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Αγαπητές Φίλες, αγαπητοί Φίλοι, 

 

 

 

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου των Φίλων για το 2022 – 2023 έχει ως ακολούθως: 

 

                   Πρόεδρος: Σταύρος Ι. Αρβανιτόπουλος 

                    Α΄ Αντιπρόεδρος:  Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου 

                    Β΄ Αντιπρόεδρος:  Άρτεμις Σκουμπουρδή 

                     Γεν. Γραμματεύς:  Τίνα Στέα 

                                     Ταμίας:   Γιώργος Κλαυδιανός 

                                        Μέλη:  Νίκος Καρράς, Φρύνη Παπαλημναίου, Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου,          

Νεκταρία-Ελευθερία Φιλντίση 

    

   Επιτροπή Υποψηφιοτήτων:   Φάνης Ματσούκας, Ελευθερία Σεβαστάκη, Φρίντα Κυπριώτη                                             

 

                                         

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι Φίλοι, με την επίδειξη της Ταυτότητας Μέλους, απολαμβάνουν τα εξής προνόμια: 

 

• Eλεύθερη είσοδο, μαζί με ένα συνοδό μη μέλος, στις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις του 

Μουσείου Μπενάκη και των Παραρτημάτων του. 

• Έκπτωση 10% στα αντικείμενα και 20% στις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη σε όλα τα πωλητήριά του. 

• Έκπτωση 10% 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 εκδηλώσεις 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 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 τις 

εκδηλώσεις του Σωματείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του www.filoibenaki.gr και στα ακόλουθα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης:  

 

Facebook  www.facebook.com/filoimouseioubenaki/ 

Instagram  www.instagram.com/filoibenaki/  

YouTube              https://www.youtube.com/channel/UCJivkTftGUFJmfbcNqwwM_A 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1. 31/1 Σχολή Χιλλ 

2. 3/2  Εθνική Γλυπτοθήκη 

3. 7/2  Αθηναϊκό Μουσείο - Συλλογή Σκουζέ - Πετρίδης 

4. 23/2 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - Αιγυπτιακή Συλλογή 

5. 1/3  Μουσείο Εθνικής Αντίστασης - Οικία Ναπολέοντα Ζέρβα 

6. 16/3 Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, Αρχαιολογική Υπηρεσία  

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

1. 23/1 Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 17ος – 19ος αιώνας» 

2. 27/1 Ελληνοαμερικανική Ένωση «Πολυκατοικία» 

3. 9/2  Γεννάδειος Βιβλιοθήκη «Το έπος της Ανατολής στη φαντασία των Ελλήνων. Η μικρασιατική 

καταστροφή στη λογοτεχνία του Μεσοπολέμου» 

4. 13/2 Μουσείο Ακρόπολης « Ένδυμα Ψυχής» 

5. 16/2 Εθνικό Ιστορικό Μουσείο «Από τη Μεγάλη… στη Σύγχρονη Ελλάδα (Μέρος Α΄)» 

6. 20/2 Ίδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη «Γιάνης Γαΐτης»  

7. 8/3  Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης «Γυρισμός. Κυκλαδικοί θησαυροί στο ταξίδι της επιστροφής» 

8. 10/3 Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή «Nouveau réalisme» 

9. 23/3 Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο «Η Σμύρνη στις αρχές του 20ού αι. μέσα από τα μάτια του 

βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη» 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

1. 14/3  Δρ Σταύρος Ι. Αρβανιτόπουλος  «Η πόλη του Μυστρά (1262-1460). Η πολεοδομική οργάνωση 

και λειτουργία ενός υστεροβυζαντινού αστικού συγκροτήματος», Αίθριο Μουσείου Μπενάκη 

Ελληνικού Πολιτισμού  

2. 20/3  Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος «1923-2023. Εκατό χρόνια  από 

τη Συνθήκη της Λωζάννης», Αίθριο Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού 

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

1. 3-6/3 Τετραήμερη εκδρομή στην Καβάλα-Δράμα με επίσκεψη στην περιοδική έκθεση του Μουσείου 

Μπενάκη «Διά τα κειμήλια της Μικράς Ασίας» στο Σαντιρβάν Τζαμί. Δηλ. συμμετοχής 31/1/23 

