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Αγαπητές Φίλες και Φίλοι, 

 

Σας 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.  

 

http://www.filoibenaki.gr/
mailto:info@filoibenaki.gr
https://www.facebook.com/filoimouseioubenaki/about/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

 

 

Δευτέρα 22 – Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 

Πενθήμερη οδική εκδρομή στην Καστοριά, Πρέσπες κ.λπ. 

 

► Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, στο Ταξιδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ 

(Φιλελλήνων 4, 1ος όροφος) τηλ. 2103290152 κ. Ηλία Χρόνη. 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουθεί στις σελίδες 5 & 6. 

 

 

 

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, Μουσείο Μπενάκη, οδός Πειραιώς 138, ώρα 19.00  

«Γιάννης Μόραλης (1916-2009) – αναδρομική». 

Το Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς 138, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό ετών το 2016, από τη 

γέννηση του ζωγράφου, οργανώνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση που ιχνηλατεί το σύνολο του έργου του, 

ιδωμένο από νέα σκοπιά και υποδέχεται με δεξίωση τους «Φίλους», λίγες μέρες πριν από τα επίσημα εγκαίνια. 

Θα μας υποδεχθεί η Πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη κ. Ειρήνη Γερουλάνου και θα ξεναγηθούμε από τον 

Επιμελητή της έκθεσης και  επιστημονικό συνεργάτη της Πινακοθήκης Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, κ. Νίκο Π. 

Παΐσιο. 

 

Η συμμετοχή των Φίλων στην εκδήλωση θα είναι απεριόριστη.  

 

 

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 

Θα παρακολουθήσουμε την προβολή-ψηφιακή έκθεση προηγμένης τεχνολογίας που φιλοξενεί το Βυζαντινό & 

Χριστιανικό Μουσείο «Ο Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο  και το έργο». Το εμβληματικό αυτό έργο της 

συντήρησης και της αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στο Ναό της Αναστάσεως 

στα Ιεροσόλυμα, το οποίο ολοκληρώθηκε από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Ε.Μ.Π., αναδεικνύεται στην 

τρισδιάστατη ψηφιακή αυτή έκθεση. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε από Επιμελητή, στην 

περιοδική έκθεση του Μουσείου «Το Βυζάντιο και οι άλλοι κατά την πρώτη χιλιετία: Μία αυτοκρατορία 

σταθερότητας σε περίοδο κλυδωνισμών». 

Συνάντηση στην είσοδο του Β.Χ.Μ., Βασ. Σοφίας 22, τηλ. 2132139000. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 
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Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, ώρα  11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη μόνιμη Συλλογή προϊστορικών, αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων του 

Μουσείου Μπενάκη Κουμπάρη 1. Η ξενάγηση θα γίνει από την Αρχαιολόγο και Επιμελήτρια της Συλλογής 

κυρία Ειρήνη Παπαγεωργίου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, τηλ. 3671000. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

 

Ξενάγηση & pick-nick !!! Φέρτε μεζέδες, σάντουιτς και ό,τι άλλο επιθυμείτε και ελάτε…! 

 

Επίσκεψη με ξενάγηση στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, στην Οικία Πηνελόπης Δέλτα στην 

Κηφισιά. Εκεί θα ξεναγηθούμε από τον κ. Τάσο Σακελλαρόπουλο, Ιστορικό και Υπεύθυνο των Αρχείων και 

στη συνέχεια θα απολαύσουμε τον κήπο του αρχοντικού, κάνοντας pick-nick με τα εδέσματα που θα φέρει ο 

κάθε ένας από τους συμμετέχοντες (παράκληση τα εδέσματα να ΜΗ χρειάζονται ψυγείο καθώς ο χώρος δεν 

διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις). 

Κόστος συμμετοχής: € 15 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση που φιλοξενεί το Ίδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη «Κώστας Βαρώτσος – 

Γλυπτική 2008-2018». «…Ο Βαρώτσος με το έργο του δίνει τρισδιάστατη μορφή στο ουσιώδες, σε έναν 

ποιητικό γλυπτικό κόσμο. Με ονειρική διάθεση βάζει φαντασία στην ύλη που αγαπάει και με αυτή δουλεύει 

περίπου σαράντα χρόνια για να κατακτήσει μια άλλη λάμψη του γυαλιού...» αναφέρει ο επιμελητής της 

έκθεσης, Τάκης Μαυρωτάς.  

Είσοδος € 4 κατ’ άτομο, πληρωτέα επί τόπου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, τηλ. 2103611206. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση που φιλοξενεί το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος «Αλέξανδρος 

Κορογιαννάκης (1906-1966) – Χαρακτική». Η έκθεση επικεντρώνεται στο χαρακτικό έργο του Κορογιαννάκη 

και σε διάφορες εκφάνσεις της τέχνης της χαρακτικής, όπως αναδύονται από τις ξυλογραφίες, τις χαλκογραφίες 

και τις λιθογραφίες του, τα βιβλία που εικονογράφησε αλλά και τα τραπεζογραμμάτια που σχεδίασε. Η 

ξενάγηση θα γίνει από τον κ. Γιώργο Σεφερλή, Υπεύθυνο του Μουσείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Αμερικής 3, τηλ. 2103204444. 

