Αγαπητές Φίλες και Φίλοι,

Γνωστοποιούμε ότι,
● η ιστοσελίδα των Φίλων είναι: www.filoibenaki.gr
● η ηλεκτρονική διεύθυνση των Φίλων είναι: info@filoibenaki.gr
● η σελίδα των Φίλων στο face book είναι: https://www.facebook.com/filoimouseioubenaki/about/
● οι Φίλοι με την επίδειξη της Ταυτότητας Μέλους έχουν έκπτωση 10% σε όλα τα Κυλικεία του Μουσείου.
● στο Γραφείο των Φίλων (Κριεζώτου 3) όλες οι εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη πωλούνται με έκπτωση
20%, αποκλειστικά για τα μέλη μας.
● η συνδρομή για το έτος 2018, για όσα μέλη δεν την έχουν ήδη εξοφλήσει (χρυσή κάρτα με Ημ. Ληξ.
03/2019), ανέρχεται στα € 65 και αντίστοιχα στα € 100 για τα ζεύγη. Οι νέοι έως 35 ετών καταβάλλουν
συνδρομή € 35.
● το ωράριο του Γραφείου των Φίλων είναι:

Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00 - 15.00

● προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Σωματείου είναι η καταβολή της συνδρομής του
2018, η οποία ισχύει έως το Μάρτιο 2019 και την οποία μπορείτε να εξοφλείτε στο Γραφείο των Φίλων,
Κριεζώτου 3 (Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα) με μετρητά ή με Πιστωτική Κάρτα ή στην ALPHA
BANK.
Αρ. Λογ.: 115 00 2002017358
IBAN: GR48 0140 1150 1150 0200 2017 358
● οι Φίλοι την ημέρα των δηλώσεων συμμετοχής στις εκδηλώσεις μπορούν να δηλώνουν μέχρι δύο άτομα
(μέλη).
● οι Φίλοι πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους, η οποία είναι απαραίτητη για την είσοδο σε
όλους ανεξαιρέτως τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.
● το μέλος του Δ.Σ. που συνοδεύει την ομάδα στις επισκέψεις και στις εκδρομές, διαθέτει κινητό τηλέφωνο με
αριθμό: 6983 241 361.
● οι Φίλοι οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως το αντίτιμο της συμμετοχής τους στις διάφορες εκδηλώσεις,
διότι το μέλος του Δ.Σ. που συνοδεύει, ΔΕΝ δέχεται χρήματα.
● οι Φίλοι οφείλουν να ειδοποιούν, εγκαίρως, όταν δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση,
στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή, ούτως ώστε να καλύπτεται η θέση από τη λίστα αναμονής.
● είναι αυτονόητο ότι, οι συμμετέχοντες στις εκδρομές του Σωματείου αποδέχονται και ακολουθούν το
πρόγραμμα καθώς και τις τυχόν μεταβολές, που ο υπεύθυνος της εκδρομής είναι πιθανόν να επιφέρει, εάν το
κρίνει αναγκαίο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00 και
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00
Δύο επισκέψεις στην οικία Αναστασίου και Μαρίας Βαλαδώρου, όπου εκτίθεται η Συλλογή Βαλαδώρου, το
νέο κληροδότημα που παρέλαβε το Μουσείο Μπενάκη, ένα από τα σημαντικότερα κατά τις τελευταίες
δεκαετίες. Η Συλλογή περιλαμβάνει πάνω από τριακόσιες εικόνες, εκκλησιαστικά και αρχαία αντικείμενα και
παλαίτυπες εκδόσεις. Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από την Επιμελήτρια της Συλλογής, κυρία Μάρα Βερυκόκου,
Υπεύθυνη του Τμήματος Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Συλλογής του Μουσείου Μπενάκη.
Συνάντηση στην είσοδο της οικίας Βαλαδώρου, οδός Ωτρυνέων 13, Θησείο.
Συμμετοχή έως 20 άτομα αυστηρά ανά ομάδα.
Συνοδεύουν οι κκ. Άρτεμις Σκουμπουρδή και Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου αντίστοιχα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 9 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, ώρα 20.00 στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς η Κοπή της Πίττας του 2019
Θα γιορτάσουμε το νέο έτος, θα δοκιμάσουμε λιχουδιές από το Δειπνοσοφιστήριο και θα κερδίσουμε όμορφα
δώρα. Η βραδιά θα περιλαμβάνει και ευχάριστη μουσική επένδυση.
Κόστος συμμετοχής: € 40
Δηλώσεις συμμετοχής με τη λήψη του Προγράμματος στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 210 7229958.