2. 26/3  Ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Τεγέα   

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. 25/1 Κοπή πίττας 2023, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 
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Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου, ώρα 12.00  

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

ΕΙΚΟΝΩΝ 17ος – 19ος αιώνας που παρουσιάζει το 

Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Η έκθεση διερευνά 

την ποικιλομορφία των εικόνων που διακινούνταν 

στον ορθόδοξο ελληνικό χώρο από τον 17ο έως τον 

19ο αιώνα, μέσα από τις συλλογές του Μουσείου 

Μπενάκη και αποτελούσαν μέρος της ορθόδοξης 

ταυτότητας, την οποία μοιράζονταν πληθυσμοί με 

διαφορετικές παραδόσεις, πολιτική υπόσταση, 

ακόμη και γλώσσα. Ξεναγεί η κ. Αναστασία 

Δρανδάκη, επιμελήτρια της έκθεσης.  

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Πειραιώς 138. 

Συμμετοχή έως 25 άτομα.  

Συνοδεύει ο κ. Στ. Αρβανιτόπουλος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, ώρα 20.00 στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς138 

 

Κοπή της Πίττας του 2023. Θα γιορτάσουμε το ξεκίνημα της νέας χρονιάς με την κοπή της πίττας μας, θα 

απολαύσουμε ένα μεσογειακό δείπνο από το «Δειπνοσοφιστήριο» και οι τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά 

δώρα! 

 

Τιμή πρόσκλησης: €55 

 

Δηλώσεις συμμετοχής με την παραλαβή του προγράμματος στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00,           

τηλ. 210 7229958. 

 

 

 

 

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση 

«Πολυκατοικία», που διοργανώνει η 

Ελληνοαμερικανική Ένωση. Μέσα από έργα 

σύγχρονων φωτογράφων, αρχιτεκτόνων και 

εικαστικών δημιουργών, η έκθεση επιχειρεί να 

ερμηνεύσει τον αισθητικό, αρχιτεκτονικό και 

κοινωνιολογικό χαρακτήρα του τύπου αυτού 

κατοίκησης που σφράγισε το ελληνικό τοπίο τον 

τελευταίο αιώνα. Ξεναγούν οι επιμελητές της 

έκθεσης, κ. Νίκος Βατόπουλος και κ. Ίρις Κρητικού. 

Συνάντηση στην είσοδο της Ένωσης, Μασσαλίας 22.  

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

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γ. Κλαυδιανός. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958 
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Τρίτη 31 Ιανουαρίου, ώρα 17.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη Σχολή Χιλλ, το 

παλαιότερο σχολείο στην Ελλάδα που 

εξακολουθεί να λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι 

σήμερα. Ιδρύθηκε από τον Αμερικανό 

ιεραπόστολο John Hill και τη γυναίκα του 

Fanny Francis Mulligan το 1831, τρία χρόνια 

πριν γίνει η Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού 

κράτους. Αρχικά η Σχολή λειτούργησε ως 

διδασκαλείο θηλέων, αλλά από το 1835 στις 

δραστηριότητές του προστέθηκε και το πρώτο 

νηπιαγωγείο στην Ελλάδα, καθώς και 

οικοτροφείο. Ξεναγεί και συνοδεύει η κ. Άρτ. 

Σκουμπουρδή. 

Συνάντηση στην είσοδο της Σχολής, 

Θουκυδίδου 9, Πλάκα. 

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

Συμμετοχή έως 25 άτομα.  

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 24 Ιανουαρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 

 

 

 

Τετραήμερη εκδρομή στην Καβάλα και τη Δράμα (αναλ. πρόγραμμα σελ. 8-9) 

Τρίτη 31 Ιανουαρίου δηλώσεις συμμετοχής από τις 9.30 στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Μάνεσσης  

τηλ: 210 3290152 (κ. Ηλίας Χρόνης) και 210 3290100 (τηλεφωνικό κέντρο) 

 

 

 

 

 

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, ώρα 11.30 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην Εθνική 

Γλυπτοθήκη, η οποία στεγάζεται σε δύο κτήρια 

των πρώην βασιλικών στάβλων, στο Άλσος 

Στρατού στου Γουδή και καταλαμβάνει υπαίθριο 

χώρο 6,5 στρεμμάτων. Η έκθεση αποτελείται 

από δώδεκα ενότητες που αποτυπώνουν την 

αρχή και την εξέλιξη της Νεοελληνικής Γλυπτικής 

έως τις μέρες μας. Ξεναγεί επιμελητής της 

έκθεσης.  