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Καρράς. 

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

 

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση που φιλοξενείται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη «Ιωάννης 

Μακρυγιάννης, Ζωντανή έκφραση». Κεντρικός πυρήνας της έκθεσης είναι 24 πίνακες που «εξιστορούν» 

επεισόδια από την Επανάσταση του 1821. Ο Μακρυγιάννης ανέθεσε στους λαϊκούς ζωγράφους Παναγιώτη και 

Δημήτριο Ζωγράφο από τη Σπάρτη, να απεικονίσουν ξεχωριστές σκηνές από μάχες, όπως ακριβώς τις 

περιέγραψε στα Απομνημονεύματά του. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης αρχειακό υλικό σχετικό με τη ζωή και 
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τη δράση του Στρατηγού Μακρυγιάννη, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα. Η ξενάγηση θα γίνει από 

επιμελητή της έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Σουηδίας 21, τηλ. 2107210536. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 09.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού στο Σχίνος Κορινθίας κοντά στο 

Λουτράκι. Θα ξεναγηθούμε στους χώρους του Κέντρου, θα επισκεφθούμε τον πανέμορφο Ιστορικό Ροδόκηπο 

(τον καλύτερο των Βαλκανίων) και θα ενημερωθούμε για το έργο και τους στόχους του Ιδρύματος από τον 

Υπεύθυνο κ. Μενέλαο Παπαδημητράτο. Στη συνέχεια θα γευματίσουμε σε εστιατόριο της περιοχής και θα 

επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το απόγευμα. 

Κόστος συμμετοχής: € 25 (μεταφορά και είσοδος στο Κ.Ε.Ι.Δ) 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 9 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη της Alpha Bank και στην έκθεση «Σπάνιες Εκδόσεις. Η  Συλλογή 

της Alpha Bank» που διοργανώνεται στον Εκθεσιακό Χώρο του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης 

(Πεσμαζόγλου 12 και Σταδίου 40). Η ξενάγηση θα γίνει από επιμελήτρια της έκθεσης. Στη συνέχεια επίσκεψη 

με ξενάγηση από την κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή, στο κτήριο της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28). 

Συνάντηση στην είσοδο της Alpha Bank, Πεσμαζόγλου 12 & Σταδίου 40. 

Συμμετοχή έως 30 άτομα. Συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 1 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη μόνιμη Συλλογή του Τμήματος Νεοελληνικού Πολιτισμού και Νεοελληνικής Τέχνης 

του Μουσείου Μπενάκη. Θα επικεντρωθούμε στα κοσμήματα της Συλλογής και θα ξεναγηθούμε από την 

Υπεύθυνη του Τμήματος κ. Ξένια Πολίτου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, τηλ. 3671000. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 2 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

Κυριακή 14 Οκτωβρίου, ώρα 09.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο και το Αρχαίο Θέατρο της Αιγείρας, από τις 

σημαντικότερες πόλεις της Αχαΐας, η οποία ήκμασε από το 12ο αιώνα πΧ. και καταστράφηκε από ισχυρό 

σεισμό τον 4ο αιώνα μΧ. Θα ξεναγηθούμε από την Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Αχαΐας, κ. Γεωργία Αλεξοπούλου. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Θεματικό Πάρκο του Συνεβρού (μισή ώρα από την Αιγείρα), το οποίο 

δημιουργήθηκε μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, με αγάπη για τη ζωή δίπλα στη φύση και με αξιοποίηση 

της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο αναστηλώθηκε στη 

θέση του παλιού καφενείου του χωριού, την πετρόκτιστη αρμένικη εκκλησία και θα περιηγηθούμε τα ρυάκια 

του Κριού ποταμού, τις λίμνες και τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τα πτηνά. Θα γευματίσουμε στο 

εστιατόριο του Πάρκου και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το απόγευμα.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: το γεύμα αποτελείται από ένα κυρίως πιάτο παραδοσιακής αρμένικης κουζίνας και ένα ποτό, 

κρασί ή αναψυκτικό. Οποιαδήποτε επί πλέον επιθυμία: κόστος ατομικό. 

Κόστος συμμετοχής: € 45 (μεταφορά και είσοδος, ξενάγηση και γεύμα στο Θεματικό Πάρκο). 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Μαρία Μπενία.  

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 4 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 
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Σάββατο 1 – Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 

Επταήμερο αεροπορικό ταξείδι στην Ισπανία, στα χνάρια των Ελλήνων, διαχρονικά, στη Δύση. 

