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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 2020, η οποία ισχύει έως τον Μάρτιο 2021 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 2020, για όσα μέλη δεν την έχουν ήδη εξοφλήσει (χρυσή κάρτα με Ημ. Ληξ. 

03/2021), 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. 

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. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
 

 

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι, 

 

Η σύνταξη του προγράμματος εκδηλώσεων ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ –  ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 είχε ήδη ολοκληρωθεί, 

προτού τεθούν σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

(COVID -19). 

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας, στη συνεδρίασή του στις 12/3, και αφού έλαβε υπ’ όψη του τη διαμορφωμένη 

κατάσταση, αποφάσισε καταρχήν, να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τον μήνα 

ΑΠΡΙΛΙΟ και συγκεκριμένα: 

 

• Την επίσκεψη με ξενάγηση στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου 

Ανωγειανάκη - Κέντρο Εθνομουσικολογίας (8/4). 

• Την παρακολούθηση της Θεατρικής παράστασης «Κι από Σμύρνη …Σαλλονίκη» στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» 

            του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος (10/4). 

• Την επίσκεψη με ξενάγηση στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά, όπου εκτίθεται η 

            δωρεά μεταβυζαντινών εικόνων της Συλλογής Βελιμέζη (14/4). 

• Την αποκλειστική προβολή του ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού, «Η Αθήνα από την Ανατολή στη 

            Δύση, 1821-1896» στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1(22/4). 

• Την επίσκεψη με ξενάγηση στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) (24/4) 

• Την τετραήμερη εκδρομή στο Βόλο και τα χωριά του Πηλίου (29/4-2/5). 

 

 

► Οι παρακάτω προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, θα 

πραγματοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. 
 

 

 

► Δευτέρα 4 Μαΐου από τις 09.30: δηλώσεις συμμετοχής στο Ταξιδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ, κ. Ηλία 

Χρόνη, τηλ. 2103290152, για την τετραήμερη εκδρομή στο Μυστρά (28-31 Μαΐου). 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουθεί στις σελίδες 4 &5. 

 

 

 

Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Εκεί θα μας υποδεχθεί η Διευθύντρια του 

Ινστιτούτου κ. Χριστίνα Οικονομοπούλου και αρμόδιοι θα μας ενημερώσουν για το σημαντικότατο έργο του 

Ινστιτούτου, από την ίδρυσή του το 1920, μέχρι σήμερα. 

Συνάντηση στην είσοδο του Ινστιτούτου Βασ. Σοφίας 127, Αμπελόκηποι, τηλ. 2106478800. 

Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 27 Απριλίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 
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Πέμπτη 7 Μαΐου, Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, ώρα 19.30 

Ομιλία με θέμα «Η Ιστορία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας» του κυρίου Παντελή Βατάκη, Αξιωματικού 

Πολεμικής Αεροπορίας και μέλους μας. Η ομιλία θα συνοδεύεται από προβολή διαφανειών. 

 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

 

Δευτέρα 11 Μαΐου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην ανακαινισμένη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών στην 

Πανεπιστημιούπολη (Ζωγράφου). Η ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, λειτουργεί πιλοτικά 

από τον Ιανουάριο 2019 σε σύγχρονο χώρο 7.500τμ και στεγάζει μεγάλο αριθμό συλλογών, που καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων των ανθρωπιστικών σπουδών, σε πολλές γλώσσες και ποικίλες μορφές υλικού, 

καθώς επίσης και σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις και χειρόγραφα. Θα ξεναγηθούμε από Υπεύθυνο της 

Βιβλιοθήκης. 

Υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης με το αυτοκίνητο μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Η είσοδος γίνεται από την 

κεντρική πύλη, οδός Ούλοφ Πάλμε. Λεωφορειακές γραμμές: 608, 220, 221, 235, 250, Ε90. 

Συνάντηση στην είσοδο της Βιβλιοθήκης. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 5 Μαΐου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 14 Μαΐου, ώρα 13.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Βουλή των Ελλήνων. Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών», 

που διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στον εκθεσιακό χώρο της οδού Βασ. Σοφίας 11 & 

Σέκερη. Στην έκθεση, η οποία αφορά στον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, ξεδιπλώνεται η ιστορία και η 

λειτουργία του Κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα από το 1821 έως σήμερα. 

Συνάντηση στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου Βασ. Σοφίας 11 & Σέκερη. 

