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Αγαπητές Φίλες και Φίλοι, 

 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι, 

 

• Οι Φίλοι, με την υποχρεωτική επίδειξη της Ταυτότητας Μέλους, έχουν έκπτωση: 

 

• 10% στα αντικείμενα όλων των Πωλητηρίων του Μουσείου Μπενάκη 

• 20% στις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη στο Γραφείο των Φίλων και σε όλα τα 

Πωλητήρια του Μουσείου 

• 10% έκπτωση σε όλα τα Κυλικεία του Μουσείου  

• Δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (εκτός εξαιρέσεων). 

 

●  Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Προγράμματος που ακολουθεί και στα προνόμια 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 /Δευτέρα 

– Παρασκευή:  09.00 - 15.00 ) με μετρητά ή με Πιστωτική Κάρτα ή στην ALPHA BANK.    

 

Αρ. Λογ.:  115 00 2002017358 

IBAN:  GR48 0140 1150 1150 0200 2017 358 

 

● 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. 

●  Στις μονοήμερες εκδρομές , στις επισκέψεις με πούλμαν και γενικώς όπου απαιτούνται κρατήσεις θέσεων με 

αντίτιμο, αυτές ακυρώνονται το αργότερο 2 εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 

Διαφορετικά ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το αντίτιμο που έχει ορισθεί. 

● Όσα μέλη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις με πούλμαν, μπορούν να προσέρχονται με δικά τους μέσα, αλλά θα 

καταβάλουν το αντίτιμο που έχει ορισθεί. 

●  Στις εκδηλώσεις δεν γίνεται δεκτό μέλος που δεν έχει προηγουμένως εγγραφεί στον κατάλογο 

συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ακύρωσης, το μέλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τη Γραμματεία μας 

προκειμένου η θέση να αναπληρωθεί. 

● Το μέλος του Δ.Σ. που συνοδεύει την ομάδα στις επισκέψεις και στις εκδρομές, διαθέτει κινητό τηλέφωνο με 

αριθμό:  6983 241 361. 

 

Παρακαλούμε σημειώστε ειδικά για τις εκδρομές και τα ταξίδια: 

α. Το πούλμαν θα ακολουθεί τη συντομότερη διαδρομή τόσο κατά τον προορισμό όσο και κατά την επιστροφή 

και δεν θα παρεκκλίνει απ’ αυτήν. 

β. Επιβίβαση / αποβίβαση μπορεί να γίνει μόνο επί της διαδρομής και εφ’ όσον έχει προηγηθεί συνεννόηση με 

το γραφείο ταξιδιών ή τον συνοδεύοντα.  

γ. Οι θέσεις στο πούλμαν καταλαμβάνονται, κατά την αναχώρηση, κατά σειρά προσέλευσης. Κατά την 

επιστροφή, στις μονοήμερες εκδρομές, υποχρεωτικά όσοι βρέθηκαν στις μπροστινές θέσεις θα μετακινούνται 

στις πίσω θέσεις. 

δ. Στις πολυήμερες εκδρομές, όσον αφορά στην αναχώρηση και την επιστροφή, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 

παρ.γ. Τις υπόλοιπες μέρες οι θέσεις καταλαμβάνονται κατά σειρά προσέλευσης και ισχύουν για ολόκληρη την 

ημέρα ενώ την επόμενη ημέρα, όσοι κάθισαν στις μπροστινές θέσεις θα μετακινηθούν στις πίσω κ.ο.κ. 
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ε. Ελάχιστη συμμετοχή για την πραγματοποίηση μονοήμερων εκδρομών είναι τα 20 άτομα. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η εκδρομή θα ματαιώνεται και τα μέλη θα ενημερώνονται από τη Γραμματεία. 

ζ. Οι 4 θέσεις αμέσως πίσω από οδηγό/συνοδηγό, προβλέπονται για τη Διοίκηση του Σωματείου. 

η.  Οι συμμετέχοντες αποδέχονται και ακολουθούν το πρόγραμμα καθώς και τις τυχόν μεταβολές, που ο 

υπεύθυνος της εκδρομής είναι πιθανόν να επιφέρει, εάν το κρίνει αναγκαίο. 

