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Ο θεσμός των Ημερών Αρχαιολογίας ξεκίνησε το 2010 από
τη Γαλλία, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού της
χώρας, υπό τον συντονισμό του National Institute for Preventive Archaeological Research (INRAP). Το 2020 επεκτάθηκε
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 2021 πραγματοποιήθηκαν
περισσότερες από 1.400 δράσεις σε 26 χώρες της Ευρώπης,
σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Σκοπός της διοργάνωσης
είναι η ευαισθητοποίηση και η εξοικείωση του ευρωπαϊκού
κοινού με όλες τις πτυχές της αρχαιολογίας, μέσα από
πρωτότυπες εκδηλώσεις, που θα δώσουν την ευκαιρία
σε οικογένειες, σχολεία, λάτρεις της ιστορίας και γενικά
κάθε ενδιαφερόμενο, να ανακαλύψουν την αρχαιολογική
κληρονομιά. Τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Ημερών
Αρχαιολογίας 2022 στην Κύπρο έχει αναλάβει η Κυπριακή
Εθνική Επιτροπή UNESCO.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | 15:00 - 15:45
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | 10:30 - 11:15

17 ΙΟΥΝΙΟΥ | 16:00 – 16:45

Λεβέντειος Πινακοθήκη

Λεβέντειος Πινακοθήκη

Ειδική ξενάγηση: Ιστορικά μνημεία της
Ελλάδας

Διαλογισμός με την Τέχνη

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν
στις συλλογές και να γνωρίσουν έργα Ελλήνων
και άλλων Ευρωπαίων καλλιτεχνών, οι οποίοι
αποτύπωσαν μέσα από τη δική τους τέχνη σημαντικά
ιστορικά μνημεία της Ελλάδας. Σκοπός είναι να
κατανοήσουν πώς τα αρχαία ερείπια αποτέλεσαν
πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες από τον 18ο
μέχρι και τον 20ό αιώνα.
Κρατήσεις απαραίτητες στο 22668838 ή
rsvp@leventisgallery.org

Προσκαλείστε σε ένα απόγευμα «Διαλογισμού με
την Τέχνη», εμπνευσμένο από το έργο του Στέφανου
Λάντζα, «Κίονας του Ναού του Ολυμπίου Διός» από
την Ελληνική Συλλογή της Λεβεντείου Πινακοθήκης.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια
μοναδική εμπειρία με στόχο να κατανοήσουν πώς
ένα έργο τέχνης μπορεί να μας βοηθήσει στη γαλήνη
της ψυχής μας, να ξαναχτίσουμε τις σκέψεις μας, να
νιώσουμε χαρά και ικανοποίηση, να ξυπνήσουμε τις
αισθήσεις μας.
Κρατήσεις απαραίτητες στο 22668838 ή
rsvp@leventisgallery.org

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | 18:30 – 19:30

17 ΙΟΥΝΙΟΥ | 19:00-20:30

Οίκημα ICOMOS

Βασιλικοί Τάφοι της αρχαίας
Ταμασσού και Βυζαντινό Μουσείο
Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασσού και
Ορεινή

Αποκαταστάσεις Μνημείων στην
Κύπρο από την ίδρυση του τμήματος
Αρχαιοτήτων το 1935 έως το 2005
Το κυπριακό τμήμα του ICOMOS, το Τμήμα
Αρχαιοτήτων και το ΕΤΕΚ προγραμματίζουν διάλεξη
με θέμα «Αποκαταστάσεις Μνημείων στην Κύπρο
από την ίδρυση του τμήματος Αρχαιοτήτων το
1935 έως το 2005» από την Δρα ‘Ελενα Λυμπουρή
Κοζάκου (Αρχιτέκτονας Ερευνήτρια, Διδάσκουσα στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Τμήμα Αρχιτεκτονικής
«Συντήρηση και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς»). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στο οίκημα του ICOMOS (οδός Περσέως 1, 1016
Λευκωσία πίσω από το υδραγωγείο Συλικτάρη και το
άγαλμα Ελευθερίας.
www.icomos.org.cy