 

► Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στο Ταξειδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ 

(Φιλελλήνων 4, 1ος όροφος), τηλ. 2103290120 κ. Βασίλη Γκοργκόλη. 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουθεί στις σελίδες 9, 10 & 11. 

 

 

Τρίτη 16 Οκτωβρίου στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, στην οδό Κουμπάρη 1, ώρα 19.30 

Εκδήλωση σχετικά με τη δωρεά των Leigh Fermor στο Μουσείο Μπενάκη 
Θα μιλήσουν οι:  
- Ειρήνη Γερουλάνου, Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής 
H δωρεά των Leigh Fermor στο Μουσείο Μπενάκη και η εξασφάλιση των κονδυλίων από το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος για τις απαραίτητες εργασίες επισκευής στην Οικία Leigh Fermor, 
 - Μυρτώ Καούκη, Υπεύθυνη της Οικίας Leigh Fermor  
Οι τρέχουσες εργασίες επισκευής και η προετοιμασία για τη λειτουργία του Κέντρου Patrick & Joan Leigh 

Fermor,  
 - Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής 
Η μελλοντική λειτουργία του Κέντρου Patrick & Joan Leigh Fermor.  
 
Οι ομιλίες θα συνοδεύονται από παράλληλη προβολή διαφανειών. 

Είσοδος ελεύθερη.   

  

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση που φιλοξενεί το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή) « Ο 

Μεγάλος Πόλεμος που θα τελείωνε όλους τους πολέμους. 1914-1918». Ο Μεγάλος Πόλεμος, που αργότερα 

επρόκειτο να ονομασθεί Α΄ Παγκόσμιος, είναι για την Ελλάδα ένα ξεχασμένο όσο και σημαντικό ιστορικό 

κεφάλαιο. Άλλαξε τα κράτη, τα καθεστώτα, τις κοινωνίες και προβλήθηκε ως η θυσία που θα οδηγούσε στο 

τέλος όλων των πολέμων. Η ξενάγηση θα γίνει από τους Επιμελητές κ. Σοφία Παπασπύρου και κ. Φίλιππο 

Μαζαράκη-Αινιάν. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Σταδίου 13, τηλ. 2103237617. 

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

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

 

 

Δευτέρα 22 έως Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 

Πενθήμερη οδική εκδρομή στην Καστοριά, Πρέσπες κ.λπ. 

Δευτέρα 22/10 ώρα 08.30 από Πλ. Ρηγίλλης: Θα αναχωρήσουμε από Αθήνα στις 08.30 για την Καστοριά, μέσω 

Λάρισας. Με ενδιάμεσες στάσεις θα φθάσουμε στο Γεωφυσικό Πάρκο Μικροβάλτου Κοζάνης, όπου θα 

θαυμάσουμε το μοναδικό, στον ελλαδικό χώρο, γεωλογικό φαινόμενο των Μπουχαριών και των Νοχταριών. Τα 

«Μπουχάρια» (στην τοπική διάλεκτο σημαίνει καμινάδες), έχουν σχήμα κολώνας, της οποίας την κορυφή 

καλύπτει σκουρόχρωμη πλάκα. Εξ ίσου εντυπωσιακές είναι και οι κωνικές γεωμορφές των Νοχταριών, σαν 

γλυπτά, που όλα μαζί συνθέτουν ένα φυσικό τοπίο ιδιαίτερης ομορφιάς. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς 

Καστοριά, όπου και το ξενοδοχείο μας Europa Hotel 4* στο κέντρο της πόλης. Το βράδυ ελεύθερο. 

Η Καστοριά, ένα ανοικτό μουσείο βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης, εκκλησιαστικής και κοσμικής, είναι 

από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας (από τον 6ο αιώνα έως το 14ο αιώνα που 

κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς). Η Καστοριά όμως γνώρισε ακμή και αργότερα ως και τον 20ό αιώνα χάρη 



 6 

στην επεξεργασία της γούνας και τις επαφές της με τις βενετοκρατούμενες περιοχές της Μεσογείου και τις 

χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. 

Τρίτη 23/10: Μετά το μπουφέ-πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το Δισπηλιό (7χλ από Καστοριά), όπου 

ανακαλύφθηκε τυχαία ο πρώτος λιμναίος οικισμός του 5.000 π.Χ. Στον οικισμό αυτό θα δούμε την πιστή 

αναπαράσταση των συνηθειών και του τρόπου ζωής του νεολιθικού ανθρώπου. Μετά θα κατευθυνθούμε προς 

το Μαυροχώρι για να επισκεφθούμε το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας, το οποίο 

έχει ιδρύσει ο κ. Δημήτρης Παναγιωτίδης, διδάσκαλος και καλλιτέχνης. Κατόπιν θα επισκεφθούμε το Ενυδρείο, 

το μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού των Βαλκανίων, το οποίο στεγάζεται σε ένα διώροφο κτήριο 450τ.μ. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο Καστοριάς ή τη «Σπηλιά του Δράκου», όπως λέγεται. Αργότερα θα 

επισκεφθούμε την Ι. Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας στο νότιο άκρο της χερσονήσου, που είναι 

κτισμένη η Καστοριά, για να δούμε το καθολικό της, το οποίο τοιχογραφήθηκε την εποχή του Αλεξίου Α΄ 

Κομνηνού (1081-1118). Μετά την επίσκεψη θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο της πόλης. Θα 

επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο το απόγευμα αργά. Το βράδυ ελεύθερο. 

