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Αγαπητές Φίλες, αγαπητοί Φίλοι,

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβούλιου των Φίλων για το 2022 – 2023 έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος:
Α΄ Αντιπρόεδρος:
Β΄ Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματεύς:
Ταμίας:
Μέλη:
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων:

Σταύρος Ι. Αρβανιτόπουλος
Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου
Άρτεμις Σκουμπουρδή
Τίνα Στέα
Γιώργος Κλαυδιανός
Σοφία Βασιλάκου - Πελοποννησίου, Νίκος Καρράς, Φρύνη
Παπαλημναίου, Νεκταρία-Ελευθερία Φιλντίση
Φάνης Ματσούκας, Ελευθερία Σεβαστάκη, Φρίντα Κυπριώτη

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.
֎
Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα €65 και αντιστοίχως στα €100 για δύο μέλη της ιδίας οικογενείας που
συνοικούν. Οι νέοι έως 35 ετών καταβάλλουν συνδρομή €35.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Προγράμματος που ακολουθεί και στα προνόμια του
Σωματείου είναι η καταβολή της ετήσιας συνδρομής, η οποία ισχύει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η
εξόφλησή της γίνεται:
• Στο Γραφείο των Φίλων, Κριεζώτου 3 (Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00
- 15.00) με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα
• Σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς, με ΙΒΑΝ:
ALPHA BANK: GR4801401150 1150 0200 2017 358 • EUROBANK: GR64 026 0063 0000 44 0200887630
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR0601720500005050102412902 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR1101101390000013900516835
֎
Παρακαλούμε σημειώστε ότι για τις εκδρομές και τα ταξίδια ισχύουν τα ακόλουθα:
• Δεν γίνεται δεκτό μέλος που προηγουμένως δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο των συμμετεχόντων. Σε
περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής, πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως η Γραμματεία προκειμένου η θέση
να αναπληρώνεται.
• Η συμμετοχή ακυρώνεται χωρίς επιβάρυνση το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Διαφορετικώς ο ενδιαφερόμενος θα υποχρεώνεται να καταβάλει το
πλήρες αντίτιμο που έχει ορισθεί.
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•

Όσα μέλη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις με πούλμαν μπορούν να προσέρχονται και με δικά τους μέσα,
καταβάλλοντας όμως το ορισθέν αντίτιμο.

•

Το πούλμαν θα ακολουθεί τη συντομότερη διαδρομή και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν.

•
•

Οι δύο θέσεις πίσω από τον συνοδηγό δεσμεύονται για τους συνοδεύοντες την εκδήλωση.
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.
Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάποια εκδήλωση εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί
λόγοι. Σε αυτήν την περίπτωση επιστρέφεται ακέραιο το ορισθέν αντίτιμο.
Η συμμετοχή των μελών στις εκδηλώσεις του Σωματείου γίνεται με προσωπική τους ευθύνη. Το Σωματείο
δεν φέρει καμμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας κατά τις εκδηλώσεις του.
Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις του Σωματείου βιντεοσκοπούνται για αρχειακούς λόγους και για την
ανάρτησή τους στο κανάλι του Σωματείου στο YouTube.
Για την ενίσχυση του Σωματείου προβλέπεται η καταβολή ποσού €5 στις εκδηλώσεις, όπου δεν υπάρχει
κόστος εισιτηρίου για τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, θα καταβάλλονται €2 ευρώ για τη χρήση
αυτόματου συστήματος ξενάγησης (whispers).

•
•
•
•

Παρακαλείσθε να γνωστοποιήσετε στο Γραφείο των Φίλων την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail),
προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τακτικές ή έκτακτες εκδηλώσεις. Πληροφορίες για το πρόγραμμα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σωματείου: www.filoibenaki.gr και στα ακόλουθα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:
Facebook
Instagram
YouTube