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 7 Μαΐου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 08.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

Ημερήσια εκδρομή στην αγροτουριστική μονάδα ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ στο Ψάρι Γορτυνίας στην Αρκαδία. Ο 

εμπνευστής της «Αρκαδιανής» κ. Μάκης Παπούλιας, φιλοδοξώντας να μεταφέρει το μήνυμα του αρκαδικού 

τρόπου ζωής, δημιούργησε έναν χώρο όπου στεγάζεται βιοτεχνία με τοπικά προϊόντα, λαχανόκηπος εστιατόριο, 

βιβλιοθήκη με 650 βιβλία μαγειρικής από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, καθώς και Μουσείο Δημοτικής 

Εκπαίδευσης που εγκαινιάσθηκε πρόσφατα. Θα ξεναγηθούμε και θα περιηγηθούμε στους χώρους της μονάδας 

από τον κ. Παπούλια και θα γευματίσουμε στο εστιατόριο της «Αρκαδιανής». Μετά το γεύμα θα 

κατευθυνθούμε προς την Καρύταινα για καφέ και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το απόγευμα. 

Κόστος συμμετοχής: € 45 (μεταφορά & γεύμα στο εστιατόριο της αγροτουριστικής μονάδας). 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 8 Μαΐου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 19 Μαΐου, ώρα 10.30 

Περιήγηση με ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, το σημαντικότερο νεκροταφείο της 

αρχαίας Αθήνας, όπου οι αρχαιότεροι τάφοι χρονολογούνται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (2700-2000 

π.Χ.). Η λειτουργία του νεκροταφείου συνεχίστηκε αδιάκοπα στον ίδιο χώρο έως περίπου τον 6ο αι. μ.Χ. 

Συγχρόνως, ο Κεραμεικός υπήρξε περιοχή εγκατάστασης αγγειοπλαστών και αγγειογράφων και ο κύριος τόπος 

παραγωγής των περίφημων αττικών αγγείων, καθώς τα αργιλώδη εδάφη που περιβάλλουν τον μικροσκοπικό 

ποταμό Ηριδανό, ήταν κατάλληλα για την κατασκευή τους. Θα ξεναγηθούμε από την κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή. 

Είσοδος: € 4 πληρωτέα επί τόπου. 

Συνάντηση στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, Ερμού 148. (Μετρό & Ηλεκτρικός: σταθμός «Θησείο»). 

Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 12 Μαΐου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 
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Παρασκευή 22 Μαΐου, ώρα12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Επιγραφικό Μουσείο, όπου φυλάσσονται 14.078 επιγραφές, γραμμένες κατά κύριο 

λόγο στην ελληνική γλώσσα. Καλύπτουν την περίοδο από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους έως τους 

παλαιοχριστιανικούς και προέρχονται κυρίως από την Ελλάδα. Θα ξεναγηθούμε από αρχαιολόγο του Μουσείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Τοσίτσα 1, τηλ. 2108232950. 

Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 15 Μαΐου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

Τρίτη 26 Μαΐου, ώρα 13.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Δι’ αυτά πολεμήσαμεν… Αρχαιότητες και Ελληνική 

Επανάσταση» που φιλοξενεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα 

εορτασμού για τη επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και εστιάζει στην πολυσήμαντη 

σχέση του ελληνικού λαού με τις αρχαιότητες, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον προχωρημένο 18ο αι. και εξής. 

Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή της έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Τοσίτσα 1, τηλ. 2132144800 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 28 – Κυριακή 31 Μαΐου 

Τετραήμερη εκδρομή στο Μυστρά 

 

Πέμπτη 28/5: Αναχώρηση από την Πλ. Ρηγίλλης στις 08.00. Με ενδιάμεσες στάσεις θα φθάσουμε στη Σπάρτη 

στις 12.30 περίπου και θα επισκεφθούμε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) Λακωνίας, όπου θα 

ξεναγηθούμε από την κ. Πέπη Γαβαλά, Ιστορικό-Αρχειονόμο. Μετά το γεύμα θα επισκεφθούμε ένα μικρό 

ανασκαμμένο μνημειακό σύνολο που προσφάτως αποδόθηκε στο κοινό: το σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό του 

10ου αι., το ρωμαϊκό/βυζαντινό λουτρώνα και τον τρίκογχο ναό με τα μαρμαροθετημένα δάπεδα στη ρίζα του 

λόφου της ακρόπολης. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε την πόλη της Σπάρτης, όπου διατηρούνται πολυάριθμα 

δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, τυπικά δείγματα του κλασικισμού. 

