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Ἡ ἔκδοσή μας

γαπητοί Φίλοι,
Mέ τό τεῦχος πού κρατᾶτε στά χέρια σας
ἐγκαινιάζεται μιά καινούργια περίοδος
στήν ἐπικοινωνία τοῡ Συλλόγου μας μέ
τά μέλη του, δεκαεπτά ὁλόκληρα χρόνια μετά
τήν ἔκδοση τῶν πρώτων ΝΕΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
(Μάρτιος 1984) καί τήν συμπλήρωση 33 τευχῶν
μικροῦ σχήματος ἀλλά πολύ πλούσιων σέ χρονικά
ἐκδηλώσεων τῶν Φίλων, δραστηριοτή-των τοῦ
Μουσείου καί ἐξαιρετικῆς ποιότητος ἄρθρα γιά
ἐκθεσιακά ἀποκτήματα καί ποικίλα θέματα τῆς
ἱστορικῆς καί καλλιτεχνικῆς μας παράδοσης. Ἡ
ἀνανέωση εἶναι ἐπι-βεβλημένη καθώς τό Μουσεῖο
Μπενάκη, ὅπως γνωρίζετε, ἐπεκτάθηκε καί
ἀνακαινίσθηκε σημαντικά καί προχωρεῖ
μελετημένα καί συστηματικά σέ νέες ἐκθεσιακές
δραστηριότητες καί ἐκδοτικές πρωτοβουλίες στόν
χῶρο τῆς τέχνης καί τῆς μουσειολογίας, μεταξύ τῶν
ὁποίων καί ἡ ἔκδοση ἀπό τό 2002 ἑνός ἐτήσιου
τόμου, στόν ὁποῖον θά εἶναι προσ-αρμοσμένο καί
τό νέο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ.
Στήν πρώτη μας αὐτή ἐπικοινωνία, μεσοῦντος
τοῦ 2001, σᾶς κάνουμε γνωστό ὅτι στίς ἰστοσελίδες
τοῦ Διαδικτύου (Internet) καί στήν ἠλεκτρονική

διεύθυνση www. benaki.gr μπορεῖτε νά ἔχετε
κάθε χρήσιμη πληροφορία γιά τό Μουσεῖο
Μπενάκη (ἱστορικό ἵδρυσης, ὧρες λειτουργίας
ἐκθεσιακῶν χώρων, ὑπηρεσίες ἐντός καί ἐκτός
τοῦ Μουσείου, βιβλιοθήκη, ἐργαστήρια,
ἐκπαιδευτικά προγράμματα ἐκδόσεις,
πωλητήριο ἀντιγράφων κλπ. κλπ.). Μία
ἰδιαίτερη σελίδα εἶναι ἀφιερωμένη στούς
σκοπούς καί στίς δραστηριό-τητες τῶν Φίλων,
σελίδα πού ἀναδημοσιεύουμε στό πρῶτο αὐτό
τεῦχος γιά ὅσους δέν ἔχουν ἀκόμη εὔκολη
πρόσβαση στό Διαδίκτυο. Φυσικά τήν σελίδα

μας συμπληρώνει τό ἐνημερωμένο κάθε δίμηνο
περίπου Πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων τῶν
Φίλων (διαλέξεις, ἐκδρομές, ἀρχαιολογικοί
περίπατοι, ἐπισκέψεις σέ Μουσεῖα καί
Ἐκθέσεις κλπ.).

