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Η σύνθεση του  Νέου Διοικητικού Συμβούλιου  των Φίλων για το 2020 – 2021, 

που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες στις 30/6/2020 και τη συγκρότηση σε Σώμα 

 
                                      Πρόεδρος: Γιώργος Πισιμίσης 

                                        Α  ́Αντιπρόεδρος: Σταύρος Αρβανιτόπουλος 

                                        Β  ́Αντιπρόεδρος:           Μαρία Μπενία 

                                        Γεν. Γραμματεύς: Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου 
                                                        Ταμίας: Αθηνά Κυρτάτα 

                                                          Μέλη:  Νίκος Βασιλάτος, Σοφία Ματσούκα, Φρύνη Παπαλημναίου, 

                                                                               Τίνα Στέα 
 

                         Επιτροπή Υποψηφιοτήτων:          Γιάννης Δρίβας, Φαίδρα Πιτταρά, Φανή Βαφιαδάκη 

 

 
 

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, 
 

Οι Φίλοι, με την υποχρεωτική επίδειξη της Ταυτότητας Μέλους, απολαμβάνουν τα εξής προνόμια: 

 

  Eλεύθερη είσοδο, μαζί με ένα συνοδό μη μέλος (ΝΕΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ), στις μόνιμες συλλογές και τις 

περιοδικές εκθέσεις στο Μουσείο Μπενάκη και τα Παραρτήματά του. 

  10% έκπτωση στα αντικείμενα όλων των Πωλητηρίων του Μουσείου Μπενάκη. 

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

Μουσείου. 

  10% έκπτωση σε όλα τα Κυλικεία του Μουσείου.  

 

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 ημερήσιες 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 εγκαίρως τη Γραμματεία 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.  

 Ειδικά σε αυτό το πρόγραμμα και για την ενίσχυση του Σωματείου μας που επλήγη από την πανδημία, 

προβλέπεται η καταβολή ποσού 5 ευρώ στις εκδηλώσεις μας, όπου δεν υπάρχει άλλο κόστος συμμετοχής. 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2018 

3 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για τις εκδρομές και τα ταξίδια ισχύουν τα παρακάτω: 

 

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

και δεν θα παρεκκλίνει απ’ αυτήν. Η επιβίβαση και η αποβίβαση μπορεί να γίνει μόνο επί της διαδρομής και εφ’ 

όσον έχει προηγηθεί συνεννόηση με το γραφείο ταξιδιών ή τον συνοδεύοντα.  

β. Οι θέσεις στο πούλμαν θα καταλαμβάνονται κατά την αναχώρηση με σειρά προσέλευσης. Κατά την επιστροφή 

στις ημερήσιες εκδρομές, υποχρεωτικά όσοι βρέθηκαν στις μπροστινές θέσεις, θα μετακινούνται στις πίσω. 

γ. Ελάχιστη συμμετοχή για την πραγματοποίηση ημερήσιων εκδρομών είναι τα 20 άτομα. Σε αντίθετη περίπτωση, 

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

δ. Οι 4 θέσεις αμέσως πίσω από τη θέση του συνοδηγού θα κρατούνται για τους συνοδεύοντες την εκδήλωση.  

ε. 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. 

 

 

 

 

Γνωστοποιείται στα Μέλη μας ότι σε όλες τις εκδηλώσεις του Προγράμματος, σε εσωτερικούς  

και εξωτερικούς χώρους  καθώς και στις μετακινήσεις μας με πούλμαν, θα εφαρμόζονται πιστά  

οι εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις λόγω του κορωνοϊού (μάσκες, απολυμαντικά, 

αποστάσεις, περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων, κ.λπ.). 
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A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ 

 

16/9 :     Μουσείο Μπενάκη – Συλλογή Σχεδίων, Ζωγραφικής & Χαρακτικών 

23/9:     Βουλή των Ελλήνων «Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών» 

29/9 :     Εθνική Βιβλιοθήκη «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» 

 

2/10:     Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Κηφισιά) & γεύμα στο «NATU» 

6/10 :     Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης 

13/10:   Βόλτα στην Πλάκα και τα Αναφιώτικα 

18/10:   Βόλτα στην Κηπούπολη, περιοχή Κυπριάδου. 

