
 

  

Αθήνα, 28 Μαΐου 2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκπαιδευτική ξενάγηση των φιλοξενουμένων του Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας στο Μουσείο Μπενάκη 

Εκπαιδευτική ξενάγηση των φιλοξενουμένων του Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας του Ε.Ε.Σ. πραγματοποιήθηκε, την 

Παρασκευή 17 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη. Συγκεκριμένα, ανήλικοι από τη Συρία, το Πακιστάν, το 

Αφγανιστάν, το Ιράν, το Κουβέιτ και τη Γκάμπια, μαζί με την Εκπαιδευτικό του Κέντρου Φιλοξενίας, την 

Ψυχολόγο και τους Διερμηνείς,  είχαν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στους χώρους του Μουσείου και να 

θαυμάσουν απο κοντά την εντυπωσιακή, κατά κοινή ομολογία, έκθεση «Δρόμοι της Αραβίας», που 

παρουσιάζει περισσότερους από 300 αρχαιολογικούς θησαυρούς της Αραβικής Χερσονήσου. 

Ο κεντρικός άξονας της ξενάγησης, την οποία πραγματοποίησε για το Κ.Φ.Α.Α.Α. η κα Φωτεινή 

Γραμματικού, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου, κινήθηκε γύρω από την 

ιστορία της Αραβίας από την προϊστορική εποχή έως και τον 20ο αιώνα, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα 

ευρήματα αρχαιολογικών ερευνών που πραγματοποιούνται κατά τις τελευταίες δεκαετίες από 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού και Εθνικής Κληρονομιάς. Η έκθεση 

εμπλουτίζεται, μάλιστα, με έργα ισλαμικής τέχνης και σπάνιες εκδόσεις από τις συλλογές του Μουσείου 

Μπενάκη και ολοκληρώνεται με ένα ειδικό αφιέρωμα στην ίδρυση και την ιστορία του βασιλείου της 

Σαουδικής Αραβίας. 

Οι ανήλικοι εξέφρασαν εντόνως το θαυμασμό τους για τη συγκεκριμένη έκθεση, ενώ ιδιαίτερη αποδοχή 

και θαυμασμό έλαβαν τα χειρόγραφα και τα πρώιμα κοράνια σε κουφική γραφή από τις δύο ιερές πόλεις 

του Ισλάμ, τη Μέκκα και τη Μεδίνα αλλά και η εντυπωσιακή πόρτα από την Κάαμπα («ο Κύβος» στα 

αραβικά), το ιερό οικοδόμημα που βρίσκεται μέσα στο Μεγάλο Τέμενος της Μέκκας. 

Χρονικά,  η εκπαιδευτική  ξενάγηση συνέπεσε με τις μέρες του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, γεγονός  που 

ενίσχυσε ένα αίσθημα συγκίνησης στους ωφελούμενους. 

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και 
στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189,  από το  Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου. 