Συνάντηση στην είσοδο της Γλυπτοθήκης, 

Άλσος Στρατού, Γουδή.  

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γ. 

Κλαυδιανός. 

Είσοδος: €5 (€3 μειωμένο για άνω των 65 ετών). 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
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Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, ώρα 17.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Αθηναϊκό Μουσείο, Συλλογή 

Σκουζέ-Πετρίδη, το οποίο στεγάζεται στην Πλάκα στο 

σπίτι του Φιλικού αγωνιστή και δημάρχου Αθηναίων 

Νικολάου Ζαχαρίτσα. Φιλοξενεί κειμήλια επιφανών 

αθηναϊκών οικογενειών, όπως των Σουγιουτζόγλου, 

Γέροντα, Καλλιφρονά, Αδ. Κύρου, Σκιαδά και Σερπιέρη. 

Ξεναγεί ο κ. Ελευθέριος Σκιαδάς, διευθυντής του 

Μουσείου.  

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Κέκροπος 10, 

Πλάκα.  

Συμμετοχή έως 20 άτομα.  

Συνοδεύει η κ. Ρ. Τσιμπιροπούλου. 

Κόστος συμμετοχής: €5 για την ενίσχυση του Σωματείου 

πληρωτέα επί τόπου. 

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

 

 

 

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Το έπος 

της Ανατολής στη φαντασία των Ελλήνων. Η 

μικρασιατική καταστροφή στη λογοτεχνία του 

Μεσοπολέμου», που διοργανώνει η Γεννάδειος 

Βιβλιοθήκη. Η έκθεση παρουσιάζει τη νοσταλγία για 

την Ανατολή και ειδικότερα για τις χαμένες πατρίδες της 

Μικράς Ασίας στην ελληνική κυρίως λογοτεχνία, με 

αναφορές στο έργο συγγραφέων, όπως των Βενέζη, 

Πολίτη, Σεφέρη, Καζαντζάκη, Σωτηρίου, Ιορδανίδου κ.ά. 

Ξεναγεί η επιμελήτρια της έκθεσης κ. Λήδα Κωστάκη. 

Συνάντηση στην είσοδο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, 

Σουηδίας 54. 

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

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Ν. Καρράς. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 

7229958. 

 

 

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00  

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Ένδυμα 

Ψυχής» που διοργανώνει το Μουσείο Ακροπόλεως και 

στην οποία παρουσιάζονται 70 έργα κατανεμημένα σε 

πέντε κύριες ενότητες: ενδυμασίες που ανήκαν σε 

ιστορικά πρόσωπα, τοπικές φορεσιές από τη 

μητροπολιτική Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και τις «χαμένες 

πατρίδες». Παρουσιάζονται επίσης στολές και ενδύματα 

που έχουν σχέση με ήρωες της Επανάστασης του ’21, 

καθώς και με επώνυμα και ανώνυμα πρόσωπα του 18ου 

και του 19ου αιώνα. Ξεναγεί υπεύθυνος του Μουσείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου. 

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γ. Κλαυδιανός. 

Κόστος συμμετοχής:€5 για την ενίσχυση του Σωματείου 

πληρωτέα επί τόπου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 

7229958. 
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Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, ώρα 17.30   

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Από τη 

Μεγάλη… στη Σύγχρονη Ελλάδα (Μέρος Α΄)», που 

διοργανώνει το Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ). Μέσα 

από φωτογραφίες, έγγραφα, αποσπάσματα ημερολογίων 

και άλλα τεκμήρια, η έκθεση αφηγείται την ελληνική 

παρουσία στη Μικρά Ασία, τα γεγονότα της εκστρατείας και 

της Καταστροφής. Η όλη παρουσίαση αναπτύσσεται σε 

δύο μέρη. Το πρώτο, το οποίο θα επισκεφθούμε, αναφέρεται 

στα γεγονότα της μικρασιατικής εκστρατείας που οδήγησαν 

στην παγίωση των ελληνικών συνόρων. Το δεύτερο, θα 

ακολουθήσει το φθινόπωρο του 2023. Ξεναγεί η κ. Νίκη 

Καστρίτη, επιμελήτρια της έκθεσης. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Μέγαρο Παλαιάς 

Βουλής, Σταδίου 13.  