www.facebook.com/filoimouseioubenaki/
www.instagram.com/filoibenaki/
https://www.youtube.com/channel/UCJivkTftGUFJmfbcNqwwM_A
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
1. 15/9: Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικός Πολιτισμός
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. 18/10: Ανθρωπολογικό Μουσείο & Εγκληματολογικό Μουσείο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
2. 25/10: Επίσκεψη στους ναούς του Ηφαίστου και Άρεως στην Αρχαία Αγορά Αθηνών
3. 4/11: Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας & Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας ΕΚΠΑ
4. 24/11: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Επίσκεψη στη μόνιμη έκθεση
5. 8/12: Δημαρχείο Αθηνών: Επίσκεψη στους χώρους που φιλοτεχνήθηκαν από τον Φώτη Κόντογλου
6. 13/12: Ακαδημία Αθηνών: Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών
7. 17/12: Επίσκεψη σε μνημεία της Οθωμανικής Αθήνας
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
1. 19 & 21/9: Εθνική Πινακοθήκη: Κωνσταντίνος Παρθένης - Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του
2. 23/09, 21/10 &10/11: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138: ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Λάμψη – Καταστροφή – Ξεριζωμός –
Δημιουργία
3. 27/9 & 12/10: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης: Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την
Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821)
4. 5/10: Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο: Dream On. Συλλογή Δ. Δασκαλόπουλου
5. 7/10: Ίδρυμα Β.&Μ. Θεοχαράκη: Σπύρος Παπαλουκάς – Ερευνητής του Αινίγματος της Ζωγραφικής.
Γνωστά και Άγνωστα Έργα
6. 14/10: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο: Θάλεια Φλωρά-Καραβία. Μικρά Ασία 1921
7. 1/11: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138: Ελευσίνα. Ωμό Μουσείο
8. 7/11: Μουσείο Ακρόπολης: Των Aθήνηθεν άθλων. Παναθηναϊκοί αμφορείς από το Τορόντο του Καναδά
στη γενέθλια γη
9. 1/12: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων: «ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ»! Εικόνες και μουσικές των προσφύγων του ’22
10. 5/12: Επιγραφικό Μουσείο: Οι χαλκοί ενεπίγραφοι πίνακες του Άργους
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11. 19/12: Μουσείο Μπενάκη Ελληνικός Πολιτισμός: Γιάννης Μόραλης. Χώρος Ιδιωτικός
ΟΜΙΛΙΕΣ
1. 4/10: Αίθριο Μουσείου Μπενάκη Ελληνικός Πολιτισμός: Ξενοφών Δ. Μουσάς: Προϊστορική Αστρονομία
2. 3/11: Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη Ελληνικός Πολιτισμός: Κυριάκος Σαββόπουλος: Η ελληνιστική
νεκρόπολη του Σάτμπυ στην Αλεξάνδρεια: Η δεύτερη «ανακάλυψη»
3. 28/11: Διαδικτυακή ομιλία μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ: Κωνσταντίνος Λαγός: Νέα στοιχεία για την
αναπαράσταση της Μάχης του Μαραθώνα
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
1. 25/9: Αρχαία Τενέα
2. 9/10: Σοφικό Κορινθίας
3. 27/11: Σικυώνα -Λέχαιο
ΤΑΞΙΔΙΑ
1. 15-23/11: Η Αίγυπτος των Ελληνιστικών, Ρωμαϊκών & Χριστιανικών χρόνων
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. 28/9: Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών: Φθινοπωρινή επετειακή βραδιά για τα 65 χρόνια του Σωματείου με
προβολή της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι» του 1957.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη.
Η Βιβλιοθήκη του Μουσείου ιδρύθηκε το 1931, την ίδια χρονιά
που δωρήθηκε και εγκαινιάσθηκε το Μουσείο. Η πρώτη της
συλλογή περιελάμβανε τα προσωπικά βιβλία του ιδρυτή του
Μουσείου,
Αντώνη
Μπενάκη,
τα
οποία
αργότερα
εμπλουτίστηκαν με αγορές, δωρεές και ανταλλαγές. Μέχρι
σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 100.000 τόμους βιβλίων
και περιοδικών, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με το υλικό
των μουσειακών συλλογών και υποστηρίζει την επιστημονική
έρευνα και την παροχή πληροφοριών στα διάφορα τμήματα
του Μουσείου. Ξενάγηση στους χώρους και τις συλλογές από την υπεύθυνη
του τμήματος κ. Πανωραία Μπενάτου.
Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, τηλ. 210 3671000.
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
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Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 &
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, ώρα 14.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση Κωνσταντίνος Παρθένης
(1878-1967), Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του, που παρουσιάζει η
Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου. Πρόκειται για την
πρώτη ολοκληρωμένη αναδρομική έκθεση που αφιερώνεται στο έργο ενός
από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της νεοελληνικής τέχνης και
αποσκοπεί στο να τιμήσει και να φωτίσει τη σύνθετη, υψηλόφρονα και
βαθιά ελληνική δημιουργία του. Ξεναγεί επιμελητής της έκθεσης.
Συνάντηση στην είσοδο της Πινακοθήκης, Βασ. Κωνσταντίνου 50, τηλ. 214
4086201.
Είσοδος €5.
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύουν μέλη του Δ.Σ.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στην επετειακή έκθεση ΜΙΚΡΑ
ΑΣΙΑ Λάμψη-Καταστροφή-Ξεριζωμός-Δημιουργία,
που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη της
οδού Πειραιώς. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή, το Μουσείο Μπενάκη
και
το
Κέντρο
Μικρασιατικών
Σπουδών
ζωντανεύουν το χρονικό του μικρασιατικού
ελληνισμού. Περισσότερα από 1.100 εκθέματα και
πάνω από 500 φωτογραφίες θα ζωντανέψουν την
ακμή του ελληνισμού πριν από τους διωγμούς, τη
δραματική περίοδο 1919-1923, καθώς και την
εγκατάσταση και ενσωμάτωση στην Ελλάδα. Την
έκθεση τιμούν με την υποστήριξή τους πολυάριθμοι
οργανισμοί, ιδρύματα και ιδιώτες παραχωρώντας
εκθέματα από τις πολύτιμες συλλογές τους.
Ξεναγούν επιμελητές της έκθεσης.
Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138, τηλ. 210 3453111.
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30 από την Πλ. Ρηγίλλης
Ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Τενέα. Άφιξη και ξενάγηση στο χώρο
της αρχαίας πόλης, η οποία βρίσκεται στο σημερινό χωριό Χιλιομόδι
Κορινθίας. Σύμφωνα με το μύθο η Τενέα υπήρξε η δεύτερη μετά τη Ρώμη
πόλη που χτίστηκε από Τρώες αιχμαλώτους. Η πρώτη συστηματική
αρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε το 2013 και από τότε μέχρι σήμερα έχει
φέρει στο φως πλήθος σημαντικών ευρημάτων που μαρτυρούν την
παρουσία αδιάλειπτης και οργανωμένης ανθρώπινης κατοίκησης στην
περιοχή από την Εποχή του Χαλκού έως και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Ξεναγεί
η διευθύντρια της ανασκαφής, Δρ Έλενα Κόρκα. Θα γευματίσουμε σε
εστιατόριο της περιοχής και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το
απόγευμα.
Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου.
Κόστος συμμετοχής: €35 (περιλαμβάνεται μεταφορά και χρήση whispers).
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
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Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση Πώς μάθαιναν οι
Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση
(1453-1821) που παρουσιάζει το Μορφωτικό Ίδρυμα της
Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) στον εμβληματικό χώρο του παλαιού
Χρηματιστηρίου της οδού Πεσμαζόγλου. Πολύτιμα τεκμήρια
από το Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ και σπάνια
βιβλία από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας,
πλαισιωμένα από πρωτότυπες διαδραστικές εφαρμογές, μας
ταξιδεύουν στα χρόνια που η παιδεία δεν ήταν υποχρέωση,
αλλά αγώνας και κατάκτηση. Ξεναγεί η επιμελήτρια της έκθεσης
και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου των Φίλων, η κ. Σοφία
Πελοποννησίου.
Συνάντηση στο Παλαιό Χρηματιστήριο, Πεσμαζόγλου 1.
Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου €5 πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 19.30
Φθινοπωρινή βραδιά στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών
Εφέτος το Μάιο το Σωματείο συμπλήρωσε 65 χρόνια συνεχούς προσφοράς
στον ελληνικό πολιτισμό. Σας προσκαλούμε να έλθετε με τους φίλους σας
στο δροσερό κήπο του Μουσείου Παιχνιδιών στο Π. Φάληρο να
γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο αυτή, παρακολουθώντας την εμβληματική
ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» με τη Σοφία Λώρεν και τον Άλαν Λάντ, σε
μουσική του Τάκη Μωράκη. Επίσης, θα ζήσουμε για λίγο στην εποχή του
1957 που ιδρύθηκε το Σωματείο και προβλήθηκε για πρώτη φορά η ταινία. Ο
«θερινός κινηματογράφος» θα μας προσφέρει αλμυρά, ξηρούς καρπούς,
αναψυκτικά, κρασί και παγωτό.
Όσοι θελήσουν να επισκεφθούν το Μουσείο, η κ. Μαίρη Βέργου,
συνεπιμελήτρια, θα προσφέρει ολιγόωρη ξενάγηση στους χώρους του.
Ώρα προσέλευσης για την ξενάγηση 18.45.
Συνάντηση στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, Τρίτωνος 1.
Κόστος συμμετοχής €20.
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων,
09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.