 

 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 
 

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση φωτογραφίας «Casablanca» της Μελίτας Βαγγελάτου που φιλοξενεί το 

Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης. Η έκθεση αποτελεί μία γνωριμία με ορισμένες περιοχές της Καζαμπλάνκα, μιας 

σύγχρονης κοσμοπολίτικης μεγαλούπολης, όπου υπάρχουν γειτονιές που οι κάτοικοι ζουν ακόμα όπως ζούσαν στα 

χωριά από τα οποία προήλθαν. Θα ξεναγηθούμε από την καλλιτέχνιδα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την έκθεση 

«Aegean Desert» Πρίγκιπας Νικόλαος, δύο βιωματικές εγκαταστάσεις σε δύο πόλεις, την Αθήνα και την Ντόχα, 

εμπνευσμένες από την απεραντοσύνη και τη ρευστότητα της φύσης. Θα ξεναγηθούμε από την κ. Μίνα Μωραΐτου, 

Επιμελήτρια. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Αγ. Ασωμάτων 22 & Διπύλου 12, τηλ. 2103251311. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 8 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Μανώλης Χάρος: Το νησί των θησαυρών» που φιλοξενεί το Μουσείο 

Μπενάκη Ελληνικός Πολιτισμός. Τα έργα, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, αντλούν έμπνευση από κλασικά 

αριστουργήματα, μύθους, αστυνομικές νουβέλες που παρά το πέρασμα τόσων χρόνων εξακολουθούν να είναι 

επίκαιρα και να αποτελούν ένα όχημα για την έκφραση κριτικής βασικών κοινωνικοπολιτικών συμπεριφορών. Θα 

ξεναγηθούμε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη κ. Μανώλη Χάρο. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Κουμπάρη 1, τηλ. 2103671000. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 10 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, ώρα 20.00 στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς η Κοπή της Πίτας του 2020 

 

Θα γιορτάσουμε το νέο έτος με το κόψιμο της πίτας μας, θα απολαύσουμε ένα μεσογειακό δείπνο από το 

«Δειπνοσοφιστήριο» και θα κερδίσουμε όμορφα δώρα. Διεθνής μουσική θα συντροφεύσει τη βραδιά μας.  

Κόστος συμμετοχής: € 40 

Δηλώσεις συμμετοχής με την παραλαβή του Προγράμματος στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 

7229958.  
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Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, ώρα 10.45 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Ελληνική μόδα. 100 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας» που φιλοξενεί το 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, σε συνεργασία με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου». Η 

έκθεση παρουσιάζει, μέσα από 140 περίπου ενδύματα της συλλογής μόδας του ΠΛΙ, την έμπνευση και επιρροή των 

δημιουργών από όλες τις ιστορικές περιόδους της πορείας του ελληνικού έθνους και του πολιτισμού (αστικού και 

λαϊκού), που δημιουργήθηκε σε όλες τις μορφές της τέχνης και της χειροτεχνίας. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή. 

Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος, Πειραιώς 254, τηλ. 212254000. 

Είσοδος: € 4 πληρωτέα επί τόπου.  

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Γιάννης Παππάς. Κατοχή» η οποία παρουσιάζεται στο Εργαστήριο του 

ζωγράφου, ανάμεσα στο σύνολο των έργων του και σε διάλογο με αυτά. Μετά την επιστροφή του από το μέτωπο 

και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Κατοχής, ο Γιάννης Παππάς διέμεινε στο εργαστήριό του στου Ζωγράφου. 

Αναμετρούμενος με την εξαθλίωση και  την απώλεια, αφοσιώθηκε στην πειθαρχημένη εργασία αναζητώντας ελπίδα 

και πνευματική ενάργεια. Θα ξεναγηθούμε από την επιμελήτρια της έκθεσης, κ. Ζέττα Αντωνοπούλου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Εργαστηρίου, Ανακρέοντος 38, Ζωγράφου, τηλ. 2107773946. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 14 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 28 Ιανουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην Αίθουσα Γουναρόπουλου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, Πλατεία Κοτζιά. Το 

1937, ο Δήμος Αθηναίων αναθέτει στους ζωγράφους Γουναρόπουλο και Κόντογλου την τοιχογράφηση του 

Δημαρχείου. Ο Γουναρόπουλος, δημιουργεί  μια μοναδική τοιχογραφία 113 τετραγωνικών μέτρων, 

χρησιμοποιώντας χρώματα λαδιού και κερί, που αναπαριστά την ιστορία της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι 

εκείνη την περίοδο. Στην αίθουσα συνεδριάσεων Γουναρόπουλου και πιθανότατα στην αίθουσα Κόντογλου, θα 

ξεναγηθούμε από την κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή. 

