ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1884

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
διοργανώνει

Τριήμερη εκδρομή στα βυζαντινά μνημεία
της Μεσσηνίας
Ναός Ζωοδόχου Πηγής στο Σάμαρι

Παρασκευή 15 – Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

Κόστος κατ’ άτομο: 180 € (δίκλινο δωμάτιο)
230 € (μονόκλινο δωμάτιο) 150 € (φοιτητικό)

Δηλώσεις συμμετοχής και καταβολές αντιτίμου ως τις 12 Iουνίου 2018
στην κ. Ιωάννα Μπαλά (αρ.τηλ. 213 213 9556), κάθε Τρίτη, Πέμπτη και
Παρασκευή, ή στην ηλ. διεύθυνση chae1884@gmail.com
H εκδρομή δεν θα πραγματοποιηθεί εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός
των 25 ατόμων. Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 40 άτομα. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

Ναός Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα

Πρόγραμμα

Κυριακή 17 Ιουνίου
Μουσείο και μνημεία της Καλαμάτας.

Παρασκευή 15 Ιουνίου

Φαγητό και αναχώρηση για την Αθήνα.

8:00 Αναχώρηση από την Αθήνα
12:00 Αρχαία Μεσσήνη (βασιλική – κοιμητηριακός ναός – Άγιος Ιωάννης
Ριγανάς στην Ιθώμη)
2:00 φαγητό στην Ιθώμη
4:00 Ανδρομονάστηρο – Σαμαρίνα – Ανδρούσα – Καλαμάτα.

Σάββατο 16 Ιουνίου
9:00 Αναχώρηση για τη Μάνη.
Λαγκάδα: Σωτήρας, Αγία Σοφία.
Μεταμόρφωση και Άγιοι Ανάργυροι στο Νομιτσί
Πλάτσα: Άγ. Νικόλαος στο Καμπινάρι

H Xριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία διοργανώνει με τη συνδρομή της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας μία τριήμερη περιήγηση σε μνημεία
του μεσσηνιακού κάμπου και της δυτικής (μεσσηνιακής) Μάνης. Στόχος
της επίσκεψης αυτής είναι η γνωριμία με μία σειρά σημαντικών έργων της
ναοδομίας και της εντοίχιας ζωγραφικής των μέσων και ύστερων
βυζαντινών χρόνων κυρίως. Τον άξονα της περιήγησής μας συνιστούν
μνημεία στα οποία πρόσφατα ολοκληρώθηκαν συστηματικές εργασίες
συντήρησης και αποκατάστασης που επιμελήθηκε και εκτέλεσε η
Εφορεία. Με τον τρόπο αυτό, επιθυμούμε παράλληλα να αναδείξουμε τη
συνεχιζόμενη, θεμελιώδη συμβολή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην
έρευνα, μελέτη, διάσωση και αποκατάσταση του μνημειακού πλούτου της
χώρας μας και την απόδοσή του στην κοινωνία.

Φαγητό στο Καρυοβούνι (λίγο πριν την Καστάνια)
Καστάνια
Επιστρέφοντας προς Καλαμάτα, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο,
σύντομη επίσκεψη στο συγκρότημα των Μούρτζινων στην Άνω
Καρδαμύλη.

Φορέας διαχείρισης και προστασίας των μνημείων της Μεσσηνίας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (efames@culture.gr).

