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Μετά από 228 webinars κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συνεχίζουμε και αυτό το
τετράμηνο διαδικτυακά, για μεγαλύτερη ασφάλεια όλων μας, εκτός από το εργαστήρι
ζωγραφικής και τις παρουσιάσεις βιβλίων που προγραμματίζουμε να γίνουν στον χώρο
της Πύρνας. Ελπίζουμε σύντομα να γίνονται ζωντανά και οι συναντήσεις της Λέσχης
Ανάγνωσης.
Το πρόγραμμά μας θα εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ανάλογα με την
ταχύτητα υποχώρησης του covid-19! Aν όλα πάνε καλά, θα προστεθούν νέοι ομιλητές,
δείπνα, εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις. Προς το παρόν ελπίζουμε και ευχόμαστε όλες
και όλοι να είμαστε εμβολιασμένοι και να παραμένουμε ασφαλείς.
Κατά τη διάρκεια του lockdown, με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
προχωρήσαμε σε μεγάλη ανανέωση των Βιβλίων σε Ρόδες. Αγοράστηκαν 610 βιβλία,
δημιουργήθηκαν 4 νέα θέματα, ενώ όλο το πρόγραμμα προσαρμόστηκε στα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων που θέσπισε το Υπουργείο Παιδείας. Μέσα στο 2021, με τη χορηγική
υποστήριξη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», ετοιμάστηκαν 15 νέες βαλίτσες με θέμα «200
χρόνια Ελλάδα» και με 405 καινούρια βιβλία, που καλύπτουν την πορεία της χώρας μας
από το 1821 μέχρι σήμερα.
Ελπίζουμε με τη βοήθειά σας να εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε στήριξη στα
νηπιαγωγεία που έχουμε εξοπλίσει σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων.
Μετά τις τραγικές φωτιές του φετινού καλοκαιριού, είμαστε σε συνεννόηση με τους
Φίλους του Κτήματος Τατοΐου ώστε να μπορέσουμε να συμβάλουμε στην αναδάσωσή
του μόλις αυτή οργανωθεί. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους.
Κύριο μέλημά μας είναι να παραμείνει η ΠΥΡΝΑ οικονομικά υγιής, ώστε να μπορέσει να
συνεχίσει τις δραστηριότητές της. Η ενθουσιώδης συμμετοχή σας στο φετινό παζάρι
συνέβαλε ουσιαστικά. Παρακινείστε φίλους να παρακολουθήσουν τα webinars,
εγγραφείτε μέλη, προσφέρετε μια μικρή δωρεά για τις κοινωφελείς δράσεις. Με τη
στήριξη όλων μας η ΠΥΡΝΑ, που μαζί χτίσαμε με αγάπη και μεράκι όλα αυτά τα χρόνια,
έχει ακόμα πολλά να προσφέρει στην μετα-covid εποχή.
Στις επόμενες σελίδες αναλύεται το πρόγραμμα Οκτωβρίου 2021- Ιανουαρίου 2022, το
οποίο ενημερώνεται συνεχώς στην ιστοσελίδα www.pyrna.gr, στο facebook ΠΥΡΝΑ και
στο Instagram ΠΥΡΝΑ official. Το γραφείο της Πύρνας θα είναι ανοιχτό καθημερινές
(εκτός Τετάρτης) 10:00-16:00.
Για την είσοδό σας στην ΠΥΡΝΑ χρειάζεστε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή
rapid test 48 ωρών.
Για πληροφορίες και εγγραφές τηλ. 2106230913, email: info@pyrna.gr, γραπτό
μήνυμα/whatsapp 6940791613.

