ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Τρίτη 4 Απριλίου, ώρα 11.00 (Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Επίσκεψη-ξενάγηση στο Αρχοντικό Μπενιζέλου, τυπικό δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής της προεπαναστατικής
Αθήνας (15ος -16ος αι.) και προγονικό σπίτι της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, το πιο παλιό σπίτι της
πρωτεύουσας.
Συνάντηση στην είσοδο του Αρχοντικού οδός Αδριανού 96, Πλάκα.
Συμμετοχή έως 35 άτομα. Ξεναγεί η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή.
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 30 Μαρτίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 210 7229958.
Σάββατο 22 Απριλίου, ώρα 10.45(Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Επίσκεψη-ξενάγηση στην έκθεση «ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ-Ταξίδι στην Αιωνιότητα», την οποία φιλοξενεί το
Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Η έκθεση δίνει την ευκαιρία

στον επισκέπτη να ταξιδέψει χιλιάδες χρόνια πριν, παίρνοντας μέρος στην ανασκαφή του σπουδαίου
Βρετανού αρχαιολόγου Howard Carter.
Είσοδος; € 6 πληρωτέα επί τόπου.
Συνάντηση στην είσοδο του Ελληνικού Κόσμου, Πειραιώς 254, Ταύρος, τηλ. 2122540000.
Συμμετοχή έως 30 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου.
Δηλώσεις συμμετοχής από τη Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 210 7229958.
Δευτέρα 24 Απριλίου, ώρα 11.00(Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Περιήγηση και ξενάγηση στην Αρχαία Κοίλη. Ο αρχαίος δήμος της Κοίλης καταλάμβανε τα πρανή εκατέρωθεν
της βαθιάς χαράδρας, που σχηματίζεται ανάμεσα στους λόφους Μουσών και Πνύκας, λειτουργώντας έτσι ως
κεντρική οδική αρτηρία. Σήμερα διασώζεται τμήμα 500 μέτρων της οδού, που καταλήγει στην οδό Αρακύνθου
στα Πετράλωνα. Πρόσφατα το τμήμα της αρχαίας Κοίλης συντηρήθηκε. Η παράπλευρη οδός και ο χώρος
περιπάτου που δημιουργήθηκε, οδηγούν στα Κιμώνεια Μνήματα και στον Αγ. Δημήτριο Λουμπαρδιάρη. Η
Αρχαιολόγος κ. Όλγα Βογιατζόγλου θα μας ξεναγήσει στην Πνύκα, στο Λόφο των Νυμφών και στην περιοχή.
Συνάντηση στην αρχή της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Αποστόλου Παύλου.
Συμμετοχή: έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης (άνετα παπούτσια).
Δηλώσεις συμμετοχής από τη Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.

Τετάρτη 26 Απριλίου, ώρα 16.30 από Πλ. Ρηγίλλης(Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Επίσκεψη-ξενάγηση στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Στο ίδιο σημείο που 50 χρόνια πριν άνοιξε το πρώτο
ζυθοποιείο, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δημιούργησε το ΑΘΗΝΕΟ, ένα κέντρο αφιερωμένο στον
πολιτισμό της μπίρας, ένα πυρήνα καινοτομίας, γνώσης και εκπαίδευσης. Στους χώρους, στο Μουσείο
και στην έκθεση που φιλοξενείται, θα ξεναγήσει η Ιστορικός Τέχνης κ. Ίρις Κρητικού.
Συμμετοχή: έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Μαρία Μπενία.
Κόστος συμμετοχής: € 15.Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 19 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.