Τό νέο «Ἐνημερωτικό Δελτίο τῶν Φίλων» εἶναι
διαρθρωμένο λειτουργικά σέ σελίδες ἀφιερωμένες
στίς δραστηριότητες τῶν Φίλων τῆς ἀμέσως
προηγούμενης περιόδου (στό παρόν Δελτίο ἔχουν
φυσικά μεγαλύτερη ἔκταση) καί σέ κάθε χρήσιμη
πληροφορία γιά προσεχεῖς ἐκδηλώσεις τοῦ
Μουσείου καί τῶν Φίλων. Ἰδιαίτερη σημασία
δίνουμε στήν καλύτερη δυνατή γνωριμία μέ τίς
λειτουργίες τοῦ Μουσείου Μπενάκη καί τήν
προσφορά του στήν τέχνη καί τόν πολιτισμό
γιά τό εὐρύτερο ἑλληνικό καί διεθνές κοινό καί
ξεχωριστά γιά τά μέλη τοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων.
Ἐλπίζουμε καί εὐχόμαστε ἡ ἐπικοινωνία μας νά
εἶναι τακτική καί γόνιμη, μέ κάθε δυνατή εὐκαιρία,
γιά τήν καλύτερη πραγμα-τοποίηση τῶν εὐγενῶν
σκοπῶν μας ὑπέρ τοῦ Μουσείου, καί γιά τό
καλό γενικότερα τοῦ τόπου μας, καί θά εἴμαστε
ἰδιαίτερα εὐτυχεῖς νά ἔχουμε τίς προτάσεις σας καί
τήν ἔμπρακτη συνεργασία σας γιά τήν καλύτερη
ἐπιτυχία τῶν πρωτοβουλιῶν μας καί γιά τήν δική
σας ἱκανοποίηση.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΛΙΛΑ ΝΤΕ ΤΣΑΒΕΣ, ΕΥΗ ΠΑΥΛΩΦ,
ΣΤΑΥΡΟΣ I. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΟΡΟΣΗΜΟ 2000 – 2001
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ
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ἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ συγκίνηση γιὰ τὴν
εὐτυχῆ δυνατότητα νὰ ἐπικοινωνῶ καὶ πάλι μαζί
σας μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ Δελτίου τῶν Φίλων
μὲ τὴν νέα τοῦ μορφὴ καὶ θεωρῶ χρέος μου καὶ
ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναφερθῶ ἔστω ἐπιγραμματικὰ
στὸ κορυφαῖο γεγονὸς γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ πολιτιστικὰ
δρώμενα, ποὺ σηματοδοτήθηκαν, μὲ τὴν ἔλευση τῆς νέας
χιλιετίας, ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀναγεννημένου Μουσείου
Μπενάκη. Ἂς θυμηθοῦμε, πὼς ἕνα χρόνο πρίν, τὴν Κυριακὴ
4 Ἰουνίου τοῦ 2000, τὸ Μουσεῖο μας ἄνοιξε καὶ πάλι τὶς
πύλες τοῦ στὸ κοινό, ποὺ τόσο τὸ περίμενε, μετὰ ἀπὸ
χρόνιες λειτουργικὲς ἐργασίες καὶ πὼς ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς
τέσσερις ἡμέρες τῶν λαμπρῶν ἐγκαινίων, ποὺ χαροποίησαν
τὸ πανελλήνιο, ἦταν ἀφιερωμένη στοὺς «Φίλους» τοῦ
Μουσείου. Μία χειρονομία συμβολικὴ καὶ ἰδιαίτερα
τιμητικὴ ἐκ μέρους τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς τοῦ
Μουσείου Μπενάκη, χειρονομία ἡ ὁποία, πιστεύω,
πρέπει νά μας εὐαισθητοποιήσει καὶ νὰ ἐντατικοποιήσει
τὶς προσπάθειές μας γιὰ περισσότερη ἔμπρακτη
προσφορὰ καὶ ἀγάπη.
Θά μας μείνουν ἀξέχαστες οἱ μοναδικὲς αὐτὲς
στιγμὲς στὸν κατάμεστο ἀπὸ φίλους ἀνοιχτὸ
χῶρο τοῦ Μουσείου, στὸ ὑπέροχο καλοκαιρινὸ
σούρουπο. Πλημμυρισμένοι ὅλοι ἀπὸ αἰσθήματα θαυμασμοῦ καὶ εὐφορίας μὲ πλατειὰ
ἀφειδώλευτα χαμόγελα καὶ μάτια βουρκωμένα
ἀπὸ χαρά, γιὰ τὸ ὑπέρλαμπρο Μουσεῖο μας,
ποὺ ἂν καὶ εἶχε ἀλλάξει συθέμελα, εἶχε ἐν τούτοις
διατηρήσει τὴν ἴδια γνώριμη ἀπὸ τὸ παρελθὸν
αἴσθηση ἀνθρωπιᾶς, γλυκύτητας καὶ φιλοξενίας,
ἀνιχνεύσιμη καὶ στὸ νέο αὐτὸ χῶρο τῶν Μουσειακῶν
θαυμάτων. Θαύματα ποὺ ἐπιτελέσθηκαν χάρη στὶς
ἄοκνες προσπάθειες τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς, στὴν
αὐτοθυσία καὶ τὸ ἀλάθητο αἰσθητικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ
κριτήριο τοῦ Διευθυντοῦ του, καθηγητῆ κ. Ἄγγελου
Δεληβορριᾶ, στὴν ὑπευθυνότητα καὶ εὐαισθησία τῆς
ἀναπληρώτριας Διευθύντριας Κας Εἰρήνης Γερουλάνου
καὶ σὲ ὅλα τὰ πολύτιμα, ὅσο καὶ οἱ συλλογές του,
στελέχη τοῦ Μουσείου.
Τὴν μοναδικὴ ἐκείνη βραδιά, θερμὰ πρὸς τοὺς
Φίλους ἦταν τὰ λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Διοικούσης
Ἐπιτροπῆς κ. Μαρίνου Γερουλάνου, ἀπὸ καρδιᾶς
ἐκεῖνα τοῦ Διευθυντοῦ καθ. Ἄγγελου Δεληβορριᾶ,
λίγα λόγια, κατάθεση εἰκοσιπεντάχρονης ἀγάπης
πρὸς τὸ Ἵδρυμα καὶ ὑπόσχεση ἀδιάκοπτης
φιλίας, ἦταν ὁ δικός μου χαιρετισμός. Ἐνῶ τὰ
πρῶτα αὐτὰ ἐγκαίνια τίμησε μὲ τὴν παρουσία
της καὶ μὲ τὸ μεστὸ τῆς λόγο ἡ τ. Ὑπουργὸς
Πολιτισμοῦ Κα Ἄννα Ψαρούδα–Μπενάκη, ἡ
ὁποία μεταξὺ ἄλλων εἶπε τα ἑξῆς :
«. . . Τὸ Νέο Μουσεῖο Μπενάκη
ποὺ πρό-ἐγκαινιάζουμε ἀπόψε εἶναι ἕνα
πολύπλευρο γεγονός, τοῦ ὁποίου ἡ
ἱστορικὴ διαδρομὴ καὶ κατάληξη ἔχει
περισσότερες σημασίες. Ἀρκοῦμαι σὲ
τρεῖς :
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Στὸ πὼς ἕνα ὅραμα γίνεται πραγματικότητα, ποὺ ξεπερνάει
κι αὐτὸ τὸ ὅραμα.
Στὸ πὼς ἕνα Μουσεῖο μετασχηματίζεται καὶ μὲ τὸ ἴδιο
σχεδὸν περιεχόμενο ἀποκτᾶ καινούργια, πολλαπλάσια
ἀκτινοβολία, ἀξιοποιώντας τὰ διδάγματα τῆς ἐποχῆς του.
Στὸ πόση σημασία καὶ συμβολὴ μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ ἐθελοντικὴ
στήριξη τῶν Φίλων του, ὅπως εἶναι τὸ λαμπρὸ Σωματεῖο τῶν
Φίλων τοῦ Μουσείου Μπενάκη.
. . . Ἡ ἐπανέκθεση ὡστόσο καθεαυτὴ – ὅσο μπορεῖ
κανεὶς νὰ κρίνει ἀπὸ μιὰ πρώτη ἐπίσκεψη – εἶναι, φαίνεται,
ἡ τελευταία λέξη τῆς Μουσειολογίας. Ἀσφαλῶς βοήθησε
σ’ αὐτό, τὸ εὖρος καὶ ἡ ποικιλία τῶν ἀντικειμένων τοῦ
Μουσείου, καθὼς καὶ τὸ ὅτι ἡ συλλεκτικὴ στόχευση τοῦ
Ἀντώνη Μπενάκη, ποὺ ἀκολούθησαν καὶ ἐπεξεργάσθηκαν
οἱ συνεχιστές του, ἦταν συνολική, δηλαδὴ ἀγκαλιάζει τὸν
Ἑλληνισμὸ διαχρονικὰ μέσα ἀπὸ τὰ δημιουργήματά του,
προσφέροντας στὸν ἐπισκέπτη μία μοναδικὴ ἐμπειρία:
νὰ περιοδεύσει μέσα στὸν ἱστορικὸ χρόνο, ζῶντας μὲ
τὰ ἐκθέματα τὴν ἴδια τὴν ἱστορία τους. Καὶ κάτι
σημαντικότερο: βιώνοντας τὴν συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
στοιχεῖο ἀνεκτίμητο γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του. Εἶναι
πραγματικά, ὅπως λέγεται, τὸ Μουσεῖο Μπενάκη
ἕνα Μουσεῖο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως ἀσφαλῶς τὸ
βίωσε καὶ τὸ βιώνει καὶ σήμερα κατεξοχὴν ὁ
Ἕλληνας τῆς διασπορᾶς.
. . . Σημαντικότερη ὅμως καὶ ξεχωριστὴ
γιὰ τὴν σημερινὴ βραδιὰ εἶναι ἡ συμβολὴ
τοῦ ἐθελοντισμοῦ, ποὺ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν
ἱστορικὸ πιὰ «Σύλλογο τῶν Φίλων τοῦ Μουσείου
Μπενάκη». Ἔχοντας πίσω τοῦ σαράντα καὶ πλέον
χρόνια ζωῆς καὶ δράσης γιὰ τὸ Μουσεῖο,
συγκαταλέγοντας στὰ μέλη τοῦ ξεχωριστὰ ὀνόματα τῆς
ἀθηναϊκῆς κοινωνίας καὶ ἔχοντας ἀναλάβει σημαντικὲς
δραστηριότητες στὴ ζωὴ τοῦ Μουσείου, ὁ «Σύλλογος»
ἔπαιξε μὲ θαυμαστὴ συνέπεια τὸν ρόλο, ποὺ καλεῖται νὰ
ἐκπληρώσει ὁ θεσμὸς τῶν Φίλων ἑνὸς Μουσείου. Εἶναι
ἄλλωστε ἀξιοσημείωτο ὅτι ἡ ὀργάνωση καὶ προσφορὰ
τῶν Φίλων, παρ’ ὅλο ἐθελοντική, δὲν εἶναι τυχαία
πρωτοβουλία, καθὼς ἀκολουθεῖ καὶ τὰ διεθνῆ πρότυπα
τοῦ θεσμοῦ. Προσφέρει ὅπως, ὅσο καὶ ὅπου ἔχει
ἀνάγκες τὸ Μουσεῖο, ἀλλὰ ταυτόχρονα διατηρεῖ καὶ
τὴν αὐτόνομη παρουσία τοῦ στὰ κοινωνικὰ καὶ
πολιτιστικὰ δρώμενα τοῦ τόπου.»
Ἕνας χρόνος πέρασε ἀπὸ τὴν
ἐπαναλειτουργία τοῦ Μουσείου μὲ τὴ νέα τοῦ
ἐκθεσιακῆ δομὴ ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπαναπροσδιορισμό
του ὡς Μουσείου τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἕνας χρόνος
σημαντικός, ποὺ ὁριοθέτησε τὸ παρελθὸν ἀλλὰ καὶ
τὸ μέλλον τοῦ Σωματείου μας, ὄχι ὡς ἕνα στατικὸ
σημεῖο ἀναφορὰς ἀρχῆς καὶ τέλους, ἀλλὰ
ὡς ἕνα σημεῖο ποὺ κινεῖται σὲ μία ἀέναη
σπειροειδὴ ἐξέλιξη καὶ πορεία καὶ ἡ
ὁποία ταυτίζεται μὲ αὐτὴ τοῦ Μουσείου,
ἀφοῦ οἱ «Φίλοι» ἔχουν πλέον μπεῖ στὴ
κυτταρικὴ δομή του. Ἀθρόα ἡ ἐπιθυμία
τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ νὰ βρίσκεται μὲ

