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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, 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 από το Γραφείο των Φίλων και από 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 2021, η οποία ισχύει έως τον Μάρτιο 2022 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 σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς:    

 
 

ALPHA BANK 115002002017358 

IBAN: GR4801401150 1150 0200 2017 358 

 

EUROBANK   0026 0063 44 0200887630 

ΙΒΑΝ:  GR64 026 0063 0000 44 0200887630 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   5050102412902 

ΙΒΑΝ: GR0601720500005050102412902 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    13900516835 

IBAN: GR1101101390000013900516835 

 

 

 Η συνδρομή για το έτος 2021, για όσα μέλη δεν την έχουν ήδη εξοφλήσει (ασημένια κάρτα με Ημ. Ληξ. 

03/2022), 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, ακυρώνονται χωρίς επιβάρυνση το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Διαφορετικά ο ενδιαφερόμενος θα υποχρεώνεται να καταβάλει το 

αντίτιμο που έχει ορισθεί.  

 Όσα μέλη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις με πούλμαν μπορούν να προσέρχονται και με δικά τους μέσα, 

καταβάλλοντας όμως το ορισθέν αντίτιμο. 

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

συμμετεχόντων. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής, το μέλος οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τη 

Γραμματεία προκειμένου η θέση να αναπληρώνεται. 

 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, όπου δεν υπάρχει άλλο κόστος για τους 

συμμετέχοντες. 
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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 ταξιδίων 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.).  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα νέα μέτρα που θα ισχύουν από 13/9/21 - 31/3/22, στους 

κλειστούς χώρους Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων θα επιτρέπεται η συμμετοχή  σε 

εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστους που θα 

έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Θα γίνεται 

έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και ταυτοπροσωπίας στην 

είσοδο του χώρου επίσκεψης ή του πούλμαν με την εφαρμογή covid free app. Σημειωτέον  

ότι οι ανωτέρω χώροι μπορούν βάσει νόμου να επιλέξουν να δέχονται μόνον 

εμβολιασμένους και νοσήσαντες επισκέπτες. 
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A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ 

 
1. 16/9:   Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς «1821 Πριν και Μετά» (1η επίσκεψη) 

2. 23/9:   Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς «1821 Πριν και Μετά» (2η επίσκεψη) 

3. 24/9:   Βουλή των Ελλήνων «Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά» 
4. 27/9:   Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού - Χρήστος Μποκόρος «1821, η γιορτή» 

5. 28/9:   Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο «Οι Μεγάλες Νίκες. Στα όρια του Μύθου και της Ιστορίας» (1η 

             επίσκεψη)30/9:   Επιγραφικό Μουσείο 
6. 1/10:   Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτι 

7. 4/10:   Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο «Οι Μεγάλες Νίκες. Στα όρια του Μύθου και της Ιστορίας» (2η 

             επίσκεψη) 

8. 7/10:   Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς, Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής 
9. 12/10: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο «ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ΄21» 

10. 14/10: Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» στο Μέγαρο Μουσικής «Ο Γαλαξίας» Μίκης 

             Θεοδωράκης 
11. 19/10: Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς «1821 Πριν και Μετά» (3η επίσκεψη) 

12. 22/10:  Οικία Παύλου Μελά στην Κηφισιά και αρχοντικά της Κηφισιάς 

13. 27/10:  Ίδρυμα Β.&Μ. Θεοχαράκη «Η Γυναίκα στην Επανάσταση του 1821» 
14. 2/11:   Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου, «Μουσείον Λοβέρδου» 

15. 4/11:   Κέντρο Πολιτισμού  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) «Takis: Κόσμος σε κίνηση» 

16. 9/11:   Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμεικού 

17. 12/11: Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ) «Αντίδωρα του ’21. Ήρωες και Σύμβολα» 
18. 15/11: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έκθεση σχετική με το Κάλλος και τον Καλλωπισμό στην 

Αρχαιότητα 

19. 19/11: Εθνική Πινακοθήκη «Η Ελλάς απαιτεί την ιστορικήν Πινακοθήκην της» (1η επίσκεψη) 
20. 24/11: Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, οδός Λένορμαν,  «Portals | Πύλη» 

21. 26/11: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη – Συλλογή Αιμιλίου Βελιμέζη 

22. 29/11: Ι. Ναοί στη συνοικία Ψυρρή 

23. 2/12:   Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης «Ενθύμιον Κιουτάχειας» 
24. 10/12: Μουσείο Φιλελληνισμού 