Κατόπιν θα κατευθυνθούμε προς το ξενοδοχείο μας, ΜΑΝΙΑΤΗΣ στο κέντρο της πόλης. Το βράδυ ελεύθερο. 

Παρασκευή 29/5: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Μυστρά. Θα παρακολουθήσουμε την επιμνημόσυνη 

τελετή, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Μητρόπολη του Αγίου Δημητρίου για τους πεσόντες κατά την 

Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Μετά το πέρας της τελετής θα ξεναγηθούμε στα εκκλησιαστικά και τα 

κοσμικά κτήρια της Κάτω Χώρας. Θα γευματίσουμε σε τοπικό εστιατόριο με θέα την κοιλάδα του Ευρώτα. Το 

απόγευμα ελεύθερο. 

Σάββατο 30/5: Μετά το πρωινό μετάβαση και πάλι στο Μυστρά, όπου θα ξεναγηθούμε στο παλαιότερο κτίσμα 

του οικισμού, το κάστρο του Γουλιέλμου Β΄ Βιλλαρδουίνου και στη συνέχεια, στους ναούς, τις μονές, τα 

ανάκτορα, τις κατοικίες της Άνω Χώρας. Θα επιστρέψουμε στη Σπάρτη όπου θα γευματίσουμε. Το απόγευμα θα 

ξεναγηθούμε από αρμόδιο στο Μουσείο της Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 

Πειραιώς (ΠΙΟΠ), όπου με εξαιρετική σαφήνεια και πληρότητα παρουσιάζεται διαχρονικώς, η σημασία του 

πολύτιμου αυτού προϊόντος της ελληνικής γης σε όλες τις εκφάνσεις του βίου. Το βράδυ ελεύθερο. 

Κυριακή 31/5: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με τις αποσκευές μας και θα κατευθυνθούμε προς τα 

Χρύσαφα, ένα ημιορεινό χωριό 15χλμ. Ανατολικώς της Σπάρτης, όπου θα ξεναγηθούμε σε δύο βυζαντινούς 

ναούς, της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας (όπου διατηρήθηκε σημαντικό τοιχογραφικό σύνολο του 1290) και του 

παρακείμενο Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, με τοιχογραφίες του 1367/8. Κατόπιν, θα συνεχίσουμε τη διαδρομή 

μας προς την Αθήνα και θα γευματίσουμε καθ’ οδόν. 

 

Ξεναγεί ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος, Βυζαντινολόγος 

Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ. 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. 

 

Κόστος κατ’ άτομο σε Δίκλινο:  €340 

        Μονόκλινο:   €410 

 

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

Στην επιστροφή θα ακολουθηθεί η αντίστροφη πορεία. 
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Περιλαμβάνονται: 

• Μεταφορές και ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε standard δωμάτια, στο ξενοδοχείο ΜΑΝΙΑΤΗΣ 3*, www.maniatishotel.gr  

• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 

• Συνοδό από το Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ. 

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

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόρος διαμονής €1,50 ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση 

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

• Είσοδοι σε μουσείο, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

• Γεύματα. 

• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 4 Μαΐου από τις 09.30πμ στο Ταξιδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ 

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

 

Τετάρτη 3 Ιουνίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη, η οποία αποτελείται 

από 50 συλλογές που περιλαμβάνουν  κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα, παρουσιάζοντας ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του έργου του Ηλία Λαλαούνη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την περιοδική έκθεση 

«Η Ιστορία του σύγχρονου Τσέχικου Κοσμήματος», μια επισκόπηση της καλλιτεχνικής κοσμηματοποιίας από την 

Τσεχική Δημοκρατία, με εξέχοντες καλλιτέχνες από την γενιά του 1930 μέχρι και τη Γενιά Ζ. Θα ξεναγηθούμε 

από την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ. Ελένη Μάστορα. 

Είσοδος € 5 πληρωτέα επί τόπου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, οδός Καλλισπέρη και Καρυατίδων γωνία. Τηλ. 2109221044. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 25 Μαΐου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 09.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας (114 Πτέρυγα Μάχης) η οποία χρησιμοποιήθηκε 

ως βοηθητικό αεροδρόμιο κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ΄50. Τότε, με 

τη συμβολή του ΝΑΤΟ, αναβαθμίστηκε σε κυρίως αεροδρόμιο. Η 114 ΠΜ οργανώθηκε τον Αύγουστο του ΄56 

και έχει ως αποστολή τη διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας για την ανάληψη 

και την επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων. Θα ξεναγηθούμε και θα ενημερωθούμε από αρμόδιους 

της Βάσης. Θα γευματίσουμε σε ταβέρνα της περιοχής και θα επιστρέψουμε στη Αθήνα αργά το απόγευμα. 

