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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας 

 
 

 

          

     

 
 

Διαχρονικό Μουσείο Ευβοίας «Αρέθουσα»                                          

                                                                                            
                                                                                    
  

  

 

       Ενημερωτικό δελτίο δράσεων  2018 

 
Το ενημερωτικό δελτίο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας σας πληροφορεί για τις εκδηλώσεις, τις εκθέσεις, 

τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
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              Δράσεις  

 

 

Θερινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα Conservation, Documentation & Physicochemical Study of 

Glazed Ceramics διεξήχθη στους χώρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας κατά το 

χρονικό διάστημα από 18 έως 29 Ιουνίου 2018. Στην υλοποίηση του σεμιναρίου συμμετείχαν η 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, το Ολλανδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών με βασική  
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υπεύθυνη την Prof. Dr.  J.A.C. Vroom και το Εθνικό 

Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος». Οι συμμετέχοντες - 

φοιτητές του πανεπιστημίου Leiden, Τμήμα 

Αρχαιολογίας εκπαιδεύτηκαν στη συντήρηση 

εφυαλωμένης κεραμικής η οποία προέρχεται από 

την οδό Ωρίωνος στη Χαλκίδα, ενώ στην επιτυχή 

διεξαγωγή του σεμιναρίου συνέδραμαν η Α. 

Κωσταρέλλη αρχαιολόγος της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ευβοίας και η Α. Παναγοπούλου 

συντηρήτρια αρχαιοτήτων. 

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, προηγήθηκε η ομιλία της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας 

Αγγελικής Σίμωσι στην έδρα του Ολλανδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα και στο κτήριο της 

Αρέθουσας στη Χαλκίδα. Η Προϊσταμένη της Εφορείας αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία μεταξύ της 

Εφορείας και των Ολλανδών αρχαιολόγων συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεών μας για τη βυζαντινή 

και την υστεροβυζαντινή κεραμική της Χαλκίδας, αλλά και στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο 

πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.  

 

                                                      

                                                     

 

 
 

Εκδήλωση για μαθητές 
 

 

Τη Δευτέρα 18  Ιουνίου 2018, ώρα 20:30 το Φροντιστήριο 

Ξένων Γλωσσών ELC Anifadis  διοργάνωσε εκδήλωση για 

τους μαθητές του με θεατρικά δρώμενα, χορούς και 

τραγούδια, καλλιτέχνες του δρόμου και απονομές. Η μικρή 

αυτή γιορτή πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Πεσόντων 

Οπλιτών στη Χαλκίδα και ειδικότερα μπροστά από το 

Οθωμανικό Τέμενος Εμίρ Ζαδέ και την οθωμανική κρήνη του 

Χαλίλ. 
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Εσπερίδα « Δια γυναικός» 

 
Την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διαχρονικού Μουσείου Αρέθουσας 

στη Χαλκίδα πραγματοποιήθηκε εσπερίδα με θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Η εσπερίδα 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και της επιμόρφωσης των γυναικών 

μελών του Επιμελητηρίου Ευβοίας. Η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Β. Αγιοστρατίτη αναφέρθηκε στο ρόλο της 

γυναίκας στην σύγχρονη εποχή, ενώ αναφορά και αναδρομή στη θέση της γυναίκας από την αρχαιότητα μέχρι 

το βυζάντιο πραγματοποιήθηκε από την 

Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ευβοίας Αγγελικής Σίμωσι. Καλεσμένοι 

ομιλητές ήταν οι Π. Γίγας Ειδικός 

Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας (ΚΥΕ), Πιστοποιημένη Coach / 

Corporate Trainer / Public Relations 

Advisor Μαρία Παπάζογλου και Κ. 

Θεοδώρου Δικηγόρος. Ακολούθησε 

βράβευση των γυναικών επιχειρηματιών. 