20/10:   Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα, έκθεση «Λήδα Κοντογιαννοπούλου»  

30/10:   Διαδραστικός-εκθεσιακός χώρος υφαντού «Υφαίνειν»  

 

4/11 :     Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου – Γκάζι 

10/11:   Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμεικού  

13/11:   Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης «Κλασική Συλλογή» & «Κυπριακή Συλλογή» 

19/11:   ΜΕΝΤΗΣ – έκθεση της Κατερίνας Κατσιφαράκη «ΟΙΚΟΙΟ-ΟΙΚΕΙΝ» 

27/11:   Βυζαντινό Μουσείο – Μόνιμη συλλογή Παλαιοχριστιανικών ευρημάτων 

 

2/12 :     Επιγραφικό Μουσείο 

10/12:   Μητρόπολη Αθηνών & Γοργοεπήκοος (Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου) 

16/12:   Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» (Φιλοθέη) 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

 

20/9:     Μεσαιωνικός Πύργος Βασιλικού και ξενάγηση-οινογευσία στο Οινοποιείο του Κτήματος 

             Avantis στη Χαλκίδα 

26/9:     Πύργος Βασιλίσσης και Βιολογικός Αμπελώνας του Κτήματος, Ίλιον 

 

9/10 :     Μνημεία της περιοχής «Αχαρνές – Μενίδι» 

23/10:   Ιερά Μονή Δαφνίου 

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 

 

8/12:    Ημερίδα με θέμα «Οικία – Μέγαρο – Μουσείο. Ένα κτήριο, τρεις αιώνες. Η ιστορία του 

κεντρικού κτηρίου του Μουσείου Μπενάκη από την ανέγερσή του έως σήμερα». 
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B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 
Επίσκεψη με ξενάγηση στη μόνιμη Συλλογή Ζωγραφικής, 

Σχεδίων και Χαρακτικών του Μουσείου Μπενάκη. Τον πυρήνα 

της Συλλογής αποτελούν έργα από την προσωπική συλλογή του 
Αντώνη Μπενάκη, ενώ ο κορμός της συγκροτήθηκε κατά 

μεγάλο μέρος από τη δωρεά του Δαμιανού Κυριαζή (1953) και 

εμπλουτίστηκε με δωρεές και κληροδοτήματα πολλών άλλων 

φίλων του Μουσείου. Περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής και 
χαρακτικής κατά κύριο λόγο Ευρωπαίων καλλιτεχνών από τον 

17ο έως τον 19ο αι., καθώς και έργα Ελλήνων ζωγράφων των 

19ου και 20ού αι. 
Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Βασ. Σοφίας & Κουμπάρη 1. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 10 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 09.00 από Πλ. Ρηγίλλης 
Ημερήσια εκδρομή στην περιοχή της Χαλκίδας. Θα 

επισκεφθούμε τον Μεσαιωνικό Πύργο Βασιλικού ο οποίος 

σώζεται ακέραιος στο ΒΔ. τμήμα του ομώνυμου οικισμού, σε 
στρατηγική θέση κοντά στις όχθες του ποταμού Λήλαντα. 

Πρόκειται για ένα ογκώδες, τετράγωνης κάτοψης κτίσμα, 

τυπικό δείγμα της αμυντικής αρχιτεκτονικής στην Εύβοια κατά 

την περίοδο της Λατινοκρατίας. Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. 
Φανή Σταυρουλάκη, αρχαιολόγο της ΕΦΑ Ευβοίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κτήμα Αβαντίς. Θα 

ξεναγηθούμε στους χώρους του οινοποιείου και την κάβα, θα μας παρουσιάσουν τα καλλυντικά που παράγουν 

και τέλος θα γευθούμε 5 από τα εκλεκτά κρασιά της παραγωγής του Κτήματος, τα οποία θα συνοδεύσουμε με μια 
μεγάλη ποικιλία τυριών. Θα επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το απόγευμα. 