25. 13/12: Εθνική Πινακοθήκη «Η Ελλάς απαιτεί την ιστορικήν Πινακοθήκην της» (2η επίσκεψη) 

26. 20/12: Μητρόπολις Αθηνών & Γοργοεπήκοος (Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου) 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

 
1. 10/10:  Λίμνη Δόξα Φενεού και Μονή Αγίου Γεωργίου 

2. 24/10:  Αγροτουριστική μονάδα ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ στο Ψάρι Γορτυνίας στην Αρκαδία 

3. 7/11:    Αρχαία Νεμέα και αμπελώνες Παλυβού 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ  

 

1. 21/10: Περιήγηση στο μικρόκοσμο της ελληνικής κεντητικής από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη 

2. 10/11:  Ο Αντώνης Μπενάκης και τα καλλιτεχνικά δρώμενα στην Αλεξάνδρεια 1924-1926 

3. 18/11:  Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Μπενάκη 

4.   8/12:  Η Ιστορία της Ελληνικής Αεροπορίας 
5. 16/12:  O «Θησαυρός της Εύβοιας»:  Ένα σύνολο σκευών από πολύτιμα μέταλλα της 3ης χιλιετίας π.Χ. 

              στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη 
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Β.    ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 και 

Τρίτη 19 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη μεγάλη επετειακή 

έκθεση «1821 Πριν και Μετά» για τη 

συμπλήρωση των 200 χρόνων από την 

Επανάσταση του 1821,  που παρουσιάζει το 

Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138. Ζωγραφικά 

έργα, προσωπικά αντικείμενα πρωταγωνιστών της 

Επανάστασης και ιστορικά κειμήλια, πλαισιωμένα 

από σπάνιο αρχειακό υλικό, παρουσιάζονται σε τρεις  ενότητες που θα ζωντανεύουν: την πορεία προς την εθνική 

Επανάσταση (1770-1821), την εξέλιξη του πολέμου της ανεξαρτησίας και την ολοκλήρωση του Αγώνα (1821-

1831) καθώς και τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους και τις πρώτες δεκαετίες της ανάπτυξης και 

λειτουργίας του (1831-1870). Θα ξεναγηθούμε από τους επιμελητές της έκθεσης Τάσο Σακελλαρόπουλο και 

Μαρία Δημητριάδη. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Πειραιώς 138, τηλ. 2103453111. 

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύουν ο κ. Γ. Πισιμίσης και οι κ.  Φ. Παπαλημναίου και Ρ. Τσιμπιροπούλου, 

αντιστοίχως. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

 

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 13.00 και 

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Οι Μεγάλες 

Νίκες. Στα όρια του Μύθου και της Ιστορίας» που 

φιλοξενεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η έκθεση 

εντάσσεται στο πρόγραμμα εορτασμού για την επέτειο 

των 2500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη 

Ναυμαχία της Σαλαμίνος και περιλαμβάνει 105 αρχαία 

έργα και ένα ομοίωμα αθηναϊκής τριήρους του 5ου 

αιώνα π. Χ., τα οποία σχετίζονται και αναδεικνύουν 

πτυχές του νικηφόρου αγώνα των Ελλήνων κατά των 

Περσών. Θα ξεναγηθούμε από την κ. Ευρυδίκη Λέκκα, 

αρχαιολόγο. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, 28ης Οκτωβρίου 44, τηλ. 2132144800. 

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

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύουν η κ. Σοφία Ματσούκα και η κ. Τίνα Στέα αντιστοίχως. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 
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Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Αντικρίζοντας 

την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες 

μετά». Η έκθεση που παρουσιάζει το Ίδρυμα της 

Βουλής των Ελλήνων στους χώρους του, αξιοποιεί 

τεκμήρια υψηλής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, 

προκειμένου να ανασυνθέσει νοηματικά και 

συγκινησιακά το υπέρτατο αγαθό της Επανάστασης του 

1821, την Ελευθερία, προσφέροντας στους επισκέπτες 

προνομιακή πρόσβαση στα γεγονότα που οδήγησαν στην 

κατάκτησή της. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή της 

έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο της Βουλής, Βασ. Σοφίας 2. 