Η εκδήλωση αποτέλεσε συνδιοργάνωση 

του Επιμελητηρίου Ευβοίας, της 

εταιρείας Elyssis Mytown και της DJ 

Μπέτυ Λάππα  

 

 

 
 
 

     «ΕπΑγέννηση. Κι όμως γυρίζει.» 

 

 

 
Το Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας «Νίκος Σκαλκώτας»  

αναβίωσε σε ένα εξαιρετικό μουσικό ταξίδι στον χρόνο, την 

εποχή της Αναγέννησης την Κυριακή 25 Ιουνίου 2018, 

ώρα 19:15. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό 

Αγίας Παρασκευής, στο Παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου 

και στην Ενετική Οικία Βαΐλου στη Χαλκίδα, με την 

υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδέων και του Δημοτικού 

Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος  στο 

κτήριο Βαΐλου στη Χαλκίδα. 
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Μουσική συναυλία 

 

Συναυλία του Γιάννη Χαρούλη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 

Ιουλίου 2018 στις 21:30 στο Φρούριο Καράμπαμπα στη Χαλκίδα, την 

οποία παρακολούθησε 3.000 κόσμος. Ο χώρος θα είναι ανοιχτός για το 

κοινό από τις 19:30. Χορηγός επικοινωνίας: Eviaportal.gr 

 

 

Τελετή τιμής  

στον Ούγγρο κόμη István Széchenyi 

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου και ώρα 20:00 στον εξωτερικό χώρο του 

Φρουρίου Καράμπαμπα στη Χαλκίδα θα πραγματοποιηθεί τελετή 

προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του Μεγάλου Ούγγρου κόμη István 

Széchenyi. Ο κόμης István Széchenyi αποτελεί μία κορυφαία 

προσωπικότητα της ουγγρικής ιστορίας και συγκαταλέγεται στους 

«Μεγάλους Ούγγρους». Στη Χαλκίδα βρέθηκε το χειμώνα του 1818-

1819 και χρηματοδότησε την απελευθέρωση τριών Ελλήνων 

κρατουμένων των φυλακών του Φρουρίου Καράμπαμπα. Η τιμητική 

τελετή διοργανώνεται από το Δήμο Χαλκιδέων σε συνεργασία με τον 

Ούγγρο Πρέσβη στην Ελλάδα Erik Haupt. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας θα συμμετάσχει με την ομιλία της 

Προϊσταμένης της Εφορείας Αγγελικής Σίμωσι. 

 

 

 

«Εν Νυκτί…» Εβδομάδες εκδηλώσεων με θεματική  

τις ιστορίες της νύχτας στο Μουσείο Καρύστου 

Ιστορίες που σχετίζονται με τη νύχτα αποτελούν τη θεματική εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο πολιτιστικής κίνησης τον Αύγουστο 2018. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου, 

ο άξονας γύρω από τον οποίο θα κινηθεί η δράση με τίτλο «περί λύχνων αφάς», αφορά στην παραγωγή τεχνητού 

φωτισμού από τους λύχνους με αφορμή ένα σύνολο πήλινων λύχνων του 4ου αιώνα π.Χ. που προήλθε από ανασκαφές 

στην αρχαία Καρυστία και εκτίθεται στο Μουσείο. Παράλληλα, θα τονιστεί η διαχρονική χρήση των λύχνων ως των κύριων 

φωτιστικών μέσων από την αρχαιότητα έως τα τέλη του 18ου αιώνα. Οι ημερομηνίες υλοποίησης της δράσης ορίστηκαν 

για την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2018 (σπό την Τετάρτη 1 Αυγούστου μέχρι την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018).  
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Νύχτα Πανσελήνου 

Το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει την πανσέληνο συνεχίζοντας μία 

παράδοση χρόνων.  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας συμμετέχει στον 

ετήσιο εορτασμό με τίτλο «Νύχτα Πανσελήνου» την Κυριακή 26 Αυγούστου 

2018 διοργανώνοντας ξεναγήσεις στο Διαχρονικό Μουσείο Αρέθουσας 

στη Χαλκίδα, σε μνημεία της πόλης (Οθωμανικό Τέμενος Εμίρ Ζαδέ,  Οικία 

Βαΐλου,  Φρούριο Καράμπαμπα) και στον Πύργο στο Βασιλικό. Τα 

παραπάνω μνημεία θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό. 

