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Συντελεστές

Οργάνωση - Συντονισμός: 
Πολυξένη Αδάμ Βελένη, αρχαιολόγος-θεατρολόγος, Διευθύντρια ΑΜΘ, 
Μαρία Τσιμά, ηθοποιός, Αναπληρώτρια Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΚΘΒΕ, 
Στυλιάνα Γκαλινίκη, αρχαιολόγος ΑΜΘ, Εύα Κουμανδράκη, διοικητικός ΚΘΒΕ

Δημόσιες σχέσεις (ΑΜΘ): Κατερίνα Μπεχτσή, αρχαιολόγος, Ευθυμία Ιωαννίδου, διοι-
κητικός 

Γραφιστική επιμέλεια (ΑΜΘ): Ρωξάνη Βλαχοπούλου, γραφίστρια

Τεχνική Υποστήριξη (ΑΜΘ): Αριστείδης Μυτάκος, Προϊστάμενος Τμήματος Διοικ.-
Οικον.-Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας & Φύλαξης, Αγγελική Μονέδα, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός, Στέλιος Καραμπίκας, αρχιτεχνίτης, Τρύφων Αβραμίκας, ηλεκτρολόγος, 
Γεωργία-Ιωάννα Παπουτσή, μαρμαροτεχνίτρια, Ευάγγελος Αποστόλου, Αθανάσιος 
Τραγανός, Κατερίνα Φάκκα καθαριστές 

Τεχνική Υποστήριξη ήχου (ΚΘΒΕ): Ευάγγελος Καρκαλίνης

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την αγαστή συνεργασία του φυλακτικού 
προσωπικού του ΑΜΘ. 

Ευχαριστούμε θερμά την ποιήτρια Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, 
καθώς και τους εκδοτικούς οίκους Νησίδες, Μεταίχμιο, Νεφέλη, Κέδρος, Καστανιώτης, 
Ιανός,  τα περιοδικά Θεσσαλονικέων Πόλις, Σύγχρονα Θέματα, Αρχαιολογία & Τέχνες 
για την εμπιστοσύνη και την παραχώρηση άδειας χρήσης των κειμένων.

Χορηγοί επικοινωνίας

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 12:30



Δρώντα μνημεία: το μουσείο “ερμηνεύει” την πόλη

Θεατρικό δρώμενο σε τρεις πράξεις γύρω από την ιστορία της εύρεσης 
και διαχείρισης αρχαιοτήτων που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης. Πρωταγωνιστούν μορφές από τη ζωή της πόλης: αρχαιολόγοι, 
δημοσιογράφοι, κάτοικοι, λογοτέχνες, αλλά και οι ίδιες οι αρχαιότητες. 
Το δρώμενο βασίζεται σε μία πρωτότυπη σύνθεση ποικίλων γραφών της 
Θεσσαλονίκης: αρχαιολογικές αναφορές, επιστημονικές μελέτες, υπηρεσιακά 
έγγραφα, δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, πεζογραφήματα και ποιήματα, και 
μέσα από αυτά εμβληματικές μορφές της αρχαιολογίας και της λογοτεχνίας, 
συνομιλούν αποκαλύπτοντας τη διαχρονική δυναμική των αρχαιοτήτων στη 
μνήμη και την εμπειρία της πόλης.

•	 1η πράξη: Εραστές της πέτρας

Το 1929, στην οδό Λαγκαδά αποκαλύπτεται η αττική σαρκοφάγος 
ρωμαϊκών χρόνων που σήμερα “υποδέχεται” τους επισκέπτες του μουσείου 
εκτεθειμένη στα αριστερά της εισόδου του. Οι δημοσιογράφοι καλύπτουν το 
γεγονός με εκτενή ρεπορτάζ. Ο έφορος αρχαιοτήτων ζητά από το υπουργείο 
τη χρηματοδότηση της ανασκαφής. Οι κάτοικοι ανησυχούν για την τύχη αυ-
τής και άλλων παρόμοιων σαρκοφάγων που έρχονται στο φως. Ο λογοτέχνης 
αναπολεί μία άλλη σαρκοφάγο. Ανάμεσά τους, οι εραστές…

•	 2η πράξη: Παρακαλώ, πείτε στην κυρία Πελεκανίδου ότι την ψάχνουν!

Το μεγάλο ταξίδι του ρωμαϊκού γυναικείου αγάλματος στον τύπο της 
«μικρής Ηρακλειώτισσας», από τον εντοπισμό τους στην Αρχαία Αγορά της 
Θεσσαλονίκης, την απόκρυψή του στα κρησφύγετα των Ναζί την περίοδο 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έως τον επαναπατρισμό του μετά τη λήξη 
του πολέμου. Κάποιος, όμως, ακόμη το αναζητά στη μόνιμη έκθεση του 
μουσείου «Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Μητρόπολις»…

•	 3η πράξη: Τι πανάρχαιος θάνατος!

