Εβδομάδα προβολισ του ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ
15-21 Απριλίου 2019
Η ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ
α) Ρροβολι ταινιϊν μικροφ μικουσ
Ρροβολι ταινιϊν μικροφ μικουσ παραγωγισ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Θεςςαλονίκθσ, από το 2006 ζωσ το 2019.
Δευτζρα 15 ζωσ και Κυριακι 21 Απριλίου 2019, αίκουςα Μ. Ανδρόνικοσ, ϊρα
11:00 - 13:30
β) Ρροβολι ντοκιμαντζρ με τίτλο:
Κινοφμενη Εικόνα και Αρχαιολογία: Σο Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ ςτη
Μεγάλη Οθόνη
Η αναπαράςταςθ του χϊρου μζςα από τθν κινοφμενθ εικόνα και τον ιχο ςυνιςτά
ζνα ςφγχρονο και δυναμικό πεδίο πειραματιςμοφ με καινοτόμεσ ιδζεσ και
αναςτοχαςμοφ πάνω ςε ηθτιματα τθσ πόλθσ και τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ. Το
προπτυχιακό μάκθμα «Το Ντοκιμαντζρ ςτθν Αρχιτεκτονικι» του διδάςκοντα
Σταφρου Αλιφραγκι επιχειρεί να εξοικειϊςει τισ φοιτιτριεσ και τουσ φοιτθτζσ τθσ
αρχιτεκτονικισ με τθν κινθματογραφικι γλϊςςα και τθν αφιγθςθ ωσ εργαλεία
παραγωγισ χωρικϊν ποιοτιτων. Τα τελευταία δφο χρόνια, ςτο πλαίςιο τθσ
ςυνεργαςίασ του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου
Θεςςαλονίκθσ και του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ, οι φοιτιτριεσ και οι
φοιτθτζσ του μακιματοσ επιχείρθςαν να προςεγγίςουν δθμιουργικά το
Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ ωσ αρχιτεκτονθμζνο χϊρο και ωσ πολλαπλι
εμπειρία «κατοίκθςθσ» (εργαηόμενοι, επιςκζπτεσ, εκκζματα). Μια ενδεικτικι
επιλογι από το παραγόμενο ζργο κα παρουςιαςτεί παρουςία των δθμιουργϊν ςτο
ΑΜΘ.
Δευτζρα 15 Απριλίου 2019, αίκουςα Μ. Ανδρόνικοσ, ϊρα 18:00
γ) Θεματική ξενάγηςη ςτην περιοδική ζκθεςη του ΑΜΘ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΝΣΑ ()ΣΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ: ΙΣΟΡΙΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΤΗ.
Στο πλαίςιο τθσ ξενάγθςθσ κα πραγματοποιθκεί ςχολιαςμόσ των τριϊν βίντεο με
τίτλουσ "Η ΑΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΜΡΝΕΕΙ», «ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ: ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΡΟΤΥΡΟ»
και «ΑΝΤΙΓΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ». Τα δυο
πρϊτα εμπνευςμζνα από το ςκεπτικό τθσ ζκκεςθσ οπτικοποιοφν με εφλθπτο τρόπο
το πϊσ θ ελλθνικι αρχαιότθτα αποτζλεςε πρότυπο και πθγι ζμπνευςθσ για τθν
ευρωπαϊκι, αλλά και τθν παγκόςμια τζχνθ. Το τρίτο παρουςιάηει τθ διαδικαςία

καταςκευισ εκμαγείου νεκρικοφ προςωπείου από αρχαίο καλοφπι που βρζκθκε ςε
τάφο του ανατολικοφ νεκροταφείου Θεςςαλονίκθσ, ενϊ προτείνεται θ απόδοςθ τθσ
μορφισ του νεκροφ, βαςιςμζνθ ςε μοντζλα ανκρωπομετρικϊν μελετϊν.
Πζμπτη 18 Απριλίου, Αίθουςα Ιουλία Βοκοτοποφλου, ώρα 12:00
δ) Προβολή του
Κουτςιαμπαςάκου

ντοκιμαντζρ

«ιωπηλόσ

Μάρτυρασ»

του

Δθμιτρθ

Ο «Σιωπθλόσ Μάρτυρασ» είναι ζνα ντοκιμαντζρ που ξεκινάει παράλλθλα με τθν
απόφαςθ αξιοποίθςθσ τθσ παλιάσ φυλακισ Τρικάλων. Κατά τισ εργαςίεσ για τθ
μετατροπι τθσ ςε «Κζντρο ζρευνασ – Μουςείο Τςιτςάνη», ιρκε ςτο φωσ το δίδυμο
οκωμανικό λουτρό του 16ου αιϊνα πάνω ςτο οποίο ιταν χτιςμζνθ, ζνα μοναδικό
ςθμείο αναφοράσ για τα Τρίκαλα που παρζμενε καμμζνο για ζναν ολόκλθρο αιϊνα.
Ρρόκειται ςφμφωνα με τον Δθμιτρθ Κουτςιαμπαςάκο, για «ζνα βιογραφικό
πορτραίτο τθσ παλιάσ φυλακισ Τρικάλων που διαςϊηει τθ μνιμθ του και ζχει ωσ
απϊτερο ςτόχο τθν περιιγθςθ ςτθν ιςτορία τθσ νεότερθσ Ελλάδασ μζςα από μια
ιδιαίτερθ οπτικι γωνία, εκείνθσ του εγκλειςμοφ»
Πζμπτη 18 Απριλίου, Αίθουςα Μ. Ανδρόνικοσ, ϊρα 13:30

Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο
Το Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο ςυμμετζχει ςτθν «Εβδομάδα Δράςθσ για
τθν Ρροβολι του Ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ» που φζτοσ ζχει το ειδικό
κζμα «Η Αρχαιολογία ςτθν οκόνθ», με τθν προβολι των ακόλουκων ταινιϊν:
Τρίτθ 16 Απριλίου 2019 και ϊρα 20:00
1. «Ερευνϊντασ το παρελκόν: Αικιοπία, οι πρϊτοι Χριςτιανοί»
Οι χριςτιανοί τθσ Αικιοπίασ, που αποτελοφν και τθν πλειονότθτα του πλθκυςμοφ
τθσ χϊρασ, ζχουν διατθριςει το τελετουργικό των πρϊτων χριςτιανϊν. Η
ανκρωπολόγοσ Makeda Ketcham, ξεναγεί τον Philippe Charlier ςτθν ιερι πόλθ τθσ
Lalibela με τισ μονολικικζσ εκκλθςίεσ του 13ου αιϊνα, ζνα εξαιρετικό ςυγκρότθμα
11 μνθμείων που ςυγκαταλζγεται ςτα Μνθμεία Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ
Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO, και εξακολουκεί να αποτελεί πόλο ζλξθσ των
προςκυνθτϊν.
Σκθνοκεςία: Dominique Adt (Γαλλία, 2013) Διάρκεια: 22'
2. «Η Βενετία και το πλοίο φάνταςμα»
Ο Marco d’Agostino είναι υπεφκυνοσ των αρχαιολογικϊν ερευνϊν ςτθ
λιμνοκάλαςςα τθσ Βενετίασ. Στισ 20 Ιουνίου 2001, εντόπιςε ςε βάκοσ 8 μζτρων, ζνα
ναυάγιο που κα μποροφςε να είναι μια γαλζρα, το εμβλθματικό πλοίο τθσ
Δθμοκρατίασ τθσ Βενετίασ, τθν εποχι που αυτι ζλεγχε το εμπόριο ειδϊν
πολυτελείασ από τθν μακρινι Ανατολι ωσ τθν Δφςθ. Η ιςτορία αυτϊν των
μοναδικϊν αναςκαφϊν επιτρζπει να ηιςουμε ξανά τουσ τρεισ χρυςοφσ αιϊνεσ τθσ
Γαλθνοτάτθσ.
Σκθνοκεςία: Maurice Ribière, Marco Visalberghi (Γαλλία-Ιταλία, 2006) Διάρκεια: 52'
Ρζμπτθ 18 Απριλίου 2019 και ϊρα 20:00
«Τρεισ Εποχζσ» με τον Buster Keaton
«Οι Τρεισ Εποχζσ» είναι μία ςπονδυλωτι κωμωδία με πυρινα τθν ατυχι ερωτικι
ηωι του άνδρα ανά τουσ αιϊνεσ. Η ταινία ξεκινά από τθν προϊςτορικι εποχι, περνά
ςτθ ρωμαϊκι, για να καταλιξει ςτθ ςφγχρονθ. Οι «Τρεισ Εποχζσ» αποτελοφν μια
πρωτοποριακι παρωδία των επικϊν ταινιϊν του βωβοφ κινθματογράφου, ςτισ
οποίεσ θ αρχαιότθτα κατείχε εξζχουςα κζςθ.
Σκθνοκεςία: Buster Keaton, Edward F. Cline (ΗΡΑ, 1923) Διάρκεια: 60'
Είςοδοσ ελεφκερθ

Διαχρονικό Μουςείο Λάριςασ
Διιμερο φεςτιβάλ αρχαιολογικοφ ντοκιμαντζρ
Το Διαχρονικό Μουςείο Λάριςασ οργανϊνει διιμερο φεςτιβάλ Αρχαιολογικοφ
Ντοκιμαντζρ ςτισ 18 και 19 Απριλίου 2019, με αφορμι τθ δράςθ του Συλλόγου
Ελλινων Αρχαιολόγων «Αρχαιολογία ςτθν Οκόνθ». Οι εκδθλϊςεισ αυτζσ
εντάςςονται ςτον ετιςιο κεςμό τθσ Εβδομάδασ για τθν Ρροβολι του ζργου τθσ
Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ.

Τθν Ρζμπτθ 18 Απριλίου κα προβλθκοφν ταινίεσ ξζνων ςκθνοκετϊν με ιςτορικό και
αρχαιολογικό ενδιαφζρον. Το απόγευμα τθσ ίδιασ μζρασ το πρόγραμμα
περιλαμβάνει ταινίεσ ςχετικζσ με κεςςαλικά μνθμεία, ενϊ ο ςκθνοκζτθσ Δθμιτρθσ
Γερογιάννθσ δθμιουργόσ του ντοκιμαντζρ για το Κάςτρο τθσ Βελίκασ, παραγωγισ
τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Λάριςασ, κα προλογίςει.
Η Ραραςκευι 19 Απριλίου αφιερϊνεται ςε ελλθνικζσ ταινίεσ, γνωςτϊν
ςκθνοκετϊν, μεταξφ των οποίων και θ πρόςφατθ για το Μουςείο των Κυκιρων, οι
οποίεσ προβάλλουν άγνωςτα μνθμεία και πτυχζσ του ζργου τθσ αρχαιολογικισ
υπθρεςίασ. Ειδικό αφιζρωμα κα γίνει ςτισ δράςεισ animation του Διαχρονικοφ
Μουςείου από τουσ βραβευμζνουσ ςκθνοκζτεσ Γ. Βράντηα και Κ. Μπόλματθ.

Ζναρξθ: Ρζμπτθ 18 Απριλίου, ϊρα 10 π.μ.