 

 
 

 

Αρχαιολογική εκδήλωση στο  

                               Λευκαντί  
 

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων ανασκαφικών ερευνών στον αρχαίο οικισμό της Ξερόπολης στο 

Λευκαντί θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που  θα πραγματοποιηθεί στον Αρχαιολογικό Χώρο της 

Ξερόπολης το Σάββατο 28 Αυγούστου 2018. Με ανακοινώσεις θα συμμετάσχουν η καθηγήτρια του 

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δρ. Ειρήνη Σ. Λαιμού και άλλοι επιστήμονες ομιλητές, ενώ θα 

ακολουθήσουν ξεναγήσεις στον χώρο από την Βρετανική Σχολή Αθηνών. 

 

 
 

 

Αφιέρωμα στα Κάστρα 
 

Αφιέρωμα στα Κάστρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Αυγούστου 2018 στο Φρούριο Καράμπαμπα στη Χαλκίδα. 

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον Δήμο Χαλκιδέων, με ξεναγήσεις από αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ευβοίας. 
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Μουσική Συναυλία 

Μουσική συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στο πλαίσιο φιλανθρωπικής βραδιάς, θα 

πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 στο Φρούριο Καράμπαμπα στη Χαλκίδα. Η 

συναυλία που υποστηρίζεται από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Τάσος Γεωργιάδης» ευελπιστεί στην 

ενίσχυση των σκοπών του Ιδρύματος. 

                                                                                                                                                                      

  

 
 

                                                                      

                                                                       Μουσική Συναυλία 

Μουσική συναυλία με τους Σωκράτη Μάλαμα και Θανάση Παπακωνσταντίνου θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στο Φρούριο Καράμπαμπα στη 

Χαλκίδα.  

 

 

 

 

 

Εκδηλώσεις στις Ροβιές, Αιδηψό και Ιστιαία  

         

 

 

 

 

Εκδηλώσεις με ομιλίες θα πραγματοποιηθούν σε χώρους της Βόρειας Εύβοιας με  θεματικό άξονα την ιστορία και τον     

        πολιτισμό της περιοχής, κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018, ως εξής:  

1. Ανέγερση στην κεντρική πλατεία των Ροβιών, αντιγράφου μαρμάρινου τρίποδα στο οποίο αναγράφονται ονόματα 

Ροβίων και προέρχεται από το αρχαίο μαντείο της περιοχής στις 20 Σεπτεμβρίου 2018. Η ανέγερση του μνημείου 

υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Ελυμνίων.  

2. Ανέγερση αντιγράφου μαρμάρινης στήλης των Προξένων στην κεντρική πλατεία της Ιστιαίας στις 15 Σεπτεμβρίου 2018. 

3. Συνάντηση για τον πολιτισμό διοργανώνεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

ξενοδοχείου Thermae Sylla στα Λουτρά Αιδηψού στις 2 Οκτωβρίου 2018. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας θα 

συμμετάσχει με την ομιλία του αρχαιολόγου Άγγελου Ριτσώνη με τίτλο: «Εύδικος ο γιος του Τηλεφάνους, στρατηγός των 

Ιστιαίων πιθανόν στη μάχη της Μαντινείας».  
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Περιβάλλον και Πολιτισμός 2018: 

 Πνοές Ανέμων στην Κάρυστο 

        Φέτος, όπως και πέρυσι οι θεματικές δράσεις αφορούν στο φυσικό     

        στοιχείο του αέρα. Το στοιχείο αυτό είναι συνδεδεμένο με την   

        Κάρυστο, το Ακρωτήρι Καφηρέα και τα χωριά του Κάβο Ντόρο. 

