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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 2019, για όσα μέλη δεν την έχουν ήδη εξοφλήσει (ασημένια κάρτα με Ημ. Ληξ. 

03/2020), 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 

2019, η οποία ισχύει έως το Μάρτιο 2020 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 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 

Κυριακή 7 Απριλίου, ώρα 11.00 

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 Δευτέρα 1 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τετάρτη 10 Απριλίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία στην οδό Σίνα 66. Ένας «μοντέρνος» ναός σε 

ρυθμό bauhaus, λιτού και αυστηρού χαρακτήρα, με εξαιρετικά βιτρό σε γεωμετρικά σχέδια art-déco, που 

φέρουν ημερομηνία 1933 και την υπογραφή του εικονογράφου, ζωγράφου και συγγραφέα Walter von 

Rückteschell (1882-1941). Στο ναό δίνονται κατά καιρούς συναυλίες χάρη στο εκκλησιαστικό όργανο. Ο 

οργανίστας κ. Παρασκευόπουλος, θα παίξει για εμάς κάποια μουσικά κομμάτια. Για την ιστορία του ναού και 

την αρχιτεκτονική του θα μας μιλήσει η Υπεύθυνη του χώρου κ. Hilde Νικολοπούλου. 

Συνάντηση στην είσοδο της εκκλησίας, οδός Σίνα 66. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 3 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Παρασκευή 12 Απριλίου, ώρα 13.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Δημοσθένης Σκουλάκης. Ένας μεγάλος αντιφατικός» την οποία 

φιλοξενεί το Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138. Το εκθεσιακό αφιέρωμα του Μουσείου Μπενάκη στα 50 

χρόνια δημιουργίας του Δημοσθένη Σκουλάκη (1957-2014) είναι μια αναδρομή, η οποία συμπεριλαμβάνει 

αντιπροσωπευτικά δείγματα από το ευρύ φάσμα της καλλιτεχνικής του πορείας. Θα μας ξεναγήσει η 

Επιμελήτρια της έκθεσης, κ. Ελένη Αθανασίου. 

Συνάντηση στην είσοδο, οδός Πειραιώς 138. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 5 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Δευτέρα 15 Απριλίου, ώρα 19.30 

Η Οικία Κατακουζηνού και η Επιμελήτρια κ. Σοφία Πελοποννησίου μας καλούν να παρακολουθήσουμε τη 

βραβευμένη θεατρική παράσταση που παρουσιάζεται  στο χώρο «Ο Επιτάφιος του Περικλή» (Βραβείο 

Καρόλου Κούν 2019), σε μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου, σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη και ερμηνεία 

Iωάννας Σπανού. Η παράσταση χρησιμοποιεί την απόδοση του Θουκυδίδη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, 

δημιουργώντας μια σειρά από συνειρμούς και συνδέσεις με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. 

Συνάντηση στην είσοδο της Οικίας Κατακουζηνού, Λεωφ. Αμαλίας 4, Σύνταγμα, 5ος όροφος. 
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Συμμετοχή έως 45 άτομα. Συνοδεύει η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 8 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 
► Τρίτη 16 Απριλίου: Δηλώσεις συμμετοχής στο Ταξιδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ, τηλ. 210 3290152 κ. 

Ηλία Χρόνη, για την Πενθήμερη αεροπορική εκδρομή στη Λήμνο. 

(Παρασκευή 14 έως Τρίτη 18 Ιουνίου 2019). 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουθεί στις σελίδες 6 & 7. 

 

Τετάρτη 17 Απριλίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Πολύτιμα έργα ζωγραφικής από το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 

Δήμου Ρόδου» που φιλοξενεί το Ίδρυμα Β.&Μ. Θεοχαράκη. Σημαντικά έργα κορυφαίων ζωγράφων,  

Θεόφιλου, Φώτη Κόντογλου,  Κωνσταντίνου Μαλέα, Μιχαήλ Οικονόμου, Γιάννη Τσαρούχη, Γιώργου 

Σικελιώτη, Νίκου Εγγονόπουλου, Γιάννη Μόραλη, Σπύρου Βασιλείου και πολλών άλλων, αποκαλύπτουν μια 

σημαντική πτυχή της τέχνης του 20ού αιώνα στον τόπο μας. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή της έκθεσης. 