Τετάρτη 24/10: Μετά το μπουφέ-πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρα μας, θα 

επισκεφθούμε τη Μικρή και τη Μεγάλη Πρέσπα. Θα συναντήσουμε το κεφαλοχώρι της περιοχής τον Άγιο 

Γερμανό, γνωστό για την παραγωγή των περίφημων φασολιών καθώς και τον οικισμό «Ψαράδες» με τα 

μοναδικά δείγματα αρχιτεκτονικής. Ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών, με την πλούσια και σπάνια πανίδα και 

χλωρίδα, έχει τη μεγαλύτερη αποικία αναπαραγωγής αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων στον κόσμο 

(Ramsar 1991). Στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου μέσα στη Μικρή Πρέσπα θα φθάσουμε διασχίζοντας την 

πασίγνωστη πεζογέφυρα. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερο. 

Πέμπτη 25/10:  Μετά το μπουφέ-πρόγευμα θα περιηγηθούμε την πόλη της Καστοριάς. Θα επισκεφθούμε τον 

Ταξιάρχη της Μητροπόλες, θολοσκεπή βασιλική με νάρθηκα και ζωγραφικό στρώμα του 10ου αιώνα. Μετά θα 

δούμε τον Άγιο Νικόλαο του Κασνίτζη, μονόχωρο μικρών διαστάσεων ναό του 11ου αιώνα, κατάγραφο 

εσωτερικώς. Θα επισκεφθούμε επίσης τον μοναδικό τρουλλαίο ναό της πόλης με τις διατηρημένες τοιχογραφίες 

του 13ου αιώνα, τη γνωστή Παναγιά Κουμπελίδικη. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο Βυζαντινό Μουσείο, εκεί 

θα θαυμάσουμε τον πλούτο της συλλογής φορητών εικόνων από το 12ο ως και το 17ο αιώνα. Αργότερα θα 

επισκεφθούμε τρία αρχοντικά του 18ου αιώνα, που βρίσκονται στην περιοχή Ντολτσό, στην παλαιά πόλη με τα 

στενά πλακόστρωτα δρομάκια. Το αρχοντικό του Νεράντζη-Αϊβάζη, το διώροφο κτίσμα, που τώρα στεγάζει το 

Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς, το αρχοντικό των Πηχεών, στο οποίο βρίσκεται το Μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνος καθώς και το αρχοντικό των Αφών Εμμανουήλ, τριώροφο κτίσμα προσφάτως απεκατεστημένο, στο 

οποίο λειτουργεί το Ενδυματολογικό Μουσείο της πόλης. Έναντι του αρχοντικού των Αφών Εμμανουήλ στέκει 

το αρχοντικό Μπασάρα, το οποίο ανακαινίσθηκε πλήρως μετά από αρκετά χρόνια, αν υπάρξει χρόνος θα το 

επισκεφθούμε και αυτό. Στο ξενοδοχείο θα επιστρέψουμε το απόγευμα. Το βράδυ ελεύθερο. 

Παρασκευή 26/10: Μετά το μπουφέ-πρόγευμα γύρω στις 08.45 θα αναχωρήσουμε μαζί με τις αποσκευές μας για 

τη βόρεια όχθη της πόλης, όπου βρίσκεται το επιβλητικό και μεγαλοπρεπές τριώροφο αρχοντικό Τσιατσιαπά, με 

χαρακτηριστικό διάκοσμο του 18ου αιώνα. Μετά από χρόνια εργασιών αποκατάστασης, το εν λόγω αρχοντικό 

παραδόθηκε στο κοινό πριν από λίγους μήνες. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την Ελασσόνα, όπου θα 

επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στην Ι. Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας, ένα κορυφαίο δείγμα της 

παλαιολόγειας αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής του τέλους του 13ου αιώνα. Σ’ αυτήν μεταξύ άλλων διατηρείται η 

αρχαιότερη γνωστή απεικόνιση του κύκλου του Ακαθίστου Ύμνου και τα ξύλινα θυρόφυλλα, σύγχρονα με την 

ίδρυση του Καθολικού της Μονής το 1296. Κατόπιν θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στα δύο μνημεία της 

Οθωμανικής περιόδου της πόλης, το Τζαμί του 17ου – 18ου αιώνα και το Τελωνείο, έργο του 1881 

κατασκευασμένο στο δρόμο προς τη Μελούνα. Μετά θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Αθήνα. 