        Επηρεάζει άμεσα  την καθημερινότητα των    

 κατοίκων, ενέπνευσε καλλιτέχνες  (εικαστικές τέχνες, πεζό λόγο, δημοτικά τραγούδια). Επίσης, ο αέρας ως εναλλακτική 

πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) έχει γίνει η αφορμή να ξεκινήσει ένας έντονος διάλογος ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν τις 

ανεμογεννήτριες στον τόπο τους και αυτούς που διαφωνούν.  Εδώ και χρόνια διάφορες εταιρείες έχουν εγκαταστήσει 

ανεμογεννήτριες στην Κάρυστο, στο Μαρμάρι και τα Στύρα και συνεχίζουν να έρχονται νέα αιτήματα, σύμφωνα άλλωστε 

με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, που προωθούν αυτή τη μορφή ενέργειας. Η δράση θα πραγματοποιθεί στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Καρύστου από 18 Οκτωβρίου μέχρι 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 10:00-12:00. 

 

 

 

12ο Συνέδριο Μεσαιωνικής και Νεότερης Κεραμικής της Μεσογείου :  

                       Επίσκεψη συνέδρων  

 

Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο του 12ου Συνεδρίου Μεσαιωνικής και 

Νεότερης Κεραμικής της Μεσογείου θα παρουσιαστεί με τη μορφή επίδειξης 

οστράκων (hands on pottery) η παραγωγή κεραμικών εφυαλωμένων και μη από την 

περιοχή της Χαλκίδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Διαχρονικό Μουσείο 

«Αρέθουσα» στη Χαλκίδα, ενώ τη γενική εποπτεία έχει ο Πλάτων Πετρίδης, Πρόεδρος 

της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής 

Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ. Τα ευρήματα από την πόλη της Χαλκίδας παρουσιάζουν  

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα της μεσαιωνικής κεραμικής στην Ελλάδα και προβάλλουν  ιδιαίτερα την πόλη και το 

έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.  
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα  

 

 

Για ένα καλοκαίρι πιο διασκεδαστικό στο Μουσείο Καρύστου 

και ένα Μουσείο πιο χαρούμενο 

 

Τρία εκπαιδευτικά Προγράμματα στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης Καλοκαιρινές διακοπές στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Καρύστου πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου και Αυγούστου και ώρα 12:00 – 13:00 στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Καρύστου. Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως δέκα ετών, ενώ δυνατότητα 

συμμετοχής έχουν και παιδιά επισκεπτών από χώρες του εξωτερικού καθώς διενεργούνται και στην αγγλική γλώσσα.  Για την 

εύρυθμη λειτουργία της δράσης απαιτείται επικοινωνία τρείς μέρες πριν με τους υπεύθυνους του προγράμματος, στο 

τηλέφωνο του Μουσείου: 22240-29218 και την Αρχαιολόγο της Ε.Φ.Α. Ευβοίας κ. Φ. Σταυρουλάκη. 

1. Το κάστρο με τις σαράντα  καμάρες: Γνωριμία με το Κάστρο της Καρύστου μέσα από την αφήγηση του παραμυθιού της 

Ζωής Βαλάση. Τα παιδιά ακούν και συμμετέχουν στο παραμύθι του Κάστρου Castello Rosso, καθισμένα σε μαξιλαράκια 

στην είσοδο του Γιοκαλείου.  

2. Αναζητώντας το θησαυρό: Σύμφωνα με την ιστορία που αφηγούμαστε στα παιδιά, 

πειρατές ήρθαν για ρεσάλτο στην Κάρυστο, ενώ φεύγοντας, έχασαν μέρος του 

θησαυρού κάπου κοντά στο μικρό φρούριο Μπούρτζι. Τα παιδιά καλούνται να 

αναζητήσουν στην αυλή του Μουσείου, το χαμένο αντικείμενο του θησαυρού και να 

το παραδώσουν στο Μουσείο καθώς αποτελεί μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς 

της πόλης της Καρύστου αλλά και όλων μας.  