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

Συμμετοχή έως 8 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση του Χρήστου 

Μποκόρου «1821, η γιορτή» που φιλοξενεί το Μουσείο 

Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού και παρουσιάζει το 

πρωτότυπο αρθρωτό έργο του καλλιτέχνη, το οποίο 

αποτελείται από έργα που έγιναν ειδικά για την επέτειο 

των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και 

παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Θα 

ξεναγηθούμε από τον Επιμελητή κ. Κώστα Παπαχρίστου. 

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

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 και ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Η Ναυμαχία 

της Σαλαμίνας και η Κληρονομιά της» που παρουσιάζει το 

Επιγραφικό Μουσείο. Θα επικεντρωθούμε στην ενεπίγραφη 

στήλη, που συνδέεται με τον ένδοξο Αθηναίο στρατηγό 

Θεμιστοκλή και τις μεγάλες στιγμές που έζησαν οι Έλληνες 

πριν και κατά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. 

Πρόκειται για αρχαίο αντίγραφο του περίφημου «ψηφίσματος 

του Θεμιστοκλή», που εκδόθηκε λίγο πριν από τη ναυμαχία 

και ήταν γνωστό μόνο από αναφορές του σε αρχαίους 

συγγραφείς. Θα ξεναγηθούμε από την κ. Ειρήνη Χωρέμη, 

αρχαιολόγο. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Τοσίτσα 1, τηλ. 2108232950. 
Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 8 άτομα η κάθε ομάδα. Συνοδεύει η κ. Σοφία Ματσούκα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 
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Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας 

Γουλανδρή στο Παγκράτι. Θα ξεναγηθούμε στην 

ανανεωμένη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, όπου 

εκτίθενται έργα τέχνης της νεότερης και σύγχρονης 

ευρωπαϊκής πρωτοπορίας: Σεζάν, Βαν Γκογκ, Γκογκέν, 

Μονέ, Ντεγκά, Ροντέν κ.ά, καθώς και έργα της ελληνικής 

πρωτοποριακής ζωγραφικής: Παρθένη, Μπουζιάνη, 

Βασιλείου, Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Τσαρούχη, Μόραλη 

κ.ά. Η ξενάγηση θα γίνει από υπεύθυνο της συλλογής. 

Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος, οδός 

Ερατοσθένους 13, Παγκράτι, τηλ. 2107252895. 

Είσοδος € 5 πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 8 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στα Αρχεία Νεοελληνικής 

Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138. Τα 

Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου 

Μπενάκη ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 1995 με σκοπό την 

συγκέντρωση στοιχείων, σχεδίων, προπλασμάτων, 

φωτογραφιών, εντύπων, χειρογράφων, κ.ά., για την ελληνική 

αρχιτεκτονική και την πολεοδομία και καλύπτουν την περίοδο 

από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1828 έως και 

σήμερα. Θα ξεναγηθούμε από την αρχιτέκτονα κ. Μάρω 

Καρδαμίτση-Αδάμη, τέως Υπεύθυνη των Αρχείων και την κ. 

Ναταλία Μπούρα αρχιτέκτονα, Υπεύθυνη των Αρχείων. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη Πειραιώς 

138. 

Συμμετοχή έως 10 άτομα. Συνοδεύει η κ. Φρύνη 
Παπαλημναίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, στο 

Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

Κυριακή 10 Οκτωβρίου, ώρα 08.30 από Πλ. 

Ρηγίλλης 

Ημερήσια εκδρομή στην περιοχή του Φενεού, στη 

δυτική πλευρά του Νομού Κορινθίας. Θα 

απολαύσουμε την ιδιαιτέρου κάλλους φύση που 
περιβάλλει τη Λίμνη Δόξα, η οποία δημιουργήθηκε 

μετά την κατασκευή φράγματος που χώρισε τους 

ποταμούς Δόξα και Όλβιο. Στην καρδιά της λίμνης 
στέκεται σε μια στενή λωρίδα γης το μικρό 

ξωκλήσι του Αγίου Φανουρίου (ή 

Παλαιομονάστηρο) κτίσμα του 14ου αι., που 

εγκαταλείφθηκε τον 17ο αι. λόγω πλημμύρας στην 
περιοχή. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ι. 

Μονή του Αγίου Γεωργίου (17ος αι.). Για την ιστορία της Μονής, όπου λειτούργησε και κρυφό σχολειό την 

εποχή της Τουρκοκρατίας, θα μας μιλήσει ο μοναδικός μοναχός όσο θα απολαμβάνουμε το  διάσημο πλέον γλυκό 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ» - ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2018 

_________________________________________________________________________8 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

τριαντάφυλλο και την ανεπανάληπτη θέα προς τη λίμνη Δόξα. Θα γευματίσουμε σε ταβέρνα της περιοχής και θα 
επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το απόγευμα.  