Σάββατο 29 Απριλίου, ώρα 09.30 από Πλ. Ρηγίλλης (Εκδρομές Εσωτερικού)
Επίσκεψη-ξενάγηση στο Βασιλικό Κοιμητήριο στο Τατόι. Ο κ. Βασίλης Κουτσαβλής, Πρόεδρος των Φίλων
του Κτήματος Τατοΐου, θα μας κάνει μια ιστορική ξενάγηση στους Βασιλικούς Τάφους, στο Μαυσωλείο καθώς
και στον Ι. Ναό της Αναστάσεως. Θα γευματίσουμε στην περιοχή και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα το απόγευμα.
Συμμετοχή: έως 48 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Απόστολος Βερβέρογλου.
Κόστος συμμετοχής: € 15.Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 21 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Πέμπτη 4 Μαΐου, ώρα 10.30 & 12.00(Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Επίσκεψη-ξενάγηση στο μόνιμο εκθεσιακό χώρο της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, οδός
Πανεπιστημίου 41 (Στοά Νικολούδη). Η συλλογή αυτή, η οποία αριθμεί περίπου 11.000 νομίσματα από τον
αρχαίο ελληνικό κόσμο, χαρακτηρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες συλλογές διεθνώς. Η ξενάγηση θα γίνει
σε δύο ομάδες (10.30 & 12.00) από την Επιμελήτρια κ. Δήμητρα Τσαγκάρη.
Συνάντηση στην είσοδο της οδού Πανεπιστημίου 41.
Συμμετοχή: έως 15 άτομα ανά ομάδα. Συνοδεύουν αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 27 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Κυριακή 7 Μαΐου, ώρα 09.00 από Πλ. Ρηγίλλης(Εκδρομές Εσωτερικού)
Ημερήσια εκδρομή στην περιοχή των Μεγάρων: επίσκεψη-ξενάγηση στο Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών, γνωστό
ως Γλυφτόκαστρο. Η επιτελική θέση του φρουρίου στην εσχατιά της αθηναϊκής γης, θέση που ελέγχει το στενό
πέρασμα Αθηνών – Θηβών και εποπτεύει τον κάμπο της Οινόης, εντάχθηκε από τους Αθηναίους στον αμυντικό
σχεδιασμό της Αττικής του 4ου αι. π.Χ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Αρχαίο Φρούριο των Αιγοσθένων,
το οποίο κτίσθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αμυντικά έργα του
ελλαδικού χώρου. Η ξενάγηση θα γίνει από την Αρχαιολόγο της Εφορείας Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και
Νήσων, κ. Ειρήνη Σβανά. Θα γευματίσουμε στο Πόρτο Γερμενό και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα το απόγευμα.
* Παρακαλείσθε να φοράτε άνετα παπούτσια.
Συμμετοχή: έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα.
Κόστος συμμετοχής: € 20.Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 2 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Τετάρτη 10 Μαΐου, ώρα 10.30 από Πλ. Ρηγίλλης(Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Επίσκεψη-ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Το Τμήμα Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών
Προσωπικοτήτων αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και
στεγάζεται από το 2004 στο κτίριο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου στην οδό Λένορμαν 218. Βιβλία,
αρχεία δωρητών της Μπενακείου καθώς και μία από τις πλουσιότερες συλλογές ελληνικών και ξένων
εφημερίδων και περιοδικών από τον 18ο αιώνα έως σήμερα, αποτελούν κοινή παρακαταθήκη και πολύτιμο
εργαλείο έρευνας. Η ξενάγηση στο κτίριο και στο αρχειακό υλικό της Βιβλιοθήκης θα γίνει από την Υπεύθυνη
του χώρου κ. Έλενα Αντωναράκου.
Κόστος συμμετοχής: € 15
Συμμετοχή έως 30 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 3 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Διαλέξεις
Πέμπτη 11 Μαΐου, ώρα 19.30 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1
Ομιλία του Δρ. Δημήτρη Β. Κανελλόπουλου, Αεροναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού και μέλους μας, με
θέμα «Οδοιπορικό στη Νότια Μογγολία».
Παράλληλη προβολή διαφανειών.
Είσοδος ελεύθερη.

Κυριακή 14 Μαΐου, ώρα 10.30 από Πλ. Ρηγίλλης(Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Επίσκεψη-περιήγηση στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους, κληροδότημα του Αλέξανδρου Διομήδη, ο οποίος
διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του με σκοπό τη δημιουργία ενός βοτανικού κήπου. Η διαμόρφωση του
κήπου έγινε με βάση τα σχέδια της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του Βερολίνου H. Hammerbacher και η
συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 3.000 φυτικά είδη και υποείδη. Η ξενάγηση θα γίνει από τον κ. Γιάννη
Δρίβα. Παρακαλείσθε να φοράτε άνετα παπούτσια. Στη συνέχεια θα γευματίσουμε σε εστιατόριο της περιοχής.
Κόστος συμμετοχής: € 15
Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Μαρία Μπενία.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 8 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Διαλέξεις
Δευτέρα 15 Μαΐου ώρα 19.30 στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, οδός Κουμπάρη 1
Ομιλία της κ. Μαρίας Βασιλάκη Καθηγήτριας Βυζαντινής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τίτλο
«Θέματα Βυζαντινής Τεχνολογίας: τα Σχέδια Εργασίας των Ζωγράφων» με παράλληλη προβολή

διαφανειών.
Είσοδος ελεύθερη.