Η ανασκαφή των τάφων του Δερβενίου το 1962 και ο εντοπισμός του 
κρατήρα και του παπύρου. Όμως, η συναρπαστική ανακάλυψη σημαδεύτηκε 
από μία απρόσμενη θλίψη! Αλλά, η ζωή συνεχίζεται… 

Σκηνοθετική επιμέλεια: Κική Στρατάκη

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Αίγλη Κατσίκη, Γιάννης Μαστρογιάννης (βιολί), Ιωάννα 
Παγιατάκη, Λίλιαν Παλάντζα, Ρούλα Παντελίδου, Γιάννης Πανώριος. 

Επιλογή κειμένων και σύνθεση: Στυλιάνα Γκαλινίκη

Κείμενα για τη σύνθεση του δρώμενου

1η Πράξη

-Ιστορικό Αρχείο Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ), έγγραφα έτους 1929
-Εφημερίδα Μακεδονία, 7.11.1929, 14.11.1929 
-Γιώργος Ιωάννου, «Η σαρκοφάγος», Σαρκοφάγος, Κέδρος, 1985
-Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Τσαϊράδα», Ποιήματα, Ιανός, 2014, 7η έκδοση)
-Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, «Έρημος έρωτας», Σεντόνια της αγρύπνιας, Μεταίχμιο, 
2001, «Ανθρώπινη πολιτεία» [Διασταυρώσεις, 1965] «Παντομίμα» [Τα επακόλουθα, 
1978], Επιλογές και σύνολα. Ποιήματα (1965-1995), επιμ. Β. Τομανάς, Νησίδες, 2001, 
«Η πόλη πάντα», Σαλκίμ, Νεφέλη, 2001

2η Πράξη

-Ιστορικό Αρχείο ΑΜΘ, έγγραφα των ετών 1946, 1948
-Στυλιανός Πελεκανίδης, «Άγαλμα γυναίκας της υστερινής αρχαιότητας από τη  Θεσσα-
λονίκη», [BCH 73 (1949)], Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσα. Μελέτες για την  
αρχαία Θεσσαλονίκη, 1985 (επιμ. Π. Αδάμ-Βελένη), 351-363
-Ελευθερία Ακριβοπούλου, «Στα ίχνη ενός αγάλματος. Από τη φωτογραφία στο 
αντικείμενο», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 132-133 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016), 88-101
-Ευτέρπη Μαρκή, «Η ιστορία ενός αγάλματος», Θεσσαλονικέων Πόλις, τχ. 14 (2004), 
114-119
- Γιώργος Ιωάννου, «Τα Καμένα», Για ένα φιλότιμο, Κέδρος, 1980, 15η έκδοση
-Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, «XIII» και «III» [Τα τοπία που είδα, 1975], Επιλογές και  
σύνολα. Ποιήματα (1965-1995), επιμ. Β. Τομανάς, Νησίδες, 2001 
-Pablo Neruda, «Κάποια κούραση», Εστραβαγάριο, Καστανιώτης 2017

3η Πράξη

-Ιστορικό Αρχείο ΑΜΘ, έγγραφα του 1962.
-Μακεδονία, 18.1.1962 -19.1.1962, 9.2.1962
-Χαράλαμπος Μακαρόνας, «Αρχαιότητες και μνημεία Κεντρικής Μακεδονίας. Το νέον 
Μουσείον Θεσσαλονίκης, Τάφοι παρά το Δερβένι Θεσσαλονίκης», Αρχαιολογικόν  
Δελτίον, τ. 18 (1963), Μέρος Β’ 2-Χρονικά, Αθήνα 1965, 193-196.
-Πέτρος Θέμελης (συνέντευξη), «Το χώμα κρατά όλες τις πληροφορίες μέσα του»,  
Αρχαιολογία και Τέχνες, 25.11.2015, http://www.archaiologia.gr 
-Κυριάκος Τσαντσάνογλου, Ο Πάπυρος του Δερβενίου, Υπουργείο Πολιτισμού και  
Αθλητισμού, 2013
-Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, «Θρήνος» [Περίπτωση σιωπής, 1968], Επιλογές και 
Σύνολα. Ποιήματα (1965-1995), επιμ. Β. Τομανάς, Νησίδες, 2001
-Κωστής Παλαμάς, «Ορφικὸς Ύμνος» [Η ασάλευτη ζωή, 1904] και «Ο θάνατος των Αρχα
ίων» [Ο δωδεκάλογος του γύφτου, 1907] 