Συνάντηση στην είσοδο του Δημαρχείου, Αθηνάς 63. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα αυστηρά. Συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Σπύρος Παπαλουκάς. Σχέδια και μελέτες από ιδιωτικές συλλογές» που 

οργανώνει το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) στο Μέγαρο Εϋνάρδου. Η έκθεση παρουσιάζει 

περίπου 200 σχέδια και μελέτες του Σπύρου Παπαλουκά (1892–1957), από εννέα ιδιωτικές συλλογές τα οποία 

καλύπτουν όλες σχεδόν τις περιόδους της καλλιτεχνικής του δημιουργίας Θα ξεναγηθούμε από τον κ. Μάρκο 

Καμπάνη, Επιμελητή. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο και το Αρχείο Παξινού-Μινωτή που επίσης 

στεγάζονται στο Μέγαρο Εϋνάρδου. Εκεί θα δούμε ενθυμήματα από τη ζωή και τη σταδιοδρομία της Κατίνας 

Παξινού καθώς και προσωπικά αντικείμενα του Αλέξη Μινωτή. Θα ξεναγηθούμε από την κ. Σοφία Πελοποννησίου, 

Μουσειολόγο. Μετά θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, έργο του Λύσανδρου 

Καυταντζόγλου. Στο Ιερό και στον τρούλο σώζονται τοιχογραφίες του Αναστάσιου Λουκίδη, ο οποίος εργάσθηκε 

με βοηθούς τον Φώτη Κόντογλου και τον Δημήτριο Δήμα. Θα ξεναγηθούμε από υπεύθυνο. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μεγάρου, Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου, τηλ. 2105223101. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 21 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, ώρα 09.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Νέου Φαλήρου, ο πρώτος Σταθμός παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος λειτούργησε από το 1903 έως το 1972. Ο ΑΗΣ Νέου Φαλήρου συγκαταλέγεται στα 

πρώτα βιομηχανικά συγκροτήματα της πρωτεύουσας, που κηρύσσονται διατηρητέα και συνεχίζει από το 1986 να 

αποτελεί ένα εμβληματικό μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς με γνωρίσματα, που το καθιστούν από τα ελάχιστα 

σωζόμενα δείγματα του είδους στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τον νέο ατμοηλεκτρικό 
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σταθμό του Αγίου Γεωργίου στο  Κερατσίνι, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία το 1929. Στη συνέχεια επεκτάθηκε, 

εκσυγχρονίστηκε και λειτούργησε ως το 2017. Θα ξεναγηθούμε από την κ. Μαρία Μαυροειδή, Ιστορικό και 

Βιομηχανική Αρχαιολόγο. 

Κόστος συμμετοχής: € 20 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 23 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 
► Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου από τις 09.30πμ: δηλώσεις συμμετοχής στο Ταξειδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ, κ. 

Ηλία Χρόνη, τηλ. 2103290152, για την πενθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (21-25 Μαρτίου). 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουθεί στις σελίδες 7 & 8. 

 

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «ΥΦΑΝΣΕΙΣ. Ζωγραφική και Ταπισερί στην Ελλάδα από το 1960 έως σήμερα», 

που φιλοξενεί το Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138. Η έκθεση αφορά στη σύζευξη ζωγραφικής και ύφανσης και 

στη δημιουργία μιας παράλληλης οπτικής πάνω σε έργα Ελλήνων καλλιτεχνών και τις αντίστοιχες ταπισερί και τα  

χειροποίητα handtufted χαλιά, που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Θα ξεναγηθούμε από τους 

Επιμελητές της έκθεσης κ. Ειρήνη Οράτη και κ. Κωνσταντίνο Παπαχρίστου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138, τηλ. 2103453113. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα 

PLAYMOBIL», που φιλοξενεί το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Παρουσιάζονται πάνω από 20 μικρά και μεγάλα 

διοράματα (τρισδιάστατες απεικονίσεις σκηνών), κατασκευασμένα από φιγούρες και εξαρτήματα PLAYMOBIL, τα 

οποία απεικονίζουν σκηνές από την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα των αρχών του 19ου αιώνα και γεγονότα της 

Επανάστασης του 1821. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή της έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Πλ. Κολοκοτρώνη, τηλ. 210 3237617. 

Συμμετοχή έως 30 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος.  