Κόστος συμμετοχής: € 35 (μεταφορά, ξενάγηση & οινογευσία) 

Συμμετοχή έως 33 άτομα. Συνοδεύει η κ. Μαρία Μπενία. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 (α  ́ομάδα) 
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 13.00 (β  ́ομάδα) 

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. Θα 

ξεναγηθούμε από επιμελητή της έκθεσης. 

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

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 8 άτομα η κάθε ομάδα. Συνοδεύουν ο κ. Νίκος Βασιλάτος και η κ. Τίνα Στέα αντίστοιχα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
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Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 09.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Περιήγηση στον Πύργο Βασιλίσσης (εξωτερικά και 

εσωτερικά) στο Ίλιον, ο οποίος αποτελεί εθνικό μνημείο της 
πρόσφατης ιστορίας της Ελλάδος (η είσοδος στον 2ο όροφο του 

Πύργου θα γίνει χωρίς παπούτσια). Στη συνέχεια θα γίνει 

ξενάγηση στον Βιολογικό Αμπελώνα του κτήματος καθώς και 
στο Οινοποιείο – Εμφιαλωτήριο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί με 

γευστική δοκιμή των βιολογικών κρασιών του κτήματος, η 

οποία θα συνοδεύεται από μεζέδες. Την ιστορική ξενάγηση 

στον Πύργο θα κάνει ο κ. Βασίλης Κουτσαβλής, Πρόεδρος του 
Συλλόγου των Φίλων του Κτήματος Τατοΐου, και την ξενάγηση στο κτήμα θα κάνει η οινολόγος κ. Ελευθερία 

Κονόμη. Επιστροφή στην Αθήνα γύρω στις 14.00. 

Κόστος συμμετοχής: € 25 (μεταφορά, ξενάγηση, οινογευσία). 
Συμμετοχή έως 30 άτομα (σε ομάδες των 15 ατόμων). Συνοδεύει η κ. Φρύνη Παπαλημναίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00  

Επίσκεψη με ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος, η οποία στεγάζεται πλέον στο Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψής μας θα ενημερωθούμε για την 
ιστορία της ΕΒΕ από την αρχή της λειτουργίας της έως 

και τη μετεγκατάστασή της στο ΚΠΙΣΝ, για τη 

μετάβασή της στη νέα ψηφιακή εποχή καθώς επίσης και για τις νέες υπηρεσίες, τη δυνατότητα πρόσβασης και 
χρήσης αυτών. Η ξενάγηση διαρκεί 1 ώρα και ακολουθεί διαδρομή, που περιλαμβάνει συνεχές περπάτημα στους 

χώρους της ΕΒΕ,  χρήση σκαλοπατιών, καθώς και χρήση εσωτερικών ή/και εξωτερικών ανελκυστήρων.  

Συνάντηση στην είσοδο της ΕΒΕ. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 
Συμμετοχή έως 20 άτομα (σε ομάδες των 10 με παράλληλη ξενάγηση). Συνοδεύει η κ. Τίνα Στέα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 
 

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και στο Κέντρο Γαία στην 

Κηφισιά. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας φιλοξενεί 

εκθέματα τεσσάρων βασικών τομέων: χερσαία ζωολογία, 

βοτανική, υδροβιολογία και ορυκτολογία-παλαιοντολογία. Το 
Κέντρο Γαία παρουσιάζει τη λειτουργία του πλανήτη Γη εδώ 

και εκατομμύρια χρόνια, καθώς και τη σημερινή κατάσταση, 

με τις παρεμβάσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Η ξενάγηση θα 
γίνει από υπευθύνους των τμημάτων. Στη συνέχεια θα  

γευματίσουμε  στο εστιατόριο NATU, στον προαύλιο χώρο του Μουσείου (έξοδα ατομικά). 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Λεβίδου 13, Κηφισιά, τηλ. 210 8015870. 