Τρίτη 4 Οκτωβρίου, ώρα 20.00 στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού
Ομιλία του Ομότιμου καθηγητού του ΕΚΠΑ κ. Ξενοφώντα Δ. Μουσά, αστρονόμου, με θέμα: Προϊστορική
Αστρονομία
Είσοδος ελεύθερη.
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Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση Dream On. Συλλογή Δ.
Δασκαλόπουλου στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της οδού
Λένορμαν. Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, σε
συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων, παρουσιάζει ορισμένα από
τα πιο σημαντικά έργα της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου που
αποτελούν μέρος της δωρεάς του προς τα μουσεία ΕΜΣΤ, Tate και
κοινή δωρεά σε Guggenheim και MCA Chicago. Πρόκειται για μια
έκθεση με 18 εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας από σημαντικούς
σύγχρονους ξένους και Έλληνες καλλιτέχνες, που υμνεί το ρόλο της
τέχνης στο δημόσιο χώρο. Ξεναγούν υπεύθυνοι της έκθεσης.
Συνάντηση στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου, Λένορμαν 218,
τηλ. 213 0187700.
Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου €5 πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει η κ. Τίνα Στέα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, ώρα 12.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση Σπύρος Παπαλουκάς-Ερευνητής του
Αινίγματος της Ζωγραφικής. Γνωστά και Άγνωστα Έργα που παρουσιάζει
το Ίδρυμα Β.&Μ. Θεοχαράκη. Ο Σπύρος Παπαλουκάς συγκαταλέγεται
μεταξύ των σημαντικών δημιουργών των αρχών του 20ού αιώνα, που
συνέβαλαν στην αναμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής
ζωγραφικής. Η πρωτότυπη αυτή έκθεση αναδεικνύει την καλλιτεχνική
πορεία του Παπαλουκά, με κύριο χαρακτηριστικό τη συνεχή και μεθοδική
αναζήτηση της προσωπικής του ζωγραφικής έκφρασης, όπως
αναδεικνύεται από τα πολλαπλά σχέδια και τις σπουδές της
προετοιμασίας, ως την επιτέλεση του τελικού πίνακα. Ξεναγεί επιμελητής
του Ιδρύματος.
Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 &
Μέρλιν 1, τηλ. 210 3611206. Είσοδος €4.
Συμμετοχή έως 30 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958.
Κυριακή 9 Οκτωβρίου, ώρα 8.30 από την Πλ. Ρηγίλλης
Επίσκεψη με ξενάγηση σε βυζαντινά μνημεία της Ανατολικής
Κορινθίας. Φθάνοντας στο Σοφικό θα επισκεφθούμε τη Μονή
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (12ος αι., με τοιχογραφίες του 16ου
αι.), κτισμένη πιθανώς στη θέση ναού της Αφροδίτης. Στη
συνέχεια θα ξεναγηθούμε σε δύο μνημεία της γειτονικής θέσης
Λαρίσι: στους Ταξιάρχες (12ος αι.) και στο σταυρεπίστεγο
ναΐσκο της Αγίας Τριάδας (13ος αι., με λείψανα τοιχογραφιών
της ίδιας περιόδου). Κατόπιν, στο γοητευτικό κόλπο του Κόρφου
Σοφικού θα ξεναγηθούμε στην Κοίμηση Θεοτόκου Στειρίου,
καθολικό άλλοτε μονής (11ος αι. με τοιχογραφίες του 1668). Θα
γευματίσουμε σε εστιατόριο της περιοχής και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το απόγευμα. Ξεναγεί και
συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας.
Κόστος συμμετοχής: € 35 (περιλαμβάνεται μεταφορά και χρήση whispers).
Συμμετοχή έως 40 άτομα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
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Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, ώρα 12.00 Επίσκεψη με ξενάγηση στην
περιοδική έκθεση Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την
Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821) που παρουσιάζει το
Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) στον
εμβληματικό χώρο του παλαιού Χρηματιστηρίου της οδού
Πεσμαζόγλου. Πολύτιμα τεκμήρια από το Ιστορικό &
Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ και σπάνια βιβλία από τις
σημαντικότερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας, πλαισιωμένα από
πρωτότυπες διαδραστικές εφαρμογές, μας ταξιδεύουν στα
χρόνια που η παιδεία δεν ήταν υποχρέωση, αλλά αγώνας και
κατάκτηση. Ξεναγεί η επιμελήτρια της έκθεσης και μέλος του Δ.Σ.
του Σωματείου των Φίλων, η κ. Σοφία Πελοποννησίου.
Συνάντηση στο Παλαιό Χρηματιστήριο, Πεσμαζόγλου 1.
Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου €5 πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει η κ. Τίνα Στέα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 4 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην περιοδική έκθεση
Θάλεια Φλωρά-Καραβία. Μικρά Ασία 1921. Η έκθεση παρουσιάζεται στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής, όπου διαδραματίστηκε όλο το
πολιτικό δράμα της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Τα έργα της πρωτοπόρου
ζωγράφου, η οποία μετέβη το καλοκαίρι του 1921 ως ανταποκρίτρια στο
θέατρο του πολέμου, ζωντανεύουν το κρίσιμο έτος 1921 συνοδευόμενα από
επιλεγμένα ιστορικά κειμήλια του ΕΙΜ. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα που
εμπιστεύτηκε η οικογένεια Φλωρά στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και αποτελεί
την πρώτη εκδήλωση του επετειακού προγράμματός του για τα 100 χρόνια
από τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Εν συνεχεία, θα ξεναγηθούμε σε
φωτογραφική έκθεση με θέμα και πάλι τη Μικρασιατική Εκστρατεία έξω από
την αίθουσα συνεδριάσεων.
Συνάντηση στην είσοδο του ΕΙΜ, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13,
τηλ. 210 3237617.
Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου €5 πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γεώργιος Κλαυδιανός.
Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958
Τρίτη 18 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 & 13.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στο Ανθρωπολογικό Μουσείο της Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, το οποίο ιδρύθηκε το 1886 με σκοπό την προώθηση
των επιστημονικών στόχων του νεαρού τότε κλάδου της Φυσικής
Ανθρωπολογίας. Τον κύριο κορμό των συλλογών του αποτελούν οι
σκελετικές σειρές που καλύπτουν το σύνολο του ελλαδικού
γεωγραφικού χώρου και αντιπροσωπεύουν πληθυσμούς όλων των
χρονολογικών και πολιτισμικών φάσεων. Ξεναγεί επιστημονικός
συνεργάτης του Μουσείου. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο
Εγκληματολογικό Μουσείο της ίδιας Σχολής, το οποίο καταγράφει
την ιστορία του εγκλήματος στον ελληνικό χώρο κατά τον 19 ο και
τον 20ό αιώνα, μέσω της συλλογής, ταξινόμησης και ανάδειξης
πειστηρίων εγκλήματος, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά το παρελθόν για την άσκηση βίας. Ξεναγεί ο διευθυντής
του Μουσείου, αναπληρωτής καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μωραΐτης.
Συνάντηση στην είσοδο του Ανθρωπολογικού Μουσείου, Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, τηλ. 210 746
23589. Εξυπηρετεί η λεωφορειακή γραμμή 230.
Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου €5 πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύουν o κ. Νίκος Καρράς και η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου αντιστοίχως.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