Είςοδοσ ελεφκερθ

Επιγραφικό Μουςείο
Το Επιγραφικό Μουςείο ςυμμετζχει ςτθν εβδομάδα δράςθσ για τθν προβολι του
ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ που διοργανϊνει ο Σφλλογοσ Ελλινων
Αρχαιολόγων με κζμα: «Η αρχαιολογία ςτθν Οκόνθ», με τθν προβολι τθσ ταινίασ:
«Οι φφλακεσ του χρόνου» τθσ Μαργαρίτασ Μαντά και τθσ ταινίασ κινουμζνων
ςχεδίων μικροφ μικουσ: «Στα ίχνθ τθσ γραφισ», παραγωγισ ΤΕΡΕ -ΥΡΡΟΑ.
Οι προβολζσ κα πραγματοποιθκοφν τθν Ρζμπτθ 18 Απριλίου 2019, ςτο χϊρο
περιοδικϊν εκκζςεων του Επιγραφικοφ Μουςείου (Κζντρο Επιγραφικϊν Μελετϊν),
οδόσ Τοςίτςα 1.
Ώρεσ προβολισ:

13.00 – 13.10 «Στα ίχνθ τθσ γραφισ»
13.15 – 14.15 «Οι φφλακεσ του χρόνου»
19.00 – 19.10 «Στα ίχνθ τθσ γραφισ»
19.15 – 20.15 «Οι φφλακεσ του χρόνου»

Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ
Το Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ ςυμμετζχει ςτο κεςμό τθσ εβδομάδασ δράςθσ
(15-21 Απριλίου 2019) για τθν προβολι του πολυςχιδοφσ ζργου τθσ Αρχαιολογικισ
Υπθρεςίασ, που φζτοσ ζχει ειδικό κζμα, «Η αρχαιολογία ςτθν Οκόνθ» με τισ
ακόλουκεσ δράςεισ:
1. Δευτζρα, 15 Απριλίου και ϊρα 19:30, Αμφικζατρο «Στζφανοσ Δραγοφμθσ»:
Ρροβολι τθσ ταινίασ «Επιςτροφι», παραγωγισ του Μουςείου.
Η ταινία, διάρκειασ 23ϋ και 8ϋϋ, με πρωτότυπθ μουςικι κι αφιγθςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα και με αγγλικοφσ υπότιτλουσ, ςυνδζει τθν ιςτορία του Μουςείου
Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ με τθ βυηαντινι πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Βραβεφτθκε με το
πρϊτο (χρυςό) βραβείο, ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Οπτικοακουςτικϊν Μζςων για τα
Μουςεία και τθν Ρολιτιςτικι Κλθρονομιά τθσ AVICOM τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ
Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Νζων Τεχνολογιϊν, Εικόνασ και Ήχου του ICOM, ςτθν
κατθγορία ταινία μεγάλθσ διάρκειασ για τθ ςυγκεκριμζνθ ταινία παραγωγισ του. Η
ταινία ςε ςκθνοκεςία του Γιϊργου Σκανδαλάρθ, δθμιουργικθκε με αφορμι τον
εορταςμό των 20 χρόνων από το πρϊτο άνοιγμα του Μουςείου ςτο Κοινό (19942014).
Για τθν ταινία κα μιλιςουν ο ςκθνοκζτθσ Γιϊργοσ Σκανδαλάρθσ και θ Ρροϊςταμζνθ
του ΜΒΡ Δρ. Αγακονίκθ Τςιλιπάκου. Θα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με το κοινό.
2. Τρίτθ,

16

Απριλίου,

ϊρα

19:30,

Αμφικζατρο

«Μελίνα

Μερκοφρθ»:

Α. Διάλεξθ τθσ αρχαιολόγου, ςκθνοκζτριασ Ελζνθσ Στοφμπου – Κατςαμοφρθ με
τίτλο «Αρχαιολογικζσ ιςτορίεσ ςτθν οκόνθ». Θα παρουςιαςτεί θ ιςτορία των
αρχαιολογικϊν ταινιϊν από το 1930, που ζχουμε τισ πρϊτεσ λιψεισ ςε αναςκαφζσ,
μζχρι
τθν
εποχι
των
hypermedia.
Β. Ρροβολι τθσ ταινίασ «ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΙΝ. Μια ψθφιακι περιιγθςθ με
τεχνολογία υψθλισ ευκρίνειασ», παραγωγισ του Α.Ι.Μ.Θ.Σ., ςε ςυνεργαςία και
μετά
από
πρόςκλθςθ
του
Μουςείου
Βυηαντινοφ
Ρολιτιςμοφ.
Η ταινία διάρκειασ 15ϋ και 26ϋϋ, με αγγλικοφσ υπότιτλουσ αποτελεί μία ςυνεργαςία
του Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ με το Ινςτιτοφτο Μακεδονικϊν και Θρακικϊν
Σπουδϊν με αφορμι τον εορταςμό τθσ Διεκνοφσ Ημζρασ Μουςείων 2012 και κζμα
τθ ηωγραφικι των ταφικϊν μνθμείων τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ (αίκουςα 3) του
Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ. Μια πρωτοποριακι για τθν εποχι τθσ παραγωγι
που ςτθρίηεται ςτθν τεχνολογία υψθλισ ευκρίνειασ με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ
εικονογραφίασ, κεματολογίασ, τθσ τζχνθσ και τεχνικισ, των αιςκθτικϊν αξιϊν και
των ςυμβολιςμϊν ενόσ ιδιαίτερα ςθμαντικοφ ςυνόλου ταφικϊν τοιχογραφιϊν από
τον 3ο ζωσ και τον 6ο αι. Σκθνοκεςία, λιψθ και επεξεργαςία εικόνασ: Ελζνθ
Στοφμπου – Κατςαμοφρθ, Αρχαιολόγοσ-ςκθνοκζτρια. Επιςτθμονικι επιμζλεια,
κείμενα, αφιγθςθ: Δρ Αγακονίκθ Τςιλιπάκου, Ρροϊςταμζνθ του ΜΒΡ.

