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Έκθεση φωτογραφίας του Αχιλλέα Νάσιου 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας   
11 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Από την Παρασκευή 11 Ιουλίου έως και το Σάββατο 2 Αυγούστου 2014, η ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών 

& Κλασικών Αρχαιοτήτων θα φιλοξενεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας την έκθεση 

φωτογραφίας του εικαστικού Αχιλλέα Νάσιου με τίτλο “Μνήμες”.  

Για τις φωτογραφίες της έκθεσης, στα ερείπια της Παλιάς Σαγιάδας, γράφει ο Αχιλλέας Νάσιος:  

«Από τα μέρη ετούτα, καθώς η μοίρα το ’φερε, έλειψα καιρό. Ακόμη κι όταν γύρισα στα “πάτρια”, 

με κράταγε η δουλειά μου στην Αθήνα. Πάντα μ’ ενδιέφεραν τόποι απάτητοι, που φωτογράφος άλλος 

πρώτος δεν τους “μάτιασε” ποτέ. Έτσι μόλις μου δίνονταν οι ευκαιρίες μες στα χρόνια, τριγύρναγα 

στον κάμπο της Λυγιάς και στη Βατάτσα και παρακεί, σιγά σιγά ως τη Σαγιάδα. Εκεί συνάντησα τον 

Μιχάλη Πασιάκο το 1999 πρώτη φορά να αφηγείται για μια πόλη ακατοίκητη, σπουδαία κάποτε, 

ερείπιο ξεχασμένο πλέον. 

Το βλέμμα του μου ’δειξε κατά πάνω. Το βουνό… 

Θυμάμαι την έκπληξή μου όταν πρωτοαντίκρισα περίφημα αρχιτεκτονήματα ανάμεσα στη βλάστηση 

να αγωνίζονται να κρατηθούν όσο μπορούνε πιο μακριά απ’ την αφάνεια. Του κάκου. Οι πέτρες 

χαμογέλασαν ευγενικά στη φωτογραφία. 

Πήγαμε κάμποσες φορές επάνω, κάναμε και έκθεση με εκείνες τις φωτογραφίες μέσα στα ίδια τα 

χαλάσματα κι ερχότανε γερόντοι, στέκονταν μπροστά σε μιαν εικόνα κι αφηγούνταν τα αξέχαστα της 

εποχής όταν η πόλη ήταν ακόμα ζωντανή. Κι όλοι όσοι τύχαινε ν’ ακούν, χαμογελούσανε αόριστα, 

μισόκλειναν τα μάτια λες και ταξίδευαν κι εκείνοι, εκεί πίσω, στη μνήμη την απάτητη!» 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 στις 21.30. Θα 

ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με τίτλο «Από της λήθης την πηγή», ένα μελωδικό παραμύθι μέσα 

από 13 τραγούδια σε στίχους και μουσική του Αχιλλέα Νάσιου. 

Η είσοδος στην έκθεση θα είναι ελεύθερη για το κοινό 

Ωράριο Λειτουργίας Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας : Τρίτη έως Κυριακή: 8.00-15.00 / Δευτέρα: κλειστό 
Πληροφορίες: T.: +30 26650 28539, 21417 / F.: +30 2665 0 25133 / e-mail: amig@culture.gr & lbepka@culture.gr 

website:igoumenitsamuseum.gr 
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