ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΟΔΕΤΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ
ΣΑ ΥΑΝΙΑ 4 - 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ
1.- Γενικά
Σηα πιαίζηα ελόο Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο Σηθειίαο έρεη δεκηνπξγεζεί ην «Γίθηπν ησλ
θνξέσλ ηεο Μεζνγείνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Μεζνγείνπ». Απνηέιεζκα ήηαλ
λα δεκηνπξγεζεί ε πεξηνδεύνπζα δηεζλήο έθζεζε «Οη δξόκνη ηεο ζάιαζζαο» πνπ εγθαηλίαζε ηελ πεξηνδεία ζηηο
18 Ινπλίνπ ζην Παιέξκν (Τεξαζίλη) ηεο Σηθειίαο γηα λα ηαμηδέςεη ζηε ζπλέρεηα ζε δέθα πόιεηο ηεο Μεζνγείνπ
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ζηα Χαληά.
2.- Οργανωηικά
Φνξέαο νξγαλσηήο είλαη ην Μνπζείν ηεο Σηθειίαο (Museo Regionale, Palazzo d' Aumale- Terrasini Palermo)
από ην νπνίν μεθίλεζε ε πξσηνβνπιία απηή. Σπκκεηέρνπλ εμήληα πέληε Μνπζεία ηεο Μεζνγείνπ, κεηαμύ ησλ
νπνίσλ θαη ην Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο. Φηινμελώλ Φνξέαο γηα ηα Χαληά είλαη ην Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
ελώ ε Έθζεζε ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Χαλίσλ.
3.-κοπός ηης Έκθεζης είλαη κηα ζύλζεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Μεζνγείνπ απ` όιεο ηηο πιεπξέο δειαδή
γεσινγηθήο, αξραηνινγηθήο, ηζηνξηθήο θαη ιανγξαθηθήο ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία κε ηα
πνιπκέζα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο.
4.-Περιγραθή ηης Έκθεζης
Χσξίδεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο:
1) Τν δίθηπν (εηζαγσγή ζηελ έθζεζε): Ο θάζε θόκβνο ηνπ Γηθηύνπ γίλεηαη αληηθείκελν ζε έλα εηδηθό
«παξάζπξν» ηνπ θπβεξλνρώξνπ (web site) κε άκεζε πξόζβαζε ηνπ θνηλνύ ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο πνπ
βξίζθνληαη εζσηεξηθά ζην κηθξό πξνζάιακν ηεο έθζεζεο. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε εηζαγσγή ζηελ πεξηνδηθή
έθζεζε.
2) Τν άιιν πξόζσπν ηνπ νπξαλνύ: Γεσινγία, βηνινγία, κεηεσξνινγία θαη θπζηθόο θόζκνο.
3) Τα παηρλίδηα ησλ αληαιιαγώλ: Φξνύξηα, κεηαθνξηθά πινία, νηθνλνκία, λνκνζεζία αλαδεηθλύνπλ ην
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ειεπζεξία ησλ δξόκσλ ηεο ζάιαζζαο γηα ηε δηαθίλεζε πξντόλησλ θαη αλζξώπσλ.
4) Οη γλώζεηο ησλ ρεξηώλ: Ναππεγηθή, ηερλνινγία, ςάξεκα, εμόξπμε νξπθηώλ θαη δηαηξνθή. Η δξαζηεξηόηεηα,
ηα κέζα θαη νη ηερληθέο ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζαιαζζίσλ πεγώλ, ηνπ δσηθνύ θαη
νξπθηνύ πινύηνπ από ηνπο παξάθηηνπο πιεζπζκνύο ζηε δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο.
5) Η δύλακε ησλ ζπκβόισλ: Τέρλε θαη κηθξνηερλία, ζξεζθεπηηθόηεηα θαη ηειεηνπξγία, γιώζζεο θαη θσδηθνί
θ.ι.π.
6) «Nautilus»: Μηα βηβιηνζήθε πνιπκέζσλ, κηα εγθπθινπαίδεηα ηεο ζάιαζζαο. Αο θαληαζηνύκε κηα
βηβιηνζήθε ηνπ Κάπηαηλ Νέκσ ηνπ Ινπιίνπ Βεξλ, κέζα ζην ππνβξύρηό ηνπ πνπ ηαμηδεύεη ζηηο ζαιαζζηλέο
αβύζζνπο. Δδώ ζπγθεληξώλνληαη όιεο νη γλώζεηο πνπ έρνπλ κείλεη παξαθαηαζήθε ζηελ ίδηα ηε Μεζόγεην.
7) Τνκέαο εθζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ: Σε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνύκελνπο ηνκείο όπνπ όια ηα εθζέκαηα
παξνπζηάδνληαη κε ςεθηαθέο απεηθνλίζεηο εδώ ην θάζε θηινμελώλ Μνπζείν ζα παξνπζηάδεη κέξνο ησλ
εθζεκάησλ ηνπ ζρεηηθώλ κε ην αληηθείκελν.

Έηζη ην Νασηικό Μοσζείο Κρήηης ζα παξνπζηάζεη:
1) Αρταία Νασπηγική
Τν Μηλσηθό πινίν κε ηα πεηξακαηηθά κνληέια θαη θσηνγξαθηθή έθζεζε κε ηηο θάζεηο ηεο λαππεγηθήο θαη ηνπ
πεηξακαηηθνύ πινπ.
2) Παραδοζιακή Νασπηγική
Βάξθεο παξαδνζηαθέο κε ηηο ηζηηνθνξίεο ηνπο, κνληέια θαη ηξόπνη λαππήγεζεο από ηνπο θαξαβνκαξαγθνύο.
5.- Σα εγκαίνια και λειηοσργία ηης έκθεζης ζηα Υανιά
α.- Η εθδήισζε ησλ εγθαηλίσλ ζα γίλεη ην Σάββαην 4 Απγνύζηνπ θαη ώξα 19:00 ζηνλ ρώξν έμσ από ην Νεώξην
ηνπ Μνro ζην παιαηό ιηκάλη (αλαηνιηθή ιεθάλε). Θα αθνινπζήζεη μελάγεζε. Η ζπκκεηνρή ζηελ εθδήισζε
είλαη ειεύζεξε. β.- Η Έθζεζε ζα ιεηηνπξγεί θαηά ην δηάζηεκα 4 -31 Απγνύζηνπ θαζεκεξηλά (θαη ηηο Κπξηαθέο)
10:00 - 14:00 θαη 19:00 -22:30.
6.- Η περιοδεία ηης Έκθεζης
Άξρηζε από ην Παιέξκν ηεο Σηθειίαο θαη αθνινύζεζε ν Πεηξαηάο (Ναπηηθό Μνπζείν Διιάδνο). Μεηά ηα Χαληά
ζα αθνινπζήζνπλ θαηά ζεηξά Πηξάλ (Σινβελία), Βελεηία, Γέλνβα, Νάπνιε, Βαξθειώλε, Αιηθάληε, Γηβξαιηάξ,
Μαζζαιία.

