εμεις ... και εσεις
“Δεν καπνίζω, ἐπενδύω στὸ μέλλον τῆς καρδιᾶς μου”

Ἐπίσκεψη στὸ Μουσεῖο Θηβῶν.
Κικὴ Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
& Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Γ. Κασιμάτης
Π. Τσάκος
Ἰ. Τσούνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. Τούτουζας
ΤΑΜΙΑΣ: Ἀ. Γιατράκου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Κ. Τούτουζας
ΜΕΛΗ:
Ε. Βορίδης, Ἄ. Δήμα, Β. Κόκκινος,
Δ. Ρίχτερ, Χρ. Στεφανάδης,
Δ. Τούσουλης, Στ. Ψυχάρης
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Γ. Ἀνδρικόπουλος, Β. Βοττέας, Ἀ. Βούτσας,
Γ. Γκουμᾶς, Ν. Κατσιλάμπρος,
Ε. Παπαστεριάδης, Ν. Χούλης

Ἐπιτροπή Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀ. Παπακωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Συμβουλίδου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Ν. Στανοῦ
ΤΑΜΙΑΣ: Μ. Μπατάκη
ΜΕΛΗ: Γ. Βαϊνᾶ, Γ. Βαφάκη, Ἑ. Τούτουζα
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Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1996 ἡ νεοσύστατη τότε Ἐπιτροπὴ τῶν Φίλων τοῦ
ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. πραγματοποίησε τὴν πρώτη της ἐκδρομὴ στὸ Ἀρχαιολογικὸ
Μουσεῖο Θηβῶν. Εἴκοσι χρόνια ἀργότερα τὸ Μουσεῖο, ποὺ παρέμενε
κλειστὸ ἀπὸ τὸ 2007, ἀνακαινίστηκε καὶ ἔγινε ἕνα σύγχρονο καὶ ἀξιόλογο
Μουσεῖο, ποὺ τὰ ἐγκαίνιά του ἔγιναν τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016. Αὐτὸ ἦταν
τὸ κίνητρο νὰ ἐπαναλάβει ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Φίλων μία νέα ἐξόρμηση στὸ
Μουσεῖο τῶν Θηβῶν τὴν 1η Ὀκτωβρίου.
Ὁ ἀρχιτέκτονας Μιχάλης Σουβατζίδης σὲ 2.692 τ.μ. σχεδίασε νὰ
στεγάσει πολλὰ καὶ ἐμβληματικὰ ἔργα. Ἡ ἐπέκταση καὶ ἡ διαμόρφωση
τοῦ περιβάλλοντος χώρου χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ Γ´ Κοινωνικὸ Πλαίσιο
Στήριξης καὶ ἡ ἐπανέκθεση τῶν συλλογῶν ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ. Χρειάστηκε
δύο χρόνια γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ κτίριο καὶ περίπου ἕξι χρόνια γιὰ νὰ
ἑτοιμασθεῖ ἡ ἔκθεση. Καθυστέρησε νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἔργο, ἐπειδὴ εἶναι
μεγάλος καὶ τεράστιος ὁ ὄγκος τοῦ ὑλικοῦ. Πρόκειται γιὰ διαχρονικὸ
Μουσεῖο μὲ ἐκθέματα, ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀνασκαφὲς σὲ ὅλη τὴ Βοιωτία.
Ἡ νέα ἔκθεση διαμορφώνεται σὲ 18 ἑνότητες, ἕντεκα ἀπὸ τὶς ὁποῖες
ἀκολουθοῦν χρονολογικὴ σειρὰ ἀπὸ τὴν παλαιολιθικὴ ἐποχὴ ἕως τὴν ἵδρυση
τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ παρουσιάζονται διαχρονικὰ ὁ πολιτισμός,
ἡ καθημερινὴ ζωή, ἡ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξέλιξη τῆς Βοιωτίας. Σὲ
ἐξειδικευμένες ἑνότητες φωτίζονται ἡ ἱστορία τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου
Θηβῶν καὶ τῶν πρώτων ἀρχαιολογικῶν ἐρευνῶν στὴν περιοχή, οἱ μῦθοι
ποὺ συνδέονται μαζί της, ἀλλὰ καὶ οἱ τραγωδίες τῶν μύθων, ὅπως καὶ στὸ
Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης βλέπει κανεὶς ἐπίσης ἀπὸ γυάλινο πλαίσιο μέρος
τῆς ἀνασκαφῆς.
Ὁ Ἡρακλῆς, ὁ Διόνυσος, ὁ Κάδμος, ἡ Ἀντιγόνη, ὁ Οἰδίποδας, ἡ
Ἰοκάστη ἦσαν ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς μορφὲς στὴν ἀρχαία Θήβα. Ὁ Πίνδαρος,
ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους λυρικοὺς ποιητές της. Σπουδαῖος ποιητὴς της
ἦταν ὁ Ἡσίοδος, ἐνῶ οἱ στρατηγοὶ Ἐπαμεινώνδας καὶ Πελοπίδας ἦσαν

ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ἀπήλλαξαν ἀπὸ τὴ Σπαρτιατικὴ κυριαρχία καὶ τὴ μετέτρεψαν σὲ ἰσχυρὴ πόλη-κράτος. Δύναμη στὴν
ἀρχαιότητα μετὰ τὴν Ἀθήνα καὶ τὴ Σπάρτη, ἡ Θήβα ἔχει πολλὰ νὰ διηγηθεῖ στὸ σύγχρονο ἐπισκέπτη.
Ἡ διευθύντρια τοῦ Μουσείου καὶ Ἔφορος ἀρχαιοτήτων Βοιωτίας κυρία Χαραμῆ μᾶς ἔκανε μία ἐκπληκτικὴ ξενάγηση.
Ὁ ἀριθμὸς τῶν φίλων μας ὅμως ἦταν μεγάλος, 85 πρόσωπα, καὶ δὲν ἦταν εὔκολη ἡ παρακολούθηση ἀπὸ ὅλους. Τὸ
ἰδιαίτερα σημαντικὸ Μουσεῖο τῆς Θήβας ἀξίζει νὰ τὸ ἐπισκεφθεῖ κανεὶς ἀρκετὲς φορὲς γιὰ νὰ τὸ γνωρίσει καλά.
Μετὰ ἀπὸ δυόμιση ὧρες ξενάγησης ἡ ὁμάδα ἀπόλαυσε ἕνα ὑπέροχο, προσεγμένο καὶ καλομαγειρεμένο γεῦμα
στὸ ὡραῖο κέντρο “Τζάκι”, ποὺ βρίσκεται στὸ σιδηροδρομικὸ σταθμὸ τῆς Θήβας. Ὁ περίπατός μας ὁλοκληρώθηκε μὲ
τὸν ἀπογευματινὸ καφὲ στὴν πανέμορφη Χαλκίδα.
Ὁ ὡραῖος καιρός, ἡ πνευματικὴ τροφή, ἡ αἰσθητικὴ ἀπόλαυση, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐχάριστη διάθεση ποὺ δημιουργεῖται
σὲ κάθε συνάντηση τῶν Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. δικαίωσε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἐξόρμησής μας. 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
 Νικολάου Κουρούτη, ἡ κυρία Γραμματικὴ Χατζηδημητρίου τὸ ποσὸ τῶν 200,00€.
 Εὐάγγελου Ὑφαντή, ἡ κυρία Γραμματικὴ Χατζηδημητρίου τὸ ποσὸ τῶν 200,00€.
 Μουσὲχ Χατσαντουριᾶν, ἡ κυρία Γραμματικὴ Χατζηδημητρίου τὸ ποσὸ τῶν 200,00€.
 Ἠλία Δέδε, οἱ κ.κ. Δημήτριος καὶ Ἀμαλία Χαλικιὰ τὸ ποσὸ τῶν 150,00€.
 Γεωργίου καὶ Ἐμμανουὴλ Βέργη, οἱ κ.κ. Δημήτριος καὶ Βίβιαν Μπιμπίρη τὸ ποσὸ τῶν 100,00€.

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
 Ὁ κύριος Δημήτριος Σοφίτσης, τὸ ποσὸ τῶν 150,00€.
 Ὁ κύριος Παναγιώτης Φαχαντίδης, τὸ ποσὸ τῶν 50,00€.
 Ἡ κυρία Ἀνδριανὴ Κριλάκη, τὸ ποσὸ τῶν 50,00€.
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