Ειδική Ξενάγηση
Το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων διοργανώνουν ξενάγηση στο χωριό Πολιτικό
και ακολούθως στο Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς
Μητροπόλεως Ταμασσού και Ορεινής στο χωριό
Επισκοπειό. Αναχώρηση λεωφορείου από Λάρνακα
(Γραφείο Πληροφοριών Υφυπουργείου Τουρισμού)
στις 18:00.
Κρατήσεις απαραίτητες για το λεωφορείο στο 22691222 ή
andritomasidou@visitcyprus.com μέχρι 15 Ιουνίου

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | 10:30-12:00

18 ΙΟΥΝΙΟΥ | 10:00 - 13:00

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο
Λευκωσίας

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Μικροί αρχαιολόγοι… σε δράση!

Ιστορία και Αρχαιολογία για όλους!

Τι κρύβει το γυάλινο πάτωμα του Μουσείου; Πώς
βρέθηκαν τα αρχαία αντικείμενα στο ισόγειο και τι
τελικά σημαίνει «αρχαίο»; Πόσο καιρό βρίσκονται
εδώ; Και πώς άντεξαν τόσα χρόνια; Τι σχέση έχει ένας
αρχαιολόγος με το Μουσείο μας; Άραγε μπορώ να
γίνω κι εγώ κάποτε αρχαιολόγος;

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου και τον
Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων διοργανώνουν
εκδήλωση που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά
σχολικής ηλικίας, με κάποιες δραστηριότητες και
για μεγάλους. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ξεναγήσεις
(μεταξύ των ωρών 10:00-13:00) στις μουσειακές
συλλογές και στην έκθεση «Το ‘21 Αλλιώς» με φιγούρες
και διοράματα Playmobil από τον έφορο του ΠΙΤΚ.
Επιπλέον, μέσω ενός διαδραστικού εργαστηρίου
«Επιτρέψτε μου να συστηθώ: αρχαιολόγος»,
τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία μέσα από ένα
ταξίδι στο χρόνο, να γνωρίσουν την επιστήμη της
αρχαιολογίας, της αρχαίας κεραμικής τεχνολογίας
και της βιοαρχαιολογίας με κατασκευές και μελέτη
αρχαίων οστών και σπόρων.

Απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω και σε άλλα
ερωτήματα θα δώσει το ξεχωριστό αυτό ραντεβού με
την ιστορία, όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία
να συνομιλήσουν με μία αρχαιολόγο, να της κάνουν
ερωτήσεις και να ακούσουν όσα συναρπαστικά έχει
να τους αφηγηθεί για ανασκαφές, εξερευνήσεις και…
«αρχαιοπεριπέτειες». Θα δουν από κοντά αντικείμενα
που σχετίζονται με την αρχαία Λευκωσία και μέσα από
το ειδικό εργαστήριο αρχαιολογίας θα ανακαλύψουν…
τον αρχαιολόγο που κρύβεται μέσα τους!
Για παιδιά 7-12 χρονών
Συμμετοχή δωρεάν - Κρατήσεις απαραίτητες:
education@leventismuseum.org.cy, 22661475 (εσωτ. 106)

Πληροφορίες: 22128175

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | 11:00-12:00

18 ΙΟΥΝΙΟΥ | 18:30-21:00

Ινστιτούτο Κύπρου
Novel Technologies Laboratory

Αρχαιολογικός χώρος Ιδαλίου
και τοπικό αρχαιολογικό μουσείο

Διεπιστημονική έρευνα στις τοιχογραφημένες εκκλησίες του Τροόδους:
Ψηφιακές και δενδροχρονολογικές
προσεγγίσεις

