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Αγαπητές Φίλες, αγαπητοί Φίλοι, 

 

Η ανθρωπότητα εξακολουθεί να διανύει μια κρίσιμη περίοδο, λόγω της πανδημίας,  με την 

πραγματικότητα όπως την ξέραμε να έχει αλλάξει για όλους μας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών συγκεντρώσεων και 

μετακινήσεων κατά της πανδημίας, αποφάσισε τη συνέχιση των διαδικτυακών εκδηλώσεων 

και στο Πρόγραμμα  ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2021. 

Σας ευχαριστούμε που  στηρίζετε  οικονομικώς το Σωματείο, είτε με την έγκαιρη καταβολή της 

τακτικής συνδρομής σας είτε με δωρεές για να μπορούμε να συμπαραστεκόμαστε αποφασιστικά, 

αυτή τη δύσκολη περίοδο, στο αγαπημένο μας Μουσείο Μπενάκη.  

Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή για το 2021 (κάρτα με λήξη 03/2022) 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 πιστωτική κάρτα 

καθώς και στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

 

ALPHABANK   115 00 2002017358 

EUROBANK   0026 0063 44 0200887630 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5050102412902 

 

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αμέσως μετά την επαναλειτουργία των Μουσείων, 

προγραμματίζουμε επισκέψεις σε εκθέσεις - για τις οποίες πολλά μέλη μας έχουν εκφράσει το 

σχετικό ενδιαφέρον - όπως: Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς «1821 Πριν και Μετά», Εθνική 

Πινακοθήκη, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός», 

Αρχαιολογικό Μουσείο «Οι Μεγάλες Νίκες. Στα Όρια του Μύθου και της Ιστορίας» και Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο – Παλαιά Βουλή «Ώρα ελευθερίας. Τα ρολόγια των αγωνιστών του ΄21». 
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Τετάρτη 7 Απριλίου, ώρα 7.00-8.30 μ.μ 

 

Ξενάγηση στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. 

 

Οι κες Μαίρη Βέργου Αρχιτέκτων και Νόρα Χατζοπούλου, 

συνυπεύθυνες του Μουσείου, θα μας ξεναγήσουν,  στο 

μαγικό κόσμο των παιχνιδιών και τη συλλογή της Μαρίας 

Αργυριάδη, που στεγάζεται στον εκλεκτικιστικό Πύργο του 

1900 στο Παλαιό Φάληρο. Η ξενάγηση θα ξεκινήσει με την ιστορία του κτηρίου και τη 

δημιουργία του Μουσείου Παιχνιδιών. Στη συνέχεια τα παιχνίδια, μέσω φωτογραφιών, θα 

εμφανισθούν στις οθόνες των υπολογιστών σας και οι ομιλήτριες θα διηγηθούν την ιστορία 

κάποιων από αυτά. 

 

 

 

Τρίτη 20 Απριλίου, ώρα 7.00-8.30 μ.μ 

 

Ομιλία με θέμα: «1770-1880 : 100 χρόνια Ιστορίας με 

αφορμή την επέτειο του 1821».  

 

Με αφορμή την επετειακή έκθεση «1821 Πριν και Μετά» 

που πραγματοποιεί το Μουσείο Μπενάκη για τον εορτασμό 

των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, οι 

επιμελητές της έκθεσης, Δρ. Τάσος Σακελλαρόπουλος και 

Δρ. Μαρία Δημητριάδου, θα παρουσιάσουν την περίοδο 

1770-1880, τα 100 πρώτα χρόνια του Νεότερου 

Ελληνισμού, με τρεις κεντρικούς άξονες: την πνευματική 

και οικονομική πορεία της Επανάστασης, την εξέλιξη της 

Επανάστασης με τους πιο ξεχωριστούς σταθμούς, και τα 

πρώτα 50 χρόνια ζωής του Νεότερου Ελληνικού Κράτους. 

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί ο Ιδρυτής του Μουσείου 

Αντώνης Μπενάκης ως συλλέκτης που στόχο είχε  να συγκεντρώσει ξεχωριστά τεκμήρια από 

την Ιστορία αυτών των 100 και πλέον ετών. 

