ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

«Εικόνες της πόλης στον χρόνο»

ΛΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Μια υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας
για την πόλη της Ηγουμενίτσας

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΛΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ:

Θεοδώρα Λάζου, ιστορικός - Αντωνία Τζωρτζάτου, αρχαιολόγος
Κασσιανή Λάζαρη - Βασιλική Λάμπρου, αρχαιολόγοι
Γενική επιμέλεια: Γεώργιος Ρήγινος, αρχαιολόγος - Αναπλ. Προϊστάμενος
Μιχάλης Πασιάκος, Πρόεδρος Κέντρου Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας
Ελένη Πιτούλη, Νομικός, Κοινωνιολόγος-Πολιτικός Επιστήμων

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

φωτογραφικό αρχείο Π.Ε.Δ. Ηπείρου-πρώην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Θεσπρωτίας
αρχείο Κ.Ι.ΜΕ.ΘΕ. — αρχείο Πιτούλη
φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ — αρχείο Στέφανου Στουρνάρα
αρχείο Νικόλαος Μπρέστας — αρχείο ΛΒ΄ ΕΠΚΑ
έντυπες και διαδικτυακές πηγές
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Με τη συνεργασία: Αφροδίτη Πιτούλη, αρχιτέκτων, Δημήτριος Δρίζης,
γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας

φωτ. Σπ. Μελετζής

φωτ. Σπ. Μελετζής

Πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας
27 ~ 29 Σεπτεμβρίου 2013

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
30 Σεπτεμβρίου ~ 31 Οκτωβρίου 2013

ης

28 Οκτωβρίου 2, 461 00 - Ηγουμενίτσα
Τ: +30 2665 0 28539, 21417
F: +30 2665 0 25133
e-mail:lbepka@culture.gr

Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού για τις Ευρωπαϊκές
Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς που, για τη διετία 2013-2014,
είναι αφιερωμένες στη θεματική “Τα πρόσωπα του Χρόνου”

φωτ. Γ. Βαφιαδιάκης

Μέσα από φωτογραφίες και πληροφοριακό υλικό, η έκθεση ιχνηλατεί τις
αλλαγές που έχει επιφέρει ο χρόνος στο αστικό τοπίο, όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τον φακό επώνυμων φωτογράφων (Σπύρος Μελετζής, Δημήτρης
Παπαδήμος, Αναστάσιος Γ. Ρούμπης, Γεώργιος Βαφιαδάκης, Νικόλαος
Στουρνάρας κ.ά.), αλλά και σε φωτογραφίες κατοίκων της πόλης μας που
θέλησαν να απαθανατίσουν τη στιγμή και, μαζί, τη μαγεία ενός κόσμου που
χάνεται.
Φωτογραφίες αναμνηστικές ή τυχαίες λήψεις που έχει απαθανατίσει ο φακός
με αφορμή κάποιες στιγμές σχόλης ή σκληρής δουλειάς. Συνήθειες καθημερινές, γιορτές, επετειακές εκδηλώσεις, επισκέψεις επωνύμων ζωντανεύουν το
παρελθόν και χρωματίζουν την πόλη.

ΙΕΤ

φωτ. αρχείο ΠΕΔ. Ηπείρου
φωτ. Σπ. Μελετζής

φωτ. Δη
μ. Παπα
δήμος

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε το κοινό να συνδράμει την προσπάθειά μας για
συγκέντρωση και καταγραφή νέου υλικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί,
μελλοντικά, στη δημιουργία ενός ψηφιακού λευκώματος με θέμα την
ιστορία της πόλης της Ηγουμενίτσας.
Το εν λόγω λεύκωμα θα είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου και θα
αποτελεί μία ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία και στα διαφορετικά
πρόσωπα της πόλης μας μέσα στον χρόνο.

αρχείο Στ. Στουρνάρα

Στον ίδιο τόπο γενιές και γενιές
μοιράζονται τις ζωές τους, τις φιλοδοξίες τους και τις εμπειρίες τους,
αφήνοντας τα ίχνη τους πάνω στον
χώρο ο οποίος μεταβάλλεται ή
αντικαθίσταται προκειμένου να
προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις
επιθυμίες των ανθρώπων.

φωτ. αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

Εικόνες της πόλης, με το λιμάνι, τους δρόμους, τις παλιές γειτονιές, αλλά και
των ανθρώπων της που αποτύπωσαν τις θεατές και αθέατες στιγμές τους πάνω
σε ασπρόμαυρο φόντο. Μια έκθεση - αφορμή για να μοιραστούμε εικόνες,
αναμνήσεις, αφηγήσεις και μαρτυρίες, να ανακαλέσουμε θύμησες, να
ξαναγνωρίσουμε τη μικρή μας πόλη.

ο ΕΛΙΑ-Μ

φωτ. Σπ. Μελετζής

Απώτερος στόχος της δράσης είναι η καταγραφή, αποτύπωση και αξιοποίηση της συλλογικής μνήμης της πόλης της Ηγουμενίτσας, μιας πόλης που,
στο πέρασμα του χρόνου, έχει υποστεί μεγάλες μεταβολές του φυσικού και
δομημένου χώρου της.

φωτ. αρχεί

φωτ. αρχείο ΠΕΔ. Ηπείρου

«Εικόνες της πόλης στον χρόνο»

φωτ. Ν. Στουρνάρας

«...Άσχημη πόλη, όλο μπετόν» λένε μερικοί,
αλλά εμένα μου φαίνεται πανέμορφη.
Δεν σταθμίζεται αυτή η αγάπη με την εμφάνιση, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα
συγγενικά μας πρόσωπα. Εξάλλου έχει και
όμορφα μέρη, αρκεί να 'χεις μάτια. ...»
Σωτήρης Δημητρίου, Αππία-Εγνατία