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ν.- Ελ. Φιλντίση.  

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 

7229958. 

 

 

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00  

Επίσκεψη με ξενάγηση στην αναδρομική έκθεση «Γιάννης 

Γαΐτης» που διοργανώνει το Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη, με 

την ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννηση του 

κορυφαίου δημιουργού. Η έκθεση περιλαμβάνει 100 και 

πλέον έργα αντιπροσωπευτικά της εξελικτικής του 

πορείας με τη συνδρομή ιδιωτικών συλλογών, ιδρυμάτων 

και της Εθνικής Πινακοθήκης. Ξεναγεί ο κ. Τάκης 

Μαυρωτάς, επιμελητής της έκθεσης.  

Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος, Βασ. Σοφίας 9 & 

Μέρλιν 1, τηλ. 210 3611206. 

Είσοδος: €4. 

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γ. Κλαυδιανός. 

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

 

 

 

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην Αιγυπτιακή Συλλογή του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Πρόκειται περί μιας 

από τις σημαντικότερες συλλογές παγκοσμίως εκτός 

Αιγύπτου και συστάθηκε από δωρεές φιλότεχνων 

ομογενών της Αιγύπτου, της Ελληνικής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας της Αλεξάνδρειας, της αιγυπτιακής 

κυβέρνησης, καθώς και από αντικείμενα προερχόμενα 

από ανασκαφές στον ελλαδικό χώρο. Ξεναγεί η κ. 

Αργυρώ Γρηγοράκη, επιμελήτρια της συλλογής.  

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Πατησίων 44. 

Είσοδος: €6.  

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ν.-Ελ. Φιλντίση. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 

στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 
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Τετάρτη 1 Μαρτίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην οικία Ναπολέοντα Ζέρβα -

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, στο οποίο στεγάζεται 

όγκος αρχείων που καλύπτουν την περίοδο 1943-1950. 

Τα εγκαίνια του Μουσείου συνέπεσαν με την επέτειο των 

80 ετών από την επιχείρηση της ανατίναξης της 

γέφυρας του Γοργοποτάμου στις 25 Νοεμβρίου του 

1942, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία 

όλων των αντιστασιακών ομάδων που έδρασαν στην 

Ελλάδα την περίοδο εκείνη. Ξεναγεί ο κ. Θεοφάνης 

Βλάχος, ιστορικός του Πολεμικού Μουσείου.  

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Καλλέργη 9, 

Μεταξουργείο. 

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου €5 

πληρωτέα επί τόπου. 

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

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 

7229958. 

 

 

 

Παρασκευή 3 - Δευτέρα 6 Μαρτίου 

    

Τετραήμερη εκδρομή στην Καβάλα και τη  

Δράμα  

 

Οι Φίλοι οργανώνουν εκδρομή στη Δράμα 

με αφορμή την έκθεση 41 εκκλησιαστικών 

κειμηλίων από τις συλλογές του Μουσείου 

στο προσφάτως αποκατεστημένο 

Σαντιρβάν τζαμί της πόλης, έργο του 15ου 

αι., τιμώντας την επέτειο των 100 χρόνων 

από τη μικρασιατική καταστροφή. Με την 

ευκαιρία αυτή θα γνωρίσουμε τόσο την 

πόλη της Δράμας όσο και τη γειτονική 

Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή, τόπο με πλουσιότατη ιστορία, πολυάριθμα μνημεία και 

μουσεία, γοητευτική φύση.   