αἰσθήματα προσφορᾶς κοντὰ στὸ νέο Μουσεῖο, ποὺ εἶναι
τὸ ἴδιο εὐλογημένο ὅπως καὶ τὸ παλιό, καὶ νὰ ἐνταχθεῖ
στοὺς κόλπους τοῦ «Σωματείου τῶν Φίλων». Περισσότερα
ἀπὸ διακόσια εἶναι τὰ νέα μέλη, ποὺ ἐγγράφηκαν τὸ ἔτος
2000-2001 καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς αὐξάνεται μὲ γεωμετρικὴ
πρόοδο.
Θετικὴ ἦταν ἡ ἀποτίμηση τῆς χρονιᾶς προσαρμογῆς
στὰ νέα δεδομένα, μὲ τὶς ἄοκνες ἀλλὰ ἐπιτυχεῖς
προσπάθειες, ποὺ κατέβαλε τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῶν
Φίλων γιὰ τὴν δημιουργία νέων πολιτιστικῶν καὶ ἐκδοτικῶν
δραστηριοτήτων ἀλλὰ καὶ τὴ δημιουργία νέων θεσμῶν, ποὺ
θὰ ἐπιτρέψουν τὴν καλύτερη λειτουργία τοῦ σωματείου μας,
ὅπως ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Καταστατικοῦ καὶ ἡ ἄμεση ἐπικοινωνία
μὲ τὸ Μουσεῖο μέσω τῆς Κυρίας Αἰμιλίας Γερουλάνου,
μέλους τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καὶ ἄλλα.
Ὡστόσο, ἀποτιμώντας τὰ θετικὰ, θά μου ἦταν
ἀδύνατο νὰ μὴν ἀναφερθῶ καὶ σὲ δυὸ θλιβερὰ γεγονότα
ποὺ σημάδεψαν τὴν κατὰ τὰ ἄλλα ἐξαιρετικὰ χαρμόσυνη
ἐπαναλειτουργία τοῦ Μουσείου. Τὴν περασμένη χρονιὰ
τὸ Μουσεῖο καὶ οἱ Φίλοι τοῦ ἔχασαν δυὸ μοναδικὲς
Ἑλληνίδες, ποὺ ἡ κάθε μία ἀπὸ τὴν θέση τῆς ἦταν ἄμεσα
συνδεδεμένες καὶ ἀφοσιωμένες στὴν ἰδέα τοῦ Μουσείου
ἀλλὰ καὶ στὸ ἴδιο τὸ Μουσεῖο. Πρῶτα ἔφυγε ἡ ἀλησμόνητη
καὶ ἀξιαγάπητη Μαρία Ἀποστολοπούλου, συνεργάτης
τοῦ Ἀντώνη Μπενάκη καὶ ἐπίτιμο μέλος τῶν Φίλων, ἡ
ὁποία νυχθημερὸν μοχθοῦσε καί, ὅπως ὅλοι ξέρουμε, εἶχε
ἀφιερώσει τὴ ζωὴ της στὸ Μουσεῖο, ποὺ δυστυχῶς, δὲν
εὐτύχησε νὰ τὸ χαρεῖ μὲ τὴ νέα του μορφή. Ἔφυγε ἀπὸ
κοντά μας, λίγο πρὶν ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια.
Ἀντίθετα, ἡ ἀείμνηστη Εἰρήνη Καλλιγά, κόρη τοῦ
Ἰδρυτοῦ Ἀντώνη Μπενάκη, ποὺ χρημάτισε καὶ Πρόεδρος
τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Μουσείου, εὐτύχησε νὰ
τὸ γνωρίσει καὶ νὰ λαμπρύνει μὲ τὴν καταλυτικὴ τῆς
παρουσία καὶ τὶς τέσσερις ἡμέρες τῶν ἐγκαινίων. Ἡ
ἐξαιρετικὴ Ἑλληνίδα, μὲ τὴν ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν
πολιτεία κοινωνικὴ προσφορά, ἔφυγε ἀπὸ κοντά μας πλήρης
ἡμερῶν, μὲ τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας τῆς ἄξιους συνεχιστὲς
τοῦ ἔργου στὸ Μουσεῖο, χαρούμενη ἀπὸ τὴ νέα τοῦ μορφή,
γεγονὸς ἰδιαίτερα σημαντικό, ἀφοῦ ἦταν τὸ πρόσωπό το
πιὸ ἄρρηκτα καὶ διαχρονικὰ συνδεδεμένο μὲ τὸν χῶρο,
φορτωμένο μὲ τόσες πολύτιμες οἰκογενειακὲς μνῆμες καὶ τὰ
ὁράματα τοῦ ἱδρυτοῦ. Οἱ σκέψεις μας, μὲ σεβασμὸ θὰ τὶς
ἀκολουθοῦν πάντα.
Τὸ Μουσεῖο Μπενάκη εἶναι σήμερα μαζὶ σύμβολο
καὶ πραγματικότητα. Συμβολίζει τὴν διαχρονικότητα τοῦ
Ἑλληνισμοῦ. Ὑπερασπίζεται μέσα ἀπὸ τὰ ἀδιαμφισβήτητα
ἐπιτεύγματα τῆς τέχνης τὴ σωτηρία ὑψηλῶν ἀξιῶν, ποὺ
ἀποτελοῦν πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ πολιτισμὸ καὶ πολύτιμη
παρακαταθήκη τῆς ἀνθρωπότητας. Mὲ ζωὴ καὶ σφρίγος,
μέσα σὲ ὅλη τὴν ὀμορφιὰ τῆς θεσμικῆς δομῆς καὶ τοῦ
παραδοσιακοῦ μεγαλείου του, τὸ Μουσεῖο καὶ οἱ Φίλοι τοῦ
ἀτενίζουν μαζί το μέλλον στὴ νέα Χιλιετία.
Μὲ τὴ λήξη τῆς θητείας μου καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ
θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὴ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ
Μουσείου, τοὺς ἐκλεκτοὺς φίλους, μέλη τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου γιὰ τὸ 2000-2001, τοὺς Ἀντιπροέδρους κ.κ.
Ἰωάννη Γρηγοριάδη καὶ Λίνο Μπενάκη, τὴν Γενικὴ
Γραμματέα Κα Εὔη Παυλώφ, τὸν Ταμία κ. Ἰωάννη
Κωνσταντινίδη καὶ τὰ μέλη, τὶς Κυρίες Μαρλένα Γεωργιάδη,
Καίτη Κόντου, Ἄρτεμη Σκουμπουρδῆ, καὶ τὸν κ. Μάνο
Χαριτάτο. Ὑπογραμμίζω τέλος τὴν εὐτυχῆ χρονικὴ
συγκυρία, πού μου ἔδωσε τὴ δυνατότητα ἀπὸ τὴ θέση τῆς
Προέδρου νὰ μοιραστῶ μαζί σας τὶς μοναδικὲς αὐτὲς στιγμές
στο Μουσείο.
			
Λίλα ντὲ Τσάβες

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ 2000
Στίς 6 Μαρτίου 2000 ὀργανώθηκε στούς χώρους του
Μουσείου μιά πολύ ὡραία «Μουσική Ἐκδήλωση»
μέ τό Συγκρότημα «Κέλσος» καί Γαλλική μουσική
καί τραγούδια ἀπό τήν Ἀναγέννηση καί τό Μπαρόκ
μέ μουσικά ὄργανα καί κοστούμια τῆς ἐποχῆς.
Πραγματοποιήθηκαν ἐπίσης Διαλέξεις μέ διαχρονικό
ἐνδιαφέρον, Ἐπισκέψεις σέ Μουσεῖα τῆς Ἀθήνας καί
σέ εἰδικές Ἐκθέσεις τοῦ Μουσείου Μπενάκη, ἐνῶ
παράλληλα ὀργανώθηκαν δύο ταξίδια στό ἐξωτερικό
μέ ἀρχαιολογικό καί πολιτιστικό ἐνδιαφέρον: στό
Μ ό ν α χ ο μέ τήν εὐκαιρία τῆς φιλελληνικῆς
Ἔκθεσης Das Neue Hellas. Griechen und Bayern
zur Zeit Ludwigs des 1. καί στήν Μασσαλία
μέ τήν συμπλήρωση τῶν 2600 χρόνων ἀπό τήν
ἵδρυσή της. Πραγματοποιήθηκαν ἀκόμη τέσσερα
ὀλιγοήμερα ταξίδια στό ἐσωτερικό (Φλώρινα, Πρέσπες
καί Καστοριά, Ὀρεινή Ναυπακτία, Κοζάνη καί
Ἐλατοχώρι Πιερίας, Φράγμα τοῦ Ἀλιάκμονα, Βεργίνα,
Βέροια καί Λιβάδι Ὀλύμπου). Τό Πρόγραμμα τοῦ
2000 συμπληρώθηκε μέ μονοήμερες ἐκδρομές στήν
Ἀρχαία Ἐρέτρια καί στήν Ἄνδρο (Ἔκθεση «Henry
Moore ὑπό τό φῶς τῆς Ἑλλάδος» καί Ἔκθεση τοῦ
ζωγράφου Χρήστου Μποκόρη «Τοπία τῆς ἐνδοχώρας»
στό Ἵδρυμα Κυδωνιέως). Τέλος πραγματοποιήθηκε μέ
μεγάλη ἐπιτυχία ἕνας κύκλος Περιπάτων στήν παλιά
Ἀθήνα καί στίς Βυζαντινές ἐκκλησίες της μέ ξεναγό
τήν ἀρχαιολόγο Κα Ἄρτεμη Σκουμπουρδῆ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Κατὰ τὸ πρῶτο πεντάμηνο τοῦ 2001 οἱ Φίλοι ὀργάνωσαν μιὰ σειρὰ ἐκδηλώσεων, στὶς ὁποῖες
συγκαταλέγονταν διαλέξεις, ἐκδρομὲς στὴν Ἑλλάδα, ταξίδια στὸ ἐξωτερικό, βραδιὲς μὲ πολιτιστικὸ
καὶ ψυχαγωγικὸ χαρακτήρα, ποὺ συνέβαλαν στὴν περαιτέρω σύσφιξη τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν
μελῶν καὶ στὴ γνωριμία μὲ τὸν πολιτισμὸ ἄλλων λαῶν. Ἀναλυτικότερα:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΤΑ
Στὶς 15 Ἰανουαρίου μεγάλος ἀριθμὸς Φίλων συγκεντρώθηκε
στὴν αἴθουσα Galaxy, στὸν τελευταῖο ὄροφο τοῦ
ξενοδοχείου Hilton, γιὰ τὴν κοπὴ τῆς Πρωτοχρονιάτικης
πίττας. Στὴ διάρκεια τῆς βραδιᾶς ἡ Πρόεδρος, κα Λίλα
ντὲ Τσάβες, τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ
οἱ Φίλοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ εὐχηθοῦν σὲ ἀγαπημένα
πρόσωπα, στὸ Μουσεῖο καὶ στὸ Σωματεῖο, γιὰ τὴ νέα
χιλιετία. Ἀπήλαυσαν τὸ κουιντέτο ADRIATICA καὶ πήραν
μέρος στὴν κλήρωση γιὰ τὰ δῶρα ποὺ προσέφεραν μέλη καὶ
ὑποστηρικτὲς τῶν σκοπῶν τοῦ Σωματείου. Τὴν ἐκδήλωση
τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς μέλη τῆς Διοικοῦσας
Ἐπιτροπῆς, ὁ Πρόεδρος κ. Μαρίνος Γερουλάνος, καὶ
ὁ Διευθυντὴς τοῦ Μουσείου κ. Ἄγγελος Δεληβορριᾶς,
οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν τὰ σχέδια ἀναπτύξεως τοῦ
Μουσείου, τὸ κτηριολογικὸ τοῦ πρόγραμμα, ποὺ θὰ
καλύψει τὶς ἀνάγκες διαφύλαξης, συντήρησης καὶ ἔκθεσης
τῶν θησαυρῶν του, καθὼς καὶ τὴ διεθνῆ παρουσία ἑνὸς
τόσο σημαντικοῦ γιὰ τὴ χώρα μας ὀργανισμού.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο ἀποφάσισε
νὰ ὀργανώνει στὸ ἑξῆς κύκλους ἐκδηλώσεων μὲ ἐνιαῖο θέμα,
προκειμένου οἱ Φίλοι νὰ ἀποκτοῦν σφαιρικότερη ἐπαφὴ μὲ
τὸ συγκεκριμένο ἀντικείμενο. Ὡς πρώτη θεματικὴ ἑνότητα
ἐπελέγη ἡ Θεσσαλία ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως
120 χρόνων ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ ἐνσωμάτωσή της
στὸν ἐθνικὸ κορμό. Τὸ γεωγραφικὸ αὐτὸ διαμέρισμα,
μὲ τὴν πλουσιότατη ἱστορία, τέχνη καὶ πνευματικότητα,
ἐξετάστηκε διαχρονικά: στὶς 8 Φεβρουαρίου ἡ προϊσταμένη
της ΙΓ’ Ἐφορείας Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν
Ἀρχαιοτήτων, κα Βασιλικὴ Ἀδρύμη-Σισμάνη, παρουσίασε
τὸ θέμα: “Ἀπὸ τοὺς ἀγρότες τῆς Θεσσαλίας στοὺς ναυτικοὺς