 

Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου. 

 

Κόστος κατ’ άτομο σε Δίκλινο:   € 340 

             Μονόκλινο:  € 440 
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Περιλαμβάνονται: 

 Μεταφορές και ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

 Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο Europa (4*). 

 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 

 Συνοδός από το Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ (κ. Βενιαμίν Κάτσικας). 

 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 Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στο Ταξιδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ (Φιλελλήνων 

4, 1ος όροφος) τηλ. 2103290152 κ. Ηλία Χρόνη. 

 

 

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου, 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. Κατερίνα Αγραφιώτη. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 18 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Κυριακή 4 Νοεμβρίου, ώρα 08.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Ημερήσια εκδρομή στο Άργος. Άφιξη και ξενάγηση στο προσφάτως αποκατασταθέν Κάστρο. Η ιστορία των 

οχυρώσεων στο λόφο της Λάρισας ξεκινά από τους προϊστορικούς χρόνους και φθάνει έως και την περίοδο της 

Ελληνικής Επανάστασης. Μετάβαση στο Άργος και τους στρατώνες του Καποδίστρια, όπου από το 2016 

στεγάζεται το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδος. Ξενάγηση στα άγνωστα στο κοινό ευρήματα από την πόλη του 

Άργους, την Αργολίδα και τα νησιά του Αργολικού κόλπου και στη συνέχεια στα δύο σωζόμενα αρχαία μνημεία 

της πόλης: το Αρχαίο Θέατρο και τα Ρωμαϊκά Λουτρά. Γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής και το απόγευμα 

επίσκεψη στην Αγία Μονή Αρείας, στο Ναύπλιο (1149), μνημείο που μαρτυρεί την πολύ υψηλή ποιότητα στην 

οποία έφθασαν οι τέχνες στον ελλαδικό χώρο, στις παραμονές της κατάκτησής του από τους Σταυροφόρους.  

Κόστος συμμετοχής: € 25. 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει και ξεναγεί ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος, Βυζαντινολόγος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 210 7229958. 

 

Τρίτη 6 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η οποία στεγάζεται πλέον στο νέο κτήριο του 

κινηματογράφου «Λαΐς», στον Κεραμεικό. Θα ενημερωθούμε για το σημαντικότατο έργο του Ιδρύματος που 

έχει ως στόχο την έρευνα, συγκέντρωση, διάσωση και προβολή της ελληνικής και παγκόσμιας 

κινηματογραφικής κληρονομιάς και θα ξεναγηθούμε στη Βιβλιοθήκη και το Μουσείο, από την κ. Κατερίνα 

Γεωργίου, Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης. 

Συνάντηση στην είσοδο της Ταινιοθήκης, Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134 (Στάση Μετρό - Κεραμεικός). 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 30 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 
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Πέμπτη 8 Νοεμβρίου, ώρα 16.30 

Επίσκεψη στο Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ (Αμαλίας 38), όπου ζωντανεύει η αρχαία τέχνη του αργαλειού. Η 

κ. Σοφία Τσουρινάκη, Καθηγήτρια και τεχνολόγος αρχαίου υφάσματος, θα μας μιλήσει με θέμα «Ο αργαλειός, 

ένα ανώνυμο εργαλείο και τα πολυώνυμα έργα του κατά την αρχαιότητα» και θα μας ενημερώσει για τις 

διαδικασίες τις σχετικές με την ύφανση, τη βαφή και την επεξεργασία νημάτων και χειροποίητων υφασμάτων . 

Κατόπιν θα μας ξεναγήσει στο μουσειακό χώρο του Ιστορικού Υφαντουργείου (συνολική διάρκεια επίσκεψης 2 

ώρες). 

Είσοδος € 5 κατ’ άτομο, πληρωτέα επί τόπου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Υφαντουργείου, Αμαλίας 38. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Μαρία Μπενία. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

 

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, Αίθριο Μουσείου Μπενάκη Κουμπάρη 1, ώρα 19.30 

Με αφορμή την επέτειο των 100 ετών από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (11 Νοεμβρίου 1918),  ο 

κύριος Εμμανουήλ Ρούκουνας, ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας 

Αθηνών, θα μας μιλήσει με θέμα «Συνέπειες του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, που ζούμε σήμερα».  

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

 

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 και 

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Δύο επισκέψεις με ξενάγηση στη μεγάλη αναδρομική έκθεση που οργανώνει το Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς  

«Γιάννης Μόραλης 1916-2009». Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από τον Επιμελητή της έκθεσης και επιστημονικό 

συνεργάτη της Πινακοθήκης Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, κ. Νίκο Π. Παΐσιο. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138. 