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 13.30
Επίσκεψη με ξενάγηση από επιμελητή της έκθεσης «Η Εικόνα της Γυναίκας στη Νεοελληνική Ζωγραφική» που
παρουσιάζει το Ίδρυμα Θεοχαράκη.
Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, τηλ. 2103611206
Είσοδος: €4 πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 11 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη Κουμπάρη 1, ώρα 19.30
Διάλεξη των κ.κ. Χρήστου Φ. Μαργαρίτη και Αλέξανδρου Γ. Μακρή, με θέμα «ΣΥΝΑΞΗ Μνήμης του Νίκου
Γαβριήλ Πεντζίκη (1908-1993).Θνητοὶ καὶ ἅγιοι ἐν λιτανείᾳ». Παράλληλη προβολή διαφανειών.
Είσοδος ελεύθερη.
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Κυριακή 27 Ιανουαρίου, ώρα 17.45 από Πλ. Ρηγίλλης
Θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση «Θείος Βάνιας» του Αντόν Πάβλοβιτς Τσέχωφ, στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη ο οποίος ερμηνεύει και τον
ομώνυμο ρόλο. Ένα τρυφερό ποίημα για το γελοίο της ανθρώπινης παραίτησης. Έναρξη παράστασης 19.00
Κόστος συμμετοχής € 30 (εισιτήριο και μεταφορά από και προς Πλ. Ρηγίλλης).
Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει η κ. Μαρία Μπενία-Δρίβα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, ώρα 12.00
Επίσκεψη με ξενάγηση από υπεύθυνο του χώρου στην έκθεση «Ρήγας και επανάσταση», που φιλοξενεί η
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Η έκθεση, η οποία αναπτύσσεται στην Αίθουσα "Ελευθέριος
Βενιζέλος" και στο Περιστύλιο, επιχειρεί να αναδείξει μέσα από τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν απ’ όλη την
Ελλάδα, τους πνευματικούς και ιδεολογικούς όρους που οδήγησαν το Ρήγα στη μετάβαση από το λόγιο
πατριωτισμό στη ριζοσπαστική επαναστατική δράση και στη δραματική κατάληξη με το βίαιο θάνατο του ιδίου
και των επτά συντρόφων του.
Συνάντηση στην είσοδο της Βουλής, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 2.
Συμμετοχή έως 40 άτομα. Είναι απαραίτητη η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας.
Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 22 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, ώρα 09.30 από Πλ. Ρηγίλλης
Επίσκεψη με ξενάγηση από τον πατέρα Ιγνάτιο στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στα Πατήσια, επί της οδού
Λευκωσίας. Το εκκλησάκι χρονολογείται από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Παλαιότερα αποτελούσε το
καθολικό μονυδρίου, το οποίο ήταν μετόχιο της Ι. Μ. της Οσίας Φιλοθέης Μπενιζέλου στην Αθήνα. Στη
συνέχεια θα περπατήσουμε (10΄) έως τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου, Αχαρνών 247, όπου, όπως αναφέρει ο
καθηγητής Νικόλαος Ζίας, οι τοιχογραφίες του εν λόγω ναού είναι το τελευταίο μεγάλο σύνολο μνημειακής
εκκλησιαστικής ζωγραφικής του Φ. Κόντογλου. Για την ιστορία και την ιστόρηση του ναού θα μας μιλήσει ο
πατήρ Νικόλαος και ο κ. Μιχάλης Ασφενταγάκης, Υποψ. Δρ. Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας και
Τέχνης.
Κόστος συμμετοχής € 15.Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, ώρα 20.30
Θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» των Jeffrey Hatcher & Mitch
Albom στο θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και πρωταγωνιστές τους
Γρηγόρη Βαλτινό και Γιάννη Σαρακατσάνη. Μια υπέροχη ιστορία υπαρξιακής αναζήτησης, ανάμεσα σε ένα
σπουδαίο καθηγητή κι έναν ανήσυχο μαθητή, που εξελίσσεται στο χρόνο, αμφισβητώντας τα στερεότυπα και
ανακαλύπτοντας τις αληθινές αξίες της ανθρώπινης φύσης. Η συνάντηση αυτή, με τη δύναμη της αγάπης,
ξεπερνά ακόμη και την οδύνη του τελικού ταξιδιού της ζωής.
Συνάντηση στην είσοδο του θεάτρου, οδός Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασιλίσσης Σοφίας.
Κόστος συμμετοχής € 12.
Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Καρράς.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 18 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
► Τρίτη 5 Φεβρουαρίου: Δηλώσεις συμμετοχής στο Ταξειδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ, τηλ. 2103290120 κ.