Ξεναγεί και συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος, Βυζαντινολόγος, τηλ. 6973491663. 

Συμμετοχή έως 40 άτομα.  

Κόστος συμμετοχής € 25. 

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

 

 

Τρίτη 12 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην επετειακή έκθεση 

«ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ‘21» που φιλοξενεί το Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής. Τεκμήρια 

των Συλλογών και του Αρχείου Ιστορικών Εγγράφων του 

Εθνικού Ιστορικού Μουσείου "μιλούν" για την 

Επανάσταση του 1821, φωτίζοντας μέσα από ιστορίες 

δεκάδων τεκμηρίων αθέατες πλευρές της Επανάστασης. 

Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή της έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Σταδίου 13, τηλ. 
2103237617. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας 

€ 5, πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 8 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην επετειακή έκθεση «Ο 

Γαλαξίας» για τα 96 χρόνια δραστήριας και 

δημιουργικής ζωής του Μίκη Θεοδωράκη, την οποία 

φιλοξενεί η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν 

Βουδούρη» στο Μέγαρο Μουσικής. Η Μουσική 

Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» διαθέτει και αξιοποιεί 

από το 1997, το πλήρες αρχείο του συνθέτη που ο ίδιος 

της έχει εμπιστευθεί και  τιμά τη μεγάλη αυτή επέτειο 

με μια έκθεση, που σκοπό έχει να φωτίσει τις 

ετερόκλητες πλευρές της μουσικής και πολιτικής του 

παρακαταθήκης. Θα ξεναγηθούμε από τις κυρίες 

Ερατώ Κουτσουδάκη αρχιτέκτονα-μουσειολόγο και 

Στεφανία Μεράκου διευθύντρια της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου οι Φίλοι της 

Μουσικής. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μεγάρου Μουσικής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 
Συμμετοχή έως 30 άτομα (2 ομάδες). Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 
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Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, ώρα 19.00 

«Γοργόνες, τσαλαπετεινοί & ελάφια» 

Μια διαδικτυακή περιήγηση, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, στον 

πολύχρωμο μικρόκοσμο της ελληνικής κεντητικής μέσα από τις συλλογές 

του Μουσείου Μπενάκη, από την κ. Ξένια Πολίτου, επιμελήτρια 

Συλλογής Νεοελληνικού Πολιτισμού Μουσείου Μπενάκη Αιγέας ΑΜΚΕ. 

Με βάση την πλούσια συλλογή ελληνικών κεντημάτων του Μουσείου 

Μπενάκη, η διάλεξη θα αποτελέσει μια περιήγηση στα ελληνικά νησιά και 

την Ήπειρο, ακολουθώντας τα ίχνη των πρώτων συλλεκτών και μελετητών 

ελληνικών κεντημάτων, Βρετανών αρχικά, αλλά και Ελλήνων. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@filoibenaki.gr προκειμένου να σας 

αποσταλεί το link της ομιλίας και ο κωδικός συμμετοχής στο προσωπικό 

σας mail, την ημέρα της εκδήλωσης. 

 

 

 

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, ώρα 09.15 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην πρόσφατα αποκατεστημένη 

και ανακαινισμένη ιστορική Οικία Παύλου Μελά στην 

Κηφισιά, από όπου ξεκίνησε το 1904 ο ήρωας του 

Μακεδονικού Αγώνα. Θα ξεναγηθούμε από τον Λοχαγό 

κ. Σεραφείμ Βασιλείου, υπεύθυνο του χώρου. Στη 

συνέχεια θα περιηγηθούμε και θα ξεναγηθούμε 

εξωτερικά, στα Αρχοντικά της Κηφισιάς 

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

Κόστος συμμετοχής € 15 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, στο 

Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

 

 

Κυριακή 24 Οκτωβρίου, ώρα 08.30 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 ένα 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 προσφάτως. Θα ξεναγηθούμε και θα 

περιηγηθούμε τους 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 ΑΡΚΑΔΙΑΝΗΣ). 
Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει η κ. Φρύνη Παπαλημναίου, τηλ. 6932565661. 

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

 

mailto:info@filoibenaki.gr
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Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 
Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Η Γυναίκα στην 

Επανάσταση του 1821» από τη Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας 

Βαρκαράκη που παρουσιάζει το Ίδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη. 

