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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της Ευρυτανίας στην Διεθνή γιορτή Πολιτισμού (Διεθνής Μέρα

Μουσείου) μέσω του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας 

Το Διεθνές Συμβούλιο  των Μουσείων (ICOM) έχει  ορίσει  τη  18η Μαΐου ως Διεθνή

Ημέρα Μουσείων, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο από όλα τα μουσεία παγκοσμίως

με εκδηλώσεις και δράσεις, προκειμένου να αναδείξουν το ρόλο τους και τη συμβολή

τους στη σύγχρονη κοινωνία, με βάση το εκάστοτε θέμα που επιλέγεται.

Θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: το μέλλον

της παράδοσης».

Φέτος  για  πρώτη φορά η Ευρυτανία με  τη δημιουργία του Κέντρου Ιστορίας

Πολιτισμού Ευρυτανίας, συμμετέχει στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και γιορτάζει

την ιστορία και τον πολιτισμό της με τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου από

την Αμερική μέχρι και την Αυστραλία. 

Το  Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας μέσα από τα εκθέματά του αφηγείται

την  ιστορία  της  Ευρυτανίας  από  την  αρχαιότητα  έως  σήμερα,  συμμετέχει  στον

εορτασμό της ημέρας με δράσεις που αναδεικνύουν τη συμβολή της παράδοσης στο

μέλλον και προσκαλεί το κοινό του να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του με θέμα «Η

παράδοση στο μέλλον». 

Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει  βιωματική ξενάγηση  στους

χώρους του μουσείου και να «συνομιλήσει» με τα εκθέματα τα οποία θα ζωντανέψουν

με  τη  βοήθεια  ηθοποιών. Η  δημιουργία  του  σύγχρονου  Κέντρου  είναι

προσανατολισμένο  στον  άνθρωπο  και  στην  εμπειρία  που  θα  αποκτήσει  από  την

επίσκεψή του στον χώρο. Στο πλαίσιο της αρτιότερης οργάνωσης του, χρησιμοποιεί το

μουσειακό θέατρο ως μέσο ερμηνείας διευρύνοντας τις αφηγηματικές δυνατότητες του



χώρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τους πρώτους πολιτιστικούς οργανισμούς της

Ελλάδας που χρησιμοποιεί το μουσειακό θέατρο κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. Το

θεατρικό  διαδραστικό  δρώμενο  «Ζωντανεύοντας  την  Ιστορία  της  Ευρυτανίας»

αναπτύσσεται παράλληλα σε πέντε σταθμούς στη μόνιμη έκθεση του ΚΙΠΕ. Στην Α’

αίθουσα γίνεται δραματοποίηση σχετικά με την ονομασία της Ευρυτανίας και τις δύο

επικρατέστερες  εκδοχές.  Στην  ίδια  αίθουσα,  η  δεύτερη  δραματοποίηση  αφορά  το

σημαντικό έκθεμα που βρέθηκε στη Χόχλια,  ο Διόνυσος της Ευρυτανίας.  Η τρίτη

δραματοποίηση αφορά τον Μάρκο Μπότσαρη, πραγματοποιείται στη Β’ αίθουσα της

μόνιμης έκθεσης και αναφέρεται στην ενότητα «Η ζωή στα χρόνια της Τουρκοκρατίας».

Η  τέταρτη  δραματοποίηση  αφορά  τον  Β’  Παγκόσμιο  Πόλεμο και  το  ιστορικό

γεγονός  στη  Νιάλα,  στην  ενότητα  «Η  ζωή  στη  Νεότερη  Ιστορία».  Η  πέμπτη

δραματοποίηση  αναφέρεται  στις  σημαντικές  προσωπικότητες  και  ο  ηθοποιός

υποδύεται τον Ευρυτάνα Ζαχαρία Παπαντωνίου. 

 Με τις  θεματικές ξεναγήσεις θα παρουσιαστεί ο ρόλος της τοπικής ενδυμασίας σε

πρακτικό και συμβολικό επίπεδο. Οι παραδοσιακές φορεσιές διακρίνονται με βάση τη

γεωγραφική  τους  τοποθεσία,  τη  χρήση  τους  και  την  κοινωνική  και  οικογενειακή

κατάσταση.  Η  Ελληνική  παραδοσιακή  φορεσιά  αποτελεί  τον  καθρέφτη  της

καθημερινής συνύπαρξης ανθρώπων, της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.  

 Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με τη παρουσίαση παραδοσιακών χορών με τοπικά

τραγούδια. Ο παραδοσιακός χορός με το δημοτικό τραγούδι αποτελούν ένα από τα

σημαντικότερα και ζωντανότερα στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού, ο οποίος δείχνει

περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την ιδιομορφία αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

ενός λαού.

Μαθητές και ενήλικες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια

σχεδίου με θέμα «Ταξίδι στο ένδυμα του μέλλοντος μέσα από τη παράδοση». Με

αφορμή τη  παραδοσιακή φορεσιά και  τα  σημαντικά στοιχεία  της  παρατηρούμε  την

εξέλιξη  του  ενδύματος  στο  χρόνο,  φανταζόμαστε  και  σχεδιάζουμε  τα  ρούχα  του

μέλλοντος. 

Το  ΚΙΠΕ  διαθέτει  νέο  και  σύγχρονο  τεχνολογικό  εξοπλισμό  για  κινηματογραφικές

προβολές με τη καλύτερη απόδοση και ευκρίνεια εικόνας-ήχου. Με τη ταινία «Οι άθλοι

του  Ηρακλή» στη  διεθνή  ημέρα  μουσείων  ξεκινά  το  Φεστιβάλ  Θερινού

Κινηματογράφου της Ευρυτανίας, ταινίες για μαθητές και ενήλικες θα προβάλλονται

σε διαφορετικές περιοχές της Ευρυτανίας με τον σύγχρονο εξοπλισμό του ΚΙΠΕ. Σε

λίγες μέρες θα ανακοινωθεί  το ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολών, εκδηλώσεων

και βιωματικών εργαστηρίων του Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου Ευρυτανίας. 



Το  Σάββατο,  18  Μαΐου  2019 το  Κέντρο  Ιστορίας  Πολιτισμού  Ευρυτανίας  θα

παραμείνει ανοικτό από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ και η συμμετοχή

σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  και  για  τη  καλύτερη  λειτουργία  των  εργαστηρίων

μπορείτε  να  κάνετε  κράτηση  για  τα  εργαστήρια  στις  12:00  ή  στις  17:00  στο  τηλ.

2237080217 ή στο e-mail info@kipe.gr. 

Πρόγραμμα

ΩΡΑ 10:00-11:30 

Θεματικές ξεναγήσεις   παρουσίαση ο ρόλος της τοπικής ενδυμασίας σε πρακτικό και

συμβολικό  επίπεδο  από  τον  Αντιπεριφερειάρχη  κ.  Τασιό  Αριστείδη  και  την

Περιφερειακή σύμβουλο κ. Καλαντζή Κατερίνα. 

Βιωματική Ξενάγηση     «Ζωντανεύοντας την Ιστορία της Ευρυτανίας»   

σε  σενάριο-σκηνοθεσία  Ζιώγα  Η.  και  με  τη  συμμετοχή  του  Πολιτιστικού  συλλόγου

Καρπενησίου. 

ΩΡΑ 11:30-12:00 

Παρουσίαση Παραδοσιακών Χορών    με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου

«Παναγίας» Καρπενησίου.

ΩΡ  A   12:00-14:00 και 17:00-19:00

«Ταξίδι στο ένδυμα του μέλλοντος μέσα από την παράδοση, 

βιωματικά  εργαστήρια  σχεδίου  για  μαθητές  και  ενήλικες.  Υπεύθυνος  εργαστηρίων:

Αθανασιάς Θ.

ΩΡΑ 19:00-20:15

Προβολή ταινίας   «Οι άθλοι του Ηρακλή»   για τους μικρούς μας επισκέπτες.

Ο  γνωστός  μυθικός  ήρωας  Ηρακλής,  γεννήθηκε  στη  Θήβα,  γιος  του  Δία  και  της

Αλκμήνης. Έγινε γνωστός από τους δώδεκα άθλους που του υπέδειξε ο βασιλιάς των

Μυκηνών Ευρυσθέας. Τι γύρευε όμως ο Ηρακλής στην Ευρυτανία; 

Το ΚΙΠΕ το Σάββατο στις 18/5/2019 θα είναι   ανοιχτό από τις 9:00 το πρωί έως τις

21:00 το βράδυ και η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.