Βασίλη Γκοργκόλη, για το πενθήμερο αεροπορικό ταξείδι στην Τεργέστη – Βενετία (13-17 Μαρτίου 2019).
Το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουθεί στις σελίδες 5 και 6.
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Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 και
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00
Δύο επισκέψεις στο εργαστήριο κεραμεικής «ΘΕΤΙΣ Authentics» της κυρίας Ελένης Αλούπη, Δρ. ΧημικούΑρχαιομέτρη. Από το 2002 με βάση τη μεγάλη εμπειρία και γνώση των τεχνικών της αρχαίας κεραμεικής, η
εταιρεία κατασκευάζει χειροποίητα κεραμεικά αντικείμενα, τα οποία διακοσμούνται με ειδικά επεξεργασμένες
αργιλικές "βαφές" για ειδικές εκθέσεις σε δημόσιους χώρους. Κατασκευάζει επίσης τεχνουργήματα
''Μουσειακής Ποιότητας''. Για την τέχνη αυτή και τα μυστικά της θα μας ενημερώσει η κ Αλούπη και στη
συνέχεια θα περάσουμε από τη θεωρία στη δράση!
Συνάντηση στην είσοδο του εργαστηρίου, οδός Διαγώρα 4 (Πλ. Βαρνάβα) στο Παγκράτι, τηλ. 2107523029.
Συμμετοχή έως 15 άτομα στην κάθε ομάδα.
Συνοδεύουν οι κκ. Αθηνά Κυρτάτα και Κατερίνα Αγραφιώτη αντίστοιχα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 28 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση από την Επιμελήτρια κ. Βένια Παστάκα στην έκθεση «Θάλεια Φλωρά-Καραβία – Σοφία
Λασκαρίδου. 113 χρόνια μετά» που φιλοξενεί ο Χώρος Τέχνης «ΣΤΟArt Κοραή». Είναι η πρώτη φορά που οι
δύο γυναίκες δημιουργοί εκθέτουν μαζί μετά από 113 χρόνια. Είχαν εκθέσει στο Φιλολογικό Σύλλογο
Παρνασσός το 1906.
Συνάντηση στην είσοδο του Χώρου Τέχνης, Κοραή 4.
Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη στη διαδραστική έκθεση «Da Vinci – Η ιδιοφυία», η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της δημιουργίας
του Homo Universalis της Αναγέννησης, από την καλλιτεχνική του δραστηριότητα έως τις εφευρέσεις και την
επιστημονική του έρευνα. Η ξενάγηση θα γίνει με ατομικά ακουστικά.
Συνάντηση στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. Πειραιώς & Ερμού, Γκάζι.
Κόστος συμμετοχής: € 12 (είσοδος και ενοικίαση ατομικών ακουστικών).
Συμμετοχή έως 50 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στο Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου. Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος κύριος
Άγγελος Μωρέτης θα μας ξεναγήσει στην κατοικία και το εργαστήριο των Γιώργου & Ελένης Ζογγολοπούλου,
καθώς και στην υπαίθρια γλυπτοθήκη (καιρού επιτρέποντος).
Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος Δημοκρατίας 49, Π. Ψυχικό.
Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη.
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, ώρα 10.30
Επίσκεψη με ξενάγηση από τον κ. Σπύρο Μέντη στο χώρο της παλιάς βιοτεχνίας της νηματουργίας ΜΕΝΤΗ.
Η δωρεά ΜΕΝΤΗ στο Μουσείο Μπενάκη περιλαμβάνει το σύνολο των αποθηκευμένων εμπορευμάτων καθώς
και τον εξοπλισμό, μιας από τις παλαιότερες βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις στο χώρο της
επεξεργασίας νημάτων και παραγωγής ειδών passementerie. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε και θα
ξεναγηθούμε στην έκθεση «Soloup. Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ – ΕΞΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΚΟ ΛΥΚΟ» που
φιλοξενεί το Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 (7΄περπάτημα). Στην έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πρωτότυπο
υλικό του νέου graphic novel του Αντώνη Νικολόπουλου (Soloup), θα ξεναγηθούμε από τον ίδιο τον
καλλιτέχνη.
Συνάντηση στην είσοδο της νηματουργίας ΜΕΝΤΗ, οδός Πολυφήμου 6, Πετράλωνα.
Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης.
