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υμμετϋχοντασ ςτον εορταςμό των Ευρωπαώκών Ημερών Πολιτιςτικόσ
Κληρονομιϊσ (ΕΗΠΚ) 2020, με θϋμα "Πολιτιςτικό Κληρονομιϊ και Εκπαύδευςη: δια
βύου μϊθηςη", η Εφορεύα Αρχαιοτότων Πρϋβεζασ δημιούργηςε ϋνα ψηφιακό
λεύκωμα αφιερωμϋνο ςτη Νικόπολη και τα μνημεύα τησ.

Διαθϋςιμο εδώ: https://online.pubhtml5.com/xjzp/xtgh/

"Με το βλϋμμα ςτη Νικόπολη" γύνεται μύα προςπϊθεια οργϊνωςησ και
παρουςύαςησ ενόσ πλούςιου ςε όγκο και ςε μορφό (φωτογραφύεσ, ϋργα
ζωγραφικόσ, δημοςιεύματα ςτον τύπο, ςχϋδια, ποιόματα, ντοκιμαντϋρ) υλικού,
που μασ απϋςτειλαν - ανταποκρινόμενοι ςτην πρόςκληςη μασ- το ευρύ κοινό και
επύςημοι φορεύσ τησ τοπικόσ και ευρύτερησ κοινωνύασ.

Περιςςότερεσ από 120 εικόνεσ, που καλύπτουν χρονικϊ μύα μεγϊλη χρονικό
περύοδο από το 1780 ϋωσ και ςόμερα, αφηγούνται μικρϋσ "ιςτορύεσ" για τα
μνημεύα τησ Νικόπολησ αλλϊ και την πόλη τησ Πρϋβεζασ. ασ προςκαλούμε να τισ
διαβϊςετε.

ασ ενημερώνουμε, τϋλοσ, ότι η πρόςκληςό μασ για αποςτολό υλικού παραμϋνει
ανοιχτό (e-mail: amnicopolis@gmail.com). τόχοσ μασ εύναι η δημιουργύα ενόσ
ψηφιακού αρχεύου για τη Νικόπολη προςβϊςιμο ςε όλουσ και η οργϊνωςη -όταν
οι ςυνθόκεσ το επιτρϋψουν- περιοδικόσ ϋκθεςησ ςτο χώρο του μουςεύου.

το πλαύςιο αυτό, περιμϋνουμε τισ παρατηρόςεισ, τα ςχόλια και τισ προτϊςεισ
ςασ.

Εκφρϊζουμε ειλικρινεύσ ευχαριςτύεσ ςε όλουσ, όςοι ανταποκριθόκατε με την
ευγενικό αποςτολό και παραχώρηςη χρόςησ υλικού:
Artifactory, ΓΑΚ Πρϋβεζασ - πύροσ κλαβενύτησ, Δόμοσ Πρϋβεζασ - Σμόμα
Πολιτιςμού, Δημοτικό Βιβλιοθόκη Πρϋβεζασ, Εν Αθόναισ Αρχαιολογικό Εταιρεύα,
ΕΡΣ- Αρχεύο, Ίδρυμα Ακτύα Νικόπολισ - Νύκοσ Καρϊμπελασ, Ίδρυμα Ωνϊςη,
Ιταλικό Αρχαιολογικό χολό
πύροσ Βαγγελϊκησ, Νικόλαοσ Γιαννούλησ, Χαρϊλαμποσ Γκούβασ, Μαρύα Ζιϊκα,
Ιωςόφ Ζιώγασ, Παραςκευό Θεοχαροπούλου, Αθηνϊ Κωνςταντϊκη, Κωνςταντύνοσ
Λογοθϋτησ, Έφη Μϊνου, Θεοφϊνησ Ματςόπουλοσ, Πϊνοσ Μουρεζύνησ, William
Murray, πύροσ Ντούςκοσ, Αθανϊςιοσ Παπαθαναςύου, Ευϊγγελοσ Παυλύδησ,
Λϋανδροσ παρτιώτησ, Αθηνϊ Σςιϊτςου, Ευγενύα Χαλκιϊ.

ασ υπενθυμύζουμε, ότι 26-27 επτεμβρύου 2020 η εύςοδοσ ςτο Αρχαιολογικό
Μουςεύο και τον Αρχαιολογικό χώρο Νικόπολησ, το Νεκρομαντεύο, την Καςςώπη
και το Κϊςτρο τησ Πϊργασ εύναι ελεύθερη.
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