ΔΕΥΤΕΡΑ
Έναρξη: 11 Οκτωβρίου
Λήξη: 13 Δεκεμβρίου
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ1)
Ενότητα 10 ONLINE ομιλιών
μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Τιμή: Μέλη 150€, Φίλοι 170€
(σε τρεις ισόποσες δόσεις
με κάρτα)
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΛΥΒΑΝΙΟΣΟΚΤ2021

ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ: Βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών
στον 20ό αιώνα
Οι βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο
αλλά αναπόσπαστο τμήμα της νεότερης παγκόσμιας ιστορίας.
Μπορεί να είναι αποτέλεσμα πληθυσμιακών ανταλλαγών,
πολεμικών συγκρούσεων ή εθνικών και ιδεολογικών ζυμώσεων. Οι
ομιλίες εξετάζουν το πολυσύνθετο φαινόμενο σε διεθνή κλίμακα
μέσα από την ανάλυση ορισμένων εμβληματικών περιπτώσεων,
όπως ο πρόσφατος πόλεμος στη Συρία (4,5 εκ. εκτοπισμένοι), ο
χωρισμός της Ινδίας από το Πακιστάν (10 εκ.), η εκδίωξη των
Γερμανών από την ανατολική Ευρώπη (12 εκ.), οι σταλινικές
διώξεις στη Σοβιετική Ένωση (6 εκ.). Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει
και στην ελληνο-τουρκική ανταλλαγή των πληθυσμών (1,6 εκ).
Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ

ΤΡΙΤΗ
Έναρξη: 12 Οκτωβρίου
Λήξη: 14 Δεκεμβρίου
Ώρα: 11.30-13.00 (ΟΜ2)
Ενότητα 10 ONLINE
σεμιναρίων μέσω της
πλατφόρμας ZOOM
Τιμή: Μέλη 150€, Φίλοι 170€
(σε τρεις ισόποσες δόσεις
με κάρτα)
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑMARTASANZΟΚΤ2021

Σε όλες τις τιμές
περιλαμβάνεται ΦΠΑ

ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ-ΑΛΝΤΟΥΣ ΧΑΞΛΕΫ: Για μια φιλοσοφία
της αντίληψης
«Εάν οι πύλες της αντίληψης ανοίξουν, κάθε τι θα παρουσιαστεί
στον άνθρωπο όπως είναι, Άπειρο» Ουίλιαμ Μπλέικ
Στο σεμινάριο θα διαβάσουμε τον δεύτερο τόμο του «Αναζητώντας
τον χαμένο χρόνο» του Μαρσέλ Προυστ («Στον ίσκιο των
ανθισμένων κοριτσιών»), που απέσπασε το Βραβείο Γκονκούρ,
καθώς και το βιβλίο του Άλντους Χάξλεϋ «Οι πύλες της Αντίληψης».
Παράλληλα, θα προβάλλονται έργα σημαντικών ζωγράφων και
γλυπτών, ώστε να ανιχνεύσουμε πώς ο προβληματισμός γύρω από
την αντίληψη εμπλουτίζει τα λογοτεχνικά και φιλοσοφικά ζητήματα
που θα αναλύσουμε κατά τη διάρκεια των ομιλιών. Σημειώνουμε
πως δεν απαιτείται η παρακολούθηση προηγούμενου σεμιναρίου
για τον Μαρσέλ Προυστ.
Marta Silvia Dios Sanz, Φιλόλογος Παν/μίου Αθηνών – Μεταφράστρια

TΕΤΑΡΤΗ
Έναρξη: 13 Οκτωβρίου
Λήξη: 22 Δεκεμβρίου
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ3)
Ενότητα 10 ONLINE ομιλιών
μέσω της πλατφόρμας ZOOM
(εκτός από 20/10)
Τιμή: Μέλη 150€, Φίλοι 170€
(σε τρεις ισόποσες δόσεις
με κάρτα)
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΤΑΣΗΣΟΚΤ2021

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Αν η βαθύτερη επιθυμία του ανθρώπου είναι η αθανασία, τότε
πρέπει αλήθεια να προσπαθήσει να την πραγματώσει και,
αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές του, να εκπληρώσει το
πεπρωμένο του; Οι ομιλίες αποτελούν μια εισαγωγή στη
φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης στο πλαίσιο του
υπερανθρωπισμού και του τεχνικού μετανθρωπισμού, δύο
σύνθετων ανομοιογενών ρευμάτων μεταξύ φιλοσοφικής
ανθρωπολογίας, φιλοσοφίας της τεχνικής και φιλοσοφίας του νου.
Θα συζητήσουμε τα είδη και τις μορφές της ριζικής ανθρώπινης
αναβάθμισης που αυτά προάγουν με βάση την επιστημονικότητά
τους, αλλά κυρίως ως προς τις ηθικές και πολιτικές συνέπειές
τους, ασκώντας κριτική στα επιχειρήματα των κυριότερων
εκπροσώπων τους.
Θεοφάνης Τάσης, Λέκτορας Σύγχρονης Φιλοσοφίας
στο Alpen – Andria Universität της Αυστρίας