Είσοδος: € 6 πληρωτέα επί τόπου. 
Συμμετοχή έως 24 άτομα (σε ομάδες των 8 ατόμων). Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
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Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της 

Ακρόπολης. Στην Ακρόπολη και τις Κλιτύες θα ξεναγηθούμε 
από αρχαιολόγο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 

Ακρόπολης (ΥΣΜΑ). 

Συνάντηση στα εκδοτήρια εισιτηρίων της οδού Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου. 

Είσοδος: € 10 πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 15 άτομα. Συνοδεύει η κ. Σοφία Ματσούκα. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 

 
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώρα 09.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη στα μνημεία της περιοχής των Αχαρνών: στο θολωτό 

τάφο του Μενιδίου, τον εντυπωσιακότερο και καλύτερα 
διατηρημένο της Αττικής, δημιούργημα του 14ου-13ου αι. π.Χ., 

καθώς και στην Αρχαιολογική Συλλογή, η οποία περιλαμβάνει 

τα πιο αντιπροσωπευτικά ευρήματα της περιοχής των Αχαρνών, 
από τη νεολιθική εποχή έως τα βυζαντινά χρόνια. Στη συνέχεια 

μετάβαση στην περιοχή της Βαρυμπόμπης και ξενάγηση στον 

τύμβο της Καμβέζας, επιβλητικό οικογενειακό ταφικό περίβολο 

του τέλους του 5ου αι. π.Χ., όπου ανεσκάφησαν τέσσερεις τάφοι, 
ο ένας εκ των οποίων αποδίδεται στον τραγικό ποιητή Σοφοκλή. 

Θα μας ξεναγήσει η Αρχαιολόγος της ΕΦΑ Δυτικής Αττικής, κ. Ειρήνη Αναγνωστοπούλου. Κατόπιν θα 

επιστρέψουμε στις Αχαρνές και θα ξεναγηθούμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Οι συλλογές του 
περιλαμβάνουν στοιχεία της οικοσκευής, ενδυμασίες και κοσμήματα από τις Αχαρνές και άλλες περιοχές της 

χώρας, εργαλεία παραδοσιακών επαγγελμάτων, καθώς και προσωπικά αντικείμενα του ιδρυτή του Παντείου 

Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρου Πάντου. Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Πηνελόπη Δαμιανίδου, Υπεύθυνη του 

Μουσείου. Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής (έξοδα ατομικά) και επιστροφή αργά το απόγευμα. 
Κόστος συμμετοχής: € 25. 

Συμμετοχή έως 30 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
 

 

 
Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Περιήγηση με ξενάγηση στην αρχαιότερη συνοικία του δυτικού 

πολιτισμού, την Πλάκα. Θα ξεκινήσουμε από το Χορηγικό 

Μνημείο του Λυσικράτους, θα περπατήσουμε τον αρχαιότερο 
δρόμο της Ευρώπης την οδό Τριπόδων, θα επισκεφθούμε στον Αγ. 

Νικόλαο Ραγκαβά και το γραφικό Μετόχι του Παναγίου Τάφου 

και θα καταλήξουμε στα Αναφιώτικα. Θα ξεναγηθούμε από την 
κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή. 

Συνάντηση στην Πλατεία Λυσικράτους. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 
Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει η κ. Τίνα Στέα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 
 

 

 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2018 

8 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 
Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Ιστορικός περίπατος στην Κηπούπολη Κυπριάδου, την πρώτη 

κηπούπολη της Αθήνας. Θα μιλήσουμε για τους δημιουργούς της, 

τον τρόπο που κτίστηκε, την ιστορία της, τους επώνυμους οικιστές 
της και την περίφημη «Σχολή Κυπριάδη». Θα ξεναγηθούμε από 

την κ. Μαριάνθη Μπέλλα, εκπαιδευτικό. Θα κάνουμε στάσεις σε 

σημαντικά σημεία της περιοχής όπως: την Οικία Παπαλεονάρδου, 
την Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Παύλος, την Πλατεία Χαλεπά, 

την Οικία Πικιώνη, την Οικία Κόντογλου κ.ά. Η διάρκεια του 

περιπάτου είναι περίπου μια ώρα και ένα τέταρτο (11-12.15) και 
θα καταλήξουμε στο Ίδρυμα Γληνού στην οδό Πολυλά. 

