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ΛΔ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σάββατο 23 Αυγούστου 2014 και ώρα 20:30 

Αρχαιολογικός χώρος «Αρχαϊκού Ναού Απόλλωνα» (Μητρόπολης) 

    «Μουσικοί περίπατοι ανάμεσα σε αρχαιότητες» 

 

Πιστοί όπως κάθε χρόνο στο καθιερωμένο μας ραντεβού και 

αντλώντας θάρρος από την αδιάλειπτη στήριξη και συμμετοχή της 

τοπικής κοινωνίας, η ΛΔ΄ ΕΠΚΑ διοργανώνει και φέτος μουσική 

εκδήλωση με τη φιλική συμμετοχή του τοπικού καλλιτεχνικού συνόλου 

«Gravity» στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα στη 

Μητρόπολη Καρδίτσας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 

Αυγούστου στις 20:30 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Η φετινή εκδήλωση κατ’ εξαίρεση θα γίνει τις τελευταίες μέρες του 

Αυγούστου και μετά από όλες τις καθιερωμένες πανελλαδικά εκδηλώσεις 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αυγουστιάτικη 

πανσέληνο, ωστόσο το φωτεινότερο φεγγάρι του χρόνου εξακολουθεί, 

έστω και στη χάση του, να μαγεύει. Αποφασίσαμε να μεταφερθεί η 

ημερομηνία της εκδήλωσης με σκοπό οι περισσότεροι από τους 

συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν, έχοντας πλέον 

επιστρέψει από τις θερινές διακοπές τους.  

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 

να περιηγηθούν και να ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο κάτω από 

τον νυχτερινό έναστρο ουρανό και να σιγοτραγουδήσουν ελληνικά 

τραγούδια από το χώρο της λεγόμενης «έντεχνης μουσικής», αλλά και 

ξένα τραγούδια σύγχρονα, μαζί και πιο κλασικές ροκ μπαλάντες, κυρίως 

σε ακουστικές διασκευές με τη συνοδεία των μουσικών Γιάννη, Λεωνίδα, 

Χριστίνας και Μύριαμ του συγκροτήματος Gravity. 

Το προσωπικό της ΛΔ΄ΕΠΚΑ σας προσκαλεί να αποχαιρετήσουμε 

μελωδικά το φετινό καλοκαίρι με σκηνικό τα αρχαία λείψανα ενός από 

τους σπουδαιότερους και αρχαιότερους ναούς της χώρας μας, μέσα σ’ ένα 



τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από την 

πόλη της Καρδίτσας.  

Τέλος, η πραγματοποίηση της εκδήλωσης δεν θα ήταν δυνατή 

χωρίς την εθελοντική προσφορά του φυλακτικού προσωπικού της 

Εφορείας και του συγκροτήματος Gravity, την υποστήριξη του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα, καθώς και την οικονομική ενίσχυση από ιδιώτες 

χορηγούς, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. 

 

Συγκρότημα  “Gravity”: 

Φωνή: Μύριαμ Κοτρώτσιου, Κιθάρα, φωνή: Λεωνίδας Αθανασούλας, 

Πλήκτρα, Κιθάρα: Γιάννης Γρηγορίου και Βιολί: Χριστίνα Γρηγορίου 

 

Πληροφορίες: 

 http://ldepka.culture.gr 

https://www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas 

 

 

                                                                                                       Με εκτίμηση 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας 

                                                                                     Μαρία Ι. Βαϊοπούλου 
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