τῆς μεγάλης Ἀργοναυτικῆς ἐκστρατείας”, στὶς 23
Φεβρουαρίου ὁ προϊστάμενος τῆς 7ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν
Ἀρχαιοτήτων κ. Λάζαρος Δεριζιώτης μίλησε γιὰ τὴν
ἱστορία καὶ τὴν τέχνη τῆς Βυζαντινῆς περιόδου, ἐνῶ
στὶς 27 Φεβρουαρίου τὸ ἐπιστημονικὸ προσωπικὸ τοῦ
Λαογραφικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου Λάρισας ἐξοικείωσε τὸ
κοινὸ μὲ τὴ Θεσσαλία τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας.
Συγκεκριμένα, ἡ Διευθύντρια, κα Λένα Γουργιώτη, ἀνέπτυξε
τὸ θέμα: “Ἡ ζωὴ στὴν ὕπαιθρο: γεωργία καὶ κτηνοτροφία”,
ἡ ἐπιμελήτρια, κα Ἀγγελικὴ Βαφειαδάκη, τὸ θέμα: “ Ἡ
πόλη-ἀστικὴ ζωή”, ἐνῶ ἡ ἐπιμελήτρια, κα Λίνα Μουσιώνη,
παρουσίασε τὶς συλλογὲς τοῦ Λαογραφικοῦ Ἱστορικοῦ
Μουσείου Λάρισας. Στὶς 6 Μαρτίου ἡ ἀναπληρώτρια
καθηγήτρια τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, κα Μαρία
Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου (“Μεταβυζαντινὴ
ζωγραφικὴ στὶς Μονὲς τῶν Μετεώρων”) καὶ ἡ ἐπίκουρη
καθηγήτρια τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, κα Ἑλένη Δωρῆ,
(“Ἀρχιτεκτονικὴ στὶς Μονὲς τῶν Μετεώρων”), παρουσίασαν
τὸ θρησκευτικὸ βίο τῆς Ὑστεροβυζαντινῆς καὶ
Τουρκοκρατουμένης Θεσσαλίας μὲ τὰ σημαντικότατα
κατάλοιπά του ποὺ διασώζονται στὴ μοναστικὴ κοινότητα
τῶν Μετεώρων. Τὴ σημερινὴ κατάσταση τῶν μνημείων
καὶ τὸ ἐπίπονο –ἀλλὰ τόσο ἀποτελεσματικό- ἔργο τῆς
ἀποκατάστασής τους ἀπὸ τὴν τοπικὴ Ἐφορεία Βυζαντινῶν
Ἀρχαιοτήτων παρουσίασε μὲ σειρὰ διαφανειῶν ὁ ἡγούμενος
τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως)
πατὴρ Ἀθανάσιος Ἀναστασίου. Στὴ συμβολὴ τῶν Θεσσαλῶν
καὶ ἰδίως τοῦ Ρήγα Φεραίου στὸ φαινόμενο τοῦ
Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ στὴν πνευματικὴ
προετοιμασία τῆς Ἐπανάστασης τοῦ Γένους ἀναφέρθηκε
ἡ κα Ἀννα Ταμπάκη στὶς 8 Μαρτίου. Ὅλες οἱ διαλέξεις
ἔγιναν στὴν αἴθουσα Λόγου τῆς Στοᾶς τοῦ Βιβλίου, ἔχουν δὲ
ἠχογραφηθεῖ καὶ προγραμματίζεται ἡ ἀπομαγνητοφώνησή
τους καὶ ἡ κατάθεση τοῦ κειμένου στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ
Μουσείου, γιὰ ἐνδεχόμενη χρήση τῶν ἐνδιαφερομένων.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ἰδιαιτέρως ἀποδοτικὴ στάθηκε ἡ συνεργασία τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἰδίως τῆς ἀπελθούσης
προέδρου κυρίας Λίλας ντὲ Τσάβες μὲ τὴν ἐπίτιμη
γενικὴ πρόξενο τῆς Αἰθιοπίας στὴν Ἑλλάδα, κα Τερίνα
Καλογεροπούλου-Ἀρμενάκη. Στὶς 11 Ἰανουαρίου ἡ κα
πρόξενος παρουσίασε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Μουσείου
εἰκόνες ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν τῆς Αἰθιοπίας,
μιᾶς χώρας μὲ ἀρχαιότατο πολιτισμό, μεγάλο φυσικὸ
κάλλος, ἀλλὰ καὶ σημαντικὰ προβλήματα στὶς μέρες
μας. Σημαντικότατη ὑπῆρξε ἡ συνδρομὴ ἑνὸς ἐκ τῶν
νέων μελῶν μας, τῆς κυρίας Διώνης Ντόντη, ἡ ὁποία
μὲ ἐμπεριστατωμένο καὶ συγχρόνως γλαφυρὸ τρόπο
ἀπεκάλυψε τὴ σύγχρονη πραγματικότητα, τὰ σωζόμενα
μνημεῖα, ἀλλὰ καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς πανάρχαιας
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κοπτικῆς τέχνης τῶν Αἰθιόπων χριστιανῶν. Ἡ διάλεξη
συνιστοῦσε εἰσαγωγὴ στὸ ἑπταήμερο ταξίδι ποὺ
ὀργάνωσαν οἱ Φίλοι ἀπὸ τὶς 9 ὡς τὶς 16 Φεβρουαρίου.
Οἱ συμμετασχόντες εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ περιηγηθοῦν
μεγάλο μέρος τῆς ἀχανοῦς χώρας, θαυμάζοντας μνημεῖα
τῆς ἀρχαιότητας (ἀνάκτορα τῆς βασίλισσας τοῦ Σαββᾶ,
ὀβελίσκοι τοῦ Axum, ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο του Axum
καί της Addis Ababa), τῆς παλαιοχριστιανικῆς περιόδου
(μονὲς τῆς Τάνα), μεσαιωνικά (ναοὶ τῆς Lalibella,
γέφυρά του Bahir Dar), ἀλλὰ καὶ νεώτερα (ἀνάκτορα
τοῦ Haile Selassie, ναὸς Ἄγ. Γεωργίου Addis Ababa),
τὴν καθημερινὴ ζωὴ στὴν πρωτεύουσα καὶ στὶς
βορειοδυτικὲς ἐπαρχίες, καθὼς καὶ τὶς μοναδικὲς
ὀμορφιὲς τῆς φύσης (λίμνη Τάνα, πηγὲς καὶ καταρράκτες
τοῦ Γαλάζιου Νείλου). Στὴν ἑλληνικὴ ἀθλητικὴ λέσχη
“Ὀλυμπιακός” τῆς Addis Ababa ἡ κα Λίλα ντὲ Τσάβες
ἔδωσε διάλεξη γιὰ τὸ ἑλληνικὸ κόσμημα ἀπὸ τὶς
συλλογὲς τοῦ Μουσείου Μπενάκη σὲ ἐκδήλωση ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τῆς ἑλληνικῆς πρεσβείας, στὴν ὁποία παρίσταντο
Αἰθίοπες ἐπίσημοι καὶ μέλη της ἐκεῖ ἑλληνικῆς
παροικίας. Ἡ βραδιὰ ἔκλεισε μὲ τὴ δεξίωση ποὺ
παρέθεσε ὁ Πρέσβης τῆς χώρας μας στὰ παριστάμενα
μέλη τῶν Φίλων καὶ τὸ δεῖπνο ποὺ προσέφερε ὁ
Ὑπουργὸς Τουρισμοῦ τῆς Αἰθιοπίας σὲ παραδοσιακὸ
ἑστιατόριο τῆς πρωτεύουσας. Ἡ ἐπαφὴ μὲ τὴν
ἀφρικανικὴ αὐτὴ χώρα καὶ τὸ λαὸ τῆς ὁλοκληρώθηκε μὲ
τὴν Aἰθιοπικὴ βραδιά, ποὺ διοργανώθηκε στὸ κυλικεῖο
τοῦ Μουσείου τὸ βράδυ τῆς 30ης Ἀπριλίου. Ἡ μουσική,
ὁ χορός, οἱ γεύσεις, ἡ τελετὴ τοῦ καφέ, τὰ ἐκθέματα
τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ κατέστησαν ἀκόμη πιὸ οἰκεία
στοὺς Φίλους τὴ μακρινὴ χώρα, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἁθρόα
συμμετοχή τους ἐνίσχυσαν τὸ πρόγραμμα τῆς Ἐπιτροπῆς
Ξηρασίας τῆς Αἰθιοπίας.
Τὸ τριήμερο 16 -18 Μαρτίου ὁμάδα Φίλων ξεναγήθηκε
στὴ Μάνη ἀπὸ τὸ μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
κ. Νίκο Βασιλάτο. Οἱ ἐκδρομεῖς περιηγήθηκαν τὴν
Ἀρεόπολη, τὸ Λιμένι –ἑδρα τῶν Μαυρομιχαλαίων-, τὸ
Οἴτυλο –ἄλλοτε ἄντρο πειρατῶν- καὶ τὴν παρακείμενη
Μονὴ Δεκούλων, τὴν αὐστηρὴ Βάθεια, τὸ Πόρτο Κάγιο,
τὴ Λάγεια, τὸ Φλομοχώρι, τὴν Κότρωνα. Ἡ ἐξόρμηση
στὴν πάντοτε σαγηνευτικὴ Μάνη συμπληρώθηκε μὲ
ξενάγηση στὸ Ἐθνογραφικὸ Μουσεῖο Μάνης στὸν
πύργο τῆς οἰκογενείας Τζαννετάκη στὴν Κρανάη τοῦ
Γυθείου. Ἡ αὐστηρότητα τοῦ τοπίου καὶ τῶν
κτισμάτων, τὸ γεμάτο μνῆμες περιβάλλον, ὁ ἰδανικὸς
ἀνοιξιάτικος καιρός, καὶ ἀσφαλῶς ἡ πάντοτε
ἐμπεριστατωμένη καὶ ζωντανὴ ξενάγησή του Νίκου
Βασιλάτου δικαίωσαν τοὺς Φίλους, ποὺ ἐπέμειναν νὰ
πάρουν μέρος στὴν ἐκδρομὴ παρὰ τὴ γενικὴ ἀπογραφὴ
πληθυσμοῦ τῆς 18ης Μαρτίου!