Είσοδος € 4, πληρωτέα επί τόπου. 

Συνάντηση στην είσοδο, οδός Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, τηλ. 2103611206. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 9 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Παρασκευή 19 Απριλίου, ώρα 13.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Η Ιαπωνία και το βιβλίο» που φιλοξενεί η Πινακοθήκη του Δήμου 

Αθηναίων. Η έκθεση παρουσιάζει έργα από μια από τις πλουσιότερες και σημαντικές παγκόσμια συλλογές 

ιαπωνικής τέχνης, που έχει στην κατοχή του το Μουσείο Ασιατικών Τεχνών της Κερκύρας. Θα δούμε 

εξαιρετικά εικαστικά έργα του 19ου  αιώνα, σπάνιες εκδόσεις του Λευκάδιου Χερν και εικονογραφήσεις στις 

φανταστικές ιστορίες, καθώς και manga (σχέδια) του καλλιτέχνη Hokusai. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή της 

έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο της Πινακοθήκης οδός Λεωνίδου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο, τηλ. 2105202420 

(στάση μετρό: Μεταξουργείο). 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 11 Απριλίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 7 Μαΐου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστας 

Κοτσανάς, «Αρχαία Ελλάδα – Οι Απαρχές των Τεχνολογιών» και «Αρχαία Ελληνικά  Μουσικά Όργανα και 

Παιχνίδια», που παρουσιάζουν δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πτυχές του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Θα 

ξεναγηθούμε από Υπεύθυνο του Μουσείου. 

Είσοδος € 7 κατ’ άτομο, πληρωτέα επί τόπου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Πινδάρου 6, τηλ. 2114110044. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 2 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 9 Μαΐου, ώρα 12.00  

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Οι Δρόμοι της Αραβίας. Αρχαιολογικοί Θησαυροί από τη Σαουδική 

Αραβία» που φιλοξενεί το Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138. Η σημαντικότατη αυτή έκθεση αποκαλύπτει τον 

πολυδιάστατο χαρακτήρα και την ιστορία της Αραβικής Χερσονήσου, από τους προϊστορικούς χρόνους έως και 

τον 20ό αιώνα. Θα ξεναγηθούμε από Επιμελήτρια της έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Πειραιώς 138, τηλ. 210 3453111. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 3 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 
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Κυριακή 12 Μαΐου, ώρα 09.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

Ημερήσια εκδρομή στη Χαλκίδα. Θα επισκεφθούμε τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, πολιούχου της πόλης της 

Χαλκίδας, ο οποίος χρονολογείται από τον 5ο αιώνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Οικία του Ενετού 

Βάιλου, Διοικητή της Χαλκίδας κατά τα χρόνια της Ενετοκρατίας. Επίσης το Τζαμί του Εμίρ Ζαδέ, το οποίο 

χτίστηκε τον 15ο  αιώνα από τους Τούρκους, που αφίχθησαν στην Εύβοια και σήμερα στεγάζει μέρος της 

μεσαιωνικής αρχαιολογικής συλλογής Χαλκίδας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κάστρο του Καράμπαμπα 

και το Μουσείο του Κάστρου καθώς και το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας. Στους χώρους και τα μνημεία 

θα μας ξεναγήσει η  Αρχαιολόγος της ΕΦΑ Ευβοίας κ. Μαρία Βλαχάκη. Κατόπιν θα γευματίσουμε σε 

εστιατόριο της περιοχής και θα επιστρέψουμε αργά το απόγευμα. 

Κόστος συμμετοχής: € 25. 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 6 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

 

Τετάρτη 15 Μαΐου, Αίθριο Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, ώρα 19.30 

Τιμητική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την απόβαση των Ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη 

(2/15/5/1919). Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από ομιλίες ιστορικών και συγγραφέων καθώς και από την προβολή 

της ταινίας της Μαρίας Ηλιού «Οι δύο πλευρές του Αιγαίου». 

