Οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού στην Κοινωνία _2019

Πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 6 Απριλίου 2019, στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αιανής, τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας με θέμα «Από την ανασκαφή
στην παρουσίαση»
,
που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Βορείου Ελλάδος και
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

Η Έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού
στην Κοινωνία»
και αποτελεί μια
εξαιρετική πρωτοβουλία του Συλλόγου, που έχει ως στόχο να γνωστοποιήσει στο ευρύ
κοινό τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου
Πολιτισμού για την προστασία, διάσωση, αποκατάσταση, φύλαξη, ανάδειξη και προβολή
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η δουλειά των Υπαλλήλων των Εφορειών Αρχαιοτήτων Λάρισας, Ξάνθης, Πέλλας,
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, Μαγνησίας και Κοζάνης καθώς και η
πολιτισμική κληρονομιά των συγκεκριμένων περιοχών, προβάλλονται μέσα από 103
ταμπλό στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.

Το κοινό καλωσόρισαν η Προϊσταμένη της ΕΦΑ Κοζάνης κ. Αρετή Χονδρογιάννη – Μετόκη
και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Βορείου Ελλάδος κ.
Σωτήρης Παπανικολάου, που παραβρέθηκε στα εγκαίνια συνοδευόμενος από τον κ. Κώστα
Καραβασίλη, Αντιπρόεδρο του ίδιου Συλλόγου, τον κ. Δημήτρη Βεργίδη, ταμία, και την κα
Ειρήνη Σύρρου, μέλος.

Στα εγκαίνια αυτής της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας έκθεσης, που μας αφορά όλους, και την
οποία επιμελήθηκε με πολύ μεράκι το προσωπικό της ΕΦΑ Κοζάνης, παρέστησαν,
εκπροσωπώντας τις Εφορείες τους και ξεναγώντας τους παριστάμενους στα
σπουδαιότερα μνημεία και στη δουλειά των υπαλλήλων τους:
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Από την ΕΦΑ Ξάνθης, η Προϊσταμένη της Εφορείας κ. Κωνσταντίνα Καλλιντζή και η κ.
Κυριακή Χατζηπροκοπίου, αρχαιολόγος.

Από την ΕΦΑ Πέλλας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Γιώργος
Σταλίδης.

Από την ΕΦΑ Σπηλαιολογίας – Παλαιοανθρωπολογίας, ο Προϊστάμενος του Γραφείου
Βορείου Ελλάδος, κ. Φώτης Γεωργιάδης.

Παραβρέθηκαν επίσης, ο εργατοτεχνίτης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ.
Στυλιανός Καραμπίκας, και ο φύλακας της Βεργίνας κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου.

Την ενημέρωση για την ΕΦΑ Κοζάνης έκανε η Προϊσταμένη της Εφορείας, η οποία
προηγουμένως ξενάγησε στην Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής τον υποψήφιο
Ευρωβουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Νίκο Παπανδρέου και τη συνοδεία του.

Η έκθεση φωτογραφίας θα διαρκέσει έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
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! Kάντε κλικ στη κάθε φωτογραφία για προβολή σε μεγαλύτερη ανάλυση

Την αφίσα της εκδήλωσης μπορείτε να την δείτε εδώ

Την πρόσκληση της εκδήλωσης μπορείτε να την δείτε εδώ
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