Τὸ πνευματικό, διοικητικό, οἰκονομικό, δικαστικὸ καὶ
λατρευτικὸ κέντρο τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας καθ’ ὅλη τὴ
διάρκεια τῆς ἀρχαιότητας, τὴν Ἀρχαία Ἀγορά, περιηγήθηκε
μεγάλη ὁμάδα Φίλων στὶς 15 Μαΐου μὲ τὴν ἀρχαιολόγο καὶ
μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κα Ἄρτεμη Σκουμπουρδῆ.
Τὸ Σάββατο 26 Μαΐου οἱ Φίλοι ἐπισκέφθηκαν τὸ Μουσεῖο
Γιάννη Τσαρούχη, ὅπου μὲ τὸν ἐμπεριστατωμένο σχολιασμὸ
τῆς Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Τσαρούχη, κυρίας Νίκης
Γρυπάρη, εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν τὴν πολύχρονη καὶ
τόσο γόνιμη σχέση τοῦ μεγάλου ζωγράφου μὲ τὴ σκηνογραφία
καὶ τὸν κόσμο τοῦ θεάτρου μέσα ἀπὸ τὴν ἔκθεση “Γιάννης
Τσαρούχης, Ζωγραφικὴ καὶ Θέατρο, δρόμοι παράλληλοι”.
Στὴν ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα ἔκθεση ποὺ διοργανώνεται στὸ
Μουσεῖο μας ἀπὸ τὶς 3 Μαΐου ὡς τὶς 3 Ἰουνίου “Ἡ συλλογὴ τοῦ
Ἐθνικοῦ Μουσείου Κεραμικῆς τῶν Σεβρῶν: τέσσερις αἰῶνες
γαλλικῆς κεραμεικής” ξεναγήθηκαν τὰ μέλη τῶν Φίλων σὲ τρεῖς
ἐπισκέψεις: τὴ Δευτέρα 28 Μαΐου στὶς 12.30 καὶ στὶς 13.30,
καθὼς καὶ τὴν Τετάρτη 30 Μαΐου στὶς 12.30.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κατὰ τὸ πρῶτο τετράμηνο τοῦ 2001 ἔγιναν δεκτὲς 179
συνολικὰ αἰτήσεις νέων μελῶν. Γιὰ τὴν ὑποδοχή τους
ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο ὀργανώθηκαν δυὸ μικρὲς
τελετές, στὶς 19 Φεβρουαρίου καὶ στὶς 14 Μαΐου. Τὰ
θερμὰ λόγια τῶν Προέδρων (κυρίας Λίλας ντὲ Τσάβες καὶ
κυρίου Λίνου Γ. Μπενάκη ἀντιστοίχως) καὶ τὴ γνωριμία
μὲ τὰ παριστάμενα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
ἀκολούθησε ξενάγηση τῶν νέων Φίλων στὸ χῶρο τοῦ
κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Μουσείου ἀπὸ τὴν ἀρχαιολόγο κα
Ἄρτεμη Σκουμπουρδή. Ἡ τελετὴ ἔκλεισε μὲ μικρὴ δεξίωση
στὸ πάντοτε φιλόξενο Κυλικεῖο τοῦ Μουσείου.
Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ὑπενθυμίζουμε στὰ ἀγαπητὰ μέλη τοῦ
Σωματείου μας τὴν ὑποχρέωση ἐξόφλησης τῶν συνδρομῶν
τῶν τριῶν τελευταίων ἐτῶν γιὰ ὅσους γιὰ διαφόρους
λόγους δὲν τὸ ἔχουν κάνει ἀκόμη. Τὸ Σωματεῖο βασίζεται
στὴν οἰκονομικὴ ὑποστήριξη τῶν μελῶν του γιὰ τὴν
πραγματοποίηση τῶν πολλῶν ὑποχρεώσεων ἐνίσχυσης τοῦ
σημαντικοῦ ἔργου τοῦ Μουσείου Μπενάκη.

Μετὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τῆς 29ης Μαρτίου 2001 τὸ
νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο γιὰ τὴν περίοδο 2001-2002
συγκροτήθηκε σὲ σῶμα στὶς 2 Ἀπριλίου μὲ τὴν
ἀκόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος:

Λίνος Γ. Μπενάκης

A’ Ἀντιπρόεδρος:

Ἰωάννης Γρηγοριάδης

Β’ Ἀντιπρόεδρος:

Καίτη Κόντου

Γέν. Γραμματεύς:

Σταῦρος Ι. Ἀρβανιτόπουλος

Ταμίας:

Ἰωάννης Κωνσταντινίδης

Μέλη:

Νίκος Βασιλάτος
Μαρλένα Γεωργιάδη
Λίζα Ἔβερτ
Άρτεμις Σκουμπουρδῆ

Ὡς ἀναπληρωματικὰ μέλη ἐξελέγησαν οἱ.: Μαρία
Βενιέρη, Ἀνδρέας Μεταξᾶς, Εὐφροσύνη Πιτσάκου.
Τὴν Ἐπιτροπὴ Ὑποψηφιοτήτων ἀποτελοῦν οἱ: Ἀνθὴ
Βαλσαμάκη, Κᾶτε Συνοδινοῦ, Ἀλίκη Κουλουβάτου.
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Ç ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÌÁÓ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ

www.benaki.gr/museum/friends

“ÏÉ ÖÉËÏÉ ÔÏÕ
ÌÏÕÓÅÉÏÕ ÌÐÅÍÁÊÇ”
“Ïé Ößëïé ôïõ Ìïõóåßïõ
ÌðåíÜêç” åßíáé Ýíá
áíáãíùñéóìÝíï, ìç
êåñäïóêïðéêü óùìáôåßï, ôï
ïðïßï éäñýèçêå ôï 1957 áðü
ìåñéêïýò åðþíõìïõò ößëïõò ôïõ Ìïõóåßïõ, ìå
óêïðü ôçí çèéêÞ êáé õëéêÞ óõìðáñÜóôáóç óôïõò
óêïðïýò ôïõ.
Ìå ôçí ðÜñïäï ôùí åôþí, ôï Óùìáôåßï ôùí
Ößëùí äéåõñýíèçêå ïñãáíùôéêÜ êáé áñéèìçôéêÜ
þóôå óÞìåñá ôá ìÝëç ôïõ íá áíÝñ÷ïíôáé óå 1100.
“Ößëïé” êÜèå çëéêßáò êáé åðáããÝëìáôïò åíéó÷ýïõí
ôï Ìïõóåßï:
· ðñïâÜëëïíôáò ôï Ýñãï ôïõ
· öñïíôßæïíôáò ãéá ôïí åìðëïõôéóìü ôùí
óõëëïãþí ôïõ ìå äùñåÝò, êëçñïäïóßåò, áãïñÝò
áðü ôá ðùëçôÞñéá, ê.Ü.
· åíéó÷ýïíôáò ôïõò óêïðïýò ôïõ ìå äùñåÝò êáé
êëçñïäïôÞìáôá, åèåëïíôéêÞ åñãáóßá êáé ðñïôÜóåéò
Ôï Óùìáôåßï âïçèÜ ôï Ìïõóåßï ìå óõëëïãéêïýò
ôñüðïõò, üðùò:
· ôçí ïñãÜíùóç åêäçëþóåùí ãéá ôçí Üíôëçóç
ðüñùí
· ôçí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ðñïãñáììÜôùí ôùí
ôìçìÜôùí ôïõ (Öùôïãñáöéêü Áñ÷åßï, ÂéâëéïèÞêç,
ÅñãáóôÞñéï ÓõíôÞñçóçò ¸ñãùí ÔÝ÷íçò ê.ëð.)
Ïé “Ößëïé” ôïõ Ìïõóåßïõ ìå ôçí åéäéêÞ êÜñôá
ìÝëïõò êáé ôï óÞìá:
· Ý÷ïõí äùñåÜí åßóïäï óôï Ìïõóåßï
· ëáìâÜíïõí ôï ôñéìçíéáßï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï
“Ôá ÍÝá ôùí Ößëùí”
· äÝ÷ïíôáé ðñïóêëÞóåéò ãéá åéäéêÝò îåíáãÞóåéò êáé
åêäçëþóåéò óôï Ìïõóåßï
· ìåôÝ÷ïõí óôá ðñïãñÜììáôá ôïõ Óùìáôåßïõ,
ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí äéáëÝîåéò, îåíáãÞóåéò óå
åêèÝóåéò, áñ÷áéïëïãéêïýò ðåñéðÜôïõò, åêäñïìÝò
óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü, êáèþò êáé
åíçìÝñùóç ãéá ðïëéôéóôéêÜ ãåãïíüôá
Ãéá íá ãßíåé êÜðïéïò ÌÝëïò ôïõ Óùìáôåßïõ
áðáéôåßôáé ç óõìðëÞñùóç ôçò ó÷åôéêÞò áßôçóçò
ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï, ç ïðïßá èá
õðïóôçñßæåôáé áðü äýï ÌÝëç.
ÅôÞóéá ÓõíäñïìÞ Ôáêôéêþí Ìåëþí Äñ÷. 10.000 /
Eõñþ 35 (áðü 1/1/2002)
Ðëçñïöïñßåò óôï Ãñáöåßï ôùí Ößëùí:
Ðëáôåßá ÖéëéêÞò Åôáéñåßáò (Êïëùíáêßïõ) 15,
106 74 ÁèÞíá, ôçë.: 7229 958, fax: 7298183
ÊáèçìåñéíÜ 10:00 - 14:30, åêôüò ÓáââÜôïõ.
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
ÊÉÍÅÆÉÊÇ ÔÅ×ÍÇ
Ç óõëëïãÞ áõôÞ åßíáé êáôÜ ôï ìåãáëýôåñï
ìÝñïò ôçò äùñåÜ ôïõ Ãåùñãßïõ Åõìïñöüðïõëïõ,
åíüò áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò óõëëÝêôåò êáé
ìåëåôçôÝò ôïõ êéíÝæéêïõ ðïëéôéóìïý.
¸íáò ìåãÜëïò áñéèìüò ìå ðÜíù áðü 1.300
áíôéðñïóùðåõôéêÜ äåßãìáôá
åîáßñåôçò ðïéüôçôáò
åéêïíïãñáöïýí üëï ôï
áíÜðôõãìá ôïõ ðïëéôéóìïý
ôçò Êßíáò áðü ôçí 3ç
÷éëéåôßá ð.×. ùò ôï 19ï áéþíá,
êáôáãñÜöïíôáò ìå åõêñßíåéá ôï
ìÞíõìá ôçò ðñïóöïñÜò ôïõ
óôçí ðïëéôéóôéêÞ éóôïñßá ôçò
áíèñùðüôçôáò. ÁíáìåóÜ ôïõò
îå÷ùñßæïõí áñéóôïõñãçìáôéêÜ
áããåßá ôçò íåïëéèéêÞò åðï÷Þò
ìå ãåùìåôñéêü äéÜêïóìï,
êáèþò êáé íåêñéêÜ åéäþëéá
ôçò äõíáóôåßáò ôùí
Ôáíãê (618-907 ì.×.), ôá
ïðïßá óõãêáôáëÝãïíôáé
óôá ëáìðñüôåñá êåñáìåéêÜ
äçìéïõñãÞìáôá ôïõ åßäïõò.
Ôçí åíüôçôá ôùí Ýñãùí ôçò
óõëëïãÞò óõìðëçñþíïõí ôá áããåßá
ôçò äõíáóôåßáò ôùí Óïõãê (9601279) ìå êïìøÝò ãñáììÝò êáé
ëéôÞ äéáêüóìçóç, ïé ðïñóåëÜíåò
ôùí äõíáóôåéþí ôùí Ìéíãê êáé
Ôóéíãê (1368-1644 êáé 16441911 áíôßóôïé÷á),
ôá öéáëßäéá ôáìðÜêïõ
êáé ìéêñïôå÷íÞìáôá áðü
çìéðïëýôéìïõò ëßèïõò.
Ç óõëëïãÞ èá åêôåèåß óýíôïìá
óå ÷þñï ôçò ðïëõêáôïéêßáò
åðß ôçò ïäïý Êñéåæþôïõ 3
óôçí ÁèÞíá. Óôï ßäéï êôßñéï
óôåãÜæåôáé Þäç ç ÐéíáêïèÞêç
Í. ×áôæçêõñéÜêïõ - Ãêßêá.
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ÁÍÁÃÃÅËÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏÕ
ÔÏÕ ÌÏÕÓÅÉÏÕ ÌÐÅÍÁÊÇ
ÁèÞíá, 9 Áðñéëßïõ 2001
Áãáðçôïß êýñéïé,
Ç åðáíÝêèåóç ôùí óõëëïãþí ôïõ Ìïõóåßïõ
ÌðåíÜêç ôïí Éïýíéï ôïõ 2000 óçìáôïäüôçóå ìéá
íÝá åðï÷Þ óôçí éóôïñßá ôïõ, ç ïðïßá ÷áñáêôçñßæåôáé
áðü ôçí ðïëëáðëÞ åðÝêôáóÞ ôïõ óå äéáöïñåôéêïýò
ôïìåßò ôçò ðïëéôéóôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò óôïí åëëçíéêü
êáé äéåèíÞ ÷þñï. Óå áõôü ôï ðëáßóéï åíôÜóóåôáé ç
ðáñïýóá áíáêïßíùóç ôçò Ýêäïóçò íÝïõ åðéóôçìïíéêïý
ðåñéïäéêïý áðü ôï Ìïõóåßï, ôï ïðïßï èá êõêëïöïñåß
ìßá öïñÜ ôï Ýôïò êáé èá ðåñéëáìâÜíåé ðñùôüôõðá
åðéóôçìïíéêÜ Üñèñá êáé åêôåíÞ áíáöïñÜ óôéò
óçìáíôéêÝò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ (åêèÝóåéò, åêäüóåéò,
êëð.). Áöåôçñßá ôùí Üñèñùí èá åßíáé åêèÝìáôá Þ
ôìÞìáôá ôùí óõëëïãþí ôïõ Ìïõóåßïõ.
Óôü÷ïò ôïõ åßíáé íá áíáäåé÷èïýí ïé óõëëïãÝò êáé
ôá åñåõíçôéêÜ ôìÞìáôÜ ôïõ, ìÝóù ôçò áäéÜëåéðôçò
äçìïóßåõóçò åðéóôçìïíéêþí êåéìÝíùí ãéá ü,ôé áöïñÜ
êáô’ áñ÷Þí óôá áíôéêåßìåíá ôïõ Ìïõóåßïõ, ôï ïðïßï
äåí êáëýðôåé ìüíïí üëåò ôéò ðåñéüäïõò ôçò åëëçíéêÞò
ôÝ÷íçò áëëÜ êáé ðåñéëáìâÜíåé óçìáíôéêÝò Üëëåò
óõëëïãÝò (ð.÷. éóëáìéêÞò ôÝ÷íçò). ÐáñÜëëçëá, èá
äïèåß éäéáßôåñç óçìáóßá óå ìåëÝôåò ðïõ áöïñïýí óôéò
óõëëïãÝò-áñ÷åßá ôïõ (éóôïñéêÜ, öùôïãñáöéêÜ) êáé ôï
ÊÝíôñï Ôåêìçñßùóçò ÍåïåëëçíéêÞò Áñ÷éôåêôïíéêÞò.
Ç åðéôñïðÞ ãéá ôç óýíôáîç ôïõ ðåñéïäéêïý åßíáé
ôåôñáìåëÞò êáé áðïôåëåßôáé áðü ôïí äéåõèõíôÞ ôïõ
Ìïõóåßïõ ÌðåíÜêç êáèçãçôÞ ê. ¢ããåëï ÄåëçâïññéÜ,
ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Ìïõóåßïõ
êáèçãçôÞ ê. ×áñÜëáìðï Ìðïýñá êáé ê. Áéìéëßá
ÃåñïõëÜíïõ, êáèþò êáé ôïí õðåýèõíï óýíôáîçò äñ.
ÄçìÞôñç ÄáìÜóêï. Ï ðñþôïò ôüìïò ðñüêåéôáé íá
êõêëïöïñÞóåé óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2002.
Ç óýíôáîç ôïõ ðåñéïäéêïý áðåõèýíåé ôçí ðáñïýóá
åãêýêëéï óôçí åõñýôåñç åðéóôçìïíéêÞ êïéíüôçôá ôçò
ÅëëÜäáò êáé ôïõ åîùôåñéêïý, äéüôé ðñïóâëÝðåé óôç
óõíåñãáóßá ôçò ìå ôï ðñïò Ýêäïóç ðåñéïäéêü. Ùò
åê ôïýôïõ èá ðáñáêáëïýóáìå íá ëÜâåôå õðüøç
ôçí ðáñïýóá ðñüóêëçóç êáé íá èåùñÞóåôå üôé ôï
íÝï ðåñéïäéêü äÝ÷åôáé ìå ìåãÜëç ÷áñÜ Üñèñá óáò.
Ïäçãßåò ãéá ôç óýíôáîç êáé õðïâïëÞ ôùí Üñèñùí
ìðïñïýí íá óôáëïýí óå êÜèå åíäéáöåñüìåíï. Ãéá
ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå
óôç äéåýèõíóç ôïõ Ìïõóåßïõ Þ óôçí çëåêôñïíéêÞ
äéåýèõíóç: “damaskos@benaki.gr”.
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ÉÓËÁÌÉÊÇ ÔÅ×ÍÇ
Ç åíüôçôá ôùí Ýñãùí ôïõ Éóëáìéêïý ðïëéôéóìïý,
ìå üëåò ôéò åðéìÝñïõò ðáñáëëáãÝò, ðïõ
åìöáíßæïõí ïé åêäçëþóåéò ôïõ áðü ôéò Éíäßåò
êáé ôçí Ðåñóßá, ôç Ìåóïðïôáìßá êáé ôç ÌéêñÜ
Áóßá, ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ,
ôçí Áñáâßá, ôçí Áßãõðôï
êáé ôç Â. ÁöñéêÞ ùò ôç
Óéêåëßá êáé ôçí Éóðáíßá,
óõãêáôáëÝãåôáé óôéò ðéï
óçìáíôéêÝò ðáãêïóìßùò.
ÐÜíù áðü 8.000
äåßãìáôá êåñáìåéêÞò,
ìåôáëëïôå÷íßáò,
÷ñõóï÷ïÀáò, õöáíôéêÞò
îõëïãëõðôéêÞò, õáëïõñãßáò,
ìéêñüôåñåò ïìÜäåò áðü ïóôÝéíá
áíôéêåßìåíá, åíåðßãñáöåò
åðéôýìâéåò óôÞëåò, êáé üðëá,
êáèþò êáé ôïí åóùôåñéêü ìáñìáñïèåôçìÝíï
äéÜêïóìï ìéáò áßèïõóáò õðïäï÷Þò åíüò
áñ÷ïíôéêïý ôïõ 17ïõ áéþíá áðü ôï ÊÜéñï,
õðïìíçìáôßæïõí ìå óõíÝðåéá ôç óõíÝ÷åéá ôïõ
éóëáìéêïý ÷ñüíïõ áðü ôçí ðñùôïúóëáìéêÞ ùò ôçí
ïèùìáíéêÞ åðï÷Þ êáé ôçí åîÝëéîç ôçò éóëáìéêÞò
ôÝ÷íçò ùò ôï 19ï áéþíá.
Ïé óõëëïãÝò Üñ÷éóáí íá óõãêñïôïýíôáé áðü
ôïí Áíôþíç ÌðåíÜêç óôçí Áßãõðôï êáôÜ ôéò
ðñþôåò äåêáåôßåò ôïõ 20ïõ áéþíá, ôçí ßäéá
ðåñßïäï ìå ôéò Üëëåò ìåãÜëåò óõëëïãÝò ôçò
Åõñþðçò êáé ÁìåñéêÞò. Óõ÷íÜ ìÜëéóôá ôï õëéêü
ôïõò áëëçëïóõìðëçñþíåôáé ìå áõôü ôïõ Ìïõóåßïõ
ÌðåíÜêç.
Óôá ðéï ãíùóôÜ Ýñãá ôçò óõëëïãÞò
óõíáñéèìïýíôáé ôá äýï îõëüãëõðôá èõñüöõëëá