 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

 

Παρασκευή 17 Μαΐου, ώρα 10.00 

Περίπατος με ξενάγηση στο λόφο του Αρδηττού, ο οποίος παραμένει ένα από τα λίγα σημεία της Αθήνας που 

διατηρούν σχετικά αναλλοίωτη τη φυσιογνωμία τους. Ο χώρος του έχει γίνει θέατρο ποικίλλων και αγνώστων 

στο ευρύ κοινό εκδηλώσεων και περιστατικών από την αρχαιότητα έως σήμερα. Για την ιστορία και τα μνημεία 

του χώρου θα μας μιλήσει ο κ. Δημήτρης Νικολάου, Υπεύθυνος Γεωπόνος Ζαππείου. Στη συνέχεια θα 

περπατήσουμε έως το Ζάππειο Μέγαρο, όπου θα ενημερωθούμε για τη σημαντικότατη αυτή κληρονομιά του 

Ευαγγελή Ζάππα στον Ελληνικό Πολιτισμό. 

Διάρκεια περιπάτου 2.30 ώρες περίπου. Είναι απαραίτητα άνετα παπούτσια. 

Συνάντηση στην είσοδο του λόφου του Αρδηττού, οδός Αρχιμήδους 23. 

Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 8 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 23 Μαΐου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο νέο χώρο όπου θα μεταστεγαστεί το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού 

(πρώην ΜΕΛΤ) και στα ανακαινισμένα κτήρια που θα το απαρτίζουν (οικία Δραγούμη, Ι. Ναό Αγίου 

Ελισσαίου κ.λπ.). Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Ελένη Μελίδη, Διευθύντρια, η οποία θα μας μιλήσει για τους 

χώρους, τα μνημεία, την αρχιτεκτονική αποκατάσταση καθώς και για την επανέκθεση του νέου μουσείου. 

Συνάντηση στην οδόν Άρεως 10, Μοναστηράκι, τηλ. 2103245957. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Καρράς. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 14 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τετάρτη 29 Μαΐου, ώρα 10.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Γιώργος Ζογγολόπουλος. Το Όραμα μιάς Δημόσιας Γλυπτικής» που 

διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γεωργίου 

Ζογγολόπουλου. Η έκθεση είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε δημόσια γλυπτά του εμβληματικού καλλιτέχνη, 

τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ξενάγηση θα γίνει από τον κ. Άγγελο 

Μωρέτη Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Γ. Ζογγολόπουλος. 
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Κόστος συμμετοχής: € 15. 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 20 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Παρασκευή 31 Μαΐου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή των ιστορικών κειμηλίων του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικός 

Πολιτισμός. Η Συλλογή ανασυνθέτει τον ιστορικό και πνευματικό βίο της νεώτερης Ελλάδας από τα τέλη του 

18ου αιώνα και εξής. Μεγάλο τμήμα της συλλογής αποτελούν οι δωρεές οικογενειακών κειμηλίων από τους 

απογόνους και συγγενείς των προσώπων, που συνδέθηκαν με τις νεότερες εμπειρίες του ελληνικού χώρου. 

Η ξενάγηση θα γίνει από τον Ιστορικό κ. Τάσο Σακελλαρόπουλο, Υπεύθυνο του Τμήματος των Ιστορικών 

Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Κουμπάρη 1. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 24 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 4 Ιουνίου , ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά. Το Μουσείο είναι αφιερωμένο στα έργα που η Μυλωνά 

δημιούργησε στη διάρκεια της πενηντάχρονης ενασχόλησής της με την τέχνη. Έργα σε μάρμαρο, χαλκό, σίδερο 

και μπρούντζο, αλλά και σχέδια και πίνακες ζωγραφικής εκτίθενται στα τρία επίπεδα του Μουσείου. Η 

ξενάγηση θα γίνει από επιμελητή του χώρου. 