 

Παρασκευή 3 Μαρτίου  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη με την πτήση 03/03/23 

ATH-SKG GQ380 07:40-08:35 της Sky Express. Μετάβαση στην Καβάλα, εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 

Γνωριμία με την πόλη της Καβάλας και τα μνημεία της: το σημαντικότερο τοπόσημο της πόλης, το 

υδραγωγείο του 16ου αι., την πλατεία του Μωχάμετ Άλη με το κονάκι και το άγαλμά του, καθώς και το 

συγκρότημα του ιμαρέτ με το οποίο προικοδότησε την πόλη.  Θα επισκεφθούμε επίσης το τζαμί του 

Χαλίλ μπέη και το μεντρεσέ, τις καπναποθήκες, το τείχος, τα μέγαρα Herzog (Δημαρχείο), Wix, Τόκου, τη 

μεγάλη Λέσχη, το Δημοτικό Ωδείο, το παλαιό δικαστικό μέγαρο.  
 

Σάββατο 4 Μαρτίου  

Μετά το πρωινό μετάβαση στη Δράμα και στο Σαντιρβάν τζαμί, το νέο πολιτιστικό χώρο της πόλης, 

όπου παρουσιάζεται η έκθεση «Δια τα κειμήλια της Μικράς Ασίας» του Μουσείου Μπενάκη. Στη συνέχεια 

επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, μέσα από τα εκθέματα του οποίου διαγράφεται η 

ιστορία της Δράμας από τη Μέση Παλαιολιθική ως την Υστεροβυζαντινή περίοδο. Μετάβαση στο 

οινοποιείο Château Nico Lazaridi, ξενάγηση στους χώρους παραγωγής του κρασιού, επίσκεψη στην 

πινακοθήκη «Μαγικό Βουνό» με έργα σύγχρονων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και οινογευσία. 

Επιστροφή στη Δράμα, ελαφρύ γεύμα και περιήγηση στην πόλη και στην ιστορία της μέσα από τα  



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

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 2020-21» ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 

9 
 

 

μνημεία της (τον ελληνιστικό τάφο, τα τεμένη, την καπναποθήκη, τον αποκατεστημένο ναό της Αγίας 

Σοφίας του 10ου αι., τα σωζόμενα τμήματα των βυζαντινών τειχών) και το εμβληματικό πάρκο της Αγίας 

Βαρβάρας, έναν υδροβιότοπο με έκταση 60 στρεμμάτων, αναγνωρισμένο ως ένα από τα 60 ωραιότερα 

πάρκα της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Culture 2000. Επιστροφή στην Καβάλα και 

διανυκτέρευση.  

 

Κυριακή 5 Μαρτίου  

Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο των Φιλίππων και ξενάγηση 

στην πόλη που ιδρύθηκε ως Κρηνίδες από Θάσιους αποίκους υπό τον Αθηναίο Καλλίστρατο (360 π.Χ.), 

περιήλθε στο Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας λαμβάνοντας το όνομά του (356 π.Χ.), κατέστη η έδρα της 

πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας της Ευρώπης μετά το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου (1ος αι. μ.Χ.), 

γνώρισε ακμή ως ρωμαϊκή αποικία (2ος αι.) και ακόμη μεγαλύτερη κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο 

και επέζησε συρρικνωμένη ως οχυρό ως το τέλος του 14ου αι. Μετάβαση στη Σταυρούπολη όπου θα 

επισκεφθούμε τον ομώνυμο μακεδονικό τάφο, το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο της Θράκης 

(α’ ήμ. 2ου αι. π.Χ.). Επιστροφή στην Καβάλα, απόγευμα ελεύθερο.  

 

 

Δευτέρα 6 Μαρτίου  

Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου παρουσιάζεται η πορεία της Καβάλας και 

της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας από τους νεολιθικούς ως και τους ρωμαϊκούς 

χρόνους. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Μουσείο Καπνού, τα πλούσια εκθέματα του οποίου αναδεικνύουν 

την οικονομική και κοινωνική ιστορία, καθώς και την τεχνολογική ιστορική εξέλιξη της πόλης και της 

περιοχής. Μεταφορά στο αεροδρόμιο Μακεδονία και επιστροφή στην Αθήνα με την πτήση 06/03/23 

SKG-ATH GQ389 21:35-22:30 της Sky Express. 
 