ôçò Ìåóïðïôáìßáò ôïõ 8ïõ
áéþíá, Ýíá
ìïíáäéêü øÜèéíï
÷áëß ôçò
ÔéâåñéÜäïò ôïõ
10ïõ áéþíá, ôï
ïñåé÷Üëêéíï
êéâùôßäéï ìå ôçí
õðïãñáöÞ ôïõ
ÉóìáÞë éìðí áë - ÏõÜñíô áë - ÌÜïõóéëé êáé ôç
÷ñïíïëïãßá 1220, ï ÷Üëêéíïò áóôñïëÜâïò ôïõ
Á÷ìÜíô éìðí áë - ÓáñÜôæ ìå ÷ñïíïëïãßá 1328/29
êáé ç ðåñßöçìç âåëïýäéíç óÝëá ôçò Ðñïýóáò ôïõ
16ïõ áéþíá.
Ïé óõëëïãÝò ôçò éóëáìéêÞò ôÝ÷íçò ðñüêåéôáé
íá óôåãáóèïýí óôï õðü áíÜðëáóç äéáôçñçôÝï
êôçñéáêü óõãêñüôçìá, ðïõ äùñÞèçêå áðü ôï
ËÜìðñï Åõôáîßá êáé âñßóêåôáé óôï éóôïñéêü êÝíôñï
ôçò ÁèÞíáò êïíôÜ óôï áñ÷áßï íåêñïôáöåßï
ôïõ Êåñáìåéêïý. Ðñùôáñ÷éêüò óôü÷ïò áõôÞò
ôçò ðñïóðÜèåéáò áõôïíüìçóçò ôçò óõëëïãÞò
åßíáé ç áíÜäåéîç ôçò éóëáìéêÞò êáëëéôå÷íéêÞò
äçìéïõñãßáò, ç åýêïëç ðñüóâáóç óôï õëéêü êáé ç
ôåêìçñéùìÝíç ðáñïõóßáóÞ ôïõ.

ÍÝåò åêäüóåéò

¸èéìá ôïõ ÐÜóxá
ÁñãõñéÜäç Ì., ØáññÜêç-Ìðåëåóéþôç Í.
Ìïõóåßï ÌðåíÜêç (ÔìÞìá Åêðáéäåõôéêþí
ÐñïãñáììÜôùí)
×ñüíïò Ýêäïóçò: 2001
ISBN: 960-8452-06-6
(åëëçíéêÜ)
Ç ÓõëëïãÞ ôïõ
Åèíéêïý Ìïõóåßïõ
ÊåñáìéêÞò ôùí
Óåâñþí:ôÝóóåñéò
áéþíåò
ãáëëéêÞò êåñáìéêÞò
Halle A.
Ìïõóåßï ÌðåíÜêç
×ñüíïò Ýêäïóçò:
2001
ISBN: 960-8452-83-×
(äßãëùóóï: åëëçíéêÜ/
ãáëëéêÜ)