Κόστος συμμετοχής  € 2 πληρωτέα επί τόπου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Πλατεία Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο, τηλ. 2103215717. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 27 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 6 Ιουνίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Broken History-Σπασμένη Ιστορία» του ζωγράφου  Παύλου Σάμιου που 

φιλοξενεί το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο.  Στην έκθεση αυτή, ο καλλιτέχνης επιχειρεί μια διαφορετική 

ερμηνεία της ελληνικής ιστορίας και των αρχαίων μύθων, όπου τα σύμβολα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού 

έχουν πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ξενάγηση θα γίνει από τον κ. Π. Σάμιο. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Βας. Σοφίας 22, τηλ. 2132139517 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Καρράς. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 28 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 07.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Μονοήμερη εκδρομή στην Αίγινα. Αναχώρηση από τον Πειραιά στις 08.30 και άφιξη στην Αίγινα στις 10.00.  

Φθάνοντας θα κατευθυνθούμε προς την περιοχή Τζίγκιδες για να επισκεφθούμε το εργαστήριο του γλύπτη 

Κώστα Βαρώτσου. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αίγινα, θα μας υποδεχθεί και θα μας 

ξεναγήσει στον προσωπικό του χώρο, που, όπως λέει ο ίδιος, είναι το καταφύγιό του. Ο κ. Βαρώτσος θα μας 

δείξει παλαιότερα και  πιο πρόσφατα έργα του και θα μας μιλήσει για τη διαδικασία δημιουργίας. Στη συνέχεια 

θα γευματίσουμε στην Πέρδικα. 

Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε με το πλοίο από την Αίγινα στις 18.15 με άφιξη στον Πειραιά 19.30. 

Κόστος συμμετοχής: € 40 (πούλμαν & ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς/Αίγινα/ Πειραιάς).  

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 30 Μαΐου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 
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Παρασκευή 14 έως Τρίτη 18 Ιουνίου 

Πενθήμερη αεροπορική εκδρομή στη Λήμνο 

 

Παρασκευή 14/6: ώρα 06.30 από Πλ. Ρηγίλλης θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όσοι 

έλθουν με ίδια μέσα η συνάντηση στο αεροδρόμιο είναι στις 07.30. Η πτήση μας Αθήνα – Λήμνος αναχωρεί στις 

09.30. Άφιξη στη Λήμνο (10.30) και επίσκεψη με ξενάγηση στο Κάστρο της Μύρινας και στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Λήμνου, όπου φυλάσσονται τα εξαιρετικά αξιόλογα ευρήματα από ανασκαφές, που έγιναν στην 

Πολιόχνη, την Ηφαιστία, την Ίμβρο το Καβείριο και το Κουκονήσι. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε την 

προϊστορική Μύρινα και τον Τούρκικο και Ρωμαίικο γιαλό της πόλης. Οι ανωτέρω ξεναγήσεις θα γίνουν από την 

κ. Μάλαμα Μαρή, Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Λέσβου. Κατόπιν θα κατευθυνθούμε προς το ξενοδοχείο «Diamantidis» 

(3*) στο κέντρο της Μύρινας. 

 

Σάββατο 15/6: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για επίσκεψη στο Κάστρο του Κότσινου, μεσαιωνικό οχυρό της 

Λήμνου και στη συνέχεια ξενάγηση από αρχαιολόγους των τοπικών ανασκαφών στον Αρχαιολογικό Χώρο της 

Ηφαιστίας, όπου ήταν χτισμένο το περίφημο ιερό της μεγάλης θεάς της Λήμνου, καθώς επίσης και στο Ιερό των 

Καβείρων, όπου γινόταν κατά την αρχαιότητα η μύηση των πιστών στα Καβείρια Μυστήρια. Στην επιστροφή 

μας προς τη Μύρινα θα θαυμάσουμε ένα φαινόμενο, που συναντάται σπάνια σε νησιωτικές περιοχές, τις 

Αμμοθίνες Λήμνου, μια «μικρογραφία» ερήμου την οποία χαρακτηρίζουν ως τη «μοναδική έρημο της 

Ευρώπης». 