 

Συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος.  

Συμμετοχή έως 40 άτομα. 

Κόστος: κατ’ άτομο σε δίκλινο €430, σε μονόκλινο €530 

Μη μέλη: €50 επιπλέον 

 

 

                         Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά προς και από Θεσσαλονίκη με πτήσεις της Sky Express  

• Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

• Αρχηγός – Συνοδός του ταξιδιωτικού γραφείου  

• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ταξιδιωτική για ταξιδιώτες έως 75 ετών 

• Διαμονή: 3 διανυκτερεύσεις στο Lucy Hotel 5* στην Καβάλα με πρωινό 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Αχθοφορικά & φιλοδωρήματα 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. 

• Φόρος διαμονής €3 ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση, πληρωτέος επί τόπου 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 

 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 31 Ιανουαρίου από τις 9.30 στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Μάνεσσης,   

τηλ: 210 3290152 (κ. Ηλίας Χρόνης) και 210 3290100 (τηλεφωνικό κέντρο). 
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Τετάρτη 8 Μαρτίου, ώρα 12.00          

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Γυρισμός. Κυκλαδικοί θησαυροί 

στο ταξίδι της επιστροφής» που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής 

Τέχνης. Η έκθεση περιλαμβάνει δέκα μαρμάρινα ειδώλια και πέντε 

αγγεία κατασκευασμένα από μάρμαρο, στεατίτη και πηλό, της 

Νεότερης Νεολιθικής και της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Τα 

αντικείμενα αυτά αποτελούν μέρος μιας μεγάλης συλλογής μοναδικής 

αρχαιολογικής αξίας του Αμερικανού συλλέκτη Leonard Stern που θα 

επιστραφούν στη χώρα μας. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε σε μια από 

τις μόνιμες συλλογές του μουσείου με θέμα «Σκηνές του καθημερινού 

βίου στην Αρχαιότητα». Ξεναγεί αρχαιολόγος-ξεναγός του ΜΚΤ. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Νεοφύτου Δούκα 4.  

Είσοδος €12 

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει η κ. Τ. Στέα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 

7229958. 

 

 

 

Παρασκευή 10 Μαρτίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Nouveau 

réalisme»  που διοργανώνει το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή σε 

συνεργασία με φορείς και οργανισμούς από το εξωτερικό. Η 

έκθεση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στον νέο 

ρεαλισμό, το πρωτοποριακό και εκρηκτικό καλλιτεχνικό κίνημα 

μεταξύ των Dada και της Pop Art που ανέτρεψε την τέχνη του 

20ού αιώνα. Ξεναγεί υπεύθυνος του Μουσείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος, Ερατοσθένους 13, 

Παγκράτι. 

Είσοδος €4. 

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει η κ. Τ. Στέα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 2 Μαρτίου, στο Γραφείο των 

Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958. 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη 14 Μαρτίου, ώρα 18.30 στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1 

Ομιλία του Δρος Σταύρου Ι. Αρβανιτόπουλου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τίτλο:  

Η πόλη του Μυστρά (1262-1460). Η πολεοδομική οργάνωση και λειτουργία ενός υστεροβυζαντινού 

αστικού συγκροτήματος 

Είσοδος ελεύθερη 
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Πέμπτη 16 Μαρτίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Ιστορικό Αρχείο 

Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου 

Μνημείων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

Αποτελείται από 12.000 αρχειακούς 

φακέλους (έγγραφα, φωτογραφίες, σχέδια, 

βιβλία και αντικείμενα) μέσω των οποίων 

αποτυπώνονται οι συστηματικές 

παρεμβάσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

για την προστασία των μνημείων της 

επικράτειας, από τη σύστασή της έως 

σήμερα. Εξίσου σημαντικά είναι και τα 

τεκμήρια στα οποία αποτυπώνεται η κρατική μέριμνα για την αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας, την 

εποπτεία των αρχαιοπωλείων, καθώς και των ιδιωτικών συλλογών. Ξεναγεί υπεύθυνος του Αρχείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Αρχείου, Ψαρομηλίγκου 22, Θησείο. 

