ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
· Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος προγραμματίζει τις
παρακάτω εκδηλώσεις:
Μουσική εκδήλωση στον Αρχαιολογικό χώρο Στράτου, στις 27 Ιουλίου, με τη σοπράνο
Γεωργία Τριανταφύλλου και σολίστ την Χριστίνα Κορκοντζέλου, σε συνεργασία με τον
Δήμο Αγρινίου.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Νέα Πλευρώνα, την 1η Αυγούστου, με τίτλο «Φεγγαράκι μου
λαμπρό, φέγγε μου να πλοηγώ, στον πόλεμο τον Τρωικό», από μουσειοπαιδαγωγό της
Εφορείας.
Θεατρική παράσταση «Ανδρομάχη» του Ευρυπίδη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θυρρείου,
στις 8 Αυγούστου, από τον Οργανισμό Ελληνικού Θεάτρου ΑΙΧΜΗ.
Χοροθεατρική παράσταση «Ερωτόκριτος», στο Κάστρο Αγίας Μαύρας Λευκάδας, στις 11
Αυγούστου, Σωματείο Φίλων Χορού και Θεάτρου «Τερψιχόρη».
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26310 55654.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
· Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας προγραμματίζει, στις 1 και 2 Αυγούστου, ώρα 20.00 - 22.00,
ξεναγήσεις με τίτλο "Περίπατος στο Μουσείο… ἐν μία νυκτί", στους παρακάτω χώρους του
Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας:
Στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου εκτίθενται ευρήματα από την Αμβρακία, με έμφαση
στα εκθέματα που έχουν άμεση σχέση με το θέμα του εορτασμού (λύχνοι, εστία και
συμπόσια στην ενότητα του οίκου κ.ά.). Στην περιοδική έκθεση «Διάλογοι στον χώρο και
στον χρόνο» της καλλιτέχνιδος Ευδοκίας Παπαγεωργίου με έργα σύγχρονης γλυπτικής. Στην
περιοδική έκθεση «Νεώτερη Κεραμεική από την Άρτα 16ος–20ος αιώνας», με έμφαση σε
αγγεία που χρησιμοποιούνταν σε δείπνα, αλλά και αγγεία τελετουργικά, λύχνους και «δοχεία
νυκτός», από ανασκαφές στην πόλη της Άρτας. Στην περιοδική έκθεση «Νεώτερη Κεραμική
από την Ήπειρο – Συλλογή Φ. Ραπακούση» με έργα από εργαστήρια της Ανατολής, Ιταλίας,
Βόρειας Ευρώπης και του ελλαδικού.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26810 24636.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
·

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών προγραμματίζει
εκδηλώσεων:

την υλοποίηση των παρακάτω

Μουσική βραδιά για το ευρύ κοινό, αφιερωμένη στο έργο του Μ. Χατζιδάκι, από τη
Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, στο θεατράκι του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας
Πλάτωνος, στις 28 Ιουλίου, ώρα 20.00 - 22.00.