 

Κυριακή 16/6: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον Πορτιανό, όπου θα επισκεφθούμε  το Λαογραφικό Μουσείο 

και το Νεκροταφείο των Συμμαχικών Δυνάμεων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατόπιν στη Νέα Κούταλη ένα 

παραθαλάσσιο χωριό, που χτίστηκε από Μικρασιάτες πρόσφυγες τους ονομαστούς κουταλιανούς σφουγγαράδες, 

θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς 

το Κτήμα Χατζηγεωργίου, όπου θα περιηγηθούμε τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του οινοποιείου και θα 

γευθούμε τις λιχουδιές και τις τοπικές ποικιλίες κρασιού της Λήμνου. Κατόπιν θα επιστρέψουμε στη Μύρινα. 

 

Δευτέρα 17/6: Μετά το πρωινό αναχώρηση με κατεύθυνση την ανατολική πλευρά της Λήμνου, όπου θα 

απολαύσουμε την ιδιαίτερη φύση του νησιού με τις αλυκές (Λίμνη Αλυκή, Ασπρόλιμνη και Χορταρόλιμνη). 

Κατόπιν θα συνεχίσουμε για την περιοχή του Μούδρου, εκεί όπου υπογράφηκε στις 31-10-1918 η γνωστή 

Συνθήκη Ανακωχής μεταξύ των Συμμάχων και της Τουρκίας. Στο Μούδρο βρίσκεται το μεγαλύτερο σε μέγεθος 

Συμμαχικό Νεκροταφείο του νησιού το οποίο και θα επισκεφθούμε. Θα συνεχίσουμε προς την Πολιόχνη την 
πρώτη οργανωμένη πόλη της Ευρώπης, η οποία ήκμασε κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού λόγω της 

στρατηγικής θέσης του νησιού (ιδρύθηκε στα μέσα της 5ης χιλιετίας πΧ.). Εκεί η ξενάγηση θα γίνει από 

αρχαιολόγους των τοπικών ανασκαφών. 

 

Τρίτη 18/6: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και η πτήση για την Αθήνα είναι 12:05-13:00. 

 

Συνοδεύει ο κ. Νίκος Καρράς. 

Συμμετοχή έως 38 άτομα. 

 

Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο: € 570 

      Μονόκλινο: € 660 

 

Περιλαμβάνονται: 

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο (Ρηγίλλης – Ελ Βενιζέλος – Ρηγίλλης). 

• Αεροπορικά εισιτήρια (χειραποσκευή και 1 αποσκευή έως 20kg) με τη Sky Express 

Παρασκευή 14/6   GQ 322    Αθήνα – Λήμνος 09:30 10:30  

Τρίτη           18/6   GQ 321    Λήμνος – Αθήνα  12:05 13:00 

• Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο Diamantidis 3* στο κέντρο της Μύρινας. 

• Οινογευσία με τοπικές λιχουδιές στο Κτήμα Χατζηγεωργίου. 



 7 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για ταξιδιώτες έως 75 ετών. 

• ΦΠΑ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

• Αχθοφορικά & φιλοδωρήματα. 

• Δημοτικός φόρος διαμονής 1.50 € ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 16 Απριλίου, στο Ταξιδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ (Φιλελλήνων 4, 1ος 

όροφος) τηλ. 2103290152 κ. Ηλία Χρόνη. 

 

 

 

 

Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 20.00 
 

Καλοκαιρινή βραδιά στους κήπους των  

Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη -  Οικία Πηνελόπης Δέλτα στην Κηφισιά 

 

Στην εκδήλωση θα υπάρχει ζωντανή μουσική με τη φροντίδα  

 

του Ωδείου Kodály  
και του Διευθυντή του Μιχάλη Πατσέα 

 
 

Συμμετοχή € 30 (είσοδος, ποτό & ελαφρά εδέσματα) 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

 

Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός» στο Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης. Πρόκειται για μια σπάνια έκθεση για τον Πικάσο και την έμπνευσή του από την 

αρχαιότητα, σε συνομιλία με αρχαία έργα. Ο μεγάλος καλλιτέχνης του 20ού αιώνα, έχει δημιουργήσει 

μοναδικά έργα ζωγραφικής, αλλά λίγοι γνωρίζουν από κοντά το σχεδιαστικό-χαρακτικό του έργο 

καθώς και αυτό της κεραμικής. 
Είσοδος € 7 πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

 

ΚΑΙ 

 

 ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 