Πρόκειται για μια αυστηρή επιλογή 100 έργων ζωγραφικής, 
πορσελάνινων αντικειμένων και ρολογιών του 19ου αιώνα, η οποία 

προσεγγίζει με τον πιο άμεσο τρόπο την τεράστια προσφορά των 

γυναικών στην Επανάσταση του ’21. Θα ξεναγηθούμε από 
επιμελητή της έκθεσης. 

Είσοδος € 4 πληρωτέα επί τόπου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 
τηλ. 2103611206. 

Συμμετοχή έως 9 άτομα. Συνοδεύει η κ. Σοφία Ματσούκα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, στο Γραφείο 

των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

Τρίτη 2 Νοεμβρίου, ώρα 10.00 α  ́ομάδα και ώρα 11.00 β’ 

ομάδα 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο νέο Μέγαρο Τσίλλερ – 

Λοβέρδου, «Μουσείον Λοβέρδου» που αποτελεί πλέον 

παράρτημα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου 

Αθηνών. Το Μέγαρο χτίστηκε το 1882 από τον Ερνέστο 

Τσίλλερ, ο οποίος έζησε εκεί για 50 χρόνια περίπου. Στη 

συνέχεια, το 1912 αγοράστηκε από τον Κεφαλλωνίτη 

τραπεζίτη και συλλέκτη Διονύσιο Π. Λοβέρδο, που το 

αξιοποίησε ως οικία και μουσείο για την πλούσια συλλογή 

του με περισσότερα από 600 εκθέματα, αποτελώντας μία 

από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές συλλογές έργων 

μεταβυζαντινής θρησκευτικής τέχνης στην Ελλάδα. Στους χώρους και τα εκθέματα θα ξεναγηθούμε από τον κ. 

Περίανδρο Επιτροπάκη, Προϊστάμενο Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μεγάρου, Μαυρομιχάλη 6, 2103392147. 
Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 9 άτομα ανά ομάδα. Συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος. 

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

 

 

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Takis: Κόσμος σε 

κίνηση» που παρουσιάζει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Takis - Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες 

(ΚΕΤΕ). Στο δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ παρουσιάζονται 46 

αντιπροσωπευτικά γλυπτά του διεθνώς καταξιωμένου 

εικαστικού Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης, 1925-2019), 

συστήνοντας έτσι μια συνολική παρουσίαση των γλυπτών του 

για τη νέα γενιά, αλλά και μια καινούργια θεώρηση της 

σημασίας του έργου του για εκείνους που ήδη το γνωρίζουν.  

Συνάντηση στον κεντρικό χώρο υποδοχής του ΚΠΙΣΝ, Λεωφ.Συγγρού 364, τηλ. 2168091000. 

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 25 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
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Κυριακή 7 Νοεμβρίου, ώρα 08.30 από Πλ. 

Ρηγίλλης 

Ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Νεμέα, ένα από 

τα σημαντικότερα ιερά της αρχαίας Ελλάδος, όπου 

τελούνταν πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες.  Θα  
επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο Ναό του 

Διός (4ο αι. π.Χ.), το Στάδιο, που υπολογίζεται ότι 

είχε  χωρητικότητα 30.000 θεατών, καθώς και το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας, στο οποίο 
εκτίθενται ευρήματα από τις ανασκαφές. Η 

ξενάγηση θα γίνει από την κ. Μαρία Γκιώνη, 

αρχαιολόγο της ΕΦΑ Κορινθίας. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τους Αμπελώνες "Παλυβού", στην 

περιοχή της Αρχαίας Νεμέας και θα περιηγηθούμε 

τους αμπελώνες, θα γευθούμε τα ιδιαίτερα κρασιά του οινοποιείου και θα μάθουμε τα μυστικά της πιο γνωστής 
ποικιλίας που παράγεται στην περιοχή, το πασίγνωστο Αγιοργίτικο. Θα γευματίσουμε σε εστιατόριο της 

περιοχής. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα. 

Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει η κ. Μαρία Μπενία, τηλ. 6945515657.  

Κόστος συμμετοχής: € 25 (μεταφορά, ξεναγήσεις και οινογευσία στο Οινοποιείο "Παλυβού").  

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

 

 

Τρίτη 9 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, 

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 (σταθμός Ηλεκτρικού «Θησείο»). 

