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Αγαπητές Φίλες, αγαπητοί Φίλοι, 

 

Ευχόμαστε σε εσάς και τις οικογένειές σας Καλή Χρονιά και συντόμως το 2021 να μας φέρει και 

πάλι κοντά στους ανθρώπους και τις δραστηριότητες που αγαπάμε. 

 

Ευχαριστούμε όλες και όλους όσοι στήριξαν οικονομικώς το Σωματείο μας το 2020, είτε με 

δωρεές είτε με την καταβολή της τακτικής συνδρομής τους, και υπενθυμίζουμε στα μέλη μας που 

δεν την έχουν ακόμη εξοφλήσει (χρυσή κάρτα με ημ. λήξ. 03/2021) ότι ανέρχεται στα € 65 και 

αντιστοίχως στα € 100 για τα ζεύγη. Οι νέοι έως 35 ετών καταβάλλουν συνδρομή € 35. Μπορείτε 

να εξοφλείτε τη συνδρομή σας στο Γραφείο των Φίλων, Κριεζώτου 3 (Πινακοθήκη Ν. 

Χατζηκυριάκου-Γκίκα) Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00-15.00 με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα, ή 

στην ALPHABANK (αρ. λογ.:115 00 2002017358, IBAN:GR48 0140 1150 1150 0200 2017 358). 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

 

Λόγω των συνεχιζόμενων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις και με τους χώρους 

πολιτισμού κλειστούς λόγω της πανδημίας covid-19, καθίσταται αδύνατη υπό τις παρούσες 

συνθήκες η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκδήλωσης έχουμε προγραμματίσει. Μόλις τα 

πράγματα επανέλθουν σε κάποια κανονικότητα, θα προσαρμόσουμε αναλόγως τις εκδηλώσεις 

μας, όπως κάναμε και το 2020. Κατά συνέπεια, το τακτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του πρώτου 

τριμήνου του 2021 περιορίζεται σε εκδηλώσεις εξ αποστάσεως. 

Σας καλούμε λοιπόν να ανταμώσουμε διαδικτυακώς, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα 

Διαδικτυακών Εκδηλώσεων του Σωματείου μας για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, που 

ακολουθεί. Φορέστε τα καλά σας και χαμογελαστοί καθίστε απέναντι από τις οθόνες σας! 
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Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, ώρα 6.00 - 7.30μ.μ. 

Κοπή Πίτας 2021 
Φέτος θα κόψουμε την Πίτα μας μέσω διαδικτύου! Ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος 

Πισιμίσης, θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό για τη 

νέα χρονιά και θα κόψει συμβολικώς την Πίτα του 

Σωματείου για το 2021.  

 

 

 

 

 

Θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα: «Ψηφιακό 

οδοιπορικό στη ρωμαϊκή και βυζαντινή Ραβέννα» 
του κ. Σταύρου Αρβανιτόπουλου, Δρος Βυζαντινής 

Αρχαιολογίας και α΄ Αντιπροέδρου των Φίλων. 

Θα περιηγηθούμε τη Ραβέννα, τελευταία πρωτεύουσα 

του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (402-476), 

πρωτεύουσα του οστρογοτθικού βασιλείου (493-540) 

και της αναγεννημένης βυζαντινής εξουσίας στην 

Ιταλία (540-751), που διατηρεί ακέραιο το μοναδικό 

αρχιτεκτονικό της πλούτο και τα εκθαμβωτικά 

ψηφιδωτά των ναών της.  

 

 

Δευτέρα 1 Μαρτίου, ώρα 6.00 - 7.30 μ.μ. 

Ομιλία με θέμα: «Οι Αθηναίοι στην εξέγερση του 

'21,μέρος 1ο. Προετοιμασία και εξέγερση και 

προσωρινή απελευθέρωση» της κ. Αρτέμιδος 

Σκουμπουρδή, ξεναγού και μέλους μας. 

 

 

  



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2018 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

 

 

Τετάρτη 10  Μαρτίου, ώρα 6.00 - 7.30 μ.μ. 

Ομιλία με θέμα: «Βυζαντινά μνημεία της 

Βόρειας Αδριατικής: Ακυληία, Γκράντο, 

Παρέντιον» του κ. Σταύρου Αρβανιτόπουλου, 

Δρος Βυζαντινής Αρχαιολογίας και α΄ 

Αντιπροέδρου των Φίλων. Γνωριμία με την 

Ακυληία (Aquileia),το Γκράντο (Grado) και το 

Παρέντιον (Poreč), τρία αστικά κέντρα και 

σημαντικούς λιμένες των ρωμαϊκών χρόνων, με 

υψηλής ποιότητας και μοναδικής διατήρησης 

παλαιοχριστιανικές βασιλικές, κοσμημένες με 

εντοίχια και επιδαπέδια ψηφιδωτά, αρχιτεκτονικά 

γλυπτά, συνθέσεις από μαρμαροκονία και μάργαρο. 

 

 

Δευτέρα 22 Μαρτίου, ώρα 6.00-7.30 μ.μ. 

Ομιλία με θέμα: «Οι Αθηναίοι στην εξέγερση 

του '21, μέρος 2ο. Αγώνες, ανακατάληψη και 

απελευθέρωση» της κ. Αρτέμιδος Σκουμπουρδή, 

ξεναγού και μέλους μας. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας zoom. 

 Είναι απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο info@filoibenaki.gr, προκειμένου 

να σας αποσταλεί το link της κάθε ομιλίας και ο κωδικός συμμετοχής στο προσωπικό σας 

mail. 

 Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. 

 

 

Το Σωματείο μας παραμένει ανοικτό στις οθόνες σας! 

 

Σας καλούμε να μείνετε μαζί μας διαδικτυακώς, εξερευνώντας τον ιστότοπό μας 

και παρακολουθώντας τις αναρτήσεις μας στο Facebook, το Instagram και το Youtube. 

 

E-mail:   info@filoibenaki.gr 

Ιστοσελίδα www.filoibenaki.gr 

Facebook:   www.facebook.com/filoimouseioubenaki/ 

Instagram   www.instagram.com/filoibenaki/ 

Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCJivkTftGUFJmfbcNqwwM_A 

 

 Το Γραφείο των Φίλων λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00-15.00. 
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