Κόστος συμμετοχής: € 25 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 27 Μαΐου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Τετάρτη 10 Ιουνίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Ναό της Θεοτόκου Γοργοεπήκοου και 

Αγίου Ελευθερίου, γνωστός και ως μικρή Μητρόπολη. Για την ιστορία και την αρχιτεκτονική των δύο αυτών 

σημαντικότατων ναών της πόλης μας, θα μας μιλήσει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος, βυζαντινολόγος. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 2 Ιουνίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Παρασκευή 12 Ιουνίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση φωτογραφίας του Τάσου Βρεττού, που φιλοξενεί το Μουσείο Μπενάκη 

Πειραιώς 138. Στην έκθεση θα ξεναγηθούμε από τον καλλιτέχνη. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 4 Ιουνίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 16 Ιουνίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στον Ι. Ν. Γεννήσεως Χριστού στου Ψυρρή, ο οποίος θεωρείται από τους πιο 

παλιούς ναούς των Αθηνών και τους πιο καλά διατηρημένους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Ι. Ν. 

http://www.maniatishotel.gr/
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Αγίων Αναργύρων (17ος αιώνας) καθώς και το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη της Κολώνας. Θα 

ξεναγηθούμε από την κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή. Συνάντηση στην είσοδο του Ι.Ν. Γεννήσεως Χριστού, οδός 

Χριστοκοπίδου 1.  

Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 11 Ιουνίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 18 Ιουνίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «TAKIS» (Παναγιώτης Βασιλάκης, 1925-2019), που φιλοξενεί το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης. Ο Takis, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους καλλιτέχνες του 20ου 

αιώνα, με περισσότερα από εβδομήντα χρόνια δημιουργίας.  Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την 

Tate Modern και συγκεντρώνει μια επιλογή έργων του από το 1950 μέχρι τις αρχές του 2000. Θα ξεναγηθούμε 

από επιμελητή της έκθεσης. 

Είσοδος € 10 πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 30 άτομα αυστηρά. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 15 Ιουνίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, ώρα 19.30 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΒΡΑΔΙΑ  
στον κήπο του 

Μουσείου Παιχνιδιών στο Παλαιό Φάληρο 

με 

Παρουσίαση του βιβλίου  

«Ο Σκαθάρης και το Ξωτικό» της Μαρίας Αργυριάδη 

που εκδόθηκε με αποκλειστικό χορηγό το Σωματείο μας 

 

Θα υπάρχει ζωντανή μουσική με την επιμέλεια 

του Δημήτρη και της Όλγας Αβαδέλου 

(κιθάρα & ακορντεόν) 

 

 

Συμμετοχή € 30 (είσοδος, ποτό & ελαφρά εδέσματα) 

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

 
 

Μουσείο Παιχνιδιών (παράρτημα Μουσείου Μπενάκη) 

Λεωφ. Ποσειδώνος 14 & Τρίτωνος 1, Παλαιό Φάληρο 

 

 

Πέμπτη 25 Ιουνίου, ώρα 10.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά. Εκεί θα επισκεφθούμε τη μόνιμη 

έκθεση «Πίστη και Τέχνη. Επιλεγμένες εικόνες από τη Συλλογή Αιμιλίου Βελιμέζη», όπου παρουσιάζονται 

εξήντα οκτώ μεταβυζαντινές εικόνες 15ου – 19ου αιώνα από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου και 

προέρχονται κυρίως από τη Συλλογή Βελιμέζη, η οποία δημιουργήθηκε από τον Αιμίλιο Βελιμέζη την περίοδο 

1934-1946. Θα ξεναγηθούμε από τους κ. Χρ. Μαργαρίτη και Αλ. Μακρή.  Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 

Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος η οποία διαθέτει μοναδικές συλλογές από σπάνια βιβλία, παλαίτυπα καθώς 

και 115 αρχέτυπα, έργα των πρώτων χρόνων της τυπογραφίας. Θα ξεναγηθούμε από υπεύθυνο του χώρου. 

Κόστος συμμετοχής: € 15. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 17 Ιουνίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