Είσοδος € 8 (μειωμένο €4) πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά 
Κυρτάτα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, στο 

Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
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Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, ώρα 19.00 

Ο Αντώνης Μπενάκης και τα καλλιτεχνικά δρώμενα 

στην Αλεξάνδρεια 1924-1926 

Μία διαδικτυακή ομιλία, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, 

από την κ. Μίνα Μωραΐτου, Υπεύθυνη του Μουσείου 

Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης. 

Στην κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Αλεξάνδρειας οι 

δραστηριότητες του Αντώνη Μπενάκη αναδεικνύουν τον 

ενθουσιώδη συλλέκτη έργων τέχνης. Τα ενδιαφέροντά του 

ήσαν πολύπλευρα, ενώ σταδιακά κατάφερε να 

δημιουργήσει σημαντικές συλλογές. Η ομιλία θα 

επικεντρωθεί στις εκθέσεις που οργανώθηκαν εκεί, τα 

χρόνια πριν από τη μόνιμη εγκατάστασή του στην Αθήνα και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντικατοπτρίζονται 

στη δημιουργία του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@filoibenaki.gr προκειμένου να σας αποσταλεί το link της ομιλίας και ο κωδικός 

συμμετοχής στο προσωπικό σας mail, την ημέρα της εκδήλωσης. 

 

 

 

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Αντίδωρα του ’21. 

Ήρωες και Σύμβολα» που παρουσιάζει το Μουσείο Νεότερου 

Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ) με αφορμή τον εορτασμό των 

200 χρόνων από την Επανάσταση του ’21. Αντικείμενα από τις 

Συλλογές του Μουσείου και προσωπικά αντικείμενα της 

Βασίλισσας Όλγας από τις Συλλογές του Τατοΐου, συνυπάρχουν 

με έργα δύο καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών, του 

ζωγράφου Γιάννη Αδαμάκη και του ποιητή Μιχάλη Γκανά, σε 

έναν δυναμικό διάλογο εικόνας και λόγου, μνήμης και 

ταυτότητας. Θα ξεναγηθούμε από τις επιμελήτριες κυρίες 

Δέσποινα Καρβέλη και Ελένη Παπαθωμά. 

Συνάντηση στο Νέο κτήριο περιοδικών εκθέσεων του ΜΝΕΠ, Κλάδου 9, Μοναστηράκι, τηλ. 2103245957. 

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

Συμμετοχή έως 16 άτομα σε δύο ομάδες. Συνοδεύει η κ. Φρύνη Παπαλημναίου. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη νέα περιοδική έκθεση που θα 

φιλοξενεί το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από τα τέλη 

Σεπτεμβρίου και θα έχει ως θέμα το Κάλλος και τον Καλλωπισμό 

στην Αρχαιότητα. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή της έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Νεοφ. Δούκα 4, τηλ. 

2107228321. 
Είσοδος € 5 πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 10 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη 

Τσιμπιροπούλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, στο Γραφείο 

των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

mailto:info@filoibenaki.gr
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Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, ώρα 19.00 

Τι μπορεί να σημαίνει οργανωμένη Εκπαίδευση σε ένα 

σύγχρονο μουσείο; 

Το Μουσείο Μπενάκη δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και 

την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από το 

1978, οργανώνοντας το πρώτο μουσειακό Τμήμα 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη της 

επικοινωνίας του Μουσείου με την κοινότητα και τη 

διεύρυνση της κοινωνικής του αποστολής. 

Διαδικτυακή παρουσίαση, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, της πρόσφατης δραστηριότητας του τμήματος μέσα 

από επιλεγμένα παραδείγματα, από την κ. Μαρία-Χριστίνα Γιαννουλάτου, Υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στους κεντρικούς στόχους, τον προβληματισμό, τις μελλοντικές 

επιδιώξεις και τις προκλήσεις των καιρών. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@filoibenaki.gr προκειμένου να σας αποσταλεί το link της ομιλίας και ο κωδικός 

συμμετοχής στο προσωπικό σας mail, την ημέρα της εκδήλωσης. 

 

 

 

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 και 

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Η Ελλάς 

απαιτεί την ιστορικήν Πινακοθήκην της» που 

παρουσιάζεται στο νέο σύγχρονο κτήριο της Εθνικής 

Πινακοθήκης Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.   

Η έκθεση συγκεντρώνει τα πιο εμβληματικά έργα με θέματα 

αντλημένα από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Όλα 

προέρχονται από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης, εκτός από δύο φιλελληνικά αριστουργήματα Ιταλών 

ζωγράφων, που παραχωρήθηκαν ευγενώς από το Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός. Θα ξεναγηθούμε από 

επιμελητές της Πινακοθήκης. 