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

Συμμετοχή έως 20 άτομα. Συνοδεύει η κ. Φρ. Παπαλημναίου. 

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

 

 

 

 

Δευτέρα 20 Μαρτίου, ώρα 19.00 στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1  

Ομιλία του κ. Άγγελου Συρίγου, Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αν. Καθηγητή Διεθνούς 

Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο:  

1923-2023. Εκατό χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάννης  

Είσοδος ελεύθερη 

 

 

 

 

Πέμπτη 23 Μαρτίου, ώρα 12.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση 

«Η Σμύρνη στις αρχές του 20ού αι. μέσα από τα 

μάτια του βυζαντινολόγου Γεωργίου 

Λαμπάκη», η οποία συνδιοργανώνεται από το 

ΕΚΠΑ και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 
Η έκθεση παρουσιάζει το αρχείο της 

Οικογένειας Λαμπάκη στο οποίο 

συγκεντρώνεται πλήθος πληροφοριών τόσο 

για τα μνημεία όσο και για τις ελληνικές 

κοινότητες της Μικράς Ασίας των αρχών του 

20ού αιώνα. Ο Γεώργιος Λαμπάκης λόγω της 

θέσης του, ως ιδιαίτερου Γραμματέα της 

Βασίλισσας Όλγας, διαδραμάτισε ένα 

σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και στον Ελληνισμό της Μικράς 

Ασίας. Ξεναγεί ο Διονύσιος Μουρελάτος (Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ). 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22. 

Είσοδος: €4. 

Συμμετοχή έως 25 άτομα. Συνοδεύει η Τ. Στέα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 17 Μαρτίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 

7229958. 
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Κυριακή 26 Μαρτίου, ώρα 9.00 από πλ. Ρηγίλλης  

Ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Τεγέα Αρκαδίας. 

Άφιξη με ενδιάμεση στάση στην Τεγέα και ξενάγηση 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου εκτίθενται 

ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή (Τεγεάτιδα) και 

παρουσιάζεται η ίδρυση και η ανάδειξη της πόλης 

ως της σημαντικότερης στην Αρκαδία, από την 

προϊστορική ως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, με 

έμφαση στο περίφημο ιερό της Αλέας. Μετάβαση 

στον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο, όπου και ο 

ναός της Αλέας, και στη συνέχεια στο πάρκο του 

Τεγεατικού Συνδέσμου, όπου μέσα στην πυκνή 

βλάστηση διατηρούνται κατάλοιπα της αρχαίας 

αγοράς, μέρος του τείχους της βυζαντινής πόλης, ο 

μεσοβυζαντινός ναός της Επισκοπής που κατέλαβε 

μέρος του ελληνιστικού θεάτρου της Τεγέας και το 1889 ανακαινίστηκε από τον Ερν. Τσίλλερ, η βασιλική 

του Θύρσου (6ου αι.), με το περίφημο ψηφιδωτό δάπεδο με απεικόνιση του κοσμικού χρόνου και του 

Παραδείσου. Στο Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο ξεναγεί ο Δρ Σταύρος Αρβανιτόπουλος.  

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το ολοκαίνουργιο κτήριο 

πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου (ΒΙΟΧΑΛΚΟ) στο Στάδιο Τεγέας, όπου 

παρουσιάζεται μια εντελώς πρωτότυπη έκθεση με σημαίες, 

λάβαρα, παντιέρες, φλάμουλες και μπαϊράκια που σημάδεψαν 

τον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι την καθιέρωση της 

γαλανόλευκης ως επίσημης σημαίας του κράτους από την Α’ 

Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1822. Όλες ραμμένες, 

ζωγραφισμένες, επικεντημένες αποκλειστικά στο χέρι και ως επί το 

πλείστον βαμμένες με φυτικές βαφές από το μέλος του Σωματείου 

μας, την textile artist κ. Μαιρηλί Χαραμή, η οποία και θα μας 

ξεναγήσει στην έκθεση. Θα γευματίσουμε σε ταβέρνα της 

περιοχής. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.  

Κόστος συμμετοχής: €40 (€50 για μη μέλη). 

Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Στ. Αρβανιτόπουλος. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Γραφείο 

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

 

 
 
 
 
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ  

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! 