Τετάρτη 17 Μαΐου, ώρα 07.45 από Πλ. Ρηγίλλης(Εκδρομές Εσωτερικού)
Ημερήσια εκδρομή στην Αίγινα. Αναχώρηση από τον Πειραιά στις 09.00 και άφιξη στην Αίγινα στις 10.15.
Από το λιμάνι της Αίγινας θα κατευθυνθούμε (10΄περπάτημα) προς το Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, ο
οποίος υπήρξε η πρώτη Βουλή των Ελλήνων με Κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Στον ίδιο χώρο θα
επισκεφθούμε το Κυβερνείο, καθώς και τα κτήρια των πρώτων δημοσίων «Αλληλοδιδακτικών» σχολείων, τα
οποία οικοδομήθηκαν με χρήματα του ευεργέτη Εϋνάρδου. Στη συνέχεια με το πούλμαν θα επισκεφθούμε την
οικία του ζωγράφου Νίκου Νικολάου, όπου θα υπάρξει κέρασμα. Κατόπιν περνώντας έξω από το σπίτι του
ζωγράφου Γιάννη Μόραλη, θα επισκεφθούμε το Μουσείο Χρήστου Καπράλου. Μετά θα δούμε και το σπίτι,
όπου πέρασε μερικά χρόνια της ζωής του ο Νίκος Καζαντζάκης γράφοντας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στη νότια περιοχή της Αίγινας και θα γευματίσουμε στο χωριό Πέρδικα. Στην ημερήσια αυτή επίσκεψη στο
όμορφο νησί θα μας ξεναγήσει η κ. Μαριλίζα Αναστασιάδη, ξεναγός και μέλος μας.
Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε με το πλοίο από την Αίγινα στις 18.15. Άφιξη στον Πειραιά 19.30.
Κόστος συμμετοχής: € 35 (πούλμαν & ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς/Αίγινα/ Πειραιάς).
Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 9 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Σάββατο 20 Μαΐου, ώρα 10.30 & 12.30 (Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Δύο επισκέψεις στο Μουσείο Παιχνιδιών, το νέο παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη (Οικία Κουλούρα) στο
Παλαιό Φάληρο. Το Μουσείο θα ανοίξει τις πόρτες του ειδικά για τους Φίλους, οι οποίοι θα ξεναγηθούν από
την Υπεύθυνη κ. Μαρία Αργυριάδη στο κτίριο και στους χώρους. Παιδιά και εγγόνια είναι ευπρόσδεκτα !!
Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Λεωφ. Ποσειδώνος 14 και Τρίτωνος 1 στο Παλαιό Φάληρο.
Συμμετοχή έως 15 άτομα. Συνοδεύουν αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 12 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Τρίτη 23 Μαΐου, ώρα 11.00(Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Επίσκεψη-ξενάγηση στην έκθεση «Μαρία Κάλλας: Ο μύθος ζει», που φιλοξενείται στο Ίδρυμα Β. & Μ.
Θεοχαράκη. Ως φόρο τιμής στη διασημότερη Ελληνίδα της σύγχρονης εποχής, το Ίδρυμα παρουσιάζει

περισσότερα από διακόσια προσωπικά αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας. Η ξενάγηση θα γίνει από την Υπεύθυνη
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κ. Ειρήνη Αλεξανδράκη.
Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, τηλ. 2103611206
Είσοδος: €3
Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 15 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.