Εφορεία Αρχαιοτιτων Άρτασ
Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Άρτασ, ςτο πλαίςιο τθσ εβδομάδασ δράςθσ για τθν
προβολι του ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ 15-21 Απριλίου 2019 που φζτοσ
ζχει κζμα Η αρχαιολογία ςτην Οθόνη, ςυμμετζχει με τθν προβολι δφο ταινιϊν
αρχαιολογικοφ και εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςτο Αρχαιολογικό Mουςείο
Άρτασ
Η δράςθ απευκφνεται ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου και
οργανϊνεται ωσ εξισ:
Τετάρτθ 17 Απριλίου ζωσ και Ραραςκευι 19 Απριλίου 2019:




08.45π.μ.-12.00μ.μ.: Δφο προβολζσ τθσ ταινίασ
μικροφ μικουσ Μια μζρα με τον Μίνωα, ςτθν
αίκουςα
εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων.
Απευκφνεται ςε μακθτζσ του Δθμοτικοφ Σχολείου
09.45π.μ.-13.00μ.μ.: Δφο προβολζσ τθσ ταινίασ
Στα ίχνη των χαμζνων χρωμάτων: πολφχρωμα
μάρμαρα τησ Αρχαίασ Ελλάδασ, ςτθν αίκουςα
πολλαπλϊν χριςεων. Απευκφνεται ςε μακθτζσ
του Γυμναςίου και Λυκείου

Για τθν ςυμμετοχι των ςχολείων, απαιτείται
τθλεφωνικι κράτθςθ
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 2681024636, Υπεφκυνοι δράςθσ: Μαρία Νιάρου &
Βασιλική Γαλάνη

Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ
Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ ςτο πλαίςιο τθσ εβδομάδασ δράςθσ που οργανϊνει
ο Σφλλογοσ Ελλινων Αρχαιολόγου για τθν προβολι του ζργου τθσ Αρχαιολογικισ
Υπθρεςίασ και ζχει ωσ κζμα: «Η Αρχαιολογία ςτθν Οκόνθ» ςυμμετζχει με τισ
ακόλουκεσ δράςεισ:
Α) Ρροβολι ταινιϊν για ςχολικζσ ομάδεσ
Δευτζρα 15/4/2019 ζωσ Ραραςκευι 19/4/2019 ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο
Ρατρϊν, 10:30 -13:00.
1. Γ. Διδιμιϊτθ, Οι Ραρακεριςτζσ τθσ ιςτορίασ (50’) μαηί με το animation Ο
Λζοντασ των Αντικυκιρων (10’).
2. Β. Μεντόγιαννθ, Αιγιλεία. Ναυάγιο VI (31’)
Η προβολι κα ςυνοδεφεται από μικρι εκπαιδευτικι δράςθ που κα
αφορά ςτθ γνωριμία των παιδιϊν με τουσ εμπορικοφσ αμφορείσ του
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ρατρϊν.
3. E. Kriesch, Στα ίχνθ των χαμζνων χρωμάτων: Ρολφχρωμα Μάρμαρα τθσ
Αρχαίασ Ελλάδασ (46’)
4. K. Schwab, Ερευνθτικό πρόγραμμα για τθν κόμμωςθ των Καρυάτιδων(18’).
5. P- E. Lyet, Οι εμπειρογνϊμονεσ τθσ Αρχαιολογίασ(20’).
6. Δ. Γκουηιϊτθ, Από πθλό(46’).
Η προβολι κα ςυνοδεφεται από μικρι εκπαιδευτικι δράςθ που κα
αφορά ςτθν εξζλιξθ τθσ κεραμικισ τζχνθσ μζςα από τα εκκζματα του
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ρατρϊν.
7. Φ. Κουτςαφτι, TO. RA. KE.
8. ΤΕ.ΡΕ. ΥΡΡΟΑ, Ομιρου Ιλιάδα
9. ΤΕ.ΡΕ. ΥΡΡΟΑ, Στα ίχνθ τθσ γραφισ
10. ΤΕ.ΡΕ. ΥΡΡΟΑ, Στο φάςμα του χρόνου
Ραραςκευι 19/4/2019 ςτο Γυμνάςιο Κάτω Αχαΐασ
1. M. Becattini, Ζνασ αιϊνασ κινθματογράφου και αρχαιολογίασ: από
τον Χάουαρντ Κάρτερ ςτον Ιντιάνα Τηόουνσ(30’).
2. Φ. Κουτςαφτι, Μια μζρα με τον Μίνωα
3. Μ. Λεωνίδα, Fragile
4. Φ. Κουτςαφτι, TO. RA. KE.
Β) Ρροβολι ταινιϊν για το ευρφ κοινό.
Δευτζρα 15/4/2019 ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Ρατρϊν, 19:00 -20:30.
1. M. Becattini, Ζνασ αιϊνασ κινθματογράφου και αρχαιολογίασ: από τον
Χάουαρντ Κάρτερ ςτον Ιντιάνα Τηόουνσ(30’).