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, ένα μουσείο 

αφιερωμένο στην εξέλιξη της πόλης της Αθήνας κατά τους νεότερους χρόνους, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την 

ιστορία του ελληνικού κράτους, καθώς υπήρξε η πρώτη κατοικία του βασιλικού ζεύγους, το «Παλαιό Παλάτι», 

όπως συχνά το αποκαλούσαν οι Αθηναίοι. Στις συλλογές και τους χώρους του Μουσείου θα ξεναγηθούμε από την 

κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Παπαρρηγοπούλου 5-7, τηλ. 2103231387. 

Είσοδος: € 3 πληρωτέα επί τόπου.  

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1874 και 

χτίστηκε με σχέδια του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. Με το πρόγραμμα ερευνών του, την πλούσια βιβλιοθήκη 

του με τους 75.000 τόμους, και το μεγάλο φωτογραφικό του αρχείο, το Γερμανικό Ινστιτούτο της Αθήνας είναι 

ένας σημαντικός συντελεστής για τη μελέτη της ελληνικής αρχαιολογίας. Για τις δράσεις του Ινστιτούτου και την 

αρχιτεκτονική του κτηρίου, θα μας μιλήσει ο κ. Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Επιμελητής. 

Σημείωση: το κτίριο ΔΕΝ διαθέτει ανελκυστήρα. 

Συνάντηση στην είσοδο του Ινστιτούτου, Φειδίου 1, τηλ. 2103307400. 

Συμμετοχή έως 30 άτομα. Συνοδεύει η κ. Φρύνη Παπαλημναίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 
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Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Από τον κόσμο του Ομήρου. Τήνος και Κυκλάδες στη Μυκηναϊκή εποχή» που 

φιλοξενεί το Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα ευρήματα του σπάνιου για 

ολόκληρο το Αιγαίο μυκηναϊκού θολωτού τάφου στην Αγία Θέκλα, στην Τήνο, τον οποίο ανέσκαψε ο Γεώργιος 

Δεσπίνης το 1979. Τα πολύτιμα ευρήματά του αντικατοπτρίζουν το υψηλό πολιτισμικό επίπεδο της εποχής και  

αναδεικνύουν πτυχές του Μυκηναϊκού πολιτισμού, ο οποίος δικαίως μπορεί να θεωρηθεί από τους λαμπρότερους 

στην ιστορία της Ευρώπης. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή της έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Σοφία Ματσούκα 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Έργα κινεζικής τέχνης από το τη Συλλογή Ι. & Δ. Πασσά» που φιλοξενεί το 

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο. Η έκθεση παρουσιάσει για πρώτη φορά την άγνωστη κινεζική τέχνη της 

μικρογλυπτικής σε πολύτιμους λίθους, όπως αυτή αποτυπώνεται στα εξαιρετικά έργα τέχνης από τη Συλλογή 

Πασσά, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τους συμβολισμούς και τα μηνύματα που κρύβονται πίσω από τις μορφές και 

τα διακοσμητικά μοτίβα. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή της έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Βασ. Σοφίας 22,  2132139517. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Ερριμμένες σκιές» που φιλοξενεί το Ίδρυμα Τσαρούχη στο Μαρούσι. 

Μέσα από έργα και σπουδές που ανήκουν στη συλλογή του Ιδρύματος καθώς και μέσα από γραπτές προσωπικές 

του μαρτυρίες παρουσιάζεται η μελέτη του καλλιτέχνη για το φως και ειδικά για τις ερριμμένες σκιές, με τις οποίες 

αρχίζει να ασχολείται τη δεκαετία του '50, δουλεύοντας τη σειρά έργων με τα καφενεία. Θα ξεναγηθούμε από την 

Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Νίκη Γρυπάρη. 

Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος, Πλουτάρχου 28, Μαρούσι, τηλ. 2108062636. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Φρύνη Παπαλημναίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ώρα 08.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Ημερήσια εκδρομή στη Σαλαμίνα. Εκεί θα μας υποδεχθεί η κ. Μαρία Μπούτση, Επιμελήτρια του Λαογραφικού 

Μουσείου Σαλαμίνας, η οποία θα μας συνοδεύσει και θα μας ξεναγήσει στο νησί ξεκινώντας από το Λαογραφικό 

Μουσείο και την εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, όπου βρίσκεται ο τάφος του Γεωργίου Καραϊσκάκη καθώς και 

έργα του ζωγράφου Πολυχρόνη Λεμπέση και του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 

