
 

 

 

Αγαπητοί Φίλοι,
 
Η  Κυριακή  13 Νοεµβρίου  2011  είναι  µια  ηµέρα  αφιερωµένη  στο
αρχαίο θέατρο που βρίσκεται στο Αµφιάρειο Αττικής και στους πολίτες
που ανέλαβαν να το προστατεύσουν και να το αναδείξουν.
 
H Περιφέρεια Αττικής, o Δήµος Ωρωπού, η Β' Εφορεία Προϊστορικών
και  Κλασικών  Αρχαιοτήτων,  η  ΜΟnuMENTA  και  το
Διάζωµα οργανώνουν  την  ηµερίδα  "Η  ώρα  των  πολιτών  για  την
ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου του Αµφιαρείου", στις 10.30 π.µ.,
στο  Πνευµατικό  Κέντρο  Μαρκόπουλου  Ωρωπού  και  στη  συνέχεια
ξενάγηση στο αρχαίο θέατρο του Αµφιαρείου. 
 
Το  µέγεθός  του,  η  εξαιρετική  διατήρηση  της  σκηνής  και  του
προσκηνίου µε τις σωζόµενες επιγραφές αλλά και οι µαρµάρινοι θρόνοι
στην ορχήστρα δηµιουργούν ένα µοναδικό µνηµείο που αντιµετωπίζει
όµως σοβαρά προβλήµατα και απαιτείται η άµεση προστασία του.
 
Πρόγραµµα

Ι. Οικονοµάκος, «Το αρχαίο θέατρο αξίζει τη φροντίδα µας»
Χρ. Κισκήρα, «Η πολιτιστική κληρονοµιά ως όχηµα ανάπτυξης
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής»
Ε. Μπάνου, «Γνωριµία και προοπτικές ενός σπουδαίου
µνηµείου: του αρχαίου θεάτρου του Αµφιαρείου»
Ε. Γρατσία, «Η πρωτοβουλία των πολιτών για την προστασία
του αρχαίου θεάτρου του Αµφιαρείου»
Στ. Μπένος, «Όταν οι πολίτες δηλώνουν «παρών» τότε όλα
µπορούν να συµβούν»

Συντονιστής Γ. Γιαµαρέλος
 
Θα  ακολουθήσει  διάλογος  µε  τους  φορείς  και  τους  πολίτες  και
επίσκεψη-ξενάγηση στο αρχαίο θέατρο του Αµφιαρείου.
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Dear Friends

We would like to inform you of a very interesting conference entitled
"Citizens’ time and the preservation of the ancient theatre at
Amphiareio",  which will  take place on Sunday 13 November  at
10.30 am at the Cultural Centre of Markopoulo in Oropos. A visit to 
the ancient theatre will take place following the conference.

 

Σας παρακαλούµε, εάν επιθυµείτε να λαµβάνετε χωρίς προβλήµατα το newsletter
του MOnuMENTA, να συµπληρώσετε τη διεύθυνσή info@monumenta.com στο
βιβλίο διευθύνσεων (address book) του προγράµµατος που χρησιµοποιείτε. Στην
περίπτωση που δεν επιθυµείτε να το λαµβάνετε µπορείτε να διαγραφείτε.

If you wish to receive our newsletter without any problems you could add the
info@monumenta.com in the address book of the program you use. In case you
don't wish to receive our newsletter click here to unsubscribe.
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