
                           

  

 

 Αθήνα, 13 Δεκεµβρίου 2015 

 
Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι, 
 

 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για το πρόγραµµα Δεκεµβρίου 2015 – 
Ιανουαρίου 2016, το οποίο περιλαµβάνει τις παρακάτω δράσεις: 
 

1.Την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου 2015 και ώρα 21.00 διοργανώνουµε το 
ετήσιο χριστουγεννιάτικό δείπνο των Φίλων στο, ήδη γνωστό από 
την Πάρο, εστιατόριο BARBAROSSA. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και 
προς φίλους των µελών µας δεδοµένου ότι το εστιατόριο έχει τη 
δυνατότητα να φιλοξενήσει πάνω από 100 άτοµα. Ως εκ τούτου, σας 
περιµένουµε να εορτάσουµε όλοι µαζί, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, 
στηρίζοντας συγχρόνως και το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού. 

Το µενού, ειδικά προετοιµασµένο για τη βραδιά από τον chef, 
κοστίζει 30 ευρώ κατ’ άτοµο και θα περιλαµβάνει: 

 
Ζυµωτό ψωµί ξυλόφουρνου µε ελαιόλαδο & ελιές 

 
Σαλάτες (ανά 6 άτοµα) 

Νησιώτικη σαλάτα µε αυγουλάτα τοµατίνια, καπαρόφυλλα & 
ξινοµυζήθρα Πάρου 

Σαλάτα Barbarossa µε φιλέτο πορτοκαλιού, µάνγκο, σύκο & 
φύλλα παρµεζάνας 

 
Πρώτα πιάτα (ανά 6 άτοµα) 

 
Φλογέρες µε καβούρι & γλυκοκαυτερή σάλτσα 
Ρεβυθάδα στην γάστρα µε κρέµα λευκού ταραµά 

Τυροκουλούρα µε ξινοµυζήθρα Πάρου 
 

Επιλογή κύριου πιάτου 
 

Φιλέτο σολοµού µε λαδολέµονο βασιλικού, κους-κους & 
βραστά λαχανικά 



ή 
Κριθώτο καραβίδας µε καραµελωµένα τοµατίνια 

ή 
Μπιφτέκια γαλοπούλας µε κους-κους & λαχανικά ποσέ 

 
Επιδόρπια (ανά 6 άτοµα) 

 
Τάρτα µόκα-σοκολάτα µε µπισκότο βάφλας & παγωτό βανίλια 

Τάρτα λεµονιού µε φρέσκα φρούτα εποχής 
Cheese cake µε τυρί φιλαδέλφια και φρέσκιες φράουλες 

 
To µενού συµπεριλαµβάνει επίσης νερό, λευκό ή κόκκινο εµφιαλωµένο 
κρασί από τη “Συλλογή Μωραϊτη” καθώς και µπύρες και αναψυκτικά.  
Εστιατόριο BARBAROSSA, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 39, Χαλάνδρι.  
Τηλ. 210 6841156 
 
Δηλώσεις συµµετοχής απαραίτητες έως την Δευτέρα 14 Δεκεµβρίου 
2015 τηλ. 212 254 3187 ή Εmail:xrikara@ime.gr κ. Χρήστο Καραδήµα. 
  
 

 
 
 

2.Το Σάββατο  16 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00 
διοργανώνουµε επίσκεψη µε ξενάγηση στο Παράρτηµα Μουσείου 
Ηρακλειδών (Απ. Παύλου 37, Θησείο) στην περιοδική έκθεση «Οι 
σηµαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων».  
 
Η έκθεση παρουσιάζει λειτουργικά οµοιώµατα µερικών από τις 
σηµαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων, από το 
«ροµπότ-υπηρέτρια» του Φίλωνος και τον υδραυλικό τηλέγραφο 
του Αινεία µέχρι τον «κινηµατογράφο» του Ήρωνος, κι από το 
αυτόµατο ωρολόγιο του Κτησίβιου και τον αστρολάβο του 
Πτολεµαίου µέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων. Τα  
εκθέµατα προέρχονται από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας  Κώστα Κοτσανά, που λειτουργεί στο Κατάκολο και 
στην Αρχαία Ολυµπία τα οποία δηµιουργήθηκαν κατόπιν 
πολύχρονης ενδελεχούς έρευνας και µελέτης της αρχαιοελληνικής, 



λατινικής κι αραβικής γραµµατείας, των αγγειογραφικών 
πληροφοριών και των ελάχιστων σχετικών αρχαιολογικών 
ευρηµάτων.  
 
 
Σηµείο συνάντησης: 09.50 στην είσοδο του Παραρτήµατος 
Του Μουσείου Ηρακλειδών (Πεζόδροµος Απ. Παύλου 37, Θησείο, 
Στάση ΗΣΑΠ) Είσοδος µε ξενάγηση: 6 ευρώ. Δηλώσεις συµµετοχής 
απαραίτητες έως την Πέµπτη 14 Ιανουαρίου 2016 στο τηλ. 212 254 
3187 ή στο Εmail:xrikara@ime.gr  κ. Χρήστο Καραδήµα.  
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων 18 άτοµα. Διάρκεια µίαµιση ώρα. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  

	  	  	  	  	   	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
             
3.Το Σάββατο  30 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11.00 
διοργανώνουµε επίσκεψη µε ιδιωτική ξενάγηση στο Ίδρυµα Β.& Μ. 
Θεοχαράκη στην περιοδική έκθεση «Πάµπλο Πικάσο - Ζαν Κοκτώ: 
Οι καινοτόµοι του Μοντερνισµού». 
 
Παρουσιάζονται περισσότερα από 190 αντιπροσωπευτικά έργα 
ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραµικής, σχεδίων και καλλιτεχνικών 
εκδόσεων των πρωτοπόρων καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας τη 
µεγάλη τους προσφορά στην εδραίωση του µοντερνισµού. Όλα τα 
εκτιθέµενα έργα του Picasso θα προέρχονται από τις συλλογές του 
Kunstmuseum Pablo Picasso στο Münster της Γερµανίας και τα έργα 
του Cocteau από τη συλλογή του Γιάννη Κονταξόπουλου. 
 
Σηµείο συνάντησης: 10.45 στην είσοδο του Ιδρύµατος Β.&Μ. 
Θεοχαράκη Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, τηλ. 210 3611206.  
Είσοδος µε ξενάγηση: 6 ευρώ στο ταµείο του Ιδρύµατος. Δηλώσεις 
συµµετοχής απαραίτητες έως την Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2016 στο 
τηλ. 212 254 3187 ή στο Εmail:xrikara@ime.gr  κ. Χρήστο 
Καραδήµα. Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων 25 άτοµα. 
 
 
Αναµένοντας την ανταπόκρισή σας στις παραπάνω δράσεις. 

 
Με φιλικούς χαιρετισµούς, 

 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.                                   Η Γενική Γραµµατέας Δ.Σ. 

 

Λύντια Μαστρονικολή                                   Λουκία Παπαχατζή 
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