Κυριακή 28 Μαΐου, ώρα 09.30 από Πλ. Ρηγίλλης (Εκδρομές Εσωτερικού)
Ημερήσια εκδρομή στην Ελευσίνα για να επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας (την Ιερά Αυλή,
τα Μεγάλα και τα Μικρά Προπύλαια, το Τελεστήριο, τις Θριαμβικές Αψίδες, το Πλουτώνειο, το Καλλίχορον
Φρέαρ) καθώς και το Μουσείο Ελευσίνας. Κτισμένο το 1890 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ι. Μούση και έχοντας
υποστεί μια μικρή επέκταση το 1892, το Μουσείο Ελευσίνας φιλοξενεί στις 6 αίθουσές του πλούσια σειρά
αντικειμένων χρονολογουμένων από τα μεσοελλαδικά χρόνια (1900-1600 π.Χ.), έως τα πρώιμα χριστιανικά.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεταβυζαντινό Ναό του Προφήτη Ζαχαρία, που βρίσκεται πολύ κοντά στον
αρχαιολογικό χώρο. Θα ξεναγήσει η Αρχαιολόγος κυρία Πόπη Παπαγγελή. Θα γευματίσουμε σε ταβέρνα της
περιοχής και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα το απόγευμα.
Κόστος συμμετοχής: € 20. Παρακαλούμε άνετα παπούτσια.
Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 18 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων – τηλ. 2107229958.

Παρασκευή 2 – Τρίτη 6 Ιουνίου (Εκδρομές Εσωτερικού)
Πενθήμερη εκδρομή στη Βέροια – Νάουσα – Βεργίνα – Δίον.
Παρασκευή 2/6: Αναχωρούμε στις 08.00 από Πλ. Ρηγίλλης και με δύο ενδιάμεσες στάσεις (ελαφρύ γεύμα στη
Λεπτοκαρυά), φθάνουμε στη Βέροια κατά τις 16.00.
Θα ξεναγηθούμε από Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βεροίας,
το οποίο φιλοξενεί ευρήματα από αρχαιολογικούς χώρους του νομού Ημαθίας, που χρονολογούνται από τους
νεολιθικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Θα γευματίσουμε σε εστιατόριο της περιοχής και στη συνέχεια
θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας, Μακεδονία (3*), στο κέντρο της Βέροιας. Το βράδυ ελεύθερο.
Σάββατο 3/6: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την περιοχή της Νάουσας. Εκεί θα ξεναγηθούμε στους
περίφημους μακεδονικούς τάφους των Λευκαδίων, όπου διασώζεται εξαιρετικής ποιότητας τοιχογραφικός
διάκοσμος των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων καθώς και στο θέατρο της αρχαίας Μίεζας. Κατόπιν θα
ξεναγηθούμε στη Σχολή του Αριστοτέλους στη Μίεζα, όπου μέσα σε παραδεισένιο τοπίο διατηρούνται τα
κατάλοιπα του χώρου διδασκαλίας του Αλεξάνδρου και των ομηλίκων του από το μεγάλο φιλόσοφο. Στη
συνέχεια θα φθάσουμε στη Νάουσα, κάνοντας μια στάση στο γραφικό πάρκο της πόλης. Θα περιηγηθούμε τις
ιστορικές συνοικίες της και τα χαρακτηριστικά βιομηχανικά κτήρια του "Μάντσεστερ των Βαλκανίων". Θα
γευματίσουμε σε τοπικό εστιατόριο και το απόγευμα θα περπατήσουμε στο βραβευμένο το 1997 με Ειδικό
Ευρωπαϊκό Βραβείο Αστικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού, άλσος του Αγίου Νικολάου. Μετά θα
επιστρέψουμε στη Βέροια. Το βράδυ ελεύθερο. Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από τον κ. Σταύρο Αρβανιτόπουλο.
Κυριακή 4/6: Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, το οποίο στεγάζεται στο
Μύλο του Μάρκου, ένα πρόσφατα ανακαινισμένο βιομηχανικό κτήριο των αρχών του 20ού αιώνα. Εκεί
παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού μέσα από το παράδειγμα της Βέροιας, μιας πόλης
της περιφέρειας της αυτοκρατορίας με σημαντική ιστορία και αξιόλογο μνημειακό πλούτο. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την παλαιά Μητρόπολη και επιλεγμένους βυζαντινούς ναούς της Βέροιας. Θα ξεναγηθούμε
από Αρχαιολόγο της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων. Θα γευματίσουμε και θα περπατήσουμε στο πάρκο Ελιά.
Το απόγευμα θα περιηγηθούμε τη Μπαρμπούτα (μοναδικό δείγμα ακέραιου οικιστικού συνόλου εβραϊκής
Κοινότητας στον ελλαδικό χώρο). Το βράδυ ελεύθερο.
Δευτέρα 5/6: Μετά το πρωινό θα μεταβούμε στη Βεργίνα και θα ξεναγηθούμε στο Πολυκεντρικό Μουσείο
Αιγών, στους Βασιλικούς Τάφους και στο Ανάκτορο από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ημαθίας κ. Αγγελική Κοτταρίδη. Μετά θα επιστρέψουμε στη Βέροια. Το βράδυ ελεύθερο.