Συνάντηση στην είσοδο της Εθνικής Πινακοθήκης, Βασ. Κωνσταντίνου 50, τηλ. 2144086213. 

Είσοδος € 10 (μειωμένο € 5) πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύουν οι κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου και Τίνα Στέα αντιστοίχως. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 
 

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο εμβληματικό κτίριο του πρώην 
Δημόσιου Καπνεργοστασίου στην οδό Λένορμαν, το 

οποίο σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων και τον 

Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, 
παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Portals | 

Πύλη» με τη συμμετοχή 59 καλλιτεχνών από 27 χώρες. 

Ανάμεσά τους 18 Έλληνες καλλιτέχνες παρουσιάζουν νέα 

έργα ή έργα των οποίων ανανεώθηκε η παραγωγή και το 
πλαίσιο παρουσίασής τους, ώστε να συνδεθούν με το 

συγκεκριμένο περιβάλλον. Στη χρονική συγκυρία της 

εθνικής επετείου και της πανδημίας, η έκθεση φιλοδοξεί να 
αναπτύξει μηνύματα, ιδέες και προβληματισμούς της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, προσεγγίζοντας τη 

νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από την αλλαγή και την ανατροπή. Θα ξεναγηθούμε από 

επιμελητές της έκθεσης σε 3 ομάδες των 8 ατόμων. 

mailto:info@filoibenaki.gr
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Συνάντηση στην είσοδο του Καπνεργοστασίου, οδός Λένορμαν 218. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου. 
Συμμετοχή έως 24 άτομα (τρεις ομάδες των 8 ατόμων). Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 16 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, 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, οι οποίες προέρχονται κυρίως 

από τη Συλλογή Βελιμέζη. Η συλλογή δημιουργήθηκε από 

τον Αιμίλιο Βελιμέζη κατά την περίοδο 1934-1946. Θα 
ξεναγηθούμε από τους κ. Χρήστο Μαργαρίτη και Αλέξανδρο 

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 20 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, 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. 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, Ψυρρή. 
Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, 

πληρωτέα επί τόπου. 

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, στο Γραφείο 

των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 

 
 

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, ώρα 12.30 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Ενθύμιον 

Κιουτάχειας» που παρουσιάζει το Μουσείο 

Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης. Η έκθεση αφορά 

στην κεραμεική της Κιουτάχειας από τα τέλη του 

19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα.  Παρουσιάζει 
αγγεία και πλακίδια με πολύχρωμα μοτίβα 

επηρεασμένα από τα κεραμικά Ιζνίκ, ενώ 

εστιάζει στην περίοδο της Ελληνικής Κατοχής 

της πόλης και στην παραγωγή ενεπίγραφων 
αγγείων με την φράση «Ενθύμιον Κιουτάχειας» 

για Έλληνες παραγγελιοδότες. Θα ξεναγηθούμε από τον Επιμελητή της έκθεσης κ. Ντίνο Κόγια. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Αγ. Ασωμάτων 22 & Διπύλου 12, τηλ. 2103251311. 
Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Βασιλάτος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 23 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 2107229958. 
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Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00 

Διαδικτυακή ομιλία του κυρίου Παντελή Βατάκη, Αξιωματικού 
Πολεμικής Αεροπορίας και μέλους μας, με θέμα «Η Ιστορία της 

Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας», μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. 

Η ομιλία θα συνοδεύεται από προβολή διαφανειών. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@filoibenaki.gr προκειμένου να σας 
αποσταλεί το link της ομιλίας και ο κωδικός συμμετοχής στο 

προσωπικό σας mail, την ημέρα της εκδήλωσης. 

 

 
 

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Μουσείο Φιλελληνισμού το 
οποίο παρουσιάζει την εξέλιξη του φιλελληνισμού από την 

Αναγέννηση έως σήμερα, με έμφαση στη συμβολή του στην 

ανεξαρτησία της Ελλάδος. 