ΠΕΜΠΤΗ
Έναρξη: 4 Νοεμβρίου
Λήξη: 25 Νοεμβρίου
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ4)
Ενότητα 4 ONLINE ομιλιών
μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Τιμή: Μέλη 60€, Φίλοι 70€
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣΝΟΕ2021

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ο Νίκος Νικολαΐδης, που μας ξενάγησε παλαιότερα στις μοναδικές
περιηγήσεις της Big Olive Walks, αφιερώνει 4 ομιλίες στην εξέλιξη
της πόλης της Αθήνας: η πρώτη αφορά την οθωμανική Αθήνα από
την κατάκτηση της πόλης μέχρι το 1687, η δεύτερη την
«ανακάλυψη» της πόλης από τους Ευρωπαίους περιηγητές, από το
1687 έως και τον εθνικό ξεσηκωμό του '21. Η τρίτη ερευνά την
Αθήνα ως νεοκλασική πρωτεύουσα, δίνοντας έμφαση στα χρόνια
της βασιλείας του Όθωνα, και η τέταρτη την έλευση των
προσφύγων της Καταστροφής του '22 και τη μεταπολεμική δόμηση
της πόλης κατά τις δεκαετίες του '50 και '60.
Νίκος Νικολαΐδης, Ιστορικός–Βαλκανιολόγος, Υπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών

ΠΕΜΠΤΗ
9 Δεκεμβρίου
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ5)
Οnline ομιλία
μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Τιμή: Μέλη 15€, Φίλοι 17€
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑSANZΔΕΚ2021

Η ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ: Μυσταγωγία του Φωτός
Με αφορμή το έτος Δάντη Αλιγκέρι, η Marta Silvia Dios
εμβαθύνει στην ποιητική εποποιία της σημαντικότερης
λογοτεχνικής προσωπικότητας της Ιταλίας, ως αναβίωση
ιδιάζουσας κοσμοθεωρίας που αποκαλύπτεται βαθμιαία
αναγνώστη.

Sanz
ίσως
μιας
στον

Marta Silvia Dios Sanz, Φιλόλογος Παν/μίου Αθηνών – Μεταφράστρια

ΔΕΥΤΕΡΑ
Έναρξη: 10 Ιανουαρίου
Λήξη: 31 Ιανουαρίου
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ6)
Ενότητα 4 ONLINE ομιλιών
μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Τιμή: Μέλη 60€, Φίλοι 70€
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΛΥΒΑΝΙΟΣΙΑΝ2022

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ: Χρήσεις και καταχρήσεις ενός όρου
Λίγοι όροι της διεθνούς έννομης τάξης προκαλούν πολιτικές,
ιδεολογικές και ιστοριογραφικές εντάσεις όπως η χρήση του όρου
«γενοκτονία». Οι ομιλίες αναλύουν τη γένεση και υιοθέτηση του
όρου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και την ιστορική του
εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα ως
η «αρχετυπική» μορφή γενοκτονίας και στη συνέχεια θα αναλυθούν
γεγονότα που έχουν καταχωρηθεί ως γενοκτονίες, όπως η
σύγκρουση Τούτσι και Χούτου στη Ρουάντα, το καθεστώς των
«Ερυθρών Χμερ» στην Καμπότζη, ο «Ουκρανικός Λιμός» (19321933), καθώς και η Ποντιακή και Μικρασιατική περίπτωση.
Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ
Έναρξη: 20 Ιανουαρίου
Λήξη: 3 Φεβρουαρίου
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ7)
Ενότητα 3 ONLINE ομιλιών
μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Τιμή: Μέλη 45€, Φίλοι 52€
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΧΑΤΖΗΣΙΑΝ2022