Τρίτη 6/6: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μαζί με τις αποσκευές μας με κατεύθυνση προς
το Δίον, την κατ' εξοχήν ιερή πόλη των Μακεδόνων. Στα μνημεία του χώρου (Ιερό Δήμητρας, Ιερό Ίσιδας,
Μεγάλες Θέρμες, Έπαυλη του Διονύσου) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου θα μας ξεναγήσει η κ. Εύα
Αλβανού, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας. Θα γευματίσουμε στο Λιτόχωρο (20΄ απόσταση
από το Δίον) και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά.
Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος.
Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο: € 270
Μονόκλινο: € 330
Περιλαμβάνονται:
 Μεταφορές και ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ στο Ξενοδοχείο Μακεδονία (3*).
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης για άτομα κάτω των 75 ετών & Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
 Είσοδοι σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους
 Γεύματα.
 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 20 Απριλίου στο Ταξιδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ (Φιλελλήνων 4,
1ος όροφος) τηλ. 2103290152 κ. Ηλία Χρόνη.
Πέμπτη 8 Ιουνίου, ώρα 11.00(Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Επίσκεψη-ξενάγηση στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην οδό Μετσόβου & Μπουμπουλίνας, ο οποίος
θεμελιώθηκε τον Ιανουάριο του 1932, περατώθηκε τον Απρίλιο του 1933 και ιστορήθηκε από τον Κωνσταντίνο
Αρτέμη. Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου αν. καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.
Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 31 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων – τηλ. 2107229958.
Αποχαιρετιστήρια γιορτή Καλοκαιριού
Δευτέρα 12 Ιουνίου, ώρα 20.00

Στο Αμφιθέατρο και το Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138, η Μεγάλη Γιορτή για τα
60 Χρόνια Φίλοι !
Ο πολυβραβευμένος συνθέτης και κιθαριστής Βαγγέλης Μπουντούνης, η Μάρω Ραζή, οι String Demons και Οι
Κιθαριστές, θα δώσουν μια μοναδική συναυλία με συνθέσεις ελλήνων και ξένων μουσουργών καθώς και με
δικές τους.
Σας περιμένουμε όλους μαζί με τους φίλους σας, για να γιορτάσουμε τα 60 μας χρόνια !!!
Συμμετοχή € 15 (είσοδος & ποτό)
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 25 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.

Πέμπτη 15 Ιουνίου, ώρα 11.00(Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Επίσκεψη στο τάγμα της Προεδρικής Φρουράς, το οποίο εδρεύει στον ίδιο χώρο από την ίδρυσή του, στην οδό
Ηρώδου Αττικού. Εκεί θα μας μιλήσουν για την ιστορία των ευζωνικών ταγμάτων και για το συμβολισμό της
στολής του εύζωνα. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τα εργαστήρια κατασκευής και συντήρησης των ευζωνικών
στολών.