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
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Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, ώρα 09.00 από Πλ. Ρηγίλλης
Ημερήσια εκδρομή στο Αίγιο. Θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου στο οποίο εκτίθενται
ευρήματα, που χρονολογούνται από τα νεολιθικά έως και τα ύστερα γεωμετρικά χρόνια. Τα ευρήματα
προέρχονται κυρίως από την πόλη του Αιγίου καθώς και από τις άλλες αρχαίες πόλεις της Αιγιαλείας, αλλά και
από μικρότερους αταύτιστους αρχαίους οικισμούς της περιοχής. Θα ξεναγηθούμε από τον κ. Ανδρέα Βόρδο,
Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Αχαΐας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Πολιούχο της πόλης την Παναγιά Τρυπητή,
η οποία είναι κτισμένη μέσα στο βράχο που παλιά ήταν Ι. Μονή και μετά το Μητροπολιτικό Ναό της
Φανερωμένης έργο του Ερνέστου Τσίλλερ. Κατόπιν θα γευματίσουμε σε εστιατόριο της περιοχής και θα
επιστρέψουμε αργά το απόγευμα.
Κόστος συμμετοχής: € 25.Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων – τηλ. 2107229958.
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Κριεζώτου 3, ώρα 19.30
Ομιλία των κ.κ. Μιχάλη Ασφενταγάκη, Υποψ. Δρ. Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης
και Χρήστου Φ. Μαργαρίτη, με θέμα «Μία ζωγραφική Βίβλος αποκαλύπτεται: Σχέδια και σκαριφήματα του
Φώτη Κόντογλου σε ένα Λεύκωμα ιδιωτικής συλλογής». Παράλληλη προβολή διαφανειών.
Είσοδος ελεύθερη.

Τρίτη 5 Μαρτίου, Αίθριο Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, ώρα 19.30
Ομιλία του κ. Σταύρου Αρβανιτόπουλου, Βυζαντινολόγου και μέλους του Δ.Σ. των Φίλων, με θέμα
«Δεκαπενταύγουστος του 1004. Οι βυζαντινοβουλγαρικές σχέσεις στις αρχές του 11ου και η ματιά της Πηνελόπης
Δέλτα στην αυγή του 20ού αιώνα». Παράλληλη προβολή διαφανειών.
Είσοδος ελεύθερη.

Πέμπτη 7 Μαρτίου, ώρα 10.30
Επίσκεψη με ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών «Ιωάννης Συκουτρής», η οποία ιδρύθηκε
το 1926 και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Οι Υπεύθυνοι του χώρου κα Ειρήνη
Τσουρή και κ. Γιώργος Κατσαμάκης, θα μας ξεναγήσουν και θα μας ενημερώσουν για το έργο και τους
σκοπούς της Βιβλιοθήκης. Κατόπιν θα επισκεφθούμε το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, Ασκληπιού 3 (10΄
περπάτημα), όπου θα ξεναγηθούμε από την κ. Παναγιώτα Ιονέσκου, στο Μουσείο με τα έπιπλα και τα
προσωπικά αντικείμενα του ποιητή, τη Βιβλιοθήκη του με πάνω από 3.000 βιβλία, καθώς και το Αρχείο του.
Συνάντηση στην είσοδο της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.
Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.

Τετάρτη 13 – Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
Πενθήμερο αεροπορικό ταξείδι στην Τεργέστη και τη Βενετία
Τετάρτη 13/3: ώρα 10.30 από Πλ. Ρηγίλλης θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Όσοι θα έλθουν με ίδια μέσα η συνάντηση στο αεροδρόμιο είναι στις 11.00.
Άφιξη στην Τεργέστη. Πρώτη γνωριμία με την πόλη, η οποία διαθέτει μνημεία της αρχαιότητας, μεσαιωνικά,
νεώτερα (της περιόδου αναδιοργάνωσής της ως κύριου λιμένα της αυτοκρατορίας των Αψβούργων) και
σύγχρονα. Η άλλοτε πολυάριθμη ελληνική παροικία, η δραστηριότητα της οποίας συνεχίσθηκε ως και τον 20ό
αιώνα, άφησε σαφές το αποτύπωμά της στη ζωή και τη μορφή της πόλης.
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Πέμπτη 14/3: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο θρυλικό Castello Miramare, κατοικία του Μαξιμιλιανού (αδελφού
του Φραγκίσκου-Ιωσήφ της Αυστρίας και αυτοκράτορος του Μεξικού) και της Καρλότας στο διάστημα 18601864 και στους περιώνυμους κήπους που περιβάλλουν την έπαυλη. Στη συνέχεια μετάβαση στο ορθόδοξο
κοιμητήριο, υπαίθριο μουσείο της ιστορίας της ελληνικής κοινότητας και γλυπτοθήκη. Ακολούθως περιήγηση
στην πόλη (Canal Grande, ponte rosso, Piazza della Borsa, Piazza Unita) και ξενάγηση στις συλλογές που
κληροδότησε στην πόλη ο Ιωάννης Σκαραμαγκάς (Fondazione Scaramanga), στο αρχαίο θέατρο, στους
ορθόδοξους ναούς Ελλήνων και Σέρβων.