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύουν οι κκ Γ.  Πισιμίσης και Στ. Αρβανιτόπουλος αντίστοιχα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 5 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Κυριακή 18 Νοεμβρίου, ώρα 08.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Ημερήσια εκδρομή στο Χρισσό Φωκίδος και στο Μουσείο των Δελφών. Επίσκεψη με ξενάγηση στο 

Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού – Συλλογή Ηλία Ε. Δαραδήμου, ένα διώροφο νεοκλασικό 

κτίριο (έργο Ερνέστου Τσίλλερ), που στέγαζε το σχολείο του χωριού και που τώρα φιλοξενεί την πλούσια 

συλλογή λαϊκής τέχνης του δωρητή, με ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές από την προεπαναστατική και 

επαναστατική περίοδο μέχρι την οθωνική και τις αρχές περίπου του 20ού αι., με σπάνιες γκραβούρες, πίνακες 

ζωγραφικής, έπιπλα, φωτογραφίες, παραδοσιακά κεντήματα και με  όπλα του 1821. Η ξενάγηση θα γίνει από 

την Υπεύθυνη κ. Νάνση Τσαμαντάνη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο των 

Δελφών, ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ελλάδος, από την κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή. Θα γευματίσουμε 

σε εστιατόριο της περιοχής και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το απόγευμα. 

Κόστος συμμετοχής: € 25. 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 20 Νοεμβρίου, ώρα 08.45 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκα του Πολεμικού Ναυτικού, που 

φιλοτέχνησε ανιδιοτελώς κατά τη στρατιωτική του θητεία το 1948 ο Παναγιώτης Τέτσης, από τους 

σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους. Ακολουθώντας πιστά το πολύ αυστηρό ύφος της Κρητικής 
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ζωγραφικής και τα χνάρια του Φώτη Κόντογλου, ο Τέτσης αγιογραφεί το εσωτερικό του Ι. Ναού, 

αποκαλύπτοντάς μας μια άλλη πλευρά της εικαστικής του δημιουργίας. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε σε ένα εκ 

των κορυφαίων σωζομένων βυζαντινών μνημείων της χώρας, στην προσφάτως αναστηλωμένη Μονή Δαφνίου 

του 11ου αι., εντεταγμένη στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Στo 

κτηριακό συγκρότημα περιλαμβάνεται ο περίφημος οκταγωνικός ναός με τα έξοχα ψηφιδωτά, η Τράπεζα, τα 

τείχη, τα μεταβυζαντινά κελλιά.    

Κόστος συμμετοχής: € 15. 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Ξεναγεί και συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος, Βυζαντινολόγος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 9 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 210 7229958. 

 

 

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, ώρα 19.30 

Ομιλία του κ. Νίκου Βασιλάτου, μέλους του Δ.Σ. των Φίλων, δικηγόρου-συγγραφέα, με θέμα «Η ιστορία του 

Μακεδονικού ζητήματος». Η ομιλία θα συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

Σάββατο 1 – Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 

Επταήμερο αεροπορικό ταξείδι στην Ισπανία, στα χνάρια των Ελλήνων, διαχρονικά, στη Δύση. 

Βαρκελώνη-Χερόνα-«Αρχαίον Εμπορείον» (Empuries) και Μαδρίτη-Τολέδο-Αρανχουέθ. 

 

Σάββατο 1/12: ώρα 06.00 από Πλ. Ρηγίλλης θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Όσοι θα έλθουν με ίδια μέσα η συνάντηση στο αεροδρόμιο είναι στις 06.40.  

Πρώτος σταθμός η πρωτεύουσα της Καταλωνίας η όμορφη Βαρκελώνη, στην οποία θα φθάσουμε στις 10.55. 

Αμέσως θα ξεκινήσουμε για την πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα περάσουμε από τα ακριβά προάστεια, 

από το γήπεδο Camp Nou της διάσημης ποδοσφαιρικής ομάδας Μπαρτσελόνα και θα σταθούμε στην παλαιά 

πόλη με τα στενά δρομάκια. Την πασίγνωστη εκκλησία Santa Maria del Mar, τέλειο δείγμα γοτθικής 

αρχιτεκτονικής, θα τη βρούμε στην περιοχή El Born. Η περιήγησή μας θα τελειώσει στο γνωστό λόφο της πόλης 

Montjuik και μετά θα κατευθυνθούμε προς το ξενοδοχείο μας Hotel Catalonia Ramblas (4*superior). 

Βράδυ ελεύθερο. 