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Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, ώρα 17.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στην επετειακή έκθεση ΜΙΚΡΑ
ΑΣΙΑ Λάμψη-Καταστροφή-Ξεριζωμός-Δημιουργία, που
παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη της οδού
Πειραιώς. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή, το Μουσείο Μπενάκη και το
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ζωντανεύουν το
χρονικό του μικρασιατικού ελληνισμού. Περισσότερα
από 1.100 εκθέματα και πάνω από 500 φωτογραφίες θα
ζωντανέψουν την ακμή του ελληνισμού πριν από τους
διωγμούς, τη δραματική περίοδο 1919-1923, καθώς και
την εγκατάσταση και ενσωμάτωση στην Ελλάδα. Την
έκθεση τιμούν με την υποστήριξή τους πολυάριθμοι
οργανισμοί, ιδρύματα και ιδιώτες παραχωρώντας εκθέματα από τις πολύτιμες συλλογές τους. Ξεναγούν επιμελητές
της έκθεσης.
Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138, τηλ. 210 3453111.
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γεώργιος Κλαυδιανός.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 11 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
Τρίτη 25 Οκτωβρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στο ναό του Ηφαίστου στην κορυφή του
λόφου του Αγοραίου Κολωνού, που είναι ευρύτερα γνωστός ως
''Θησείο''. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερα διατηρημένους
αρχαίους ναούς, γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στη
μετατροπή του σε χριστιανική εκκλησία. Στο ναό λατρεύονταν
από κοινού ο Ήφαιστος, προστάτης των μεταλλουργών, και η
Αθηνά Εργάνη, προστάτρια των κεραμέων και της οικοτεχνίας.
Τον 7ο αι. μ.Χ. ο ναός μετατράπηκε σε εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου του Ακάμαντος και το 1834 πραγματοποιήθηκε εδώ η
τελετή υποδοχής του βασιλιά Όθωνα. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τον Ναό του Άρεως, ο οποίος υπολογίζεται ότι
χτίστηκε στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. Αρχικά, βρισκόταν στις
Αχαρνές (Μενίδι) και μεταφέρθηκε στην Αγορά με διαταγή του αυτοκράτορα Αυγούστου. Η επίσκεψη θα κλείσει με
μια προφορική παρουσίαση του Διοικητικού Κέντρου των Αθηνών. Συνοδεύει και ξεναγεί η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή.
Συνάντηση στην είσοδο της Αρχαίας Αγοράς, Αδριανού 24. Συμμετοχή έως 35 άτομα.
Κόστος συμμετοχής: €7 (περιλαμβάνεται η είσοδος στο χώρο και η χρήση whispers).
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ώρα 17.30
Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση Ελευσίνα. Ωμό
Μουσείο που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη της
οδού Πειραιώς.
Στο πλαίσιο της Πολιτιστικής
πρωτεύουσας Ε Λ Ε V S I S 2023 και λίγο πριν από την
επίσημη έναρξη της επετειακής χρονιάς, η Ελευσίνα
συστήνεται στο ευρύ κοινό, με μια έκθεση που προβάλλει
ψήγματα από όλα όσα απαρτίζουν το φαινόμενο
«Ελευσίνα», τωρινά και αλλοτινά. Δειγματίζει έτσι τον
τόπο, προσκαλώντας το δυνάμει κοινό να ανακαλύψει
πολλά περισσότερα επισκεπτόμενο και περπατώντας
την πόλη. Ξεναγεί η κ. Δέσποινα Γερουλάνου, πρόεδρος
του Δ.Σ. Ε Λ Ε V S I S 2023.
Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη,
Πειραιώς 138, τηλ. 210 3453111.
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει η κ. Νεκταρία - Ελευθερία Φιλντίση.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
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Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, ώρα 18.00 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού
Ομιλία του Δρος Κυριάκου Σαββόπουλου (Σχολή Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και
συν-διευθύνων του προγράμματος Alexandrian Necropolis: the Hellenistic Tombs of Shatby) με θέμα:
Η ελληνιστική νεκρόπολη του Σάτμπυ στην Αλεξάνδρεια: Η δεύτερη «ανακάλυψη».
Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας
του τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, που φιλοξενεί μερικά από τα
σημαντικότερα απολιθώματα που βρέθηκαν στην Ελλάδα, αλλά και
απολιθώματα-σταθμούς στην ιστορία της εξέλιξης της ζωής πάνω στη
γη. Ξεναγεί επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου. Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του ιδίου
τμήματος, όπου στεγάζεται η παλαιότερη συλλογή ορυκτών και
πετρωμάτων στην Ελλάδα, η σπουδαιότητα της οποίας οφείλεται αφ΄
ενός στα ιδιαίτερης αισθητικής δείγματα, αφ’ ετέρου στην αφθονία και
ποιότητά τους. Ξεναγεί ο διευθυντής του Μουσείου, καθηγητής κ.
Παναγιώτης Βουδούρης.
Συνάντηση
στην
είσοδο
του
Τμήματος
Γεωλογίας
και
Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Εξυπηρετεί η λεωφορειακή γραμμή 250 από τη στάση μετρό
Ευαγγελισμός.
Είσοδος €2 (δωρεάν για άνω των 65 ετών).
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 2107229958.
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση Των Aθήνηθεν άθλων. Παναθηναϊκοί
αμφορείς από το Τορόντο του Καναδά στη γενέθλια γη. Δύο εξαιρετικής τέχνης
αγγεία άφησαν για λίγο το μακρινό Τορόντο του Καναδά και παρουσιάζονται στο
Μουσείο Ακρόπολης. Πρόκειται για δύο παναθηναϊκούς αμφορείς, τα γεμάτα λάδι
αγγεία που απονέμονταν ως έπαθλα σε νικητές των αγώνων της γιορτής των
Μεγάλων Παναθηναίων. Οι αμφορείς από το Τορόντο, τοποθετημένοι στην Αίθουσα
του Παρθενώνα, συνδιαλέγονται με τη ζωφόρο του μεγάλου ναού, στην οποία ο
Φειδίας και οι συνεργάτες του λάξευσαν αριστουργηματικά την παναθηναϊκή πομπή.
Ξεναγεί υπεύθυνος του Μουσείου.
Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, τηλ.
210 9000900.
Είσοδος €5 (μειωμένο €3).
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 1 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00,
τηλ. 210 7229958.
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Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στην επετειακή έκθεση
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Λάμψη-Καταστροφή-Ξεριζωμός-Δημιουργία
που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη της οδού
Πειραιώς. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική
Καταστροφή, το Μουσείο Μπενάκη και το Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών ζωντανεύουν το χρονικό του
μικρασιατικού ελληνισμού. Περισσότερα από 1.100
εκθέματα και πάνω από 500 φωτογραφίες θα
ζωντανέψουν την ακμή του ελληνισμού πριν από τους
διωγμούς, τη δραματική περίοδο 1919-1923, καθώς και την
εγκατάσταση και ενσωμάτωση στην Ελλάδα. Την έκθεση
τιμούν με την υποστήριξή τους πολυάριθμοι οργανισμοί, ιδρύματα και ιδιώτες παραχωρώντας εκθέματα από τις
πολύτιμες συλλογές τους. Ξεναγούν επιμελητές της έκθεσης.
Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138, τηλ. 210 3453111.
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει η κ. Φρύνη Παπαλημναίου.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
Τρίτη 15 – Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022
(8 νύχτες, 9 ημέρες)
Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΡΩΜΑΪΚΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΔΕΛΤΑ ΝΕΙΛΟΥ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΝΑ)