Θεματική Περιήγηση για το ευρύ κοινό με τίτλο «Μακριά είναι η νύχτα (Ομήρου Οδύσσεια λ
374)» με επίκεντρο μύθους και ιστορίες της νύχτας των αρχαίων, στον αρχαιολογικό χώρο
και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, στις 3 Αυγούστου, ώρα 19.30 - 21.00.
Διαδραστική παρουσίαση του τεχνητού φωτισμού στην αρχαιότητα με τίτλο «Λαμπερέ,
τροχογύριστε λύχνε μου (Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες)», στη Στοά του Αττάλου της
Αρχαίας Αγοράς, στις 3 Αυγούστου, ώρα 21.00 - 21.30.
Εγκατάσταση (Installation) - Παρουσίαση, με θέμα τον αστρονομικό χαρακτήρα του
Ωρολόγιου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στη Ρωμαϊκή Αγορά, στις 10 και 11 Αυγούστου και
ώρα 20:30-21:30.
Σημειώνεται ότι για τις δράσεις στην Αρχαία και τη Ρωμαϊκή Αγορά, θεωρείται απαραίτητη η
τηλεφωνική δήλωση συμμετοχής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 9238747 (εσωτ.409).
· Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει, στις 30 Ιουλίου, ώρα 21.00,
βραδιά προφορικής αφήγησης για ενήλικες και εφήβους άνω των 14 ετών, στο Λουτρό των
Αέρηδων, με ιστορίες από την προφορική παράδοση για τη νύχτα και τίτλο «Παραμύθια
ειπωμένα στης νύχτας την αγκάλη». Αφηγητής θα είναι ο Δημήτρης Προύσαλης, ενώ θα τον
συνοδεύει στη μουσική ο Φίλιππος Πλακιάς (διάρκεια 70').
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2103223368.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
· Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας προγραμματίζει εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Καρύστου, με τίτλο «περί λύχνων αφάς», από 1 έως 7 Αυγούστου, ώρα 10.00 - 11.00. Με
αφορμή ένα μικρό σύνολο «λύχνων αναρρόφησης» του 4ου αιώνα πΧ, επιχειρείται μια
ιστορική αναδρομή στην εμφάνιση, τους τύπους και τη χρήση των λύχνων, ως του
κυριότερου φωτιστικού μέσου, από την αρχαιότητα έως τα τέλη του 18ου αιώνα. Τη δράση θα
υλοποιήσει η αρχαιολόγος Φανή Σταρουλάκη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22240 29218.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
·

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προγραμματίζει τις παρακάτω εκδηλώσεις, που θα
πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα:
Θεματικές ξεναγήσεις σε δύο μέρη, από τις 19.00 έως τις 20.00: α) Παρουσίαση, για πρώτη
φορά στο ευρύ κοινό, αντικειμένων από τις Αποθήκες του Μουσείου, που συνδέονται με
οικιακά ιερά και οικιακές λατρευτικές πρακτικές. Συγκεκριμένα πρόκειται για λίθινους

βωμούς μικρού μεγέθους, που χρονολογούνται από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1οαι. μ.Χ., από την
Κνωσό, την Λύττο και τους Αρκάδες. β) Συζήτηση για τις νυχτερινές μυστηριακές τελετές
που πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από γυναίκες στο Ιερό της Δήμητρας, στη Γόρτυνα,
μέσα από επιλεγμένα εκθέματα, όπως ειδώλια και πολύφωτους λύχνους.
Βιωματική εμπειρία χρήσης αντιγράφων πολύφωτων λύχνων, στον αύλειο χώρο του
Μουσείου, από τις 20.00 ως τις 21.00. Οι πολύφωτοι λύχνοι, πλασμένοι από συντηρητήκεραμίστα του Μουσείου, θα λειτουργήσουν σε πραγματικές συνθήκες με προσομοίωση
υλικών και πρακτικών. Στόχος είναι, μέσα από την αίσθηση του ζεστού πηλού, τις καύσιμες
ύλες, τις οσμές του λαδιού και των φιτιλιών, τις σκιές και το φως, να προσεγγίσουν οι
συμμετέχοντες αισθητηριακά όσα συνθέτουν μια νυχτερινή εμπειρία υπό το φως των
πολύφωτων λύχνων.
Περιήγηση των επισκεπτών μαζί με μέλη της Αστρονομικής Ομάδας του Πανεπιστημίου
Κρήτης στον νυχτερινό έναστρο ουρανό, με δύο τηλεσκόπια που θα τοποθετηθούν στον κήπο
του Μουσείου, από τις 21.00 ως τις 24.00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2810279000, 2810279062.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
·