 

Κυριακή 2/12: Μετά το πρωινό-μπουφέ θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας από την κεντρική πλατεία της 

Βαρκελώνης την Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε το Paseo de Gracia την περίφημη λεωφόρο με τα πιο ακριβά 

καταστήματα και τα ωραιότερα σπίτια, κατασκευές διασήμων αρχιτεκτόνων της εποχής του μοντερνισμού. Τα 

πιο γνωστά απ’ αυτά είναι η Casa Batllo και η Casa Mila δημιουργήματα του μεγάλου Antonio Gaudi. Θα 

σταματήσουμε στην εκκλησία Sagrada Familia, το αριστούργημα του Gaudi και θα συνεχίσουμε περνώντας από 

το Porto Olympico, λιμάνι την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, για να φθάσουμε στο Ολυμπιακό 

Χωριό και την Barceloneta, την παλαιά γειτονιά των ψαράδων. Κατόπιν θα περάσουμε από την άλλη πλευρά 

της πόλης, θα ανεβούμε στο λόφο Montjuik και θα δούμε το Ολυμπιακό Στάδιο και όλες τις εγκαταστάσεις του 

1992. Η ξενάγησή μας θα συνεχισθεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης, τη γοτθική συνοικία (el Barrio Gotico) 

όπου βρίσκονται τα περισσότερα διοικητικά κτήρια, το παλάτι των καθολικών βασιλέων, ο Καθεδρικός Ναός 

και τα Μουσεία του Pablo Picasso, της πόλης της Καταλωνίας και το Αρχαιολογικό. Μετά θα επιστρέψουμε στο 

ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερο. 

 

Δευτέρα 3/12: Μετά το πρωινό-μπουφέ θα αναχωρήσουμε για τη Gerona (102χλμ) για να επισκεφθούμε τον 

περίφημο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας με το μεγαλύτερο κλίτος που υπάρχει σε γοτθικό ναό ανά τον κόσμο! 

Θα περπατήσουμε στο εβραϊκό προάστειο, όπου έμειναν έως το 1492 οι Εβραίοι της Ισπανίας, οι Σεφαραδίτες. 

Το ποτάμι της Gerona ο Όναρ με τα πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια στις όχθες του  θυμίζει τη Φλωρεντία! 

Συνεχίζοντας την εκδρομή μας θα επισκεφθούμε την πόλη με το ελληνικό όνομα Αρχαίο Εμπορείο (Empuries 

43χλμ), μια μικρή σχετικά πόλη στον Κόλπο de Rosas, η οποία βρίσκεται στη θέση της αρχαίας 
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αποικίας των Ελλήνων Φωκαίων από τη Μασσαλία που ονομαζόταν «Εμπόριον» ή «Εμπόρια», εξ ου 

και το σημερινό εκ παραφθοράς όνομα της πόλης. Εκεί θα επισκεφθούμε το Μουσείο, όπου θα μας 

υποδεχθεί και θα μας ξεναγήσει ο διευθυντής του. Αφού περιηγηθούμε την πόλη, εάν υπάρξει χρόνος θα 

επισκεφθούμε τη γενέτειρα του μεγάλου καταλανού ζωγράφου Salvador Dali το Figueres (25χλμ). Εκεί θα 

δούμε το Μουσείο-Θέατρο του εκκεντρικού Dali, το οποίο περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του 

στον κόσμο, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι το θάνατό του. Εκεί επίσης υπάρχει και μόνιμη έκθεση 

κοσμημάτων, 37 μοναδικά κομμάτια, τα οποία έχει σχεδιάσει ο διάσημος Salvador. Μετά θα επιστρέψουμε στη 

Βαρκελώνη (140χλμ). Το βράδυ ελεύθερο. 

 

Τρίτη 4/12: Μετά το πρωινό-μπουφέ θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο μέχρι να μεταφερθούμε, μαζί με τις 

αποσκευές μας, στο σιδηροδρομικό σταθμό για να αναχωρήσουμε με το ταχύτατο τραίνο (A.V.E.) γύρω στο 

μεσημέρι, για την επιβλητική πρωτεύουσα της Ισπανίας τη Μαδρίτη (διάρκεια ταξειδιού 2.30ώρες). Αμέσως 

μόλις φθάσουμε θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε μεταξύ άλλων το σταθμό Atocha, το 

Μνημείο Debod, το Πάρκο Ρετίρο κ.λπ. Μετά θα κατευθυνθούμε προς το ξενοδοχείο μας Novotel (4*superior) 

στο κέντρο της πόλης (κοντά στο Μουσείο Prado). Το βράδυ ελεύθερο. 

 

Τετάρτη 5/12: Μετά το πρωινό-μπουφέ θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Prado, τη 

σημαντικότερη Πινακοθήκη στον κόσμο. Περισσότερα από 10.000 έργα διασήμων ζωγράφων ανήκουν στη 

συλλογή του, ένα μοναδικό ταξείδι στο χρόνο και στο χρώμα. Θα συνεχίσουμε τις επισκέψεις-ξεναγήσεις μας 

στο Μουσείο Thyssen, στο Museo de la Reina Sofia, όπου βρίσκεται και η περίφημη Guernica του Picasso, 

καθώς και στο Palacio Real. Το βράδυ ελεύθερο. 

