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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΤΟ 2020

To σωματείο «Διάζωμα» με πρόεδρο τον Σταύρο Μπένο έρχεται να υπενθυμίσει τη συμβολή
του στην «πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», όπως και τις
δυνατότητες που έχει το όλο το εγχείρημα, ανακηρύσσοντας το 2020 «έτος πολιτιστικής
διαδρομής Ηπείρου».

Όπως αναφέρεται σε σχετική του ανακοίνωση, μέσα στο 2020 θα εγκαινιαστεί το cluster
επιχειρήσεων, μια πρωτοβουλία δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων για την υποστήριξη
της διαδρομής, και ο φορέας λειτουργίας και διαχείρισης της διαδρομής, ο οποίος είναι η
«Ήπειρος Α.Ε.», μετά και από πρόσφατη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Ηπείρου.
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Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, το «Διάζωμα» και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων
διοργανώνουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μια σειρά διαλέξεων για την πορεία
αναστήλωσης των αρχαίων θεάτρων της πολιτιστικής διαδρομής.

Στις 28 Ιανουαρίου θα γίνει διάλεξη με τίτλο «Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου:
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης» με ομιλητές τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Σουέρεφ, την Παρασκευή Γιούνη, επικεφαλής της ομάδας
επίβλεψης του έργου συντήρησης και αποκατάστασης του θεάτρου, καθώς και τον πολιτικό
μηχανικό της Εφορείας Πέτρο Κατσούδα.

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου σειρά έχουν το ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης και το αρχαίο θέατρο
Κασσώπης. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι η προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων
Πρέβεζας Ανθή Αγγέλη η οποία θα παρουσιάσει τα έργα ανάδειξης του Μεγάλου Θεάτρου
Νικόπολης και του Θεάτρου Κασσώπης, οι αρχαιολόγοι Ευάγγελος Παυλίδης και Δήμητρα
Δρόσου, υπεύθυνοι των δύο έργων, καθώς και ο αρχιτέκτονας Αχιλλέας Τρανουλίδης.

Η τρίτη διάλεξη θα γίνει την Τρίτη 26 Μαΐου και θα αφορά την Άρτα και τη Θεσπρωτία.

Η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας Βαρβάρα Παπαδοπούλου θα παρουσιάσει
τις εργασίες ανάδειξης και τα νέα δεδομένα για το μικρό θέατρο της Αμβρακίας, ενώ η
αρχαιολόγος Θεοδώρα Κοντογιάννη θα μιλήσει επίσης για πτυχές του έργου. Στο β' μέρος
της εκδήλωσης θα μιλήσουν ο Ιωάννης Χουλιαράς, προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, για το αρχαίο θέατρο των Γιτάνων και η Γεωργία Πλιάκου,
αρχαιολόγος και υπεύθυνη του έργου αποκατάστασης των Γιτάνων.

Στο ενδιάμεσο, από 24 έως 26 Απριλίου, το «Διάζωμα» θα πραγματοποιήσει την 7η
συνάντησή του με τα εταιρικά του μέλη στην Άρτα.
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