Εγκαίνια της έκθεσης
«ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ:
Η ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ»
στη Μονή Δαφνίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 η εκδήλωση
των εγκαινίων της έκθεσης «Φιλελληνισμός και Ελληνική Επανάσταση - Η Μονή
Δαφνίου μέσα από τους Περιηγητές», η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του
εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και φιλοξενείται στις δύο
ισόγειες αίθουσες της ανατολικής πτέρυγας κελιών της νότιας εσωτερικής αυλής του
Καθολικού της Μονής Δαφνίου.
Πρόκειται για την πρώτη περιοδική έκθεση που διοργανώνεται στο εμβληματικό
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και είναι καρπός της
αγαστής συνεργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και της Αστικής
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ»,
χορηγού της έκθεσης.
Στην πρώτη αίθουσα παρουσιάζονται αυθεντικά διακοσμητικά και χρηστικά
αντικείμενα και έργα τέχνης της περιόδου του 19ου κυρίως αιώνα, διακοσμημένα με
θέματα στο πνεύμα της περιρρέουσας φιλελληνικής ατμόσφαιρας της εποχής,
ελαιογραφίες και αυθεντικά όπλα του απελευθερωτικού αγώνα από τη Συλλογή
Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου και σύγχρονα χαρακτικά σε μονοτυπία της
αρχαιολόγου του ΥΠ.ΠΟ.Α. και ζωγράφου Μαντώς Παπαϊωάννου, εμπνευσμένα από
τραπουλόχαρτα με φιλελληνική θεματολογία. Στη δεύτερη αίθουσα παρουσιάζονται
γκραβούρες περιηγητών, παλαιές φωτογραφίες με αντικείμενο τη Μονή Δαφνίου και
την ευρύτερη περιοχή γύρω από το μοναστήρι κατά τον 19ο αιώνα και παλαιά βιβλία
από τη συλλογή του αρχιτέκτονα και συλλέκτη Γιάννη Γ. Ιγγλέση.

Στα εγκαίνια της έκθεσης απέστειλε χαιρετισμό η Υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Δρ. Λίνα Μενδώνη, η οποία, λόγω έκτακτων υποχρεώσεων, δεν
κατόρθωσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, ακολούθησε εισαγωγική ομιλία
παρουσίασης της φιλοσοφίας και του αντικειμένου της έκθεσης και των συντελεστών
της από τη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Χριστίνα
Μερκούρη και η εκδήλωση έκλεισε με μία πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Επίκουρου
Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Γεώργιου
Πάλλη, με τίτλο «Το μοναστήρι της όμορφης Μαργαρώνας: Η Μονή Δαφνίου μέσα
από τα κείμενα και τις απεικονίσεις των περιηγητών (17ος - 19ος αι.)».
Ακολούθησε ξενάγηση των παρευρισκόμενων στις αίθουσες της έκθεσης από
προσωπικό της Εφορείας και από την κ. Μαρία Μερσυνιά, επιμελήτρια της Συλλογής
Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου. Η εκδήλωση των εγκαινίων επενδύθηκε μουσικά με
φιλελληνικές συνθέσεις σε ερμηνεία του βαρύτονου Νικόλα Καραγκιαούρη, ο οποίος
παρίστατο κατά τα εγκαίνια.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας, η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο, αποκλειστικά με διάθεση προσκλήσεων σε
περιορισμένο αριθμό.
Παρευρέθησαν στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, εκπρόσωποι της εταιρείας
«ΑΙΓΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.», χορηγού της έκθεσης, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
μεταξύ των οποίων ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Ανδρέας
Λεωτσάκος, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός, ο Δήμαρχος
Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας, ο Αντιδήμαρχος Ασπροπύργου τομέα εκπαίδευσης Γεώργιος
Φίλης και αντιπροσωπεία του Δήμου Φυλής. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης
εκπρόσωποι του κλήρου, με προεξάρχοντες τους σεβασμιότατους Μητροπολίτες
Περιστερίου Γρηγόριο και Νικαίας Αλέξιο, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των
ομιλιών που έλαβαν χώρα μέσα στο Καθολικό της Μονής, έψαλλε και το κοντάκιο της
εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην οποία είναι αφιερωμένο το μοναστήρι.
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στο ζεύγος Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου, οι οποίοι
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση των εγκαινίων και δήλωσαν
εντυπωσιασμένοι από την φυσική «συνομιλία» του χώρου και των εκθεμάτων,
εκφράζοντας παράλληλα την ιδιαίτερη χαρά τους για το γεγονός ότι αντικείμενα από
τη δική τους συλλογή παρουσιάζονται ως κεντρικά εκθέματα της πρώτης περιοδικής
έκθεσης που διοργανώνεται στον εμβληματικό χώρο της Μονής Δαφνίου.
Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της για το κοινό στις 24 Νοεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει
μέχρι τις 25 Μαρτίου 2022. Είναι επισκέψιμη καθημερινά, εκτός Δευτέρας και Τρίτης,
από τις 08:30 μέχρι τις 15:30, με ελεύθερη είσοδο.

Χώρος: Μονή Δαφνίου (Τέρμα Ιεράς Οδού, Χαϊδάρι)
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3213571 (Γραφεία ΕΦ.Α.Δ.Α.), 210 5811558 (Μονή Δαφνίου)
Ιστοσελίδα Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής: www.efada.gr
Βίντεο για τη Μονή Δαφνίου: https://www.youtube.com/watch?v=7Y5sDZyPDP0
https://www.youtube.com/watch?v=7svt-GGa_UQ
https://www.youtube.com/watch?v=cWRUfjYoTR8

