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       Η Ελλάδα ςυμμετζχει ενεργά ςτον εορταςμό των Ευρωπαϊκών Ημερών  

Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, ενόσ από τα πιο ςθμαντικά πολιτιςτικά γεγονότα τθσ 

Ευρώπθσ, από το 1996 με εκνικό ςυντονιςτι του προγράμματοσ τθ Διεφκυνςθ 

Αρχαιολογικών Μουςείων, Εκκζςεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 

ΥΠΠΟΑ.  Αυτι τθ χρονιά υιοκετεί το κοινό πανευρωπαϊκό κζμα εορταςμοφ: 

«Βιώςιμθ Πολιτιςτικι Κλθρονομιά -  Διατθρώντασ το παρελκόν για τισ μελλοντικζσ 

γενιζσ»  



Η είσοδος στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικοφς Χώρους του Κράτους το 

Σαββατοκφριακο του εορτασμοφ 24-25.09.2022 είναι ελεφθερη για το κοινό.  

 Στο πλαίςιο του εορταςμοφ των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 

2022 θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Ευβοίασ  προγραμματίηει τισ ακόλουκεσ δράςεισ: 

Παραςκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 

 Αρχαιολογικό Μουςείο Χαλκίδασ «Αρζκουςα». Η Μεταμόρφωςθ. 

Παρουςίαςθ τθσ μετατροπισ του κτθρίου του παλιοφ εργοςταςίου 

«Αρζκουςα» ςε μουςείο και τθσ επανζνταξθσ ςτον πολεοδομικό ιςτό τθσ 

πόλθσ τθσ Χαλκίδασ από τον αρχιτζκτονα - μουςειογράφο κ. Υφαντι Σωτιρθ 

ςε ομάδεσ επιςκεπτών (ζωσ 15 άτομα ανά ομάδα) κατόπιν διλωςθσ 

ςυμμετοχισ ςτο τθλ.: 2221022402 (Εςωτ. 1029-1035)  

 Αρχαιολογικό Μουςείο Χαλκίδασ οδοφ Βενιηζλου: ζνα παράδειγμα 

βιώςιμθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και διατιρθςθσ του παρελκόντοσ 

για τισ μελλοντικζσ γενιζσ. 

Παρουςίαςθ του μουςείου από τισ αρχαιολόγουσ κ. Βουηαρά Γαρυφαλλιά 

και κ. Κίτςου Φάλια ςε ομάδεσ επιςκεπτών (ζωσ 15 άτομα ανά ομάδα) 

κατόπιν διλωςθσ ςυμμετοχισ ςτο τθλ.: 2221022402 (Εςωτ. 1029-1035)  

 Φροφριο Μποφρτηι Καρφςτου.  

Ζκκεςθ αγιογραφίασ ςτο εςωτερικό του φρουρίου Μποφρτηι Καρφςτου από 

23 ζωσ 30 Σεπτεμβρίου 2022.  

Τθν Παραςκευι 23 Σεπτεμβρίου ςτισ 20:00 μ.μ. τθν ζκκεςθ αγιογραφίασ 

προλογίηει θ κ. Φανι Σταυρουλάκθ, αρχαιολόγοσ, τμθματάρχθσ Βυηαντινών 

και Μεταβυηαντινών Μνθμείων και Μουςείων τθσ ΕΦΑ Ευβοίασ. 

 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 

 Castello Rosso  

Περιιγθςθ και παρουςίαςθ του Castello Rosso από τθν κ. Φανι 

Σταυρουλάκθ, τμθματάρχθ Βυηαντινών και Μεταβυηαντινών Μνθμείων και 

Μουςείων τθσ ΕΦΑ Ευβοίασ ςε ομάδεσ επιςκεπτών (ζωσ 15 άτομα ανά 

ομάδα) κατόπιν διλωςθσ ςυμμετοχισ ςτο τθλ.: 2224029218.  

 

 

 