Μονή Φανερωμένης (17ου αιώνα) και το αναστηλωμένο σπίτι του ποιητή Άγγελου Σικελιανού, το οποίο βρίσκεται 

στην παραλία της Μονής. Τέλος θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας, 

οι συλλογές του οποίου αποτελούνται ως επί το πλείστον από ευρήματα ανασκαφών σε όλη την έκταση του νησιού 

και καλύπτουν όλη τη διάρκεια της πλούσιας αρχαίας ιστορίας του. Θα ξεναγηθούμε από την κ. Άντα Κάτουλα, 

Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων. Θα γευματίσουμε σε ψαροταβέρνα της περιοχής και θα επιστρέψουμε 

στην Αθήνα αργά το απόγευμα. 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη. 

Κόστος συμμετοχής: € 35 (μεταφορά και εισιτήριο ferry-boat). 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Τετάρτη 4 Μαρτίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην Αρμενική Ορθόδοξη Εκκλησία στην οδό Κριεζή 10, Ψυρρή. Για την ιστορία της 

Αρμενικής θρησκείας και την αρχιτεκτονική του κτηρίου θα μας μιλήσει ο ιερέας της εκκλησίας Αγ. Γρηγόριος ο 

Φωτιστής. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων στην οδό Αγίων Ασωμάτων 

45 (5΄ περπάτημα). Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η μελέτη των Μύλων ως ένα πολύ σημαντικό τμήμα της 

προβιομηχανικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, το οποίο πρέπει να προβληθεί, να καταγραφεί και να διασωθεί. 

Θα ενημερωθούμε και θα ξεναγηθούμε από την κ. Μαρία Γρυπάρη, Αρχιτέκτονα.  
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Συνάντηση στην είσοδο της Αρμενικής Εκκλησίας, Κριεζή 10, Ψυρρή. 

Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Παρασκευή 6 Μαρτίου, ώρα 08.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Ημερήσια εκδρομή στον Ορχομενό, όπου θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στους αρχαιολογικούς χώρους και 

τα μνημεία της περιοχής. Στο Θολωτό τάφο του Μινύα, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μνημεία του 

είδους του και τη Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα, την μεγαλύτερη σε έκταση οχυρωμένη μυκηναϊκή ακρόπολη της 

Ελλάδος που έχει διατηρηθεί. Τελειώνοντας θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Σκριπούς (9ος αι.), το καθολικό της 

οποίας είναι κτισμένο επάνω σε ερείπια κτηρίων της μυκηναϊκής εποχής καθώς και αρχαίων ιερών. Θα 

ξεναγηθούμε από αρχαιολόγο της ΕΦΑ Βοιωτίας. Θα γευματίσουμε σε εστιατόριο της περιοχής και θα 

επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το απόγευμα. 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Σοφία Ματσούκα. 

Κόστος συμμετοχής: € 30 

Διαδρομή πούλμαν: Πλ. Ρηγίλλης – Ομόνοια – Λεωφ. Αθηνών – Εθνική Οδός Πατρών-Θεσσαλονίκης. 

Στην επιστροφή η πορεία θα είναι αντίστροφη. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

 

Τρίτη 10 Μαρτίου, Αίθριο Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, ώρα 19.30 

Ομιλία με θέμα «Η Αθήνα σε τροχιά αστικού εκσυγχρονισμού, 1875-1922. Πολεοδομική εξέλιξη και αρχιτεκτονική 

δημιουργία» της κυρίας Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ, ιστορικού της αρχιτεκτονικής και ομότιμης καθηγήτριας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ομιλία θα συνοδεύεται από παράλληλη προβολή διαφανειών. 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

Παρασκευή 13 Μαρτίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση  σε δύο μόνιμες εκθέσεις του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και συγκεκριμένα την 

έκθεση Κοσμημάτων, μία από τις σημαντικότερες στον κόσμο χάρη στην ποιότητα και τη μοναδικότητα των 

αντικειμένων που την αποτελούν καθώς και την έκθεση Γυάλινων, μια μικρή αλλά εκλεκτή επιλογή από γυάλινα 

αγγεία και σκεύη, που χρονολογούνται από τους γεωμετρικούς μέχρι και τους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Θα 

ξεναγηθούμε από αρχαιολόγο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, 2132144862 . 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 5 Μαρτίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 17 Μαρτίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Η περιπέτεια της ανθρώπινης μορφής στην ελληνική ζωγραφική του 20ού 

αιώνα» που φιλοξενεί το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Εθνική 

Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου. Πρόκειται για μια έκθεση με αριστουργήματα από τις πλούσιες 

συλλογές του Μουσείου, με θέμα την ανθρώπινη μορφή και τις ποικίλες μεταμορφώσεις της στην ελληνική 

ζωγραφική του 20ού αιώνα. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή της έκθεσης. 