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
(1823-1825)
Οι ομιλίες εστιάζουν στις δύο φάσεις του Εμφυλίου της Ελληνικής
Επανάστασης και στη βρετανική εμπλοκή που εξελίσσεται την ίδια
περίοδο. Καθώς η Επανάσταση έχει σταθεροποιηθεί, οι Έλληνες
καταφεύγουν στον διεθνή δανεισμό για να μπορέσουν να τη
συντηρήσουν και να την επεκτείνουν. Η προσέγγιση στη Μεγάλη
Βρετανία θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλαγή της πολιτικής της
μεγαλύτερης αυτοκρατορίας του κόσμου, σε δύο δάνεια, σε
εμπλοκή των φιλελεύθερων Βρετανών στην ελληνική πολιτική ζωή
και τελικά σε έναν εμφύλιο πόλεμο δύο φάσεων που κρατά
περίπου ένα χρόνο. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη άποψη στη
λαϊκότροπη ιστοριογραφία, θα αναδειχθεί η χρησιμότητα της
βρετανικής παρέμβασης, η θετική διάσταση του εξωτερικού
δανεισμού και η πολιτική αναγκαιότητα του εμφυλίου πολέμου.
Αριστείδης Χατζής, Καθ. Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών ΕΚΠΑ

ΤΡΙΤΗ
Έναρξη: 11 Ιανουαρίου
Λήξη: 8 Φεβρουαρίου
Ώρα: 11.00-12.30 (ΟΜ8)
Ενότητα 5 ομιλιών
με φυσική παρουσία
στον χώρο της Πύρνας
Τιμή: Μέλη & Φίλοι 90€
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΜΑΡΟΥΤΣΟΥΙΑΝ2022

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πέντε ομιλίες, πέντε κομβικά θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας:
Η γυναίκα στις παραλογές και τα λαϊκά παραμύθια (1η ομιλία), η
ηθογραφία χθες και σήμερα (από το «Αμάρτημα της Μητρός μου»,
του Γ. Βιζυηνού μέχρι το «Γκιακ» του Δ. Παπαμάρκου – 2η ομιλία),
ο Υπερρεαλισμός, οι ευρωπαϊκές ρίζες του και η υποδοχή του στην
Ελλάδα, η «Γενιά του ‘30» (3η ομιλία), η Μεταπολεμική ποίηση, η
γενιά της ήττας (4η ομιλία) και τέλος, το μικροδιήγημα στη
σύγχρονη ελληνική πεζογραφία (5η ομιλία).
Έλενα Μαρούτσου, Συγγραφέας

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α
Μικρές ομάδες εργασίας που δίνουν την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να εξελίξουν τις δεξιότητές τους. Μόνο για μέλη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
Έναρξη: 11 Οκτωβρίου
Λήξη: 24 Ιανουαρίου
Ώρα: 12.00-13.30 (ΕΡ1)
Ενότητα 14 ONLINE
εργαστηρίων μέσω της
πλατφόρμας ΖΟΟΜ
Τιμή: 210€
(σε τρεις ισόποσες δόσεις
με κάρτα)
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΑΝΑΓΝΩΣΗΟΚΤ202
1

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Αυτό το φθινόπωρο έχουμε τη χαρά να συντονίζει τις συναντήσεις
της Λέσχης Ανάγνωσης η συγγραφέας Αργυρώ Μαντόγλου. Θα
ασχοληθούμε με βιβλία τα οποία, μπορεί να μην παρέχουν
απαντήσεις για τα δεινά που ταλανίζουν την εποχή μας, εν τούτοις
προσφέρουν άλλες οπτικές και αναδεικνύουν πλευρές των
διλημμάτων και των ανατροπών που υφιστάμεθα. Θα ξεκινήσουμε
με το βιβλίο της Γιόκο Ογκάουα «Η Αστυνομία της Μνήμης», θα
συνεχίσουμε με το «Στη γη είμαστε πρόσκαιρα υπέροχοι» του
Ocean Vuong, το «Κλάρα και ο Ήλιος» του Καζούο Ισιγκούρο και
το «Ανέμελη Δυστυχία» του Πίτερ Χάντκε. Οι επόμενες αναγνώσεις
θα διαμορφωθούν μετά από συζήτηση με τα μέλη της Λέσχης.
Με την Αργυρώ Μαντόγλου, Συγγραφέα