2. P. Axell, Ο κθςαυρόσ τθσ ςπθλιάσ του Χαν(24’).
3. Φ. Κουτςαφτι, TO. RA. KE.
Τετάρτθ 17/4/2019 ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Ρατρϊν, 19:00 -20:30.
1. O. Julien – G. Glassman, Ρζτρα, θ πρωτεφουςα τθσ εριμου (80’).
ΤΗΛ. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2613616100 και 2613616114 (ϊρεσ 09:00 - 14:00)
Είςοδοσ ελεφκερθ

Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ Αττικισ
Τίτλοσ εκδιλωςθσ: Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ των Αιγοςκζνων ωσ ςκθνικό ταινίασ
Ρεριεχόμενο εκδιλωςθσ: Ρροβολι αποςπάςματοσ τθσ αςπρόμαυρθσ ταινίασ του
Νίκου Κοφνδουρου "Οι Ραράνομοι", παραγωγισ του 1958, με ςκθνζσ
κινθματογραφθμζνεσ ςτον αρχαιολογικό χϊρο των Αιγοςκζνων. Η προβολι κα γίνει
εντόσ του αναςτθλωμζνου ΝΑ Ρφργου αρχαίου φρουρίου Αιγοςκζνων.
Η διάρκεια του αποςπάςματοσ τθσ ταινίασ είναι 10 λεπτά. Η εκδιλωςθ κα
περιλαμβάνει επίςθσ ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο από αρχαιολόγουσ τθσ
Εφορείασ Αρχαιοτιτων Δυτικισ Αττικισ.
Ημερομθνία εκδιλωςθσ: Κυριακι 21 Απριλίου 2019.
Ώρεσ ξεναγιςεων: 11:00 και 13:00.
Η προβολι του αποςπάςματοσ τθσ ταινίασ κα είναι ςυνεχισ από 10:00 ζωσ 15:00.
Τθλ. επικοινωνίασ: 2103213571

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτιτων
Η ΕΕΑ ςυμμετζχει με εκδιλωςθ που περιλαμβάνει τθν προβολι των ντοκυμαντζρ
«Aιγιλεία. Nαυάγιο VI», «Η Βενετία και το πλοίο φάνταςμα», «ΓΥΡΤΙΣ: Ζνα ελλθνικό
πλοίο τθσ Μαςςαλίασ από τον 6ο αιϊνα π.Χ.»
Οι προβολζσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο κτιριο του Συλλόγου Ελλινων
Αρχαιολόγων, τθν Τετάρτθ 17/4 ςτισ 8 μμ (Ερμοφ 134, Θθςείο).

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ηρακλείου
Η Εθορεία Αρταηοηήηωλ Ηραθιείοσ θαη ηο Τοπηθό Παράρηεκα Κρήηες ηοσ
Σσιιόγοσ Ειιήλωλ Αρταηοιόγωλ παροσζηάδοσλ ηελ δράζε
"Η Αρταηοιογία ζηελ Οζόλε" .
Θα πραγκαηοποηεζούλ οη προβοιές ηωλ παραθάηω ηαηληώλ αρταηοιογηθού
περηετοκέλοσ:
1. Πέηρα, ε πρωηεύοσζα ηες ερήκοσ. δηάρθεηα 80 ι.
2. Δεκήηρες Πηθηώλες. Η αλάγθε ηοσ θοηλού θαη ηοσ θύρηοσ. δηάρθεηα 53 ι.
3. Οη εκπεηρογλώκολες ηες αρταηοιογίας. δηάρθεηα 20 ι.
4. Όηαλ ο Hommo Sapiens έθηηατλε ηης ηζηορίες ηοσ. δηάρθεηα 52 ι.
5. Γύπηης. Έλα ειιεληθό πιοίο ηες Μαζζαιίας από ηολ 6ο αη. π.Χ. δηάρθεηα 63 ι.
Οη προβοιές ζα γίλοσλ ζηολ Κοηλωληθό Χώρο ηωλ Ιδρσκάηωλ Καιοθαηρηλού ζηελ
οδό Μολής Αγθαράζοσ 9, ηο Σαββάηο 20 Απρηιίοσ από ηης 18.00 έως ηης 22.00.
Η είζοδος είλαη δωρεάλ. Η προαηρεηηθή ζσλεηζθορά ζε ηρόθηκα (θαη είδε
παληοπωιείοσ) είλαη πάληοηε εσπρόζδεθηε.

Εφορεία Αρχαιοτιτων Καςτοριάσ
Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Καςτοριάσ ςυμμετζχει ςτον επιτυχθμζνο κεςμό τθσ
εβδομάδασ δράςθσ για τθν προβολι του πολυςχιδοφσ ζργου τθσ Αρχαιολογικισ
Υπθρεςίασ (15-21 Απριλίου 2019), που φζτοσ ζχει ειδικό κζμα «Η αρχαιολογία ςτθν
Οκόνθ» και ςυνδιοργανϊνει με τθν Κινθματογραφικι Λζςχθ Καςτοριάσ, προβολι
των ταινιϊν «Οι Ραρακεριςτζσ τθσ ιςτορίασ» (50’) μαηί με το animation «Ο Λζων
των Kυκιρων» (10’) ςε ςκθνοκεςία Γ. Διδυμιϊτθ, παραγωγισ Εφορείασ
Αρχαιοτιτων Ρειραιϊσ & Νιςων και «Αιγιλεία. Ναυάγιο VI» (31’) ςε ςκθνοκεςία
του Β. Μεντόγιαννθ, παραγωγισ UFR Team και Iνςτιτοφτου Eναλίων Aρχαιολογικϊν
Eρευνϊν.
Η προβολι των ταινιϊν κα πραγματοποιθκεί τθν Ραραςκευι 19 Απριλίου 2019 και
ϊρα 20.00-22.00 ςτο αρχοντικό Τςιατςιαπά Καςτοριάσ.
Είςοδοσ ελεφκερθ για το κοινό
Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2467088200