Το Μουσείο υποστηρίζει την κλασική παιδεία, την εξέλιξη της 
ανθρωπότητας στη βάση των αξιών του Ελληνικού 

πολιτισμού και τον διαρκή Φιλελληνισμό. Οι συλλογές του 

Μουσείου τεκμηριώνουν την επίπτωση που είχε η Ελληνική 
παιδεία και ο Ελληνικός πολιτισμός στις τέχνες, την πολιτική, 

τη δημιουργία και την κοινωνική πρόοδο από την Αναγέννηση 

έως σήμερα. Θα ξεναγηθούμε από επιμελητή του Μουσείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, οδός Ζησιμοπούλου 
12, Νέα Φιλοθέη, τηλ. 2108094750. 

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

Συμμετοχή έως 15 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης. 
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ.2107229958. 

 

 

 
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00 

O «Θησαυρός της Εύβοιας»:  Ένα σύνολο σκευών από πολύτιμα 

μέταλλα της 3ης χιλιετίας π.Χ. στις συλλογές του Μουσείου 

Μπενάκη.  

Μια διαδικτυακή ομιλία μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ από την κ. 

Ειρήνη Παπαγεωργίου, Επιμελήτρια Τμήματος Προϊστορικών, 

Αρχαίων Ελληνικών και Ρωμαϊκών Συλλογών του Μουσείου 
Μπενάκη.  

Τη δεκαετία του 1930 αποκτήθηκε από τον Αντώνη Μπενάκη με 

δηλωμένη προέλευση την Εύβοια ένα σύνολο τριών αγγείων, δύο 
χρυσών και ενός ασημένιου, χρονολογούμενων στην Πρώιμη Εποχή 

του Χαλκού, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι συλλογές του Μουσείου Μπενάκη που είχε ιδρυθεί πριν από λίγα 

χρόνια. Τα τρία αυτά σκεύη, από τα πολυτιμότερα εκθέματα του Μουσείου, καταγράφηκαν στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως «Θησαυρός της Εύβοιας». Αν και ευρέως γνωστά, δεν έχουν τύχει μέχρι σήμερα μιας εκτενούς 
συστηματικής προσέγγισης. Στην παρούσα διάλεξη, μέσα από  συσχετισμούς και τεχνολογικές παρατηρήσεις 

γίνεται μια απόπειρα απόσταξης όσων πληροφοριών μπορεί να μας προσφέρει το συγκεκριμένο σύνολο, που θα 

πρέπει να θεωρηθεί και ως δείκτης κοινωνικών μετασχηματισμών και επαφών πέρα από τα όρια του Αιγαίου. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο info@filoibenaki.gr προκειμένου να σας αποσταλεί το link της ομιλίας και ο κωδικός 

συμμετοχής στο προσωπικό σας mail, την ημέρα της εκδήλωσης. 

 

mailto:info@filoibenaki.gr
mailto:info@filoibenaki.gr
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Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην Ιερά Μητρόπολη των 

Αθηνών και στον Ι.Ν. Παναγίας Γοργοεπηκόου (Άγιος 
Ελευθέριος), 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 20 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Σταύρος 

Αρβανιτόπουλος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 14 Δεκεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
 

 

 
 

Για τις διαδικτυακές εκδηλώσεις επισημαίνεται ότι: 

 

 Οι διαδικτυακές 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 διαδικτυακών εκδηλώσεων. 

 

 
 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

 

ΚΑΛΕΣ  ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ! 
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Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες στις 30/6/2020 
και τη συγκρότηση σε Σώμα, παραμένει η ίδια – κατόπιν παράτασης της θητείας όλων των Δ.Σ. 

μέχρι  31/10/2021 – λόγω  αδυναμίας διεξαγωγής Γ.Σ. και Αρχαιρεσιών με φυσική παρουσία 

(Covid -19) και  έχει ως εξής: 
 

                                      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 
 

Τα μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν στο Σωματείο εθελοντική εργασία, σύμφωνα με το Άρθρο 12 

του Καταστατικού. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Το Σωματείο μας παραμένει ανοικτό και στις οθόνες σας! 
 

Εξερευνήστε τον ιστότοπό μας και παρακολουθείστε 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 

http://www.filoibenaki.gr/
http://www.facebook.com/filoimouseioubenaki/
http://www.instagram.com/filoibenaki/
https://www.youtube.com/channel/UCJivkTftGUFJmfbcNqwwM_A
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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 

 

 
 


	Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, ώρα 11.00
	Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Η Γυναίκα στην Επανάσταση του 1821» από τη Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη που παρουσιάζει το Ίδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη. Πρόκειται για μια αυστηρή επιλογή 100 έργων ζωγραφικής, πορσελάνινων αντικειμένων και ρολογιών ...