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διοργανώνει, στις 2 Αυγούστου, ώρα 12.00, θεματική
ξενάγηση με τίτλο «Φωτιστικά μέσα», κατά την οποία οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για τα
διάφορα φωτιστικά μέσα που είχαν στη διάθεσή τους οι βυζαντινοί. Θα συζητηθούν τόσο
αντικείμενα από την καθημερινότητά τους (λυχνάρια, δαυλοί κ.λ.π.), όσο και άλλα από
επισημότερες εκφάνσεις του βίου τους (π.χ. χρήση μετάλλινων και γυάλινων καντηλιών στις
εκκλησίες, είτε ως μεμονωμένες καντήλες είτε σε μεταλλικά πολυκάνδηλα).
Μετά την ξενάγηση, θα προβληθεί η βραβευμένη ταινία «Η επιστροφή» (παραγωγή του
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού).
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2313 306 400.
·

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνει , στις 8 Αυγούστου, ώρα 22.00 24.00,νυχτερινές περιηγήσεις στις υπαίθριες εκθέσεις «Αγρός-Οικία-Κήπος-Τόπος» και
«Μνήμη και Λίθοι». Στις ενδιάμεσες στάσεις θα διαβαστούν αποσπάσματα αρχαίας
ελληνικής ποίησης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2313 310255.

· Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης διοργανώνει, την 1η Αυγούστου,στο
Επταπύργιο, βραδιά αφήγησης ενός λαϊκού παραμυθιού που σχετίζεται με τη νύχτα, με

συνοδεία παραδοσιακών και πρωτότυπων τραγουδιών και μελωδιών. Πιο συγκεκριμένα, η
ομάδα «Μελωμύθι» (αφήγηση-ακκορντεόν, Πέννυ Αβράμπεκη / λύρα-λαούτο, Δημήτρης
Τριχάκης), με άξονα το παραμύθι της Κρήτης «Η νεράιδα και ο λυράρης», θα αφηγηθεί την
ιστορία «Οι νεραϊδοπαρμένοι».
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2310 204868, 2310 209545.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
·

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας διοργανώνει, στις 31 Ιουλίου, ώρα11.00 -13.00,
θεματικές περιηγήσεις, που θα πραγματοποιηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας
και θα επικεντρωθούν σε εκθέματα, σχετικά με τα αρχαία μέσα φωτισμού και σε ευρήματα
από τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου του αρχαίου Κιερίου, όπου πιθανόν ασκούνταν
η πρακτική της νυχτερινής εγκοίμησης σε στοά ως θεραπευτική μέθοδος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24410-61564.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
· Εφορεία Αρχαιοτήτων Κερκύρας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κερκύρας διοργανώνει περιηγήσεις για το ευρύ κοινό, το χρονικό
διάστημα από 28 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου, στο Λατινικό Παρεκκλήσι του Παλαιού
Φρουρίου, όπου φιλοξενούνται η έκθεση φωτογραφίας «Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της
μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων» (διάρκεια έκθεσης 06-30.07.2018) και η
εικαστική έκθεση με θέμα τους πρόσφυγες στη Μεσόγειο (διάρκεια έκθεσης 06.0831.08.2018).
Επίσης, στις 10 Αυγούστου, θα διοργανωθεί για το ευρύ κοινό περιήγηση στις οχυρώσεις της
Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας που σχετίζονται με την πολιορκία της πόλης από τους
Οθωμανούς στις 11 Αυγούστου του 1716.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26610 48310, 48120.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
· Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς διοργανώνει, στις 30 Ιουλίου, ώρα20.00 - 24.00,
εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο Παλαιού Γυναικοκάστρου Κιλκίς, σε συνεργασία με την
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Γυναικοκάστρου και την Ομάδα Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση έχει τίτλο
'Νυχτερινές διαδρομές... ιστορικής αφήγησης στο βυζαντινό κάστρο της Μαρουλίας με

παρατήρηση ουρανίων σωμάτων και μελωδίες στο Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς.
Υπεύθυνες της δράσης είναι οι αρχαιολόγοι Γεωργία Στρατούλη και Μαρία Φαρμάκη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 23410 22477, 2310 801402, 2310 801428, 2310
801429.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
·