Συνάντηση στα Γραφεία ΟΑΕΔ Πατησίων (πρώην Σχολή Χατζηδάκι), Λεωφ. Γαλατσίου 13-15 και Μαρτζώκη. 

Κόστος συμμετοχής, για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου.  

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει η κ. Φρύνη Παπαλημναίου. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 
 

Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Το Σπίτι της Μνήμης» της 
Λήδας Κοντογιαννοπούλου, που φιλοξενεί η Πινακοθήκη Ν. 

Χατζηκυριάκου-Γκίκα. Η Λήδα Κοντογιαννοπούλου 

επισκέπτεται και αποτυπώνει ζωγραφικά το σπίτι του Σεφέρη, 

στη θρυλική πλέον «Άγρας 20». Η ζωγράφος δεν μας δίνει απλές 
απεικονίσεις των χώρων, αλλά με τα λόγια του Δημήτρη Πικιώνη 

για τον Νίκο Εγγονόπουλο και τις δικές του προσόψεις 

Ελληνικών Σπιτιών, «ψυχογραφίες σπιτιών» με «διεισδυτική και 
ποιητική απόδοση του θέματος». Θα ξεναγηθούμε από τον κ. 

Νίκο Παΐσιο, ερευνητή. 

Συνάντηση στην Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Κριεζώτου 3, τηλ. 210 3615702. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 
Συμμετοχή έως 8 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 
 

 

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ώρα 10.00 από Πλ. Ρηγίλλης 
Αναχώρηση στις 10.00 για το Χαϊδάρι. Περιήγηση στην περίφημη 

μονή του Δαφνίου, έργο του 11ου αι., το οποίο περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Unesco. Μετά το πέρας των μακροχρόνιων εργασιών στερέωσης και 
αποκατάστασης (1999-2016) το εξέχον σύνολο αποδόθηκε και πάλι 

στο κοινό. Θα περιηγηθούμε το σπάνιο καθολικό οκταγωνικού 

τύπου με τον εξωνάρθηκα (θύμα της ληστρικής δράσης του Elgin), 
τα κελλιά, τα τείχη, την τράπεζα και θα δούμε τα υψηλής ποιότητας 

ψηφιδωτά, απαλλαγμένα πλέον από τα σφάλματα των επεμβάσεων 

του τέλους του 19ου αι. 
Κόστος συμμετοχής: € 15. 

Συμμετοχή έως 32 άτομα. Συνοδεύει και ξεναγεί ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
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Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 
Επίσκεψη με ξενάγηση στον Διαδραστικό-εκθεσιακό χώρο 

Υφαντού «Υφαίνειν». Ο χώρος αποτελεί μια πρόταση 

γνωριμίας, μελέτης και αξιοποίησης της αστείρευτης 

πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Η κ. Χρύσα 
Γεωργίου, Υπεύθυνη, θα μας παρουσιάσει με τα εργαλεία που 

έχει κληρονομήσει και  συλλέξει,  πώς το μαλλί γίνεται 

κλωστή, μετά υφαίνεται και δημιουργείται το ύφασμα. 
Επίσης θα παρακολουθήσουμε ένα σύντομο ντοκιμαντέρ με 

όλα τα στάδια επεξεργασίας του μαλλιού, της κλωστής έως 

την ύφανση και θα ενημερωθούμε για την εξέλιξη της 
υφαντουργίας.  

Συνάντηση στην είσοδο του χώρου, Προπυλαίων 15, Ακρόπολη, τηλ. 211 0159778. 