3. Χρωματίζω τα μάρμαρα στο … μπλοκ: Στη μεγάλη αίθουσα του μουσείου οι μικροί καλλιτέχνες επιλέγουν το έκθεμα που 

τους εντυπωσίασε και το αποδίδουν με μολύβι και χρώμα στο χαρτί.  

  

 

Εκπαιδευτικές Δράσεις  

ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων με άξονα την 

πληροφόρηση  των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων σε θέματα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού, στο Κατάστημα Κράτησης 

της Χαλκίδας. 

 
 

 
 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας                                           22210 22402                  efaeuv@culture.gr 

Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου 1      

 341 33 Χαλκίδα      

                                                                                                                                                                            

   
                                                 

mailto:efaeuv@culture.gr
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	Την Παρασκευή 13 Ιουλίου και ώρα 20:00 στον εξωτερικό χώρο του Φρουρίου Καράμπαμπα στη Χαλκίδα θα πραγματοποιηθεί τελετή προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του Μεγάλου Ούγγρου κόμη István Széchenyi. Ο κόμης István Széchenyi αποτελεί μία κορυφαία προσωπικό...
	Ούγγρο Πρέσβη στην Ελλάδα Erik Haupt. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας θα συμμετάσχει με την ομιλία της Προϊσταμένης της Εφορείας Αγγελικής Σίμωσι.
	«Εν Νυκτί…» Εβδομάδες εκδηλώσεων με θεματική
	τις ιστορίες της νύχτας στο Μουσείο Καρύστου
	Ιστορίες που σχετίζονται με τη νύχτα αποτελούν τη θεματική εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο πολιτιστικής κίνησης τον Αύγουστο 2018. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου, ο άξονας γύρω από τον οποί...
	Νύχτα Πανσελήνου
	Το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει την πανσέληνο συνεχίζοντας μία παράδοση χρόνων.  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας συμμετέχει στον ετήσιο εορτασμό με τίτλο «Νύχτα Πανσελήνου» την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018 διοργανώνοντας ξεναγήσεις στο Διαχρονικό Μουσείο...
	Τα αποτελέσματα των πρόσφατων ανασκαφικών ερευνών στον αρχαίο οικισμό της Ξερόπολης στο Λευκαντί θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που  θα πραγματοποιηθεί στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ξερόπολης το Σάββατο 28 Αυγούστου 2018. Με ανακοινώσεις θα συμμετάσχουν η ...
	Αφιέρωμα στα Κάστρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Αυγούστου 2018 στο Φρούριο Καράμπαμπα στη Χαλκίδα. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον Δήμο Χαλκιδέων, με ξεναγήσεις από αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
	Μουσική συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στο πλαίσιο φιλανθρωπικής βραδιάς, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 στο Φρούριο Καράμπαμπα στη Χαλκίδα. Η συναυλία που υποστηρίζεται από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Τάσος Γεωργιάδης» ευελπιστεί στη...
	Μουσική συναυλία με τους Σωκράτη Μάλαμα και Θανάση Παπακωνσταντίνου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στο Φρούριο Καράμπαμπα στη Χαλκίδα.
	Εκδηλώσεις στις Ροβιές, Αιδηψό και Ιστιαία
	Εκδηλώσεις με ομιλίες θα πραγματοποιηθούν σε χώρους της Βόρειας Εύβοιας με  θεματικό άξονα την ιστορία και τον