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης διοργανώνει, στις 31 Ιουλίου, εκδήλωση στην αυλή της
Αρχαιολογικής Συλλογής Κοζάνης, με τίτλο «Νυχτέρι στην Αρχαιολογική Συλλογή
Κοζάνης». Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
Ομιλία από τον Βασίλη Καραγιάννη, ώρα 21.30 – 22.00, με τίτλο «Διαβάτη ρίξε μια
αναστοχαστική ματιά και στη συνέχεια προσπέρνα».
Μουσικά ακούσματα από τοπικό μουσικό σχήμα, ώρα 22.00 – 23.00.
Επιπλέον, τις ώρες 19.00 – 24.00 η Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης θα παραμείνει ανοικτή
και επισκέψιμη για το κοινό.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 24610 26210.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
· Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προγραμματίζει τις εξής εκδηλώσεις στη Σίφνο και στη
Σέριφο.
Στο αρχαιολογικό Μουσείο Σίφνου και στον Χώρο του Κάστρου προτείνονται οι εξής
δράσεις:
Στις 28 Ιουλίου, ώρα 17.30, θα γίνουν ξεναγήσεις από προσωπικό της Εφορείας στους
επισκέψιμους ανεσκαμμένους χώρους εντός του αρχαίου τείχους. Την ίδια ημέρα, ώρα 19.30,
θα γίνει ειδική ξενάγηση και ομιλία από αρχαιολόγο, με θέμα "Μέθοδοι και μέσα φωτισμού
που συνδέονται με τον καθημερινό βίο και τις λατρευτικές πρακτικές στην αρχαιότητα", με
αφορμή την έκθεση σε ειδική προθήκη πήλινων λύχνων. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σίφνου
θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 20.30. Η παραπάνω έκθεση θα είναι επισκέψιμη έως τις 11
Αυγούστου, στις ώρες λειτουργίας του Μουσείου.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ώρα 21.00, θα γίνει συναυλία στον αύλειο χώρο του Ι. Ναού Αγ.
Ιωάννου του Θεολόγου από τον μουσικό και τραγουδιστή Βασίλη Γισδάκη και τους
συνεργάτες του, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου και τον Σύλλογο Οι
Φίλοι του Κάστρου.

