό προσκύνημα 
όλων των Ελλήνων. 
Είναι λοιπόν και δικό μας χρέος να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις μνήμης όλων εκείνων που έπεσαν 
κάτω από τις ριπές των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής κρατώντας ψηλά τη σημαία και το νόημα της 
Αντίστασης και της Ελευθερίας. 
 
Η Χορωδία μας υπό την Διεύθυνση της Τερψιχόρης Παπαστεφάνου  θα ερμηνεύσει τα έργα: 

 ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και μουσική Μίκη Θεοδωράκη 
 ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και μουσική Τερψ.Παπαστεφάνου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ(1853-1932) στην Εθνική Πινακοθήκη. 
Α ομάδα ξενάγησης: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα  6:30 μ.μ. 
Β ομάδα ξενάγησης: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα  6:30 μ.μ. 
Γ ομάδα ξενάγησης: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα  6:30 μ.μ. 
 
Στην αναδρομική έκθεση του μεγάλου αυτού Έλληνα Ζωγράφου, παρουσιάζονται 200 έργα που 
καλύπτουν όλο το φάσμα της δημιουργίας, από τα πρώτα σπουδαστικά του έργα γύρω στο 1875 έως το 
τέλος της ζωής του, το 1932. 
Το τοπίο η φύση αλλά κυρίως ο άνθρωπος μέσα στην απλή καθημερινότητα του είναι ή θεματική των 
έργων που δικαίως θεωρούνται από τα σημαντικότερα της νεοελληνικής ζωγραφικής. 
Για τη ζωή και το έργο του Γιώργου Ιακωβίδη θα μας μιλήσει η κριτικός και ιστορικός τέχνης στο 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας κ. Αθηνά Σχινά. 
Τιμή εισόδου 3 € (αντί των 6,5€). Στα παιδιά η είσοδος είναι ελεύθερη.  
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.  
 
 
Βυζαντινά μοναστήρια του Υμηττού. (πεζοπορική για αρχαρίους). 
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου και ώρα 7:30 π.μ. 
Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως (άγαλμα Κων/νου). 
Θα επισκεφτούμε με σύντομες ξεναγήσεις τα μοναστήρια Αγ.Ιωάννη του Θεολόγου στου Παπάγου, 
Αγ.Ιωάννη του Κυνηγού στην Αγ.Παρασκευή, Αστερίου, Καισαριανής. 
Αν  ο καιρός το επιτρέψει θα γίνουν δύο πεζοπορίες. 

1. Διάσελο του ΟΤΕ προς Κορακοβούνι με επιστροφή (40΄)  
2. Μονή Αστερίου – Καλοπούλα –Μον.Καισαριανής-Λόφος Καλόγερου.(2 ώρ.) 

Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, αδιάβροχο, ψάθα και φαγητό. 
Τιμή 7 € (παιδιά 4 €). 
 
 
ΜΥΚΗΝΕΣ - ΤΙΡΥΝΘΑ  
Κυριακή  18 Δεκεμβρίου και ώρα 7:30 π.μ. 
Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως (άγαλμα Κων/νου) για τους αρχαιολογικούς χώρους των 
Μυκηνών και της Τίρυνθας. 
Φαγητό στο Λυγουριό. Η επιστροφή θα γίνει από τον δρόμο της Επιδαύρου με μικρή στάση στην 
βυζαντινή Μονή Αγνούντος. 
Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από την κ. Αρτέμιδα  Σκουμπουρδή. 
Η τιμή των 12  € (παιδιά 7€) περιλαμβάνει το πούλμαν και τις ξεναγήσεις.  
 
 
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594    
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ 040/480005-27 
 
 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ 

 