	πολιτισμό της περιοχής, κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018, ως εξής:
	1. Ανέγερση στην κεντρική πλατεία των Ροβιών, αντιγράφου μαρμάρινου τρίποδα στο οποίο αναγράφονται ονόματα Ροβίων και προέρχεται από το αρχαίο μαντείο της περιοχής στις 20 Σεπτεμβρίου 2018. Η ανέγερση του μνημείου υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Στερ...
	2. Ανέγερση αντιγράφου μαρμάρινης στήλης των Προξένων στην κεντρική πλατεία της Ιστιαίας στις 15 Σεπτεμβρίου 2018.
	3. Συνάντηση για τον πολιτισμό διοργανώνεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Thermae Sylla στα Λουτρά Αιδηψού στις 2 Οκτωβρίου 2018. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας θα συμμετάσχει με την ομιλία του αρχαιολόγου ...
	Περιβάλλον και Πολιτισμός 2018:
	Πνοές Ανέμων στην Κάρυστο
	Φέτος, όπως και πέρυσι οι θεματικές δράσεις αφορούν στο φυσικό
	στοιχείο του αέρα. Το στοιχείο αυτό είναι συνδεδεμένο με την
	Κάρυστο, το Ακρωτήρι Καφηρέα και τα χωριά του Κάβο Ντόρο.
	Επηρεάζει άμεσα  την καθημερινότητα των
	κατοίκων, ενέπνευσε καλλιτέχνες  (εικαστικές τέχνες, πεζό λόγο, δημοτικά τραγούδια). Επίσης, ο αέρας ως εναλλακτική πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) έχει γίνει η αφορμή να ξεκινήσει ένας έντονος διάλογος ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν τις ανεμογεννήτριες στον τόπο...
	12ο Συνέδριο Μεσαιωνικής και Νεότερης Κεραμικής της Μεσογείου :
	Επίσκεψη συνέδρων
	Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο του 12ου Συνεδρίου Μεσαιωνικής και Νεότερης Κεραμικής της Μεσογείου θα παρουσιαστεί με τη μορφή επίδειξης οστράκων (hands on pottery) η παραγωγή κεραμικών εφυαλωμένων και μη από την περιοχή της Χαλκίδας. Η εκδ...
	ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα της μεσαιωνικής κεραμικής στην Ελλάδα και προβάλλουν  ιδιαίτερα την πόλη και το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
	Εκπαιδευτικά Προγράμματα
	Για ένα καλοκαίρι πιο διασκεδαστικό στο Μουσείο Καρύστου
	και ένα Μουσείο πιο χαρούμενο
	Τρία εκπαιδευτικά Προγράμματα στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης Καλοκαιρινές διακοπές στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου και Αυγούστου και ώρα 12:00 – 13:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου. Τα προγράμμ...
	1. Το κάστρο με τις σαράντα  καμάρες: Γνωριμία με το Κάστρο της Καρύστου μέσα από την αφήγηση του παραμυθιού της Ζωής Βαλάση. Τα παιδιά ακούν και συμμετέχουν στο παραμύθι του Κάστρου Castello Rosso, καθισμένα σε μαξιλαράκια στην είσοδο του Γιοκαλείου.
	2. Αναζητώντας το θησαυρό: Σύμφωνα με την ιστορία που αφηγούμαστε στα παιδιά, πειρατές ήρθαν για ρεσάλτο στην Κάρυστο, ενώ φεύγοντας, έχασαν μέρος του θησαυρού κάπου κοντά στο μικρό φρούριο Μπούρτζι. Τα παιδιά καλούνται να αναζητήσουν στην αυλή του Μο...
	3. Χρωματίζω τα μάρμαρα στο … μπλοκ: Στη μεγάλη αίθουσα του μουσείου οι μικροί καλλιτέχνες επιλέγουν το έκθεμα που τους εντυπωσίασε και το αποδίδουν με μολύβι και χρώμα στο χαρτί.
	Εκπαιδευτικές Δράσεις
	ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων με άξονα την πληροφόρηση  των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων σε θέματα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού, στο Κατάστημα Κράτησης της Χαλκίδας.
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