Είσοδος € 4, πληρωτέα επί τόπου.  

Συνάντηση στην είσοδο, Βασ. Σοφίας 9 και Μέρλιν 1, 2103611206. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 9 Μαρτίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 19 Μαρτίου, ώρα 13.00 και  

Πέμπτη 26 Μαρτίου, ώρα 13.00 

Δύο επισκέψεις με ξενάγηση στο νέο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτι. 

Στο Μουσείο, το οποίο στεγάζει τη συλλογή έργων τέχνης του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή, εκτίθενται έργα 

τέχνης της νεότερης και σύγχρονης ευρωπαϊκής πρωτοπορίας: Σεζάν, Βαν Γκογκ, Γκογκέν, Μονέ, Ντεγκά, Ροντέν,  
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Τουλούζ Λοτρέκ, κ.ά, καθώς και έργα της ελληνικής πρωτοποριακής ζωγραφικής: Παρθένη, Μπουζιάνη, 

Βασιλείου, Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Τσαρούχη, Μόραλη, Τέτση κ.ά. 

Η ξενάγηση θα γίνει από επιμελήτρια του Μουσείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι, τηλ. 2107252895. 

Είσοδος € 5 πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 30 άτομα. Συνοδεύουν ο κ. Νίκος Καρράς και η κ. Φρύνη Παπαλημναίου αντιστοίχως. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 12 Μαρτίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

Σάββατο 21– Τετάρτη 25 Μαρτίου 

Πενθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 

 

Σάββατο 21/3: Αναχώρηση από Πλ. Ρηγίλλης στις 08.00 για Θεσσαλονίκη. Με ενδιάμεσες στάσεις θα φθάσουμε 

στον Πλαταμώνα, όπου θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο Κάστρο του Πλαταμώνα. Το κάστρο-πόλη 

της μεσοβυζαντινής περιόδου (10ος αι.) είναι κτισμένο νοτιανατολικά του Ολύμπου και ο Πύργος του, ο οποίος 

δεσπόζει πάνω στην εθνικό οδό, είναι ο πιο εντυπωσιακός ακρόπυργος που υπάρχει σε ελληνικό κάστρο. Στη 

συνέχεια θα μεταβούμε στον παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Παντελεήμονα,  ένα από τα πιο όμορφα και 

γραφικά χωριά του Ολύμπου. Σε απόσταση 500μ από το σημείο, που μπορεί να σταματήσει το πούλμαν μας είναι 

η πλατεία του χωριού, όπου θα γευματίσουμε. Φθάνοντας στη Θεσσαλονίκη  θα έχουμε το χρόνο να κάνουμε μια 

πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα σταματήσουμε  στη γωνία Αριστοτέλους και Εγνατία οδός και θα 

περιηγηθούμε το Μπέη Χαμάμ, το Χαμτζά Μπέη Τζαμί, τη Νέα Παραλία και τις Ομπρέλες του Γιώργου 

Ζογγολόπουλου. Κατόπιν θα κατευθυνθούμε προς το ξενοδοχείο μας Mediterranean Palace (5*). Το βράδυ 

ελεύθερο. 

 

Κυριακή 22/3: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε στις 08.45 για να επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο και το 

Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, με ευρήματα της ανασκαφικής έρευνας, που διηγούνται την ιστορία του 

συγκροτήματος της Αγοράς και έμμεσα την ιστορία της πόλης, από τον 3ο αιώνα πΧ έως σήμερα. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε τον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου (5ος αιώνας), τον Ι. Ν. Παναγιάς  Αχειροποιήτου, από τους αρχαιότερους 

χριστιανικούς ναούς σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, από τους σημαντικότερους 

παλαιοχριστιανικούς Βυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης. Κατόπιν θα επισκεφθούμε την Αψίδα του Γαλέριου, 

τη λεγόμενη σήμερα Καμάρα, από τα χαρακτηριστικότερα μνημεία της ύστερης αρχαιότητας. Στους χώρους και τα 

μνημεία θα ξεναγηθούμε από αρχαιολόγους της ΕΦΑ της Πόλης της Θεσσαλονίκης. Θα γευματίσουμε σε 

εστιατόριο της περιοχής και μετά θα περιηγηθούμε εξωτερικά το Κάστρο της Θεσσαλονίκης με τα επιβλητικά 

μεσαιωνικά βυζαντινά τείχη και φρούρια, τα οποία κυκλώνουν ακόμα και σήμερα ένα μέρος του κέντρου της 

πόλης. Κατόπιν θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερο. 