Εφορεία Αρχαιοτιτων Καβάλασ
Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Καβάλασ ανακοινϊνει ότι ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο
Καβάλασ κα προβλθκοφν ταινίεσ και ντοκιμαντζρ αρχαιολογικοφ και ιςτορικοφ
περιεχομζνου από 16 ωσ και 21 Απριλίου 2019 ςτο πλαίςιο τθσ "Εβδομάδασ
Δράςησ για την προβολή του ζργου τησ Αρχαιολογικήσ Υπηρεςίασ" με κζμα: "Η
αρχαιολογία ςτθν Οκόνθ"
Η είςοδοσ για το ενδιαφερόμενο κοινό είναι δωρεάν
Το αναλυτικό πρόγραμμα των προβολϊν ζχει ωσ εξισ:
 Τρίτθ, 16 - 4 - 2019
11:00 π. μ. Στα ίχνθ των χαμζνων χρωμάτων: Ρολφχρωμα
μάρμαρα τθσ αρχαίασ Ελλάδασ (Γερμανία, 46ϋ )
Στα ίχνθ τθσ γραφισ (Ελλάδα, 15ϋ)
 Τετάρτθ, 17-4-2019
11:00 π. μ. Από πθλό (Ελλάδα, 46’)
Στο φάςμα του χρόνου (Ελλάδα, 15’)
 Ρζμπτθ, 18-4-2019
11:00 π. μ. Οι Φφλακεσ του Χρόνου (Ελλάδα, 62ϋ)
Fragile
(Ελλάδα, 12ϋ)
 Ραραςκευι, 19-4-2019
11:00 π. μ. Pϊμθ, Mάρμαρα, Eξουςία και Mάρτυρεσ: θ ανάδειξθ
τθσ πόλθσ των αυτοκρατόρων (Γερμανία, 52’)
 Σάββατο, 20-4-2019
11:00 π. μ. Αγζλαςτοσ Ρζτρα (Ελλάδα, 87ϋ)
13:00 μ. μ. Αναμνιςεισ τθσ πζτρασ. Η τζχνθ ςτθν εποχι των
δεινοςαφρων (Γαλλία, 52ϋ)
 Κυριακι, 21-4-2019
11:00 π. μ. Η Αρχαιολόγοσ (Ελλάδα, 90ϋ)
13:00 μ. μ. Από πθλό (Ελλάδα, 46’)

Εφορεία Αρχαιοτιτων Κιλκίσ
Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Κιλκίσ ςυμμετζχει ςτθν εβδομάδα δράςθσ για τθν προβολι
του ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ με κζμα « Η Αρχαιολογία ςτην Οθόνη» και
διοργανϊνει τισ εξισ δράςεισ:


Στισ 12.4.2019 υποδεχόμαςτεςτον Αρχαιολογικό Χϊρο του Ραλατιανοφ,τουσ
μακθτζσ/τριεσ τθσ Αϋ τάξθσ του 1ου Λυκείου Κιλκίσ όπου μετά τθν περιιγθςθ
ςτθν αρχαία πόλθ κα παρακολουκιςουμε τισ ταινίεσ:
-Αρχαιολογία εν καιρϊ πολζμου ςτο Κιλκίσ, από τα χαρακϊματα των μαχϊν
…ςτα ςκάμματα των αναςκαφϊν, μια παραγωγι τθσ ΕΦ.Α Κιλκίσ
-Ρτυχζσ του Μακεδονικοφ Μετϊπου ςτο Κιλκίσ, Αρχαιολογία των
χαρακωμάτων και τόποι Μνιμθσ, μία ςυνεργαςία τθσ ΕΦ.Α Κιλκίσ με τθν
Ρεριφερειακι Ενότθτα Κιλκίσ
- Το ςπότ παραγωγισ του Συλλόγου Ελλινων Αρχαιολόγων για τθν
προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ



Τθν Ραραςκευι 19.4.2019 για μακθτζσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κα
πραγματοποιθκεί προβολι τθσ ταινίασ «Φφλακεσ του Χρόνου» διάρκειασ
60 λεπτϊν, παραγωγισ IDEEFIXEPRODUCTIONS, ςε ςκθνοκεςία Μ. Μαντά.
Επτά φφλακεσ αρχαιολογικϊν Χϊρων τθσ Ελλάδασ. Ζνα οδοιπορικό ςτουσ
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ μζςα από τισ δικζσ τουσ μνιμεσ και μαρτυρίεσ, πζρα
από τα πλαίςια τθσ κακαρά επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ. Μια απόπειρα
καταγραφισ τθσ δικισ τουσ ματιάσ πάνω ςτθν ιςτορία που διατρζχει τον
χρόνο για να γίνει βίωμα και παραμφκι που περνά από γενιά ςε γενιά. Στθ
ςυνζχεια ςτον κιπο του Μουςείου κα υλοποιθκεί το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Μικροί Αρχαιολόγοι ςε δράςθ»



Τθν ίδια μζρα ςτισ 20.00 μ.μ. ςτον πολυχϊρο τθσ ΜακεδονικισΚαλλιτεχνικισ Εταιρίασ «Τζχνθ» (25θσ Μαρτίου 20- Κιλκίσ)προβολι τθσ
ταινίασ «Η αρχαιολόγοσ», παραγωγισ FaliroHouse και ςκθνοκεςίασ Κ.
Τςακίρθ. Ρρόκειται για τθν τελευταία μάχθ τθσ καριζρασ τθσ αρχαιολόγου
Γεωργίασ Καραμιτρου με ςκοπό να ςϊςει ότι μπορεί από ζναν μεγάλο
αρχαιολογικό χϊρο που κα χακεί για πάντα ςτο βυκό μιασ τεχνθτισ λίμνθσ.

Εφορεία Αρχαιοτιτων Κοηάνθσ
Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Κοηάνθσ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ για τθν προβολι
του πολυςχιδοφσ ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ που για το ζτοσ 2019 ζχει τθ
κεματικι «θ Αρχαιολογία ςτθν Οκόνθ» κα προβάλει τθν ταινία- ντοκιμαντζρ «Η
Αρχαιολόγοσ» του ςκθνοκζτθ Κίμωνα Τςακίρθ.
Ρρόκειται για μία ενδιαφζρουςα ταινία τεκμθρίωςθσ γφρω από τθν
προςπάκεια τθσ αρχαιολόγου Γεωργίασ Καραμιτρου - Μεντεςίδθ, να ςϊςει ό,τι
μπορεί πριν χακεί για πάντα ςτον βυκό μιασ τεχνθτισ λίμνθσ ςτθ Δυτικι
Μακεδονία.
Η προβολι κα γίνει ςτο ςτθ Αίκουςα Τζχνθσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Αιανισ τθν Ραραςκευι 19 Απριλίου ςτισ 6 μ.μ.

