ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ & ARIA HOTELS

Συνεργασία για
την Οικία του Patrick και της Joan Leigh Fermor
Tο Μουσείο Μπενάκη και η Aria Hotels, με μεγάλη χαρά ανακοινώνουν σήμερα τη
συνεργασία τους για την Οικία του Patrick και της Joan Leigh Fermor, στην Καρδαμύλη της
Μεσσηνιακής Μάνης. Το 1996, ο Patrick και η Joan Leigh Fermor δώρισαν εν ζωή το
ακίνητο αυτό, στο Μουσείο Μπενάκη. Σύμφωνα με την εκφρασμένη επιθυμία τους και με
το Συμβόλαιο Δωρεάς το σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία συγγραφέων,
ερευνητών, ποιητών και καλλιτεχνών, οι οποίοι αναζητούν έναν ήσυχο και φιλόξενο χώρο
για να εργαστούν. Προβλέπεται όμως επίσης η δυνατότητα ενοικίασης του ακινήτου για
τρεις μήνες κάθε χρόνο προκειμένου να εξασφαλίζονται τα έξοδα της λειτουργίας του. Με
τη συνεργασία αυτή που διέπεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη, για τους μήνες αυτούς, το
Μουσείο Μπενάκη διασφαλίζει τη διατήρηση του ακινήτου και την επισκεψιμότητα του,
ενώ τις υπηρεσίες φιλοξενίας θα παρέχει η Aria Hotels, μια εταιρεία ξενοδοχείων που
ειδικεύεται στη φροντίδα ιστορικών οικημάτων στην Ελλάδα.
Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα από τα ωραιότερα ακίνητα της Ελλάδας ένας
μεσογειακός κήπος που φτάνει ως τη θάλασσα, γεμάτος κυπαρίσσια, ελιές, σκίνους,
άσπρες πικροδάφνες και αγριολούλουδα, όπου βρίσκονται, κρυμμένα σχεδόν, τρία
πετρόκτιστα κτίσματα: η κυρίως κατοικία, ο χώρος εργασίας του συγγραφέα και ένα ακόμα
μικρό σπίτι.
Ο Sir Patrick Leigh Fermor, γνωστός ως Paddy, ήταν μια από τις πιο χαρισματικές,
γοητευτικές και περιπετειώδεις προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Συγγραφέας, λόγιος και
παρασημοφορημένος ήρωας πολέμου, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους
ταξιδιωτικούς συγγραφείς της γενιάς του. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Αντίσταση της Κρήτης ως μέλος της Βρετανικής αποστολής.
Θαύμαζε απεριόριστα και αγαπούσε την Ελλάδα. Στη δεκαετία του 1960, με τη σύζυγο
του Joan αποφάσισαν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στην Ελλάδα και να χτίσουν το
σπίτι τους, με μεγάλη αγάπη και πολύ μεράκι, στο μοναδικό αυτό σημείο, στην
Καρδαμύλη.
Αυτή την εποχή, πραγματοποιούνται οι εργασίες της επισκευής στα κτίσματα και
προχωράει η σχολαστική φροντίδα του κήπου, ώστε να διατηρηθεί σωστά η αρχική μορφή.
Η συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη με την Aria Hotels θα ξεκινήσει το 2020. Η Aria
Hotels εγγυάται την άψογη λειτουργία του σπιτιού ως ξενώνα κατά τους μήνες της
ενοικίασης, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και τον χαρακτήρα του ακινήτου,
προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία, σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον.

Η συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη με την Aria Hotels για την Οικία Patrick και Joan
Leigh Fermor θα διαρκεί για τρεις μήνες κάθε χρόνο, τους μήνες που προβλέπεται από τη
δωρεά ως περίοδος ενοικίασης.
Περισσότερες πληροφορίες για την οικία Patrick & Joan Leigh Fermor.

Σχετικά με το Μουσείο Μπενάκη
Το Μουσείο Μπενάκη (www.benaki.gr) είναι ένας από τους πιο μεγάλους και καινοτόμους
μουσειακούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Πολιτισμοί από όλες τις γωνιές του κόσμου
διαλέγονται με τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη τέχνη σε ένα δίκτυο κτηρίων στην
Αθήνα αλλά και πέρα από αυτήν.
Ιδρύθηκε από τον Αντώνη Μπενάκη και δωρήθηκε στο ελληνικό κράτος το 1930. Σήμερα
χαρακτηρίζεται από τη δορυφορική του δομή, με έξι μουσειακά και πέντε αρχειακά
παραρτήματα, μία σημαντική βιβλιοθήκη και πάνω από 500.000 αντικείμενα που
καλύπτουν όλες τις περιόδους του ελληνικού πολιτισμού (από την προϊστορική περίοδο έως
τη σύγχρονη εποχή) και περιλαμβάνουν έργα ευρωπαϊκής, ισλαμικής, προκολομβιανής,
αφρικανικής, και κινεζικής τέχνης. Οργανώνοντας τουλάχιστον 20 περιοδικές εκθέσεις και
πάνω από 600 εκδηλώσεις κάθε χρόνο, το Μουσείο υποδέχεται περισσότερους από
300.000 επισκέπτες τον χρόνο και τους προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών και
δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας την εκπαίδευση με τη δημιουργία πολιτιστικών εμπειριών.
Αναγνωρισμένο διεθνώς, το Μουσείο έχει αναπτύξει συνεργασίες με τα σημαντικότερα
μουσεία και τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, όπως το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας
Υόρκης, τη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών του Λονδίνου, το Μουσείο Powerhouse του Σύδνεϋ,
το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Πανεπιστήμιο του Princeton. Οι συλλογές του
παρουσιάζονται στο διαδικτυακό του τόπο και σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το
Europeana και το GoogleArtProject, μεταξύ άλλων.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.benaki.gr και στις σελίδες του @TheBenakiMuseum
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest.

Σχετικά με τα Aria Hotels
Tα Aria Hotels (www.ariahotels.gr) αποτελούν μια οικογενειακή αλυσίδα boutique
ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών, που πρεσβεύουν με συνέπεια την Αυθεντική
Ελληνική Φιλοξενία. Λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2010 και διαθέτουν μονάδες σε δέκα
μοναδικούς προορισμούς στην Κρήτη (Παλιό Λιμάνι, Χανιά – Αποκόρωνας, Χανιά Ηράκλειο - Λασίθι), στις Κυκλάδες (Κίμωλο – Μήλο – Σέριφο – Σαντορίνη) και στην Ήπειρο
(Μέτσοβο και Ζαγόρι).
Προτεραιότητα των Aria Hotels είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με επίκεντρο
τις αναζητήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη και η προσφορά εμπειριών που, σε συνδυασμό με
την αρχιτεκτονική (π.χ. επανάχρηση κτηριών), τον σεβασμό στα πρότυπα του τοπίου της
περιοχής και την ιδιαίτερη τοποθεσία, να δημιουργούν την αίσθηση της μοναδικότητας.
Στα Aria Hotels η έννοια της πολυτέλειας αποκτά ξεχωριστή διάσταση και γίνεται συνώνυμη
με αυτήν της αυθεντικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Aria Hotels μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.ariahotels.gr, αλλά και στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook , Instagram, LinkedIn και Twitter.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:
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