ΠΕΜΠΤΗ
Έναρξη: 14 Οκτωβρίου
Λήξη: 27 Ιανουαρίου
Ώρα: 10.30-13.30 (ΕΡ2)
Ενότητα 14 εργαστηρίων
με φυσική παρουσία
στον χώρο της Πύρνας
Τιμή: 280€
(σε τρεις ισόποσες δόσεις
με κάρτα)
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΕΙΚΑΣΤΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΟΚΤ2021

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – Ζ ω γ ραφ ι κή & Αλ λη λεπι δ ρά σ ει ς
των Τεχν ώ ν Ι
Ζωγραφική εμπνευσμένη από τη μουσική, την ποίηση, τη
λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, την καθημερινότητα. Ελεύθερη
προσέγγιση του θέματος μέσα από την προσωπική μας ματιά. Ως
αφορμή λειτουργεί ένα απόσπασμα από τη λογοτεχνία, ένα
δίστιχο από ένα ποίημα, μια εικόνα-στιγμιότυπο από τον
παγκόσμιο κινηματογράφο, το άκουσμα ενός μουσικού κομματιού,
μια σημαντική συνάντηση ή μια έκπληξη στην καθημερινή μας ζωή.
Δουλεύουμε είτε εξατομικευμένα, είτε φτιάχνοντας από κοινού ένα
ομαδικό έργο μεγάλων διαστάσεων. Υλικά: Μικτές τεχνικές,
τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικό, κάρβουνο, λαδοπαστέλ, κολάζ
από ευτελή υλικά και χρωματιστά χαρτιά σε ύφασμα.
Ελεάννα Μαρτίνου, Εικαστικός, Υπ. Διδάκτωρ ΑΣΚΤ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 Οκτωβρίου
Ώρα: 12.30 (Ξ1)
Τιμή: 37€ (είσοδος,
ξενάγηση, πούλμαν)
(έως 18 άτομα)
Δήλωση συμμετοχής στο

https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΜΠΕΝΑΚΗΟΚ
Τ2021

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 Νοεμβρίου
Ώρα: 11.00 (Ξ2)
Τιμή: 30€ (είσοδος,
ξενάγηση, πούλμαν)
(έως 18 άτομα)
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΠΕΙΡΑΙΣΝΟΕ2021

«1821 ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ» ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Το Μουσείο Μπενάκη διοργανώνει μεγάλη επετειακή έκθεση για τη
συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Χίλια
διακόσια ενενήντα αντικείμενα ξεδιπλώνουν περισσότερα από 100
χρόνια ιστορίας σε 2.500 τετρ. μέτρα εκθεσιακών χώρων. Η ΠΥΡΝΑ
πραγματοποίησε ήδη δύο επιτυχημένες ξεναγήσεις τον Μάιο και
προτίθεται να πραγματοποιήσει μία ακόμα.
Ξεναγεί η Κέλλυ Μπουρνή, Διπλωματούχος Ξεναγός

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
«Ζει» στη σκιά του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας αλλά δεν
παύει να φιλοξενεί σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τα
περίφημα χάλκινα αγάλματα, το εντυπωσιακό μνημείο της
Καλλιθέας, τα ειδώλια του μινωικού ιερού κορυφής των Κυθήρων
και του μυκηναϊκού ιερού των Μεθάνων. Στον περίβολό του
βρίσκεται το θέατρο Ζέας του 3 ου αι. π.Χ., εξολοκλήρου χτισμένο
από πέτρα της Πειραϊκής χερσονήσου.
Ξεναγεί η Μάχη Καρανίκη