 

Πέμπτη 6/12: Μετά το πρωινό-μπουφέ θα αναχωρήσουμε για την «Πόλη των Τριών Πολιτισμών», το Τολέδο 

(75χλμ), πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά 

δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, μοναδικό κτίσμα μεγάλων 

καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπίτι, που ζούσε ο 

μέγιστος Κρητικός ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (εάν είναι ανοικτό) καθώς και την εκκλησία του 

Αγίου Θωμά, όπου βρίσκεται το αριστούργημά του «Η ταφή του Κόμητα Οργκάθ». Συνεχίζοντας την 

περιπλάνησή μας θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο «Damasquinad», γνωστή τολεδάνικη τέχνη που προέχεται 

από την εποχή των Αράβων. Κατόπιν θα προχωρήσουμε προς το Aranjuez (50χλμ), όπου βρίσκονται τα παλάτια 

των «Asturias» και οι περίφημοι κήποι της πόλης, σημαντικά αξιοθέατα τα οποία θα επισκεφθούμε. Θα 

επιστρέψουμε το απόγευμα στη Μαδρίτη (58χλμ).Tο βράδυ θα έχουμε το αποχαιρετιστήριο δείπνο μας σε 

παραδοσιακό εστιατόριο της Μαδρίτης.  

 

Παρασκευή 7/12: Μετά το πρωινό-μπουφέ χρόνος ελεύθερος και γύρω στις 13.45 θα αναχωρήσουμε για το 

αεροδρόμιο Barajas για την επιστροφή μας στην Ελλάδα. Το αεροσκάφος της Aegean θα απογειωθεί στις 16.35 

και θα φθάσει στην Αθήνα στις 21.20. 

 

Συνοδεύει και ξεναγεί, όπου επιτρέπεται, η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή. 

 

Συμμετοχή έως 46 άτομα. 

 

Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο: € 1.150 

              Μονόκλινο: € 1.400 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ & ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN 

Airlines 

ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ  Α3 710  08.40-10.55 

ΜΑΔΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ   Α3 703  16.35-21.20 
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 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* superior. 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

 Δείπνο στη Μαδρίτη. 

 Εισιτήριο τραίνου (A.V.E.) από Βαρκελώνη –Μαδρίτη. 

 Ξεναγήσεις, μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα.  

 Συνοδό/ξεναγό του γραφείου MANESSIS. 

 Ενημερωτικά έντυπα και χάρτες.  

 Φ.Π.Α.  

 Ασφάλεια ταξειδιού (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. 

 Είσοδοι στα μουσεία. 

  
Σημείωση:H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλλίτερη εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς 

να παραληφθεί καμμιά από αυτές.  

 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στο Ταξειδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ (Φιλελλήνων 

4, 1ος όροφος), τηλ. 2103290120 κ. Βασίλη Γκοργκόλη. 

 
 

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 και 

Δευτέρα 17Δεκεμβρίου, ώρα 15.30 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση που φιλοξενεί το Μουσείο Ακρόπολης «Απαγορευμένη Πόλη. Ιδιωτικά 

Διαμερίσματα του Αυτοκράτορα Τσιανλόγκ». 

Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από αρχαιολόγους του Μουσείου.  

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Ακρόπολης. 

Συμμετοχή έως 30 άτομα αυστηρά. Συνοδεύουν αντιστοίχως οι κ.κ. Κατερίνα Αγραφιώτη και Αθηνά Κυρτάτα.  

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη Κουμπάρη 1, ώρα 19.30 

Διάλεξη των κυρίων Σταμάτη Μαμούτου, Υποψηφίου Δρ. Πολιτικής Θεωρίας και Νίκου Καρρά, 

επιχειρηματία-συγγραφέα, με θέμα «Ίων Δραγούμης: Η ζωή, οι ιδέες  και η πνευματική παρακαταθήκη 

του». 

 

 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 


	Θα παρακολουθήσουμε την προβολή-ψηφιακή έκθεση προηγμένης τεχνολογίας που φιλοξενεί το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο «Ο Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο  και το έργο». Το εμβληματικό αυτό έργο της συντήρησης και της αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του...
	Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, ώρα  11.00
	Επίσκεψη με ξενάγηση στη μόνιμη Συλλογή προϊστορικών, αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων του Μουσείου Μπενάκη Κουμπάρη 1. Η ξενάγηση θα γίνει από την Αρχαιολόγο και Επιμελήτρια της Συλλογής κυρία Ειρήνη Παπαγεωργίου.
	Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00
	Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση που φιλοξενεί το Ίδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη «Κώστας Βαρώτσος – Γλυπτική 2008-2018». «…Ο Βαρώτσος με το έργο του δίνει τρισδιάστατη μορφή στο ουσιώδες, σε έναν ποιητικό γλυπτικό κόσμο. Με ονειρική διάθεση βάζει φαντασία στην ...
	Είσοδος € 4 κατ’ άτομο, πληρωτέα επί τόπου.