Εφορεία Αρχαιοτιτων Λαςικίου
Διιμερο φεςτιβάλ αρχαιολογικοφ ντοκιμαντζρ:
Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Λαςικίου ςυμμετζχει ςτθν δράςθ του Συλλόγου Ελλινων
Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.) με κζμα «Η Αρχαιολογία ςτθν Οκόνθ», ςτα πλαίςια τθσ
Εβδομάδασ δράςθσ για τθν προβολι του ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ (15-21
Απριλίου 2019), διοργανϊνοντασ διιμερο φεςτιβάλ αρχαιολογικοφ ντοκιμαντζρ ςτο
Αρχαιολογικό Μουςείο Αγίου Νικολάου ςτισ 20 – 21 Απριλίου 2019.
Ριο αναλυτικά, ςε ςυνεργαςία με το Φεςτιβάλ Αρχαιολογικισ Ταινίασ «Αγϊν» κα
προβλθκεί μία αντιπροςωπευτικι ςειρά από μικροφ και μεγάλου μικουσ
ντοκιμαντζρ αρχαιολογικοφ, εκνολογικοφ και ιςτορικοφ περιεχομζνου ςχετικζσ με
το ζργο και τθν εικόνα του αρχαιολόγου ςτθν κοινωνία.
Ώρεσ προβολισ: Σάββατο 20 Απριλίου 2019, ϊρα 11:00 – 14:00.
Κυριακι 21 Απριλίου 2019, ϊρα 11:00 – 14:00.
Για όλεσ τισ θλικίεσ.
Η είςοδοσ είναι ελεφκερθ.
Με τθν ευγενικι υποςτιριξθ του Ρολιτιςτικοφ Ακλθτικοφ Οργανιςμοφ Διμου Αγίου
Νικολάου (Ρ.Α.Ο.Δ.Α.Ν.).
Τθλζφωνα επικοινωνίασ για το κοινό: 28410 22462 – 28361- 90511 (εςωτ. 105)

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ξάνκθσ
Η ΕΦΑ Ξάνκθσ κα ςυμμετάςχει ςτθν εβδομάδα προβολισ του ζργου τθσ
Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ με τισ παρακάτω προβολζσ ταινιϊν:
- 15 Απριλίου, Αγζλαςτοσ Ρζτρα Κουτςαφτισ Φ.,
- 16 Απριλίου, Katherine Schwab, Ερευνθτικό πρόγραμμα για τθν κόμμωςθ
των Καρυάτιδων
- 17 Απριλίου, «Η Αρχαιολόγοσ» του Τςακίρθ Κ.,
- 18 Απριλίου, Μαντά Μ., Οι Φφλακεσ του Χρόνου
- 19 Απριλίου, «Η Αρχαιολόγοσ» του Τςακίρθ Κ.,
Οι προβολζσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Αβδιρων, ϊρα
11.00.
Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ προβολισ του ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ κα
πραγματοποιθκεί διάλεξθ με κζμα τθν ρωμαϊκι Τόπειρο, τθσ κασ Κωνςταντίνασ
Καλλιντηι, προϊςταμζνθσ τθσ ΕΦΑ Ξάνκθσ.
Ημερομθνία: Τετάρτθ 17/04/2019, χϊροσ διεξαγωγισ: Διμοσ Τοπείρου, αίκουςα
εκδθλϊςεων οικιςμοφ Τοξοτϊν (τθλ. επικοινωνίασ: 25410-51003)

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρζλλασ
Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρζλλασ ςυμμετζχει με τισ παρακάτω προβολζσ:
1) Βίντεο για τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ρζλλασ (βραβείο κοινοφ ςτο Museum in
Short 2017)
2) Βίντεο για τθ νζα περιοδικι ζκκεςθ του Μουςείου Ρζλλασ "Κατοπτριςμοί
γυναικϊν τθσ αρχαίασ Ρζλλασ"

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρόλθσ Θεςςαλονίκθσ,
Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρεριφζρειασ Θεςςαλονίκθσ,
Εφορεία Αρχαιοτιτων Κιλκίσ,
Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρζλλασ,
Εφορεία Αρχαιοτιτων Ριερίασ,
Εφορεία Αρχαιοτιτων Χαλκιδικισ και Αγ. Προυσ
Εφορεία Ραλαιοανκρωπολογίασ-Σπθλαιολογίασ/ Γραφείο Βορείου Ελλάδοσ
Στο πλαίςιο τθσ εβδομάδασ δράςθσ για τθν προβολι του ζργου τθσ Αρχαιολογικισ
Υπθρεςίασ με κζμα "θ αρχαιολογία ςτθν οκόνθ" από τισ 15 μζχρι τισ 19 Απριλίου κα
προβάλλονται ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του μουςείου τθσ Αρχαίασ
Αγοράσ ταινίεσ και ντοκιμαντζρ με αρχαιολογικά κζματα. Η εκδιλωςθ είναι μια
ςυνεργαςία των Εφορειϊν Αρχαιοτιτων Ρόλθσ Θεςςαλονίκθσ, Ρεριφζρειασ
Θεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ, Ρζλλασ, Ριερίασ, Χαλκιδικισ και του Γραφείου Βόρειασ
Ελλάδασ τθσ Εφορείασ Ραλαιοανκρωπολογίασ - Σπθλαιολογίασ.
Μουςείο Αρχαίασ Αγοράσ Θεςςαλονίκθσ
15-19/4/2019
12:00 - 14:30.

Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρειραιϊσ και Νιςων
1) Ρροβολι τθσ ταινίασ "Το μουςείο αφθγείται..." Η ταινία δθμιουργικθκε από τουσ
μακθτζσ τθσ Γ' τάξθσ του Γυμναςίου Ρόρου ςτο πλαίςιο ομότιτλου εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ που υλοποιικθκε τον Οκτϊβριο του 2018.
Κυριακι 14/4/2019, 7μ.μ. Γυμνάςιο Ρόρου
2) "Εξάλλου ςτον Ρειραιά δεν υπάρχουν αρχαία!"
Δθμιουργία ταινίασ που επιχειρεί να παρουςιάςει τθ ςχζςθ των κατοίκων και των
επιςκεπτϊν τθσ πόλθσ με τα μνθμεία και τισ αρχαιότθτεσ του Ρειραιά.

Εφορεία Αρχαιοτιτων Φλϊρινασ
Στο πλαίςιο τθσ «Εβδομάδασ Δράςθσ για τθν Ρροβολι του Ζργου τθσ Αρχαιολογικισ
Υπθρεςίασ» με κζμα «Η Αρχαιολογία ςτθν Οκόνθ», θ οποία διοργανϊνεται από 15
ζωσ και 21 Απριλίου 2019 από τον Σφλλογο Ελλινων Αρχαιολόγων πανελλαδικά, θ
Εφ.Α Φλϊρινασ ςε ςυνεργαςία με τον Φιλεκπαιδευτικό Σφλλογο Φλϊρινασ "Ο
ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ςυμμετζχει με εκδιλωςθ που περιλαμβάνει τθν προβολι μικροφ
μικουσ ταινίασ με τίτλο «Μια μζρα ςτο παρελκόν», θ οποία αποτελεί παραγωγι
του παιδικοφ εργαςτθρίου κινθματογράφου του Φ.Σ.Φ. "Ο ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" με
υπεφκυνθ τθν κ. Ν. Αντωνίου, απόφοιτο τθσ Σχολισ Κινθματογράφου Α.Ρ.Θ,
γυριςμζνθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο Ρετρϊν Αμυνταίου.
Η ταινία κα προβλθκεί ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Φλϊρινασ τθν Ρζμπτθ 18
Απριλίου 2019, ϊρα 6:30 μ.μ. Θα ακολουκιςουν ομιλίεσ από τουσ ςυντελεςτζσ. Θα
προθγθκεί θ προβολι δυο ταινιϊν με αρχαιολογικό περιεχόμενο, τθσ ταινίασ
"ΤΟ.RΑ.ΚΕ." του ςκθνοκζτθ κ. Φ. Κουτςαφτι και τθσ ταινίασ "Ο Λζων των Κυκιρων"
του ςκθνοκζτθ κ. Γ. Διδυμιϊτθ και τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Δυτ. Αττικισ,
Ρειραιϊσ και Νιςων.

Εφορεία Αρχαιοτιτων Χανίων
Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Χανίων ςυμμετζχει ςτθν εβδομάδα δράςθσ για τθν
προβολι του ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ με κζμα Η Αρχαιολογία ςτην
Οθόνη, θ οποία διοργανϊνεται πανελλαδικά από τον Σφλλογο Ελλινων
Αρχαιολόγων από τισ 15 ζωσ και τισ 21 Απριλίου 2019. Από τισ ιςτορικζσ ταινίεσ τθσ
Cinecittà και τα αρχαιολογικά ντοκιμαντζρ ωσ τισ κινθματογραφιςεισ ταινιϊν και
διαφθμιςτικϊν ςε χϊρουσ αρμοδιότθτασ του ΥΡ.ΡΟ.Α., οι αρχαιολογικοί χϊροι και
τα μνθμεία είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με τθν 7θΤζχνθ, ιδθ από τισ απαρχζσ τθσ.
Άλλοτε ωσ ςκθνικό και άλλοτε ωσ κζμα, θ Αρχαιότθτα και ο Μεςαίωνασ αποτελοφν
αγαπθμζνα μοτίβα των μεγάλων κινθματογραφικϊν παραγωγϊν, ενϊ ο διάλογοσ
μεταξφ του κινθματογράφου και τθσ Αρχαιολογίασ είναι διαρκισ και δυναμικόσ,
κακϊσ το περιεχόμενο των ταινιϊν μεταβάλλεται και ποικίλλει, ανάλογα με τισ
εξελίξεισ.
Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ ζχει προγραμματιςτεί θ προβολι αξιόλογων μικροφ και
μεγάλου μικουσ ντοκιμαντζρ αρχαιολογικοφ περιεχομζνου, ενϊ κα προβλθκεί και
θ παραγωγι τθσ Εφορείασ μασ για το αρχαίο κζατρο τθσ Απτζρασ.
Η εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί τθν Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 και ϊρα 19:00
ςτθν αίκουςα των Ρεριοδικϊν Εκκζςεων του Νζου Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Χανίων (Σκρα 15, Χαλζπα), με τθν εξισ ςειρά προβολισ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το αρχαίο κζατρο τθσ Απτζρασ (10ϋ)
Πςον ηθσ (25ϋ)
Ο Λζων των Κυκιρων (10ϋ)
Ο κθςαυρόσ τθσ ςπθλιάσ του Χαν (24ϋ)
Μεταφορά ρωμαϊκοφ τάφου «313» (15ϋ)
Ζνασ αιϊνασ κινθματογράφου και αρχαιολογίασ (30ϋ)

Είςοδοσ ελεφκερθ για το κοινό
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ: efacha@culture.gr
2821044418, 2821094487