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 Δεκεμβρίου
Ώρα: 13.00 (Ξ3)
Τιμή: 33€ (είσοδος,
ξενάγηση, πούλμαν)
(έως 18 άτομα)
Δήλωση συμμετοχής στο

https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΠΙΝΑΚΟΘΗΚ
ΗΔΕΚ2021

ΝΕΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
Η νέα δεκαετία βρίσκει την Εθνική Πινακοθήκη με 120 χρόνια
αδιάλειπτης λειτουργίας, κτηριακά και μουσειογραφικά
ανανεωμένη! Η μόνιμη έκθεση της Πινακοθήκης ξεδιπλώνεται
τώρα σε 1.000 πίνακες (από τους 20.000 που φυλάσσονται στις
αποθήκες), αποδεικνύοντας τη μεγάλη αξία των πλούσιων
συλλογών της.
Ξεναγεί η Κέλλυ Μπουρνή, Διπλωματούχος Ξεναγός

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 Δεκεμβρίου
Ώρα: 12.00 (Ξ4)
Τιμή: 22€ (είσοδος,
ξενάγηση, πούλμαν)
(έως 18 άτομα)
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣΔΕΚ
2021

«ΚΑΛΛΟΣ, Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ» ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Μέσα από μια σειρά 300 εμβληματικών αρχαιοτήτων από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζονται οι διάφορες πτυχές της
έννοιας του «Κάλλους» στην καθημερινή ζωή και τη φιλοσοφική
σκέψη της αρχαίας Ελλάδας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική
έκθεση που καταλαμβάνει όλους τους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου.
Ξεναγεί Αρχαιολόγος του ΜΚΤ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 Οκτωβρίου
Ώρα: 18.30 (ΠΒ1)
Είσοδος Ελεύθερη με
απαραίτητη κράτηση θέσης
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥΟΚΤ2021

ΠΕΜΠΤΗ
2 Δεκεμβρίου
Ώρα: 18.30 (ΠΒ2)
Είσοδος Ελεύθερη με
απαραίτητη κράτηση θέσης
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΚΥΡΙΑΚΟΠΔΕΚ2021

ΠΕΜΠΤΗ
16 Δεκεμβρίου
Ώρα: 18.30 (ΠΒ3)
Είσοδος Ελεύθερη με
απαραίτητη κράτηση θέσης
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΔΟΞΙΑΔΗΔΕΚ2021

ΠΕΜΠΤΗ
13 Ιανουαρίου
Ώρα: 18.30 (ΠΒ4)
Είσοδος Ελεύθερη με
απαραίτητη κράτηση θέσης
Δήλωση συμμετοχής στο
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΧΑΤ
ΖΗΣΙΑΝ2022

«ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ ΠΑΘΩΝ» ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ
ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΝΤΟΓΛΟΥ (εκδ. Κλειδάριθμος)
Οι «Τρικυμίες Παθών» είναι το άγνωστο πορτρέτο του νεαρού
Κοραή, αυτό μιας πολύπλευρης προσωπικότητας, που βιώνει τη
σύγκρουση ανάμεσα σε ό,τι του δίνεται και ό,τι φιλοδοξεί να
γίνει… με τους δισταγμούς, την τόλμη, την ευαισθησία, αλλά και
το σπινθηροβόλο πνεύμα – ιδιότητες που έμελλε να συμβάλουν
στην κατοπινή εξέλιξη του μεγάλου Δασκάλου του Γένους.
«Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ» Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (εκδ.Ποταμός)
Ένας γοητευτικός κόσμος του χτες, συντηρημένος τόσο στα ίδια τα
κτίσματα όσο και στο εσωτερικό τους, όπου συχνά υπάρχουν
παγωμένα τα τεκμήρια της τελευταίας τους χρήσης και ζωής.
Τετρακόσιες εικόνες συνθέτουν μια ανθρωπολογία του χτες, ίσως
μια «αρχαιολογία του χτες», αφού η μελέτη τους παρέχει πληθώρα
πληροφοριών για τις συνήθειες, τα χούγια, το γούστο, τα
επαγγέλματα, τις ασχολίες, τα μαγειρέματα, τις προτιμήσεις,
ακόμα και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων που έζησαν, δούλεψαν,
διασκέδασαν, αγάπησαν και κάποτε μίσεψαν ή πέθαναν σ' αυτά.
«ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΝΟ: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΒΡΑΧΙΑ» ΚΑΛΗ ΔΟΞΙΑΔΗ
(εκδ. Μεταίχμιο)
Η ιστορία μιας οικογένειας που είναι συνυφασμένη με την ιστορία
της Ελλάδας τα τελευταία 100 χρόνια. Το «Σπίτι στα Βράχια», η
πρώτη λογοτεχνική απόπειρα της Καλής Δοξιάδη, αποτελεί το
πρώτος μέρος της τριλογίας «Μια Ιστορία Μόνο», με φόντο τη
μεταπολεμική Κέρκυρα και κεντρική ηρωίδα την επιτυχημένη
δημοσιογράφο Ανθή Βελισσάρη.
Ο ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ (Εκδ. Παπαδόπουλος)
Ο Αριστείδης Χατζής παρουσιάζει το νέο του βιβλίο με θέμα την
Επανάσταση του 1821. Προϊόν πολύχρονης έρευνας του καθηγητή,
επικεντρώνεται στους παράγοντες που βοήθησαν στη
σταθεροποίηση της Επανάστασης κατά τα πρώτα δύο χρόνια και
αναδεικνύει όλες τις διαστάσεις: την πολιτική, τη θεσμική, τη
διπλωματική και βέβαια τη στρατιωτική, ενώ περιλαμβάνει κείμενα
που ήταν άγνωστα μέχρι σήμερα.