Συνάντηση στην είσοδο της Προεδρικής Φρουράς, Ηρώδου Αττικού 2 & Βασιλίσσης Σοφίας.
Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 7 Ιουνίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Κυριακή 18 Ιουνίου, 08.00 από Πλ. Ρηγίλλης (Εκδρομές Εσωτερικού)
Ημερήσια εκδρομή στη Στεμνίτσα. Επίσκεψη-ξενάγηση στη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας της Στεμνίτσας. Ήδη
από τα μεταβυζαντινά χρόνια η Στεμνίτσα αποτελεί αργυροχρυσοχοϊκό και μεταλλουργικό κέντρο με
ονομαστούς τεχνίτες, που ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και εδραιώνουν μια μακραίωνη παράδοση στο χώρο της
Αργυροχρυσοχοΐας. Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Ελένη Σχίζα, Καθηγήτρια της Σχολής. Στη συνέχεια θα
ξεναγηθούμε στο Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας, όπου αναπαρίστανται παραδοσιακά εργαστήρια και το
εσωτερικό στεμνιτσιώτικου σπιτιού. Εκτίθενται μεταβυζαντινές εικόνες, έργα μεταλλοτεχνίας, κεραμικής,
ξυλογλυπτικής καθώς και φιγούρες θεάτρου σκιών, φιλοτεχνημένες από τον καραγκιοζοπαίκτη Λάμπρο
Καραδήμα. Η ξενάγηση θα γίνει από την Υπεύθυνη του Μουσείου κ. Βικτωρία Φρέντζου. Κατόπιν θα
γευματίσουμε στην «Αρκαδιανή», μια αγροτουριστική μονάδα 20΄ έξω από τη Στεμνίτσα. Θα επιστρέψουμε στην
Αθήνα αργά το απόγευμα.
Κόστος συμμετοχής: € 25.Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 9 Ιουνίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Παρασκευή 23 Ιουνίου, ώρα 09.00 από Πλ Ρηγίλλης (Εκδρομές Εσωτερικού)
Ημερήσια εκδρομή με επίσκεψη-ξενάγηση στο σπήλαιο Φράγχθι στη Ν.Δ. Αργολίδα, στη βόρεια ακτή του
κόλπου της Κοιλάδας. Το σπήλαιο Φράγχθι είναι μια από τις σημαντικότερες προϊστορικές θέσεις του
Ελληνικού χώρου. Πιθανόν πρώτα κατοικήθηκε από τον άνθρωπο του Νεάντερταλ κατά τη Μουστιαία περίοδο
το 40.000 π.Χ., αλλά σίγουρα κατοικήθηκε από τον Homo Sapiens την περίοδο μετά από το 30.000 π.Χ. Μέχρι
σήμερα έχουν διερευνηθεί, από τις ανασκαφές, 25.000 χρόνια και υπάρχουν ενδείξεις ότι, το σπήλαιο
κατοικείτο συνεχώς από το 20.000 μέχρι το 3.000 π.Χ. όπου και γκρεμίστηκε. Η ξενάγηση θα γίνει από την
Αρχαιολόγο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας κ. Χρυσάνθη Κονταξή. Θα γευματίσουμε
στην περιοχή και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
Η επίσκεψη περιλαμβάνει περπάτημα σε ανώμαλο έδαφος γι΄ αυτό παρακαλείσθε να φοράτε άνετα παπούτσια.
Κόστος συμμετοχής: € 25.Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 16 Ιουνίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Κυριακή 25 Ιουνίου, ώρα 10.30(Επισκέψεις/ Ξεναγήσεις)
Επίσκεψη-ξενάγηση στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών. Η ξενάγηση θα γίνει από τον Επίκουρο Καθηγητή Ιστορίας
της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Δημήτρη Παυλόπουλο.
Συμμετοχή έως 40 άτομα αυστηρά (άνετα παπούτσια).
Συνάντηση στην είσοδο του Κοιμητηρίου. Συνοδεύει ο κ. Απόστολος Βερβέρογλου.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 19 Ιουνίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Διαλέξεις
Τρίτη 27 Ιουνίου, ώρα 21.00 στη βεράντα του εστιατορίου, Κουμπάρη 1.
Στα πλαίσια του εορτασμού «60 Χρόνια Φίλοι» και της έκθεσης «ΓΚΙΚΑΣ - CRAXTON - LEIGH FERMOR: η
γοητεία της ζωής στην Ελλάδα», που θα φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, η Ιστορικός Τέχνης
και Επιμελήτρια της έκθεσης κ. Εβίτα Αράπογλου, θα δώσει διάλεξη με θέμα:
"Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας: από το αρχοντικό της Ύδρας στους κήπους της Κέρκυρας".
Παράλληλη προβολή διαφανειών.
Η έκθεση θα είναι ανοικτή από τις 20:00 ειδικά για τη βραδιά αυτή.

Είσοδος ελεύθερη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
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