&

Μετά από αναγκαστική παύση τριών ετών, οι Φίλοι
επαναλαμβάνουν το πρόγραμμα των πολυήμερων
εκπαιδευτικών εκδρομών στο εξωτερικό. Η νέα αρχή
γίνεται με την Αίγυπτο, τη χώρα όπου μεγαλούργησε ο
ελληνισμός ― και ένα από τα επιφανέστερα τέκνα του, ο
δικός μας Αντώνης Μπενάκης, με την οικογένειά του― επί αιώνες, σε κάθε έκφανση της οικονομίας, του πολιτισμού,
της θρησκείας. Για την πληρέστερη γνωριμία μας με αυτή την όψη της εμβληματικής μεσογειακής χώρας επιλέξαμε να
επισκεφθούμε το Νοέμβριο το βόρειο τμήμα της (Κάτω Αίγυπτο) και τη χερσόνησο του Σινά, καλύπτοντας το χρονικό
φάσμα από την άφιξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου (332 π.Χ.) ως το τέλος της βυζαντινής κυριαρχίας (642 μ.Χ.), καθώς
και την πολύπλευρη δράση του νεώτερου Αιγυπτιώτη ελληνισμού, από το 19ο αιώνα ως σήμερα. Ένα χρόνο αργότερα,
το Νοέμβριο του 2023, θα συμπληρωθεί η εμπειρία με το ταξίδι στην Άνω Αίγυπτο, ώστε να απολαύσουμε τα
επιτεύγματα της φαραωνικής και της ισλαμικής περιόδου.
Συνοδός και ειδικός ομιλητής ο κ. Σταύρος Ι. Αρβανιτόπουλος, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας.
Τρίτη 15/11: ΑΘΗΝΑ - ΚΑΪΡΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 14:00 και πτήση για Κάιρο στις 16:00. Μετάβαση στην
Αλεξάνδρεια και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.
Τετάρτη 16/11: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό πρώτη γνωριμία με τη θρυλική πόλη μέσω της ξενάγησης στο Ελληνορρωμαϊκό μουσείο
[εφ’ όσον έχει τεθεί και πάλι σε λειτουργία], τα εκθέματα του οποίου προβάλλουν την ιστορία της από την ίδρυσή
της το 331 π.Χ. ως την αραβική κατάκτηση το 642 μ.Χ. Στη συνέχεια ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Kom
el Dikka, όπου οι ανασκαφές έφεραν στο φως το κέντρο της πόλης των ρωμαϊκών χρόνων: θέατρο,
συγκρότημα λουτρών, δύο μεταγενέστερες νεκροπόλεις, τμήμα του αστικού ιστού, συγκρότημα «φιλοσοφικών
σχολών». Επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο του Κωνσταντίνου Καβάφη, όπου αναβιώνει πλήρως η εποχή που ζούσε
ο μέγας ποιητής σε αυτό ως το θάνατό του 1933 και στην έδρα του παλαίφατου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
Πάσης Αφρικής, τη μονή του οσίου Σάββα. Γεύμα στον ιστορικό Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο, βάση του Ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1909. Το απόγευμα
περίπατος στην περίφημη Corniche, την παραλία του ανατολικού λιμένα της πόλης, και το οχυρό του Qait bey
που κτίστηκε το 15ο αι. στο δυτικό άκρο της, στη θέση του Φάρου της Αλεξανδρείας.
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Πέμπτη 17/11: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό ξενάγηση στη Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας, το εντυπωσιακό συγκρότημα που εκπροσωπεί
το σύγχρονο πολιτισμό της χώρας, διαθέτοντας εκτός των εκατομμυρίων τόμων, 12 ερευνητικά κέντρα,
πλανητάριο, κέντρα τεχνών, 4 μουσεία, 16 μόνιμες εκθέσεις, αίθουσες προσωρινών εκθέσεων. Επίσκεψη στο
Ελληνικό Τετράγωνο στο Shatby το κέντρο άλλοτε της ανθούσας ελληνικής παροικίας ―όπου το περίφημο
Αβερώφειο Γυμνάσιο, η Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή (σήμ. “Τοσιτσαίο– Πρατσίκειο” Δημοτικό Σχολείο), το
Ελληνικό Προξενείο, το Μπενάκειο Οικονομικό Συσσίτιο, ευαγή ιδρύματα και αθλητικές εγκαταστάσεις ―, καθώς
και στα παρακείμενα κοιμητήρια της Ελληνικής Κοινότητας, όπου οι τάφοι επιφανών οικογενειών (Μπενάκη,
Σαλβάγου, Καζούλη, Ροδοκανάκη, Ράλλη, Αβέρωφ, Καβάφη, Κότσικα, Ζερβουδάκη) κοσμημένοι με έξοχα έργα
γλυπτικής, αλλά και ηρώο για τους 100 Έλληνες ικάρους που έχασαν τη ζωή τους στη Μέση Ανατολή κατά το Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετάβαση στην ελληνιστική νεκρόπολη του Shatby, όπου αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες
ταφές ―ορισμένες εκ των οποίων ασύλλητες, με πλούσια κτερίσματα― και ξενάγηση από το Δρα Κυριάκο
Σαββόπουλο, μεταδιδακτορικό ερευνητή στην Οξφόρδη, υπεύθυνο για τη μελέτη και ανάδειξη του αρχαιολογικού
χώρου.
Παρασκευή 18/11: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό επίσκεψη στον ορθόδοξο καθεδρικό της πόλης, το ναό του Ευαγγελισμού (1856) και στο χώρο