Τ Ρ Ο Π Ο Σ

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Και αυτό το τετράμηνο, λόγω Covid-19, οι συναντήσεις θα γίνουν διαδικτυακά, πλην των μαθημάτων
ζωγραφικής και λογοτεχνίας εκτός αν οι συμμετέχοντες στην πορεία αποφασίσουν διαφορετικά. Η φόρμα
εγγραφής για τις online εκδηλώσεις αναγράφεται στο πρόγραμμα κάτω από κάθε εκδήλωση. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι. Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια
συνδρομή (Οκτώβριος - Σεπτέμβριος) 50€/ άτομο, 90€ ανά ζεύγος.
Τα μέλη, για το τετράμηνο Οκτωβρίου 2021–Ιανουαρίου 2022, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν της
ειδικής τιμής «πακέτου» των 395€ (με πιστωτική κάρτα σε 4 δόσεις), με το οποίο δικαιούνται ελεύθερη
συμμετοχή σε όλες τις ΟΜΙΛΙΕΣ και στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ που αναγράφονται στο παρόν πρόγραμμα.
Όσοι ενδιαφέρονται για την προσφορά, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα
https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΠΑΚΕΤΟΦΘΙΝ2021
Σε όλες τις εκδηλώσεις τηρούνται οι κανονισμοί του ΕΟΔΥ και είναι απαραίτητη η επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test 48 ωρών.
Στις online ομιλίες προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση σε 10 φοιτητές/τριες.
Το έντυπο εγγραφής μέλους υπάρχει στην ιστοσελίδα www.pyrna.gr
Για να εγγραφείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα www.pyrna.gr/eggrafi
Μπορείτε να πληρώσετε είτε με κατάθεση στον λογαριασμό της ΠΥΡΝΑΣ Αlpha Bank IBAN
GR2501401530153002320001050, είτε με κάρτα τηλεφωνικά, είτε στην ΠΥΡΝΑ αυτοπροσώπως κατά τις
παρακάτω ημέρες και ώρες με ραντεβού.
Το πρόγραμμα αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη και σε όσους έχουν δηλώσει ενδιαφέρον,
και ενημερώνεται συνεχώς στην ιστοσελίδα www.pyrna.gr και στο facebook. Αυτό το τετράμηνο δεν θα
διατεθεί σε έντυπη μορφή.
Για επιπλέον πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία της Πύρνας, Κοκκιναρά 43, Κηφισιά 145 63,
καθημερινές (εκτός Τετάρτης) 10:00-16:00, τηλ. 210 62 30 913,
e-mail: info@pyrna.gr, www.pyrna.gr

Κοκκιναρά 43, Κηφισιά 145 63
Τ 210 62 30 913 F 210 62 32 141
info@pyrna.gr
www.pyrna.gr