Στον Αρχαιολογικό Χώρο του Αγ. Ανδρέα θα γίνει ειδική ξενάγηση, στις 29 Ιουλίου, από τις
17.30 έως τις 19.30, από προσωπικό της Εφορείας. Ο Αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει
ανοικτός για το κοινό έως και τις 20.30.
Στον Αρχαιολογικό χώρο του Άσπρου Πύργου Σερίφου θα πραγματοποιηθεί ειδική
ξενάγηση, στις 30 Ιουλίου, ώρα 17.30.
Στην Αρχαιολογική Συλλογή Σερίφου θα γίνει ειδική ξενάγηση και ομιλία, ώρα 19.30, από
αρχαιολόγο, με θέμα "Μέθοδοι και μέσα φωτισμού που συνδέονται με τον καθημερινό βίο
και τις λατρευτικές πρακτικές στην αρχαιότητα", με αφορμή την έκθεση σε ειδική προθήκη
πήλινων λύχνων. Η Αρχαιολογική Συλλογή Σερίφου θα παραμείνει ανοικτή έως και τις
20.30. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη έως και τις 11 Αυγούστου στις ώρες λειτουργίας του
Μουσείου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 3250148 (εσωτ. 46).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
· Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας προγραμματίζει τις παρακάτω δύο δράσεις:
Θεατρική παράσταση στο αρχαίο θέατρο του Γυθείου, στις 26 Ιουλίου, ώρα 21.00, από την
Ερασιτεχνική θεατρική Ομάδα Δήμου Ανατολικής Μάνης, σε συνεργασία με τον Δήμο
Ανατολικής Μάνης. Θα παρουσιαστεί το έργο «Μη με λες αφεντικό!», βασισμένο στο
γαλλικό θεατρικό έργο Oscar του Claud Magnier (1958), σκηνοθεσίας και θεατρικής
διασκευής της Αγγελικής Κατσιβαρδέλου.
Πολιτιστική - μουσική εκδήλωση στο αρχαίο θέατρο του Γυθείου, στις 5 Αυγούστου, ώρα
21.00, σε συνεργασία με τον Δήμο Ανατολικής Μάνης και τον Σύλλογο Φίλων της
Βιβλιοθήκης Γυθείου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις, προβολή
εποπτικού υλικού και μουσικό τμήμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 27310 25363, 27310 28503.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
· Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου προγραμματίζει, στις 11 Αυγούστου, ώρα
19.00, εκδήλωση στον περιβάλλοντα χώρο της οθωμανικής κρήνης και στον προαύλιο χώρο
του μεσαιωνικού ναού της Αγίας Μαρίνας στα Έξω Μουλιανά Σητείας, με τίτλο «Βραδιά
παραμυθιών με θέμα το νερό».
Άνθρωποι του χωριού θα αφηγηθούν παραμύθια από τις θύμησές τους με θέμα το νερό και
τις μαγευτικές ή ιαματικές του ιδιότητες με πολύ μεράκι και αγάπη. Επιπλέον, οι αρχαιολόγοι
Νίκος Πανουτσόπουλος και Μαριάννα Κατηφόρη θα παρουσιάσουν συνοπτικά την ιστορία
του οικισμού των Μουλιανών και θα μιλήσουν μεταξύ άλλων για θέματα που σχετίζονται με
το νερό από το Βυζάντιο έως την Οθωμανική περίοδο, τους βυζαντινούς ναούς της περιοχής

και τις οθωμανικές κρήνες. Η εκδήλωση θα έχει μουσική επένδυση με παραδοσιακά όργανα
(βιολί, λύρα, μαντολίνο, λαούτο) από ερασιτέχνες μουσικούς. Με την ευγενική υποστήριξη
της Τοπικής Κοινότητας Έξω Μουλιανών και του Πολιτιστικού Συλλόγου Έξω Μουλιανών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 28410 22462, 28410 28361 (εσωτ. 105), κιν.
6937098859.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
·

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο διάστημα από 27 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου,
προγραμματίζει τις παρακάτω θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και εκθέσεις:
Στις 27 Ιουλίου προγραμματίζεται μουσική εκδήλωση στο Κάστρο Μυτιλήνης με την Ρίτα
Αντωνοπούλου και τον Θοδωρή Οικονόμου, με τίτλο: «Συνομιλώντας στο σήμερα….
Κοιτώντας στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον…».
Στις 28, 29 και 30 Ιουλίου θα ανεβεί στο αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης η κωμωδία του
Αριστοφάνη Νεφέλες, από την Ένωση Θεατρικών Πολιτιστικών Σωματείων Λέσβου
«ΘΕΣΙΣ».
Από 1 έως 30 Αυγούστου θα φιλοξενηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης η
φωτογραφική έκθεση «Σμίλη και Μνήμη: η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση
των μνημείων».
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22510 22087.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
· Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας προγραμματίζει την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας
του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης έως τις 22.00, κατά την περίοδο υλοποίησης της
δράσης Εν Νυκτί, από τις 28 Ιουλίου έως και τη νέα σελήνη στις 11 Αυγούστου. Σημειώνεται
ότι, στο παραπάνω χρονικό διάστημα, η είσοδος για το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης θα
είναι ελεύθερη για το κοινό, από τις 20.00 έως και τις 22.00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 26820 89890.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
· Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας διοργανώνει, στις 31 Ιουλίου, ώρα
21.00, εκδήλωση στον περιβάλλοντα χώρο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου

Λεωνίδη, με τίτλο "Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων... συλλαβίζοντας μύθους… ρίμες …
και ήχους", σε συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου. Αναλυτικότερα προγραμματίζονται:
Ομιλία από την αρχαιολόγο, Αθανασία Τσόκα, με τίτλο «Ωρίων, Άρκτος, Αφροδίτη: Μυθικές
και ουράνιες διαδρομές». Μουσική βραδιά σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Νέλλα.
Αστροπαρατηρήσεις.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22310 47628-29.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
·

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής &Αγίου Όρους διοργανώνει τις παρακάτω τρεις
δράσεις:
Στο αρχαίο νεκροταφείο της Ακάνθου στην Ιερισσό Δήμου Αριστοτέλη θα πραγματοποιηθεί,
στις 28 Ιουλίου, η δράση «Η νεκρόπολη της Ακάνθου υπό το φως των λυχναριών». Ο
αρχαιολογικός χώρος θα φωτιστεί από τις 21.00 έως τις 22.30, ενώ οι αρχαιολόγοι θα
υποδεχτούν τους νυχτερινούς επισκέπτες και θα τους μιλήσουν για το σκοτάδι και τη λήθη,
το φως και τη μνήμη, την ιστορία της αρχαίας πόλης μέσα από ιστορίες ζωής και θανάτου. Η
εκδήλωση θα συνοδεύεται από μουσική.
Στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Σταγείρων, στην Ολυμπιάδα Δήμου Αριστοτέλη θα
πραγματοποιηθεί, μεταξύ 31 Ιουλίου και 10 Αυγούστου, η δράση «Νυχτερινές περιπλανήσεις
στα βήματα του Αριστοτέλη». Από τις 21.00 έως τις 22.30 οι νυχτερινοί επισκέπτες θα
περιηγηθούν με τους φακούς τους και με συνοδεία αρχαιολόγου στους δρόμους και στα
μονοπάτια της γενέθλιας πόλης του φιλοσόφου. Η περιπλάνηση θα ολοκληρωθεί, στη στοά
του αρχαιολογικού χώρου, με νυχτοτράγουδα, μύθους ή παραμύθια ( η ακριβής ημερομηνία
δεν έχει προσδιοριστεί).
Στον ναό Αγίου Αθανασίου Συκιάς Σιθωνίας Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί, μεταξύ 31
Ιουλίου και 10 Αυγούστου, η δράση«Βεβήλωση, λύτρωση και εξαγνισμός ενός ναού...». Υπό
το φως των κεριών οι αρχαιολόγοι θα υποδεχτούν τους νυχτερινούς επισκέπτες-προσκυνητές,
τους οποίους θα ξεναγήσουν και θα ενημερώσουν για την ιστορική πορεία ενός κηρυγμένου
μνημείου που συνδέεται με τα γεγονότα της επανάστασης του 1854 στη Χαλκιδική και τον
αρχιστράτηγο της Μακεδονίας Τσάμη Καρατάσο (η ακριβής ημερομηνία δεν έχει
προσδιοριστεί).
Οι παραπάνω αρχαιολογικοί χώροι θα είναι ανοιχτοί για το κοινό από τις 21.00 έως τις 23.00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 23710 22060, 23710 285163, 23710 251892.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
- Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προγραμματίζει τις εξής δράσεις:

Νυκτερινή Περιδιάβαση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου, στις 28 Ιουλίου, ώρα 18.00 –
21.00.
Νυκτερινή Περιδιάβαση στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων και στον
Προμαχώνα San Salvatore, στις 29 Ιουλίου, ώρα 18.00 - 21.00.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αρχαιολόγοι της Εφορείας θα παρευρίσκονται στα
Μουσεία για να παρέχουν διευκρινήσεις σε ερωτήματα του κοινού.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 28210 94487, 28210 53033.