Greek Papyri in
the Benaki
Museum from
the Collections
of the Historical
Archives
Papapolychroniou,
E., ed.
Ìïõóåßï ÌðåíÜêç
×ñüíïò Ýêäïóçò:
2000
ISBN 960-845278-3
(áããëéêÜ)
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ÊÔÇÑÉÁÊÏ ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁ ÊÅÑÁÌÅÉÊÏÕ
Oé óõëëïãÝò IóëáìéêÞò ôÝ÷íçò èá óôåãáóèïýí óôï
õðü áíÜðëáóç íåïêëáóéêü êôçñéáêü óõãêñüôçìá
ôùí áñ÷þí ôïõ áéþíá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ
Êåñáìåéêïý, óôï éóôïñéêü êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò. Ôï
óõãêñüôçìá, åðß ôùí ïäþí Áãßùí ÁóùìÜôùí 22
êáé Äéðýëïõ 12, ðåñéÞëèå óôï Ìïõóåßï ÌðåíÜêç
áðü äùñåÜ åí æùÞ ôïõ áåßìíçóôïõ ËÜìðñïõ
Åõôáîßá, ï ïðïßïò êáôÜ ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá
ôçò æùÞò ôïõ äéåôÝëåóå Åðßôéìïò Ðñüåäñïò ôçò
ÄéïéêçôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ Ìïõóåßïõ.
Ôï êôçñéáêü óõãêñüôçìá áðïôåëåßôáé áðü äýï
êôÞñéá êáôïéêéþí, Ýíá ôñéþñïöï êáé Ýíá äéþñïöï,
ôá ïðïßá ôï 1989 ÷áñáêôçñßóôçêáí äéáôçñçôÝá
ùò ðñïò ôéò üøåéò ôïõò. Óôçí ßäéá ðåñéï÷Þ
âñßóêïíôáé óçìáíôéêïß áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé üðùò
ç õðü áíÜðôõîç ðåñéï÷Þ ôçò Áñ÷áßáò ÁãïñÜò,
ï äùñéêüò íáüò ôïõ Çöáßóôïõ (Èçóåßï) êáé
ôï Ìïõóåßï ôïõ áñ÷áßïõ Íåêñïôáöåßïõ ôïõ
Êåñáìåéêïý.
Ìå âÜóç ôçí åãêåêñéìÝíç áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé
óôáôéêÞ ìåëÝôç, ðïõ åêðïíÞèçêå ãéá ëïãáñéáóìü
ôïõ Ìïõóåßïõ ÌðåíÜêç áðü ôïí áñ÷éôÝêôïíá Ð.
ÊáëëéãÜ êáé ôïí ðïëéôéêü ìç÷áíéêü Ã. ÓðÜñç,
ç Äéåýèõíóç Åéäéêþí ¸ñãùí ôïõ Õðïõñãåßïõ
ÐåñéâÜëëïíôïò ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ¸ñãùí
áíÝëáâå ôï 1996 ôá óùóôéêÜ Ýñãá ãéá ôç
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óôÞñéîç ôùí äýï êôçñßùí êáé ôç óôåñÝùóç ôùí
äéáêïóìçôéêþí óôïé÷åßùí ôùí üøåùí, óôá ðëáßóéá
ôïõ ðñïãñÜììáôïò áíÜðëáóçò ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ
Êåñáìåéêïý.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí óùóôéêþí åñãáóéþí âñÝèçêå
óôç óôÜèìç ôùí èåìåëßùí ôïõ êôçñßïõ ôìÞìá ôïõ
áñ÷áßïõ ôåß÷ïõò ôùí Áèçíþí, êáèþò êáé áñ÷áßïò
ôÜöïò. ÌåôÜ áðü óõíåííüçóç ôïõ Ìïõóåßïõ
ÌðåíÜêç ìå ôç Ã´ Åöïñåßá Ðñïúóôïñéêþí
êáé Êëáóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí, áðïöáóßóôçêå íá
ðáñáìåßíïõí ôá åõñÞìáôá óôç èÝóç ôïõò êáé
íá äéáìïñöùèåß êáôÜëëçëá ï ÷þñïò óôç óôÜèìç
ôïõ õðïãåßïõ, þóôå íá åßíáé åðéóêÝøéìá. Ãéá ôï
óêïðü áõôü åêðïíÞèçêå Üìåóá ç ôñïðïðïßçóç
ôçò áñ÷éêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò êáé óôáôéêÞò ìåëÝôçò
ìå âÜóç ôá íÝá óôïé÷åßá ôùí áíáóêáöþí êáé
óýìöùíá ìå ôá óýã÷ñïíá äåäïìÝíá ðáñïõóßáóçò
óýíèåôùí ðïëéôéóìéêþí ÷þñùí.

FOR OUR FOREIGN
FRIENDS
With this issue of the Bulletin of the Association of the Friends of the Benaki Museum we
inaugurate a new era of regular communication
with the members of the Association. The Bulletin, which will be published three times a year,
takes account of the new role of the Museum
now that the major renovation and extension
of its premises have been completed. In addition, the Museum will be publishing a Yearbook
covering scholarly and cultural matters.
The first volume of the Yearbook is due to
appear in February 2002.
In the current issue of our Bulletin we report
on the activities of the Friends in the year 2000
and during the first half of 2001. The outstand-

Παλαιὰ τεύχη τῶν ΝΕΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
διατίθενται στοὺς ἐνδιαφερόμενους
πρὸς 500 δρχ.

ing event in this period was the opening of the

Παρακαλοῦμε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Γραμματεία

greatly enlarged and superbly designed Museum;

τοῦ Συλλόγου. Ὣς τὸ τέλος τοῦ χρόνου ἐλπίζουμε

it was held on the 4th of June last year

ὅτι θὰ κυκλοφορήσει Ἀναλυτικὸ Εὑρετήριο

especially for the Association of the Friends.

τῶν πολύτιμων Χρονικῶν τῶν Φίλων καὶ

We include also news and information about

τοῦ Μουσείου Μπενάκη τῆς περιόδου

forthcoming events and exhibitions, and a guide
to the Museum’s Internet pages.
In all future issues there will be pages concerning the Museum itself and its discrete col-

1983-1999 καὶ τῶν πολλῶν καὶ σημαντικῶν
ἱστορικῶν, ἀρχαιολογικῶν, καλλιτεχνικῶν κλπ.
ἄρθρων, ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὰ 33 τεύχη
τῶν ΝΕΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ

lections exhibited in several annexes around
Athens. The present issue introduces two of
these collections: Islamic Art and Chinese Art,
as well as the building complex in Kerameikos
where the former will be displayed.
We take this opportunity to inform the members of the Association that copies of back
numbers of the Bulletin are available at 500
drachmae a copy, and that a detailed Index
of the contents of the 33 numbers published
between 1984 and 1999 is now in preparation.

Ἐνημερωτικό Δελτίο τῶν
«Φίλων τοῦ Μουσείου Μπενάκη»
Πλατεία Φιλικῆς Ἑταιρείας (Κολωνακίου) 15
106 74 Ἀθήνα, Τηλέφωνο 7229958, FAX 7298183

Συντακτική Ἐπιτροπή:
Λίνος Γ. Μπενάκης, Σταῦρος Ι. Ἀρβανιτόπουλος,
Λίλα ντέ Τσάβες, Εὔη Παυλώφ, Ἄρτεμις Σκουμπουρδῆ
Γραμματεία: Μαριέλλα Τσαλδάρη-Βέλιου

Art Director: Κωνσταντῖνος Ἀρβανιτόπουλος
Ἐκτύπωση: ARTECH
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2001
20 Ἰουνίου - 31 Αὐγούστου 2001

«Θεσσαλονίκη 1913 & 1918. Οἱ τύχες τῶν Βαλκανίων»

Διοργάνωση: Φωτογραφικό Ἀρχεῖο Μουσείου Μπενάκη καί Μουσεῖο Albert-Kahn
Μέσα Σεπτεμβρίου –μέσα Ὀκτωβρίου 2001

«Ἀθήνα 2000 – Φωτογραφική Ἔκθεση»

Διοργάνωση: Φωτογραφικό Ἀρχεῖο Μουσείου Μπενάκη καί Φωτοχῶρος (Πλάτων Ριβέλλης)
Τέλος Ὀκτωβρίου –τέλος Νοεμβρίου 2001

«Γιάννης Μόραλης – Ποίηση. Θέατρο καί Μουσική»

Διοργάνωση: Τμῆμα Ζωγραφικῆς, Χαρακτικῶν καί Σχεδίων Μουσείου Μπενάκη

ÙÑÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ
ÅÊÈÅÓÉÁÊÏÓ ×ÙÑÏÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÊÔÇÑÉÏÕ
ÄåõôÝñá, ÔåôÜñôç, ÐáñáóêåõÞ, ÓÜââáôï: 9:00-17:00, ÐÝìðôç: 9:00-24:00 ÊõñéáêÞ: 9:00-15:00 Ôçë. ÊÝíôñï: 3671000

ÐÉÍÁÊÏÈÇÊÇ Í. ×ÁÔÆÇÊÕÑÉÁÊÏÕ-ÃÊÉÊÁ
ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ: 10:00-14:00 (Äåí ëåéôïõñãåß ðñïóùñéíÜ)

ÊÅÍÔÑÏ ÔÅÊÌÇÑÉÙÓÇÓ ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇÓ
ÄåõôÝñá - ÔåôÜñôç: 10:00-13:00 (êáôüðéí ôçë. óõííåíüçóçò) Ôçë: 3628164

ÉÓÔÏÑÉÊÁ ÁÑ×ÅÉÁ
ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ: 10:00-14:00 Ôçë: 8079878

ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÏ ÁÑ×ÅÉÏ
ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ: 9:00-15:00 (êáôüðéí ôçë. óõííåíüçóçò) Ôçë: 7211033

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ
ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ: 9:00-15:00 Ôçë: 3642216

