
 

                               ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΒΟΙΑ 

 

                                                      

                                                     ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Με ηνλ λέν ζεζκό «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ επηρεηξεί θέηνο ην θαινθαίξη λα ζπλδέζεη ηελ αξραία ειιεληθή 

παξάδνζε κε ην ζύγρξνλν πνιηηηζκό κε έλα πινύζην θαιιηηερληθό πξόγξακκα πνπ 

εθπνλήζεθε θαη ζα πινπνηεζεί κε ηελ ζηήξημε ησλ θάησζη πνιηηηζηηθώλ νξγαληζκώλ: 

Δζληθό Θέαηξν, Δζληθή Λπξηθή θελή, Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ, Κξαηηθή 

Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο, Κξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο, Μέγαξν Μνπζηθήο 

Αζελώλ, MOMus, Δζληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό 

Μνπζείν Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Λύθεην Διιελίδσλ, Θέαηξν Σέρλεο Κάξνινο Κνπλ, 

Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο ΝΔΟΝ. 

Η πξώηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηαξθέζεη ην δηάζηεκα 18 Ινπιίνπ - 30 

επηεκβξίνπ 2020 θαη πεξηιακβάλεη 270 εθδειώζεηο ζεάηξνπ, κνπζηθήο, ρνξνύ θαη 

εηθαζηηθώλ ζε 122 αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κνπζεία ζε 43 λνκνύο ζε νιόθιεξε 

ηε ρώξα. 

Η Δθνξεία Αξραηνηήησλ Δπβνίαο ζπκκεηέρεη κε ραξά ζην λέν απηό θηιόδνμν  

εγρείξεκα ηνπ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη ζα θηινμελήζεη επηά 

εθδειώζεηο πςειήο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί :  

 

 

Ιούλιος 2020 

Κσριακή 26/7/2020: «Μαξκαξσκέλεο Σξσάδεο» ηνπ Δπξηπίδε από ην Ίδξπκα 
Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Αύιεηνο ρώξνο Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Δξέηξηαο. 

(Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο) 

Ώξα έλαξμεο: 21:00,  ώξα πξνζέιεπζεο: 20:00 

 



Πέμπηη 30/7/2020: «Αζελαίσλ Πνιηηεία-από ηνλ Θεζέα ζηνλ όισλα» Δζληθό 

Θέαηξν, Αξραηνινγηθό Μνπζείν Υαιθίδαο «Αξέζνπζα» 

Ώξα έλαξμεο: 19:30 , ώξα πξνζέιεπζεο: 18:30 

(Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ) 

Παραζκεσή 31/7/2020: «Αζελαίσλ Πνιηηεία-από ηνλ Θεζέα ζηνλ όισλα» Δζληθό 

Θέαηξν, Αύιεηνο ρώξνο Αξραηνινγηθνύ  Μνπζείνπ Δξέηξηαο. 

Ώξα έλαξμεο: 19:30, ώξα πξνζέιεπζεο: 18:30 

(Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο) 

 

Αύγοσζηος 2020 

 

άββαηο 22/8/2020: «Ρεζηηάι κε έξγα Μίθε Θενδσξάθε», Δζληθή Λπξηθή θελή,  

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Υαιθίδαο «Αξέζνπζα» 

Ώξα έλαξμεο: 20:30, ώξα πξνζέιεπζεο: 19:30 

(Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ) 

 

Κσριακή 23/8/2020: «Μπαιέην ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο-Υνξεπηηθά ζόιη», 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Υαιθίδαο ( νδόο Διεπζ. Βεληδέινπ 13) 

Ωξάξην ιεηηνπξγίαο Μνπζείνπ: 9:00-16:00 

 

επηέμβριος 2020 

Κσριακή 6/9/2020: «πλαπιία Αξραίαο Διιεληθήο κνπζηθήο κε ην ζύλνιν Υξπζέα 

Φόξκηγμ», Δζληθή Λπξηθή θελή, Αξραηνινγηθό Μνπζείν Υαιθίδαο «Αξέζνπζα» 

(αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Μνπζείνπ) 

Ώξα έλαξμεο: 19:00, ώξα πξνζέιεπζεο 18:00 

 

Σρίηη 15/9/2020: «πνπδαία Δξείπηα - Η Διιάδα κε ηα κάηηα ησλ μέλσλ ηαμηδησηώλ 

(16νο-19νο αηώλαο)» Αξραηνινγηθό Μνπζείν Υαιθίδαο «Αξέζνπζα»  

Ώξα έλαξμεο: 19.00, ώξα πξνζέιεπζεο: 18:00 

 

 



Υρήζιμες πληροθορίες για ηο κοινό:  

 Οη εθδειώζεηο προζθέρονηαι δωρεάν από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. 

