
Η Διεθνής Ένωση Φίλων του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες 

της Πελοποννήσου, ιδρύθηκε και λειτουργεί με σκοπό την με κάθε τρόπο 

στήριξη των φορέων και υπηρεσιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο 

αποκατάστασης του Ναού και να αξιοποιηθεί ο περιβάλλων αρχαιολογικός 

χώρος, καθιστάμενος αντάξιος του μοναδικού αυτού μνημείου της αρχαίας 

Ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Για τον λόγο αυτόν, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 

Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και σε συνεργασία με την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, ξεκινάμε την διαδικασία εκπόνησης 

μελέτης και εξεύρεσης πόρων για την αφ΄ ενός μεν δημιουργία υποδομών 

για τους επισκέπτες (κέντρο πληροφόρησης, αναψυκτήριο, πωλητήριο, κλπ), 

αφ΄ ετέρου δε διαμόρφωσης διαδρομών και αποκατάστασης τοπίου για την 

αξιοποίηση και προβολή του αρχαιολογικού χώρου γενικότερα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ευχαριστεί όλα τα Επίτιμα, Τακτικά και 

Αρωγά Μέλη, καθώς και τους Ειδικούς Συνεργάτες για την συμβολή τους 

στις μέχρι τώρα ενέργειες μας και ελπίζουμε η συμμετοχή σας να παραμείνει 

αμείωτη και συνεχής κατά το νέο έτος 2017. 

Ευχαριστούμε όλους όσοι τιμάτε με την παρουσία σας την αποψινή μας 

εκδήλωση και ευχόμεθα προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, υγεία και 

δημιουργικότητα.   

Καλή Χρονιά! 

 

              Κωστής Αιλιανός                                                     Hans Hendrix 
Πρόεδρος Τιμητικής Επιτροπής                                         Πρόεδρος ΔΣ  
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ΤΡΙΤΗ, 21-2-2017 

CAFE MERLIN 

ΙΔΡΥΜΑ Β&Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ 

ΑΘΗΝΑ 

 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 
Lila de Chaves 

Έφορος ΔΣ 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
Hans Hendrikx 
Πρόεδρος ΔΣ 

 
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΣΩΝ 

Δημήτρης Μπαϊρακτάρης 
Επίτιμο Μέλος 

Τ. Πρόεδρος Επιτροπής Επικουρίου Απόλλωνος 
 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 
 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων 

 
MENU 

Ζεστά και κρύα καναπέ, spring rolls λαχανικών,  
τοματίνι με mozzarella, κοτόπουλο σουβλάκι με γλυκόξινη σάλτα, 

μπιφτεκάκια με σάλτσα b.b.q.  
Λευκό και κόκκινο κρασί, αναψυκτικά, χυμοί 

Βασιλόπιττα 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Φώτης Παπαθανασίου 

Αντιπρόεδρος ΔΣ 
 



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  

Διεθνούς Ένωσης Φίλων του ναού του Επικουρίου Απόλλωνος 

έχει την τιμή να προσκαλέσει τα Επίτιμα και Αρωγά Μέλη 

στην εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιττας 2017 

που θα πραγματοποιηθεί  

την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017,  στις 19.00 

στο Cafe Merlin του Ιδρύματος Β & Μ Θεοχαράκη 

Μέρλιν και Βασ. Σοφίας, Πλατεία Συντάγματος. 

 
 

Τα έσοδα θα διατεθούν για την εκπόνηση της μελέτης  
ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου των Βασσών.  

 
 
 

Πληροφορίες:  
6932688982 (ώρες 11.00-19.00) 

Είσοδος ελεύθερη μόνο για 
ταμειακώς ενήμερα Μέλη. 

Ετήσια Συνδρομή Μέλους: €50 