 

Δευτέρα 23/3: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε στις 08.45 για να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης με τις μοναδικές συλλογές αριστουργημάτων της αρχαίας ελληνικής τέχνης, που χρονολογούνται 

από την προϊστορική εποχή έως την ύστερη αρχαιότητα. Θα ξεναγηθούμε από υπεύθυνο του Μουσείου. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, ένα σύγχρονο μουσείο, το οποίο προσφέρει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα του Βυζαντινού πολιτισμού μέσα από τις πρωτότυπες εκθέσεις και την πολυσχιδή 

δραστηριότητά του. Τέλος θα επισκεφθούμε το Μουσείο του Λευκού Πύργου, το εμβληματικό μνημείο της 

Θεσσαλονίκης. Στα μουσεία και τους χώρους θα ξεναγηθούμε από Βυζαντινολόγο της ΕΦΑ της Πόλης της 

Θεσσαλονίκης. Αφού γευματίσουμε σε εστιατόριο της περιοχής θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.  Το απόγευμα 

θα μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα στα Λαδάδικα, τη γνωστή ιστορική συνοικία της πόλης. Το βράδυ ελεύθερο. 

 

Τρίτη 24/3: Μετά το πρωινό αναχωρούμε στις 08.45 για να επισκεφθούμε και να ξεναγηθούμε στο Εβραϊκό 

Μουσείο, το οποίο μέσα από τα κειμήλια και τα τεκμήρια που συγκεντρώνει, παρουσιάζει την ιστορία της 

Ισραηλιτικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Κατόπιν θα επισκεφθούμε το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, όπου 

θα ξεναγηθούμε από υπεύθυνο του χώρου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Ροτόντα, μνημείο που οικοδομήθηκε 

γύρω στο 306μΧ ως ναός του Δία ή του Καβείρου και μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό κατά τη διάρκεια των 

παλαιοχριστιανικών χρόνων. Εκεί θα ξεναγηθούμε από αρχαιολόγο της ΕΦΑ της Πόλης της Θεσσαλονίκης. Τέλος 

θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, το 
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οποίο ερευνά και μελετά τον παραδοσιακό πολιτισμό των τελευταίων αιώνων και χρόνων στον βορειοελλαδικό 

χώρο. Μετά το μεσημβρινό γεύμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα είμαστε ελεύθεροι. 

 

Τετάρτη 25/3: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με τις αποσκευές μας για να επισκεφθούμε και να ξεναγηθούμε 

στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων ΤΟΨΙΝ στον χώρο του οποίου διεξήχθησαν έντονες διαπραγματεύσεις που 

οδήγησαν στην τελική παράδοση της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες. Το Μουσείο φιλοξενεί πολεμικά κειμήλια, 

στρατιωτικές στολές, περίστροφα του ελληνικού στρατού κ.ά. Μετά την επίσκεψη αυτή θα συνεχίσουμε τη 

διαδρομή μας προς την Αθήνα και θα γευματίσουμε καθ’ οδόν. 

 

Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος. 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. 

 

Κόστος κατ’ άτομο σε Δίκλινο: € 490 

                  Μονόκλινο: € 690 

 

Διαδρομή πούλμαν: Πλ. Ρηγίλλης – Ομόνοια – Λεωφ. Αθηνών – Εθνική Οδός Πατρών-Θεσσαλονίκης.  

Στην επιστροφή θα ακολουθηθεί η αντίστροφη πορεία. 

 

Περιλαμβάνονται: 

• Μεταφορές και ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις στο Mediterranean Palace (5*) (www.mediterranean-palace.gr). 

• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 

• Συνοδός από το Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια για άτομα έως 75 ετών & ΦΠΑ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόρος διαμονής € 4 ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

• Γεύματα. 

• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου από τις 09.30πμ στο Ταξιδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ 

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

 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

http://www.mediterranean-palace.gr/