Είσοδος € 4 πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 12 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 
 

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ώρα 11.00  

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο 

Φωταερίου στην Τεχνόπολη – Γκάζι. Το Μουσείο άνοιξε 

για το κοινό το 2013 με στόχο την ανάδειξη και προστασία 

του παλαιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, ενός 

μνημείου βιομηχανικής κληρονομιάς, που παρείχε ενέργεια 
και φωτισμό στην πρωτεύουσα για περίπου 130 χρόνια. Η 

ξενάγηση θα γίνει από υπεύθυνους του Μουσείου σε 3 

ομάδες των 8 ατόμων με ένα 15  ́διαφορά η κάθε ομάδα. 
Συνάντηση στην είσοδο της Τεχνόπολης, Πειραιώς 100, 

τηλ. 213 0109325. 

Είσοδος € 3 πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 24 άτομα (σε ομάδες των 8 ατόμων). Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 
 

Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Περιήγηση με ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο του 

Κεραμεικού, που επί 1500 χρόνια λειτούργησε ως το 

επίσημο νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας. Την ίδια εποχή 

ο Κεραμεικός υπήρξε περιοχή εγκατάστασης 

αγγειοπλαστών και αγγειογράφων και τόπος παραγωγής 
των εξαίρετων αττικών νεκρικών αγγείων. Στον ίδιο χώρο 

θα θαυμάσουμε και τα αρχαία τείχη και μνημεία της 

Αρχαίας Αθήνας. Θα ξεναγηθούμε από την κ. Άρτεμη 
Σκουμπουρδή. 

Συνάντηση στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, Ερμού 

148. (Μετρό & Ηλεκτρικός: σταθμός «Θησείο»). 
Είσοδος € 8 (μειωμένο €4) πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
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Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ώρα 13.30 (α  ́ομάδα) 

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ώρα 14.30 (β  ́ομάδα) 

Επίσκεψη με ξενάγηση στις συλλογές του Μουσείου 

Κυκλαδικής Τέχνης και συγκεκριμένα στην Αρχαία Ελληνική και 
την Κυπριακή Συλλογή. Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη συνιστά ένα από 

τα σημαντικότερα φαινόμενα του παγκόσμιου πολιτισμού και 

συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της 
αισθητικής του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Η Κυπριακή Συλλογή 

(μια από τις μεγαλύτερες εκτός Κύπρου) περιλαμβάνει σπάνια 

προϊστορικά ειδώλια, αρχαϊκά και κλασικά γλυπτά, επιγραφές, 
χάλκινα αντικείμενα, νομίσματα, εντυπωσιακά χρυσά 

κοσμήματα, γυάλινα αντικείμενα και διάφορους τύπους πήλινων αγγείων που χρονολογούνται από την 4η χιλιετία 

π.Χ. έως τους μεσαιωνικούς χρόνους. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητές του Μουσείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Νεοφ. Δούκα 4, τηλ. 2107228321. 
Είσοδος € 5 πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 8 άτομα ανά ομάδα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
 

 

 
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση της Κατερίνας Κατσιφαράκη 

ΟΙΚΟΙΟ-ΟΙΚΕΙΝ που φιλοξενεί ο χώρος της Νηματουργίας 

ΜΕΝΤΗ. Φωτογραφίες, βίντεο, εγκαταστάσεις και αντικείμενα 
της καλλιτέχνιδος, εκτίθενται διακριτικά στους χώρους της 

κλωστοϋφαντουργίας και έρχονται να επιβεβαιώσουν τη 

μεταφορική δύναμη του νήματος και τη σχέση του με τη φύση. Θα 
ξεναγηθούμε από την κ. Κατσιφαράκη και τον Επιμελητή της 

έκθεσης κ. Χριστόφορο Μαρίνο. 

Συνάντηση στην είσοδο της Νηματουργίας ΜΕΝΤΗ, Πολυφήμου 

6, τηλ. 210 3478792. 
Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 10 άτομα. Συνοδεύει η κ. Σοφία Ματσούκα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
 

 

 
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή παλαιοχριστιανικών 

ευρημάτων «Από τον Αρχαίο κόσμο στον Βυζαντινό» στο 

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο. Θα ξεναγηθούμε από 
επιμελητή της συλλογής. 

Συνάντηση στην είσοδο του ΒΧΜ, Βασ. Σοφίας 22, τηλ. 

