
Στο φως του φεγγαριού- Πανσέληνος 2021 

Την Κυριακή 22 Αυγούστου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας συμμετέχει στις 

εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου,  που διοργανώνει το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού για μία ακόμη χρονιά προσφέροντας τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία στο κοινό με ελεύθερη είσοδο για να 

απολαύσουν το φως του φεγγαριού. 

Στο πλαίσιο αυτό θα παραμείνουν ανοικτοί για το κοινό από 20:00 μμ έως 24:00 μμ, 

οι εξής αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία: 

Χαλκίδα 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα» 

 Φρούριο Καράμπαμπα 

Ερέτρια 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας 

 Αρχαιολογικός χώρος Δαφνηφόρου Απόλλωνα 

 Αρχαιολογικός χώρος Δυτικής Συνοικίας 

Κάρυστος 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου 

 Μεσαιωνικό Φρούριο Μπούρτζι 

Σκύρος 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου  

 Αρχαιολογικός χώρος ναού Απόλλωνα στη Φούρκα 

 Αρχαιολογικός χώρος Καστροπολιτείας 

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Χαλκίδας «Αρέθουσα», στο Μεσαιωνικό Φρούριο Μπούρτζι Καρύστου και στον 

αρχαιολογικό χώρο της Φούρκας στη Σκύρο:  

 

 



       Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα» 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα» σε συνεργασία με τον Χώρο 

Πολιτισμού Αθηνά θα πραγματοποιηθεί  μουσική παράσταση με τίτλο «Στο φως του 

φεγγαριού», όπου θα παρουσιαστούν έργα Μ. Χατζηδάκι και Γ. Χατζηνάσιου από 

την πιανίστα κ. Βάνα Παπαϊωάννου.  

Ώρα έναρξης:  21:30 μμ 

Για λόγους προστασίας από την λοίμωξη covid-19, την εκδήλωση μπορούν να 

παρακολουθήσουν έως πενήντα (50) θεατές αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική 

κράτηση στο 2221022402 (εσωτ. 1029, 1035).  

 

          Μεσαιωνικό Φρούριο Μπούρτζι Καρύστου 

Στο Μεσαιωνικό Φρούριο Μπούρτζι Καρύστου θα γίνει σύντομη αναφορά στην 

ιστορία της Καρύστου κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους και ανάγνωση παραμυθιού 

για το Castello Rosso.             

Ώρα έναρξης: 20:30 μμ 

 

Αρχαιολογικός χώρος ναού Απόλλωνα στη Φούρκα 

Στον αρχαιολογικό χώρο της Φούρκας στην Σκύρο σε συνεργασία με το Δήμο 

Σκύρου θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση από το συγκρότημα Νίκος 

Σκαφίδας και Συνεργάτες.  

Ώρα έναρξης: 21:00 μμ 

 

Οι εκδηλώσεις και η επίσκεψη του κοινού στους αρχαιολογικούς χώρους και τα 

μουσεία θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα ασφαλείας που 

έχουν καταρτισθεί για κάθε αρχαιολογικό χώρο και μουσείο στο πλαίσιο 

περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και σύμφωνα με τα ισχύοντα 

μέτρα ασφαλείας κατά την περίοδο πραγματοποίησης τους. 