  

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Δρ. Γιώργης Μαγγίνης, θα απευθύνει 

χαιρετισμό και θα παρουσιάσει τους ομιλητές Δρα. Τάσο Σακελλαρόπουλο, Υπεύθυνο Ιστορικών 

Αρχείων Μουσείου Μπενάκη και Δρα. Μαρία Δημητριάδου, Επιμελήτρια Ιστορικών Αρχείων 

Μουσείου Μπενάκη. 
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Τετάρτη 12 Μαΐου, ώρα 7.00-8.30 μ.μ 

 

Ομιλία της κας Μαρίας Ευθυμίου καθηγήτριας 

Ιστορίας του ΕΚΠΑ, με αφορμή τα 200 χρόνια από την 

Επανάσταση του 1821. 
 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 19 Μαΐου, ώρα 7.00-8.30 μ.μ 

 

Ομιλία του κ. Σταύρου Αρβανιτόπουλου, Δρος Βυζαντινής 

Αρχαιολογίας και α΄ Αντιπροέδρου των Φίλων, με θέμα: 

Βυζαντινά ψηφιδωτά σε ρωμανικά κελύφη: τέσσερα 

μνημεία του 12ου αι. στη Σικελία 

 

Στο κέντρο της Μεσογείου, φυσική γέφυρα μεταξύ 

Ευρώπης και Αφρικής, η Σικελία υπήρξε διαχρονικώς 

σταυροδρόμι πολιτισμών. Ο συγκρητισμός αυτός γίνεται 

φανερός ίσως περισσότερο από ποτέ κατά το 12ο αι. Ο καθεδρικός ναός του Κεφαλοϊδίου 

(Cefalù) (1148), η Παναγία του ναυάρχου (Martorana) (1146-1151) και το παλατινό παρεκκλήσιο 

(περ. 1143-1166) στο Παλέρμο, καθώς και ο καθεδρικός του Monreale (περ. 1180-1194) 

αποτελούν δημιουργίες της περιόδου της νορμανδικής κυριαρχίας στο νησί. Ακολουθούν τη 

σύγχρονη ρωμανική αρχιτεκτονική της εποχής τους, κοσμούνται όμως με εξαιρετικής έκτασης 

και ποιότητας ψηφιδωτά σύνολα που οφείλονται σε μετακληθέντες βυζαντινούς καλλιτέχνες με 

συμβολή και των γηγενών εργαστηρίων, ενώ εμφανή είναι και τα αραβικά στοιχεία, όπως η 

ξύλινη στέγη του παλατινού παρεκκλησίου με σταλακτίτες.  
 

 

Τετάρτη 26 Μαΐου, ώρα 7.00-8.30 μ.μ 

 

Πρώτη παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Αργυριάδη, «Ο 

ΣΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ», από τις εκδόσεις του 

Μουσείου Μπενάκη.  

 

Ο  Πρόεδρος κ. Γιώργος Πισιμίσης, θα απευθύνει χαιρετισμό  και 

στη συνέχεια η Γεν. Γραμματεύς κα Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου θα 

κάνει μια σύντομη αναφορά στην πρώτη συνάντησή της με τη 

συγγραφέα. 

Η έναρξη της αφήγησης  θα γίνει από τις εγγονές της 

συγγραφέως, Σοφία και Ινώ Γκόγκου. Θα ακουστούν 

αποσπάσματα του παραμυθιού, παράλληλα με την προβολή της 

εικονογράφησης του βιβλίου, η οποία έγινε και αυτή από την 

Μαρία Αργυριάδη και μεταφράζει την ιστορία της ανιδιοτελούς φιλίας και αγάπης που 

αναπτύσσεται μεταξύ ενός μπάμπουρα-σκαθάρη και μιας νεράιδας-ξωτικού, σε μαγικές εικόνες. 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ  

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2018 

5 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ 2021 

 

 

 

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 την ημέρα της εκδήλωσης, το link της κάθε ομιλίας και ο κωδικός 

συμμετοχής στο προσωπικό σας mail. 

 Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

 Οι εκδηλώσεις μαγνητοσκοπούνται για αρχειακούς λόγους και προκειμένου να 

αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σωματείου. 

 Απαγορεύεται η καταγραφή και η ανάρτηση οποιουδήποτε τμήματος ή του συνόλου 

των εκδηλώσεων. 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

E-mail: info@filoibenaki.gr 
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