2132139517. 
Είσοδος € 4 πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 10 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη 

Τσιμπιροπούλου. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στο Γραφείο 

των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
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Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 

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. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, 

πληρωτέα επί τόπου. 
Συμμετοχή έως 16 άτομα (σε 2 ομάδες των 8 ατόμων). Συνοδεύει η 

κ. Σοφία Ματσούκα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 
 

 

 
 

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, ώρα 18.00 στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1 

 

Ημερίδα με θέμα:  «Οικία – Μέγαρο – Μουσείο. Ένα κτήριο, τρεις αιώνες. Η ιστορία του κεντρικού κτηρίου του 
Μουσείου Μπενάκη από την ανέγερσή του ως σήμερα». 

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 20 χρόνων από την επαναλειτουργία 

του Μουσείου, θα πλαισιωθεί από ομιλίες ιστορικών και αρχιτεκτόνων καθώς και από προβολή διαφανειών. 

 
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.  

 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 

 

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 
Επίσκεψη-ξενάγηση στην Ιερά Μητρόπολη των Αθηνών και 

στον Ι.Ν. Παναγίας Γοργοεπηκόου (Άγιος Ελευθέριος ή μικρή 

Μητρόπολις), δύο ναούς με πολυτάραχη ιστορία, που 

εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς κόσμους, της πρωτεύουσας του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους του 19ου αι. και του μικρού 

μεσοβυζαντινού αστικού κέντρου του 12ου αι., με τις πάντοτε 

ισχυρές αναμνήσεις του κλασσικού παρελθόντος. Θα ξεναγηθούμε 
από τον κ. Σταύρο Αρβανιτόπουλο, Βυζαντινολόγο. 

Συνάντηση στην είσοδο της Μητρόπολης. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 15 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2018 

12 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 
 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο «Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. 

Καραμανλής» στη Φιλοθέη. Το Ίδρυμα αποτελεί σημαντικό 
κέντρο διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης αλλά και προαγωγής της 

επιστημονικής έρευνας, καθώς, μέσω των τεκμηρίων που διαθέτει 

εμπλουτίζεται σημαντικά η ιστορική γνώση για τη μεταπολεμική 
Ελλάδα. Θα ενημερωθούμε για το έργο και τις δραστηριότητες του 

Ιδρύματος και στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε από υπεύθυνους των 

τμημάτων στο Ιστορικό/ Φωτογραφικό Αρχείο και τη Βιβλιοθήκη 
του Ιδρύματος. 

 

Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος, Ελ. Βενιζέλου & Καραϊσκάκη 6, Φιλοθέη, τηλ. 2106847990. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 
Συμμετοχή έως 15 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 
 

 

 
 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ! 
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   Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού 

 

Το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη» είναι άρρητα συνδεδεμένο με το Μουσείο, 

που ο μεγάλος ευεργέτης Αντώνης Εμμ. Μπενάκης προσέφερε στο Ελληνικό Έθνος. 

Το Μουσείο ιδρύθηκε το 1930 και εγκαινιάσθηκε το 1931. Το Σωματείο ιδρύθηκε το 1957, 27 

χρόνια μετά την ίδρυση του Μουσείου και 3 χρόνια μετά το θάνατο του Αντώνη Μπενάκη 

(1954). Το 2000 το Μουσείο επαναλειτούργησε μετά την πλήρη ανακαίνισή του υπό την 

εμπνευσμένη καθοδήγηση του τότε Διευθυντού του Άγγελου Δεληβορριά και τιμήθηκε από 

την Ακαδημία Αθηνών με το Χρυσό Μετάλλιο. 

Στις 21 Δεκεμβρίου 2018 το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη» τιμήθηκε με 

βραβείο «οίκοθεν» από την Ακαδημία Αθηνών, αφού είχε συμπληρώσει 61 χρόνια συνεχούς 

παρουσίας στο χώρο του ελληνικού πολιτισμού. 

 

 

        Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα – το ατελιέ του ζωγράφου, όπου το Γραφείο των Φίλων 
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