Ειδική Ξενάγηση

Το Ινστιτούτο Κύπρου και το Τμήμα Αρχαιοτήτων
διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα την ψηφιακή
τεκμηρίωση και τις δενδροχρονολογικές μελέτες των
δέκα εκκλησιών που είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και βρίσκονται
στην περιοχή του Τροόδους. Η διάλεξη θα διαφωτίσει
το κοινό για τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά
των θρησκευτικών ναών και τη δυνατότητα της
δενδροχρονολογικής μεθόδου να συμβάλει στη
χρονολόγηση της ξύλινης κληρονομιάς τους με την
μέτρηση των δακτυλίων των δέντρων. Η σύντομη
παρουσίαση της μεθόδου και των προκαταρκτικών
αποτελεσμάτων θα παρέχει μια επισκόπηση των
προσπαθειών μας να επανεξετάσουμε την ιστορία και
την αρχαιολογία σημαντικών μνημείων με τη βοήθεια
της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Πληροφορίες: d.abate@cyi.ac.cy ή στο 22208754

Το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων διοργανώνουν ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο Ιδαλίου και στο τοπικό αρχαιολογικό μουσείο
(ώρα 18:30). Θα ακολουθήσει μουσικό δρώμενο
από κλιμάκιο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
(ώρα 20:00). Αναχώρηση λεωφορείου από Λεμεσό
στις 17:00 (Γραφείο Πληροφοριών Υφυπουργείο
Τουρισμού - Δασούδι).
Κρατήσεις απαραίτητες για το λεωφορείο στο 22691222 ή
andritomasidou@visitcyprus.com μέχρι την Τετάρτη
15 Ιουνίου

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ | 10:00 - 12:15

19 ΙΟΥΝΙΟΥ | 18:00 – 20:00

Θέση Κίτιον - Καθαρή και
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας
Λάρνακας

Αρχαιολογικός Χώρος Μάλλουρα –
Αθηένου

Ειδική Ξενάγηση
Το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων διοργανώνουν ξενάγηση στη θέση Κίτιον
- Καθαρή (ώρα 10:00 π.μ.) και στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας (ώρα 11:15 π.μ.).
Αναχώρηση λεωφορείου από Λευκωσία (Κέντρο
Χειροτεχνίας Κύπρου) στις 09:00 π.μ. Για τις θέσεις
στο λεωφορείο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Κρατήσεις απαραίτητες για το λεωφορείο στο 22691222 ή
andritomasidou@visitcyprus.com μέχρι την Τετάρτη
15 Ιουνίου

Ραντεβού στον αρχαιολογικό χώρο
Μάλλουρα - Αθηένου!
Ο Δήμος Αθηένου, το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο
Αθηένου και το πρόγραμμα ‘Athienou Archaeological Project’ διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο
«Ραντεβού στον αρχαιολογικό χώρο Μάλλουρα Αθηένου!». Η δράση θα ξεκινήσει στις 18:00 με μια
ποδηλατική διαδρομή, με σημείο αφετηρίας το
Γυμνάσιο Αθηένου. Οι ποδηλάτες θα απολαύσουν
μια ωραία διαδρομή ανάμεσα σε γεωργικά τοπία και
θα καταλήξουν στον αρχαιολογικό χώρο Μάλλουρα
– Αθηένου. Ο Δήμαρχος Αθηένου θα χαιρετίσει
την εκδήλωση και, ακολούθως, ο Διευθυντής του
προγράμματος ‘Athienou Archaeological Project’
Δρ Μιχάλης Τουμάζου θα παρουσιάσει τον χώρο,
την ιστορία που διαδραμάτισε από την Ύστερη
Γεωμετρική Εποχή μέχρι την Τουρκοκρατία, τις
ανασκαφές και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν
από διάφορες ομάδες.
Πληροφορίες: 24524002, 24811370)
www.athienou.org.cy/
www.athienoumuseum.org.cy

Συντονισμός:

Διοργανωτές:

