
Επίσκεψη Κήπου Προεδρικού Μεγάρου
Ξενάγηση Επιγραφικού Μουσείου

Θεατρική Παράσταση ‘‘Da’’ Του Hugh Leonard
ή ‘‘Το Χελιδόνι’’ Του Guillem Clua

Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο: 50,00€

  Αναχώρηση από: Πάτρα Γούναρη 189 08:30 π.μ. __/__/__

Το γραφείο μας πάντα κοντά στην τέχνη και στον πολιτισμό, διοργανώνει μοναδική εκδρομή 
με επίσκεψη στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου και ξενάγηση στο Επιγραφικό Μουσείο 
καθώς και δύο θεατρικές παραστάσεις για να επιλέξετε.

Ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου καταλαμβάνει έκταση 25 περίπου στρεμμάτων και 
αποτελεί μια όαση πράσινου στο κέντρο της Αθήνας. Στα μέσα του 19ου αιώνα το χώρο αυτό 
καταλάμβανε ο λαχανόκηπος των Βασιλικών Ανακτόρων (σημερινής Βουλής) μια και το έδαφος 
στη θέση αυτή ήταν ιδιαίτερα εύφορο. Μετά την αποπεράτωση του Μεγάρου το 1897 και τη 
χάραξη της οδού Ηρώδου Αττικού, ο χώρος που περιέβαλε το Ανάκτορο του Διαδόχου 
διαμορφώθηκε σε μεγάλο διακοσμητικό κήπο. Το σχεδιασμό φαίνεται ότι ανέλαβε το τεχνικό 
γραφείο του Τσίλλερ… 

Το Επιγραφικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1885 με σκοπό την προστασία, διατήρηση, μελέτη και 
έκθεση των αρχαίων επιγραφών σε λίθο. Διαθέτει τη μεγαλύτερη παγκοσμίως συλλογή 
αρχαίων ελληνικών επιγραφών, των άμεσων πηγών της ιστορίας, που παρέχουν πολύτιμες 
πληροφορίες για όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής, θρησκευτικής και κοινωνικής 
ζωής της αρχαιότητας.

 

O «DA», ο πατερούλης (daddy) επί το ελληνικότερον, είναι μια ολοζώντανη ανάμνηση ενός 
κόσμου που χάνεται και που όλοι εμείς έχουμε ανάγκη να κρατήσουμε πάση θυσία, μέσα στη 
βίαιη και σκληρή πραγματικότητα που ζούμε. Ο DA είναι ο ήρωας της αθωότητας μας. Ο 
καλοκάγαθος παππούς, ο απλός, καθαρός άνθρωπος των αξιών και των καλών προθέσεων. 
Αυτός που ζυμώνεται με τη γη. Αυτός που ξέρει να βρίσκει την ευτυχία σε απλά, καθημερινά 
πράγματα. Αυτός που αγαπά χωρίς περιορισμούς, χωρίς ιδιοτέλεια.

Γούναρη 189 Πάτρα
+30 261 062 1852
+30 694 880 9970
+30 694 889 3928

info@papakonstantinou-travel.gr



Το αριστούργημα του Hugh Leonard ακροβατεί μεταξύ ζωής και θανάτου, παρελθόντος και 
παρόντος, παρουσίας και απουσίας, κωμωδίας και δράματος. Ένας είναι ο σταθερός στόχος 
του συγγραφέα. Να αναδείξει την ανθρώπινη ύπαρξη σε όλη την γκάμα των συναισθημάτων 
της. Να αγγίξει το παγκόσμιο, το διαχρονικό, την ουσία και το νόημα της περαστικής μας 
παρουσίας σε αυτό το μάταιο κόσμο που γρήγορα αλλάζει.

Σκηνοθετικό σημείωμα Πέτρου Ζούλια για το «Da»

 

«Το χελιδόνι», με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση της 12ης Ιουνίου 2016 στο gay bar 
«Pulse» του Ορλάντο, ο Γκιλιέμ Κλούα γράφει έναν ύμνο στην αγάπη και τον θρίαμβο της ζωής 
απέναντι στο μίσος και το θάνατο. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη μητέρα ενός από τα θύματα 
της επίθεσης και το σύντροφό του, προκαλεί την αναζήτηση των πραγματικών κινήτρων του 
δράστη και της αληθινής σημασίας της επίθεσης, οδηγώντας σταδιακά τα δύο πρόσωπα του 
έργου στην αυτογνωσία, την αποδοχή της απώλειας και το μεγαλείο της ένωσης δύο 
ανθρώπινων ψυχών.

 

Αναχώρηση 8:30 π.μ.

11:30 π.μ. – 1:50 μ.μ. Επίσκεψη Κήπου Προεδρικού Μεγάρου, Επίσκεψη Επιγραφικού Μουσείου

2:00 μ.μ.- 5:30 μ.μ. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ, φαγητό στο Σύνταγμα, Κολωνάκι, Πλάκα

6:00 – 7:30 μ.μ. Παρακολούθηση της παράστασης ‘‘Το χελιδόνι’’ (Θέατρο Μουσούρη, πλ. 
Καρύτση

6:00 – 8:15 μ.μ. Παρακολούθηση της παράστασης ‘‘DA’’ (Θέατρο “ΙΛΙΣΙΑ”, Παπαδιαμαντοπούλου 
4 και Βασιλίσσης Σοφίας)

Επιστροφή 11:00 μ.μ.

Περιλαμβάνονται

Δεν Περιλαμβάνονται

Πολυτελές Λεωφορείο
Δωρεάν wifi on board
Κλιματισμός
TV on board
Έμπειρος συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης
Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Μετακινήσεις, εισιτήρια μιας εκ των δύο παραστάσεων επίσκεψη Κήπου Προεδρικού, 
ξενάγηση από αρχαιολόγο Επιγραφικού Μουσείου



 Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

 Ατομικά έξοδα και ότι αναφέρει το πρόγραμμα μας προαιρετικό.

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση  να αλλάξει 
η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.