του Σεραπείου, του μεγαλύτερου ελληνιστικού ιερού της Αλεξάνδρειας, αφιερωμένου στην ελληνοαιγυπτιακή
θεότητα του Σαράπιδος, έργο του Πτολεμαίου Γ’ Ευεργέτου (β’ ήμ. 3ου αι. π.Χ.), στο οποίο ανήκε ο κίονας που
ανήγειρε ο Διοκλητιανός («κίονας του Πομπηίου»). Στη συνέχεια ξενάγηση στο εντυπωσιακό υπόγειο κοιμητήριο
Kom el Shoqafa, εξαιρετικό δείγμα συγκρητισμού θρησκειών και συνδυασμού της τέχνης Ελλήνων, Ρωμαίων και
Αιγυπτίων, που χρησιμοποιήθηκε από τα τέλη του 1ου ως τον 4ο αι. μ.Χ. Μετάβαση στο ανάκτορο της
πριγκήπισσας Fatema El Zahraa στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο Βασιλικών Κοσμημάτων (περιλαμβάνει τα
κοσμήματα του στέμματος και της δυναστείας του Mohamed Ali, πίνακες, έργα μικροτεχνίας που ανήκαν στις
συλλογές της τελευταίας δυναστείας της Αιγύπτου) και στη Μοντάζα, όπου το άλλοτε θερινό ανάκτορο των
βασιλέων της Αιγύπτου, εκλεκτικιστικό κτίσμα που περιβάλλεται από εξαιρετικά εκτεταμένους κήπους.
Σάββατο 19/11: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΡΟΖΕΤΤΑ - ΔΑΜΙΕΤΤΑ - ΠΟΡΤ ΣΑΪΝΤ - ΙΣΜΑΗΛΙΑ
Αναχώρηση για τη Ροζέττα (σημ. Rashid), κτισμένη στην έξοδο προς τη Μεσόγειο του δυτικού βραχίονα του
Νείλου, όπου ανακαλύφθηκε η περίφημη στήλη που επέτρεψε την αποκρυπτογράφηση της ιερογλυφικής
γραφής. Γνωριμία με τον αρχιτεκτονικό πλούτο της κοσμοπολίτικης πόλης και με το μουσείο της, όπου
αναδεικνύεται η ιστορία, ο καθημερινός βίος και οι τέχνες που άνθησαν στην πόλη από το 16ο ως τις αρχές του
19ου αι. Μετάβαση στη Δαμιέττα, που ελέγχει τον ανατολικό βραχίονα του δέλτα του ποταμού, ανά τους αιώνες
μήλον της έριδος μεταξύ των κατόχων της Αιγύπτου και ποικίλων εισβολέων. Στη συνέχεια επίσκεψη σε δύο πόλεις
με ανθηρή άλλοτε ελληνική παροικία, που δημιουργήθηκαν κατά την κατασκευή της διώρυγας του Σουέζ, το 1859
και το 1863 αντιστοίχως: το Πορτ Σάιντ και την Ισμαηλία, έδρα του φορέα διαχείρισης της διώρυγας στις όχθες
της λίμνης Timsah.
Κυριακή 20/11: ΙΣΜΑΗΛΙΑ - ΟΑΣΗ ΦΑΡΑΝ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΝΑ (Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Μουσείο της Ισμαηλίας, όπου εκτίθενται τα ευρήματα από τη διάνοιξη της
διώρυγας, τα οποία φτάνουν ως τους πρώιμους ισλαμικούς χρόνους. Αναχώρηση για τη χερσόνησο του Σινά
και επίσκεψη στη γυναικεία μονή της Φαράν στην ομώνυμη όαση, σε μικρή απόσταση από το σημαντικό κατά
την παλαιοχριστιανική περίοδο ομώνυμο αστικό κέντρο. Άφιξη στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης και εγκατάσταση
στο ξενοδοχείο μας.
Δευτέρα 21/11: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΝΑ (Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
Μετά το πρωινό είσοδος στη μονή της Αγίας Αικατερίνης και ξενάγηση στον ανεκτίμητο πνευματικό και υλικό
θησαυρό που διαφυλάττει επί 15 αιώνες: στο καθολικό (όπου το περίφημο ψηφιδωτό της Μεταμορφώσεως και
οι ξύλινες θύρες της αρχικής κατασκευής του 6ου αι.) και τα παρεκκλήσια, στα τείχη, στο σκευοφυλάκιο (όπου
εκτίθενται οι πιο χαρακτηριστικές εικόνες από τη μοναδική στον κόσμο συλλογή με αδιάσπαστη συνέχεια από
την εποχή του Ιουστινιανού και εξής, καθώς και ενδεικτικοί χειρόγραφοι κώδικες και έγγραφα, λειτουργικά σκεύη,
άμφια). Δια νυκτέρευση στον ξενώνα της μονής.
Τρίτη 22/11: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΝΑ (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) - ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ - ΚΑΪΡΟ
Έγερση τις πρώτες πρωινές ώρες (για όσους το επιθυμούν) και άνοδος στην Αγία Κορυφή για τη μοναδικής
ομορφιάς ανατολή του ηλίου από το θεοβάδιστο όρος Σινά. Επιστροφή στη Μονή και συνάντηση με την
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υπόλοιπη ομάδα. Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Sharm el Sheikh για κρουαζιέρα με ειδικώς διαμορφωμένο
πλοιάριο/υποβρύχιο και παρατήρηση του κοραλλιογενούς υφάλου της Ερυθράς Θαλάσσης. Μεταφορά στο
τοπικό αεροδρόμιο, πτήση για Κάιρο και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο του αεροδρομίου.
Τετάρτη 23/11: ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την Αθήνα.
Κόστος συμμετοχής:
Μέλη Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη»: Δίκλινο
Μονόκλινο