Διάρηζηε ζπκβνιή απνηειεί ε θαηαβνιή αληηηίκνπ ηνπ εηζηηεξίνπ εηζόδνπ 

(όπνπ πξνβιέπεηαη) ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ή Μνπζείν πνπ θηινμελεί ηελ 

εθάζηνηε εθδήισζε. πγθεθξηκέλα, γηα ην Μνπζείν Δξέηξηαο, ηηκή 

εηζηηεξίνπ: 3 επξώ, γηα ην Μνπζείν Υαιθίδαο- νδόο Δι. Βεληδέινπ 13, ηηκή 

εηζηηεξίνπ: 3 επξώ. 

 Η δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ (δειηίσλ εηζόδνπ) γηα ηηο εθδειώζεηο ζα γίλεηαη 

κέζσ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο πξν-θξάηεζεο ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν 

https://digitalculture.gov.gr/. Γηα θάζε εθδήισζε ζα ππάξρεη μερσξηζηή 

ειεθηξνληθή πξν-θξάηεζε κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνηόπνπ. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξν-θξάηεζεο, ν ζεαηήο ζα ζπκπιεξώλεη ην 

νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε (e-mail) θαη αθνινύζσο 

ζα απνζηέιιεηαη ζε απηήλ ην πξνζσπηθό δειηίν εηζόδνπ ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο 

εθδήισζεο.   

 Από ην ζύλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ην 20% ζα δηαηίζεηαη από ηα γξαθεία 

ηεο ΔΦΑ Δπβνίαο  ην πξσί ηεο εκέξαο ηεο εθδήισζεο κε ηήξεζε ζεηξάο 

πξνηεξαηόηεηαο (ηει. επηθνηλσλίαο: Αξραηνινγηθό Μνπζείν Υαιθίδαο 

«Αξέζνπζα»: 2221022402, Αξραηνινγηθό Μνπζείν Υαιθίδαο (Παιαηό): 

2221025131, Αξραηνινγηθό Μνπζείν Δξέηξηαο: 2229062206), εθόζνλ δελ 

έρεη θαιπθζεί ε πιεξόηεηα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.  

 Οη ζεαηέο θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην ρώξν ηεο παξάζηαζεο ζα πξέπεη λα 

επηδεηθλύνπλ ηα δειηία εηζόδνπ (είηε ηππσκέλα είηε ειεθηξνληθά).     

εκεηώλνπκε όηη είλαη ζε πιήξε ε ηζρύ ηα πξσηόθνιια αζθαιείαο πνπ επηβάιιεη 

ε παλδεκία θαη επνκέλσο νη ζέζεηο ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελώ νη ζεαηέο ζα 

πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ 

COVID-19 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ αζθαιή πξνζέιεπζε ζηνπο 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ηα κνπζεία.  

Γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ θαη ζπλσζηηζκνύ 

ζπληζηάηαη ε έγθαηξε πξνζέιεπζε, 1-1,5κ. πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο. 

Μεηά ηελ έλαξμε, ε είζνδνο δελ ζα επηηξέπεηαη.  

https://digitalculture.gov.gr/


Δλεκεξώλνπκε, ηέινο, όηη είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο από θάζε 

ζεαηή, θαηά ηελ είζνδό ηνπ θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ, θαζώο θαη 

θαηά ηελ έμνδό ηνπ (ΚΤΑ αξ. Γ1α/Γ.Π. νηθ./44076, ΦΔΚ 2798/Β΄/11-07-2020). 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθδειώζεηο ζηνπο ηζηνηόπνπο ησλ θνξέσλ: 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη  Αζιεηηζκνύ: https://digitalculture.gov.gr/2020/07/oli-i-

ellada-enas-politismos/ 

Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο: https://mcf.gr/ 

Δζληθό Θέαηξν:https://www.n-t.gr/el/news/?nid=33664 

Δζληθή Λπξηθή θελή:https://www.nationalopera.gr/els/alloi-xoroi/item/3275-oli-i-

ellada-enas-politismos 
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