Παρασκευή 15/3: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Βενετία. Ξενάγηση στον Άγιο Μάρκο, το μουσείο και το
θησαυροφυλάκιο του ναού, στο Palazzo Ducale, στο Μουσείο Correr. Ελεύθερος χρόνος για ελαφρύ γεύμα και
μετάβαση στη Gallerie dell' Academia, τη σημαντικότερη συλλογή έργων ζωγραφικής και γλυπτικής της πόλης
από το 14ο ως το 18ο αι.
Σάββατο 16/3: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Burano, το γραφικότερο από τα νησιά της λιμνοθάλασσας, με
τα πολύχρωμα σπίτια και το μουσείο δαντέλας. Επιστροφή στη Βενετία και επίσκεψη στη Scuola Grande di San
Rocco, εκπληκτικό σύνολο αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής (Tintoretto), γλυπτικής και ξυλογλυπτικής του 15ου16ου αι., και στη Santa Maria Gloriosa dei Frari, τον επιβλητικό γοτθικό ναό των Φραγκισκανών του 13ου αι.,
περίφημο για το γλυπτικό του διάκοσμο και τα ταφικά μνημεία που στεγάζει (μεταξύ άλλων, του Τιτσιάνο και
του Κανόβα).
Κυριακή 17/3: Μετά το πρωινό ξενάγηση στο Campo dei Greci: στον ελληνικό ναό του Αγίου Γεωργίου, το
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και το Μουσείο Εικόνων. Ελεύθερος χρόνος, μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος.
Συμμετοχή έως 46 άτομα.
Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο: € 1.000
Μονόκλινο: € 1.300
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN Airlines
ΑΘΗΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ Α3 670
13.30-14.50
ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΘΗΝΑ Α3 671
15.35-18.45
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* superior.
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
 Δείπνο το τελευταίο βράδυ στο ξενοδοχείο.
 Ξεναγήσεις, μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Ενημερωτικά έντυπα και χάρτες.
 Φ.Π.Α.
 Ασφάλεια ταξιδιού (αστική ευθύνη) και ιατροφαρμακευτική για όλους τους επιβάτες.
 Μεταφορά από Πλ. Ρηγίλλης προς Αεροδρόμιο και επιστροφή.
Δεν περιλαμβάνονται:
 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
 Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.
 Είσοδοι στα μουσεία.
 Φόροι πόλεων πληρωτέοι στο ξενοδοχείο.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 5 Φεβρουαρίου στο Ταξειδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ (Φιλελλήνων
4, 1ος όροφος), τηλ. 2103290120 κ. Βασίλη Γκοργκόλη.
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Τρίτη 19 Μαρτίου, ώρα 10.00 από Πλ. Ρηγίλλης
Επίσκεψη στο Γεωργικό Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά Οδός 75), όπου εκτίθενται
αντικείμενα συλλογών που αποτυπώνουν τα διαδοχικά στάδια στην οργάνωση και μετεξέλιξη της αγροτικής
κοινωνίας της χώρας. Εκεί την ξενάγηση-ενημέρωση θα κάνει ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Ιστορικός.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων και θα ενημερωθούμε από Καθηγητή
Ορυκτολόγο του Πανεπιστημίου. Τελειώνοντας θα έχουμε τη δυνατότητα να περιηγηθούμε το Φυτώριο του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θερμοκήπιο Καλλωπιστικών Φυτών, έκτασης 1,7 στρεμμάτων.
Κόστος συμμετοχής: € 15.Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 8 Μαρτίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.
Πέμπτη 21 Μαρτίου, ώρα 12.30
Επίσκεψη με ξενάγηση από επιμελητή της έκθεσης που φιλοξενεί το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, «Κρήτη.
Αναδυόμενες Πόλεις: ΑΠΤΕΡΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ – ΚΝΩΣΟΣ». Η έκθεση περιγράφει τη ζωή τριών πόλεων, της
Απτέρας, της Ελεύθερνας και της Κνωσού από τη γέννησή τους, το πώς εξελίχθηκαν με το πέρασμα του
χρόνου, την εγκατάλειψή τους καθώς και το τί ήλθε στο φως από τις νεώτερες ανασκαφές και έρευνες.
Είσοδος € 3,5 πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 12 Μαρτίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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