€ 1.950 κατ’ άτομο
€ 2.350

**Επιβάρυνση για μη μέλη: €30 επιπλέον (€1.980 κατ’ άτομο σε δίκλινο, + €400 μονόκλινο)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια με Egypt Air
Αθήνα – Κάιρο – Αθήνα
• 1 εσωτερική πτήση με Egypt Air
Σαρμ Ελ Σέιχ – Κάιρο
• Όλοι οι φόροι αεροδρομίων
• Μετακινήσεις με πολυτελές πούλμαν καθημερινώς όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• 4 διανυκτερεύσεις στο Helnan Palestine 5* στην Αλεξάνδρεια
• 1 διανυκτέρευση στο Mercure Ismailia Forsan Island Hotel 4* στην Iσμαηλία
• 1 διανυκτέρευση στο Morgenland έξω από τη Μονή της Αγ. Αικατερίνης
• 1 διανυκτέρευση στη Μονή Αγ. Αικατερίνης (Ξενώνας Μονής)
• 1 διανυκτέρευση στο Le Meridien 5* στο Κάιρο (αεροδρόμιο)
• Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία (εκτός από τις 16/11 λόγω γεύματος στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο)
• 1 γεύμα στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο στην Αλεξάνδρεια (16/11)
• Είσοδοι σε όλους τους επισκέψιμους χώρους του προγράμματος
• Κρουαζιέρα με ειδικά διαμορφωμένο πλοιάριο/υποβρύχιο στο Σαρμ Ελ Σέιχ
• Τοπικοί εξουσιοδοτημένοι ξεναγοί
• Έξοδα βίζας
• Ασύρματο σύστημα ξενάγησης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
• Συνοδός/αρχηγός του Ταξιδιωτικού Γραφείου Μάργαρης (Δημήτρης Μάργαρης)
• Αχθοφορικά (1 βαλίτσα κατ’ άτομο + μία χειραποσκευή)
• Ταξιδιωτικό υλικό για την εκδρομή
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Επιπρόσθετη ασφάλεια ατυχημάτων με Interamerican με καλύψεις COVID-19
• Φ.Π.Α.
ΔΙΑΜΟΝΗ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (15 – 19 NOE): HELNAN PALESTINE 5*
http://www.helnan.com/
ΙΣΜΑΗΛΙΑ (19 – 20 NOE): MERCURE ISMAILIA FORSAN ISLAND HOTEL 4* SUP
https://all.accor.com/hotel/3006/index.en.shtml
AΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (20 – 21 ΝΟΕ): ECO LODGE MORGENLAND
http://www.morgenland-village.net/
AΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (21 – 22 NOE): ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΟΝΗΣ
https://www.sinaimonastery.com/index.php/el/
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ KAΪΡΟΥ (22 - 23 ΝΟΕ): LE MERIDIEN CAIRO HOTEL 5*
https://www.marriott.com/en-us/hotels/caiam-le-meridien-cairo-airport/
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ :
15/11: Αθήνα - Κάιρο:

MS 748

16.00 - 17.50
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23/11: Κάιρο - Αθήνα:

MS 747

10.35 - 12.30

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ:
22/11: Σαρμ Ελ Σέιχ - Κάιρο:

MS 29

20.10 - 21.10

Δηλώσεις συμμετοχής με τη λήψη του προγράμματος στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Μάργαρης, Πανεπιστημίου 59
& Εμ. Μπενάκη (στοά ΦΙΞ), 3ος όρ., τηλ. 210-3215349, 210-3248947 - email: info@margaristravel.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Η συμμετοχή επικυρώνεται μόνο με προκαταβολή (500€)
• Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνει μέχρι τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου
• Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας σε 12 άτοκες δόσεις
• Θα τηρηθούν στο ακέραιο όλα τα μέτρα σχετικά με τον COVID-19
• Το πρόγραμμα μπορεί κατά την εφαρμογή του να υποστεί μεταβολές ή τροποποιήσεις
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 & 18.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), το οποίο άνοιξε για το κοινό το 2020 και
στεγάζεται στο ανακατασκευασμένο πρώην εργοστάσιο Φιξ. Η συλλογή
του ΕΜΣΤ συγκροτείται γύρω από έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών,
διαφορετικών μέσων, ζωγραφική, γλυπτική, βίντεο, εγκαταστάσεις,
φωτογραφία, χαρακτικά, βιομηχανικό σχέδιο κ.λπ., που πραγματεύονται
ζητήματα επίκαιρα και διαχρονικά. Στους χώρους και τα εκθέματα
ξεναγούν υπεύθυνοι του Μουσείου.
Συνάντηση στην είσοδο του ΕΜΣΤ, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή
(στάση Μετρό ΦΙΞ).
Είσοδος €4.
Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύουν μέλος του Δ.Σ. και η κ. Φρύνη
Παπαλημναίου αντιστοίχως.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων,
09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
Κυριακή 27 Νοεμβρίου, ώρα 8.00 από την Πλ. Ρηγίλλης
Ημερήσια εκδρομή στη σημαντική πόλη της αρχαίας Σικυώνος στην
Κόρινθο, η οποία κατοικείται αδιάλειπτα από την Εποχή του Χαλκού
έως τα πρώιμα βυζαντινά χρόνια. Ο αρχαιολογικός χώρος
αποτελείται από το ανασκαμμένο τμήμα της Αγοράς της ελληνιστικής
και ρωμαϊκής πόλης, το Θέατρο, το Στάδιο και τις ρωμαϊκές θέρμες
(Βαλανείο). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο
στο οποίο εκτίθενται οι θησαυροί της αρχαίας πόλης και των γύρω
περιοχών.
Επόμενος
σταθμός
της
εκδρομής
είναι
η
παλαιοχριστιανική βασιλική του Λεχαίου, η οποία είναι η μεγαλύτερη
στον ελλαδικό χώρο και βρίσκεται στο δυτικό βραχίονα του αρχαίου
λιμανιού του Λεχαίου. Ήταν αφιερωμένη στον επίσκοπο Αθηνών
Λεωνίδη, που μαρτύρησε με επτά γυναίκες, στα μέσα του 3 ου αιώνα
με καταποντισμό στη θάλασσα της περιοχής. Ξεναγεί και συνοδεύει ο κ. Σταύρος Ι. Αρβανιτόπουλος, Δρ Βυζαντινής
Αρχαιολογίας. Θα γευματίσουμε σε εστιατόριο της περιοχής και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
Κόστος συμμετοχής €35 (περιλαμβάνεται μεταφορά και χρήση whispers).
Συμμετοχή έως 40 άτομα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958
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Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, ώρα 19.00
Διαδικτυακή ομιλία μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ του Δρος Κωνσταντίνου Λαγού (ιστορικού, λέκτορα Σχολής
Ικάρων) με θέμα: Νέα στοιχεία για την αναπαράσταση της Μάχης του Μαραθώνα.
Δηλώσεις συμμετοχής στο info@filoibenaki.gr, προκειμένου να σας αποσταλεί την ημέρα της εκδήλωσης, το link
της ομιλίας και ο κωδικός συμμετοχής στο προσωπικό σας email.

