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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Η ΛΓ΄ ΔΠΚΑ, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηνπ
θνηλσληθνύ ξόινπ ηνπ Μνπζείνπ σο ρώξνπ δηαθύιαμεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη
ελίζρπζεο ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο, ζαο πξνζθαιεί ην Σάββαην
16 Ννεκβξίνπ 2013 θαη ώξα 18:30 ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Καξδίηζαο, ζηα
εγθαίληα ηεο έθζεζεο θσηνγξαθίαο ηνπ Λεσλίδα Π. Χαηδαγγειάθε, επίηηκνπ
δηεπζπληή ηεο ΛΓ' ΔΠΚΑ Γπηηθήο Θεζζαιίαο, κε ηίηιν «Σσνομιλίες μνημείων,
17+17 αρταιολογικά θεμάτα».
Λίγεο ζθέςεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ δεκηνπξγνύ ησλ θσηνγξαθηώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα
ηεο έθζεζεο:
« Δκείο νη άλζξσπνη, πνπ κεηαβαιιόκαζηε ζε πνιίηεο κέζα από ηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή καο ζηηο ππνζέζεηο ηνπ δήκνπ, επεκβαίλνπκε
ζηνλ θπζηθό ρώξν, δεκηνπξγνύκε ην αζηηθό δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηνπ πξνζδίδνπκε
ζπγθεθξηκέλν λόεκα θαη αμία.
Σηα ηζηνξηθά, κλεκεηαθά ζύλνια δηαβάδνπκε ηε δηαρξνλία ησλ ηζηνξηθώλ
γεγνλόησλ. Τα πιηθά θαηάινηπα ηεο κλήκεο γίλνληαη καξηπξίεο, «ζήκαηα», κλεκεία.
Παξάιιεια, απηά δελ παύνπλ λα δηαθεξύζζνπλ όηη είλαη αλαθνξέο κηαο θνηλσληθήο
νξγάλσζεο πνπ κεηαιιάζζνληαη κέζα ζηε ξνή ηνπ ρξόλνπ. Πάληνηε όκσο δειώλνπλ
κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν όηη έλα ηείρνο, κηα αθξόπνιε ηελ έθηηζαλ
άλζξσπνη, έλα λαό ηνλ δεκηνύξγεζαλ άλζξσπνη, ηνπο δξόκνπο κηαο αξραίαο πόιεο
ηνπο πεξπάηεζαλ άλζξσπνη, ηα γιππηά κάξκαξα ελόο δεκόζηνπ θηηξίνπ, κηαο ζηνάο
ηα ζκίιεςαλ άλζξσπνη! Οη άλζξσπνη δνύκε έλα παξειζόλ, πνπ ηαπηόρξνλα είλαη
παξόλ. Μαο ζπκίδεη όκσο θάζε ζηηγκή ηε ζπλέρεηα ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία ζην
δηελεθέο κεηαβάιιεηαη.
Έλαο αξραηνινγηθόο ρώξνο, έλα ηζηνξηθό ζύλνιν δελ είλαη έλα νπδέηεξν
κλεκεηαθό ζύλνιν, αιιά έλαο ζύλζεηνο θνηλσληθόο ρώξνο, όπνπ νη πιηθέο καξηπξίεο
ηνπ παξειζόληνο ππάξρνπλ γηα καο ηνπο αλζξώπνπο. Τσλ αλζξώπσλ πνπ ηα
δεκηνύξγεζαλ, πνπ ηα θαηνηθνύλ, πνπ ηα επηζθέπηνληαη, πνπ θέξλνπλ ην άξσκα ηεο
δσήο ζηα άςπρα ιείςαλα. Γηα καο ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζαπκάδνπκε ηνλ ζνισηό
κπθελατθό ηάθν ζην Γεσξγηθό – Ξηλνλέξη, ην αξραίν ζέαηξν ηεο Λάξηζαο,

θσηνγξαθίδνπκε ην λαό ηνπ Απόιισλα ζηνπο Γειθνύο, εθζηαζηαδόκαζηε κε ηελ
είζνδό καο ζηνλ βπδαληηλό λαό ζην Νεζέκπαξ ζηε Βνπιγαξία, πεξπαηάκε αγθαιηά κε
ηηο κλήκεο ζηα κνλνπάηηα ηνπ πξντζηνξηθνύ νηθηζκνύ ζην Τζαηάι Χνπγηνύθ ζην
εζσηεξηθό ηεο Τνπξθίαο, ππεξεθαλεπόκαζηε γηα ηε ζπλάθεηά καο κε ηνλ νηθηζκό
ηνπ Άικπεξν Μπέιιν ζηελ Κάησ Ιηαιία! Σπλνκηιίεο, ινηπόλ, 17 + 17 ελδεηθηηθώλ
κλεκείσλ ηεο Σηθειίαο θαη ηεο Κάησ Ιηαιίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο
Τνπξθίαο, ηόπσλ, ρσξώλ κε άκεζε θαη ηόζν παιαηά ηε ζπλαλαζηξνθή, ηελ
επηθνηλσλία, ηελ αθνκνίσζε πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ
δηαρξνληθά.»
Η έθζεζε δηνξγαλώλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΛΓ΄ ΔΠΚΑ, ηνπ Γαιιηθνύ
Ιλζηηηνύηνπ, ηνπ Μνξθσηηθνύ Τκήκαηνο ηεο Έλσζεο Σπληαθηώλ Θεζζαιίαο, Ση.
Διιάδαο & Δύβνηαο θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Λόγνπ θαη Πνιηηηζκνύ (θαηεύζπλζε
ινγνηερλίαο) ηνπ Παηδαγσγηθνύ ηκήκαηνο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Η έθζεζε ζα δηαξθέζεη έσο ηηο 25 Ννεκβξίνπ.
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