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, ώρα 11,00
Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «ΣΗΚΩ
ΨΥΧΗ ΜΟΥ»! Εικόνες και μουσικές των προσφύγων
του ’22, που οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
και εντάσσεται στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Οι βασικοί
άξονες της έκθεσης είναι η ζωή πριν από το 1922 στη
Σμύρνη, την Ιωνία, την Καππαδοκία, τον Πόντο, την
Κωνσταντινούπολη και την Προποντίδα, την Ανατολική
και τη Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία), η Έξοδος, η
απώλεια και το τραύμα της προσφυγιάς, η ζωή και η
μουσική δημιουργία στη νέα πατρίδα, ο τρόπος με τον
οποίο οι δικές μας γενιές τραγούδησαν το
συνταρακτικό γεγονός και την προσφυγιά. Τα παραπάνω συνδέονται μεταξύ τους με βασικό άξονα τη μουσική και
το τραγούδι. Ξεναγεί επιμελητής της έκθεσης.
Συνάντηση στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου, Βασ. Σοφίας 11 (είσοδος από την οδό Σέκερη).
Κόστος συμμετοχής €5 για την ενίσχυση του Σωματείου πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Καρράς.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση Οι χαλκοί
ενεπίγραφοι πίνακες του Άργους που οργανώνει το Επιγραφικό
Μουσείο. Στην έκθεση εκτίθενται 16 από το σημαντικότατο
σύνολο 136 ενεπίγραφων χάλκινων πινάκων, που βρέθηκαν
τοποθετημένοι μέσα σε λίθινες θήκες και σε αγγεία που
καλύπτονταν με βαριές λίθινες πλάκες. Οι πίνακες αποτελούσαν
μέρος του οικονομικού αρχείου του Άργους, που φυλασσόταν
στον θησαυρό (θησαυροφυλάκιο) του ιερού της Αθηνάς
Παλλάδος. Πρόκειται για λιτά, οικονομικού χαρακτήρα κείμενα
που μνημονεύουν δοσοληψίες μεταξύ διαφόρων σωμάτων
αρχόντων και αποτελούν μια μοναδική άμεση πηγή για την
ιστορία, την πολιτική οργάνωση και οικονομική ευημερία του
Άργους του α’ μισού του 4ου αι. π.Χ. Στην έκθεση ξεναγεί ο Επίτιμος Διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου, κ.
Χαράλαμπος Κριτζάς.
Συνάντηση στην είσοδο του Επιγραφικού Μουσείου, Τοσίτσα 1, τηλ. 210 8232950.
Είσοδος €2.
Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει μέλος του Δ.Σ.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
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Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στη μνημειακή τοιχογραφία του Φώτη
Κόντογλου στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Κόντογλου, στους
τέσσερις τοίχους της αίθουσας που στέγαζε το γραφείο του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, παρέστησε ολόσωμες
και μετωπικές τις κυριότερες και πιο αναγνωρίσιμες μορφές του
Ελληνισμού από τους μυθικούς χρόνους ως την Επανάσταση,
καθώς και μάχες και συνθέσεις από όλες τις περιόδους της
ελληνικής ιστορίας. Πρόκειται για ένα έργο σταθμό στη γόνιμη
διαδρομή του Έλληνα δημιουργού, ο οποίος πρωτοστάτησε
στο κίνημα για τη στροφή της ελληνικής τέχνης προς την
πνευματική ένταση της βυζαντινής παράδοσης και τη δροσιά
της λαϊκής ζωγραφικής.
Ξεναγεί η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή και συνοδεύει η κ. ΝεκταρίαΕλευθερία Φιλντίση.
Συνάντηση στην είσοδο του Δημαρχείου Αθηνών, Αθηνάς 6163, τηλ. 210 3722001.
Κόστος συμμετοχής €5 για την ενίσχυση του Σωματείου πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 25 άτομα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, ώρα 12.00
Επίσκεψη με ξενάγηση στο Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών
της Ακαδημίας Αθηνών το οποίο ιδρύθηκε το 1966 με Προεδρικό Διάταγμα. Σκοπός του
ΚΕΕΟΝ, μεταξύ άλλων, είναι ο γλωσσικός έλεγχος και η καταγραφή των νεολογισμών
της νεοελληνικής κοινής. Για τους σκοπούς και το έργο του Κέντρου θα μας μιλήσει η
Διευθύντρια του Κέντρου, Δρ Αναστασία Χριστοφίδου.
Συνάντηση στην είσοδο του Κέντρου, Αναγνωστοπούλου 14, Κολωνάκι, τηλ. 210 3626
990.
Κόστος συμμετοχής €5 για την ενίσχυση του Σωματείου πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει η κ. Τίνα Στέα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00,
τηλ. 210 7229958.

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, ώρα 10.30
Επίσκεψη με ξενάγηση στα πιο εμβληματικά σωζόμενα μνημεία της
Οθωμανικής Αθήνας. Θα περιηγηθούμε στο τζαμί Τζισδαράκη (ή
αλλιώς τζαμί του Κάτω Παζαριού) στη σημερινή πλατεία
Μοναστηρακίου. Επίσης θα επισκεφθούμε το παλαιότερο
σωζόμενο τζαμί της Αθήνας, το Φετιχιέ τζαμί, το οποίο κτίστηκε και
ονομάστηκε τζαμί του «Πορθητή» λόγω της κατάκτησης της Κρήτης
από τους Τούρκους. Κοντά στη Ρωμαϊκή Αγορά βρίσκεται το
Λουτρό των Αέρηδων, το Χαμάμ του Αμπίντ Εφέντη, το μοναδικό
από τα χαμάμ της πόλης που σώζεται ως σήμερα. Απέναντι από το
Φετιχιέ τζαμί σώζονται περιορισμένα κατάλοιπα από τον Μεντρεσέ,
το ιεροδιδασκαλείο των μουσουλμάνων της Αθήνας που ιδρύθηκε το 1721 και το οποίο μετά την ίδρυση του
ελληνικού κράτους χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Ξεναγεί και συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή.
Συνάντηση έξω από το τζαμί Τζισδαράκη, πλατεία Μοναστηρακίου.
Κόστος συμμετοχής €7 για την ενίσχυση του Σωματείου και τα whispers, πληρωτέα επί τόπου.
Συμμετοχή έως 35 άτομα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958
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Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 και 17.30
Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση Γιάννης Μόραλης. Χώρος
Ιδιωτικός που παρουσιάζει το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού. Η
έκθεση την οποία συνδιοργανώνουν το Μουσείο Μπενάκη και η Εταιρεία
Μελέτης, Έρευνας και Προβολής της Νεοελληνικής Τέχνης-Εργαστήριο Γιάννης
Μόραλης, προβάλλει τις αφετηρίες των καλλιτεχνικών αναζητήσεων του
ζωγράφου, τις εικαστικές του καταβολές και τη δημιουργική του πορεία,
δίνοντας ωστόσο έμφαση στον άνθρωπο Γιάννη Μόραλη και στον ιδιωτικό του
χώρο. Ξεναγεί υπεύθυνος του Μουσείου. Συνοδεύουν οι κ.κ. Ρωξάνη
Τσιμπιροπούλου και Νεκταρία-Ελευθερία Φιλντίση αντιστοίχως.
Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Κουμπάρη 1, τηλ. 210 3671000.
Συμμετοχή έως 25 άτομα.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων,
09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!
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