
  

   

  

  

 

"Μεζολόγγι - Πολςηεσνείο, 
Έξοδορ ππορ ηην Ελεςθεπία" 

     

  

   

  

Με κηα κεγάιε θαη άθξσο εληππσζηαθή έθζεζε πνπ δηνξγαλώλεη ν 

Κνηλσθειήο Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο «Διέξοδορ», μεθηλνύλ θαη θέηνο 

νη ΓΙΟΡΣΕ ΕΞΟΔΟΤ ζην Μεζολόγγι. 

  

Η έθζεζε πεξηιακβάλεη δεθάδεο ξύλινα γλςπηά ηοηεμικών μοπθών ζε 

ππεξθπζηθέο δηαζηάζεηο, θηηαγκέλα από ηα αποκαΐδια ηηρ 

πςππόληζηρ ηος Πολςηεσνείος ηος 1995 θαζώο θαη 

εθαηνληάδεο μικπά κεπαμικά (ηεπακόηερ) πποζώπων πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ ηελ Έμνδν ηνπ Μεζνινγγίνπ. 

  

Έξγα κε ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκό πνπ πεγάδεη από ηνλ Μεγάιν Χαιαζκό 

ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ηα ζπληξίκκηα ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

Έξγα θηηαγκέλα κε πόλν ςπρήο από ηα ρέξηα ηνπ κεγάινπ γιύπηε θαη 

νκόηηκνπ θαζεγεηή ηεο Σρνιήο θαιώλ Τερλώλ ηεο Αζήλαο 

Θεόδωπος Παπαγιάννη. 



 

Έξγα ελόο επαίζζεηνπ θαιιηηέρλε πνπ κε κπνξώληαο λα δήζεη αλάκεζα 

ζε αδηάθνξνπο αλζξώπνπο, ζε εκπξεζηέο θαη νηθνπεδνθάγνπο, 

δεκηνπξγεί ηελ δηθή ηνπ αληίδξαζε απέλαληη ζ΄έλα έζλνο πνπ κνηάδεη 

ππλσηηζκέλν ελώ ην εληππσζηαθό ζθεληθό ηεο εθζέζεσο ζπκπιεξώλεη 

ε δσγξάθνο 

ύνη Παπαγιάννη 

ρξσκαηίδνληαο ην ηνπίν ηνπ Μεζνινγγίνπ 

κε εμαηξεηηθνύο θαη ηδηαίηεξεο ηερλνηξνπίαο πίλαθέο ηεο. 

  

  

Γηα ηνλ Ιδπςηή θαη ηνπο ζςνεπγάηερ ηεο "Διεξόδος" ζα εηλαη ηδηαίηεξε 

ραξά λα ζαο ππνδερηνύλ ζηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο πνπ ζα γίλνπλ 

ην άββαηο 6 Αππιλίος 2019 

ζηηο 8 ην βπάδς 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ Ιζηοπικού ηεο Μοςζείος. 

  

Καηά ηα εησζόηα, ζηνλ ηδην ρώξν, ζα γίλεη από ηνλ Δήμαπσο ηεο Iεπήρ 

Πόληρ θαη ε θήξπμε ησλ 15ζήκεξσλ θαιιηηερληθώλ θαη πλεπκαηηθώλ 

εθδειώζεσλ γηα ηελ 193ε επέηεην ηεο Φξνπξάο ηεο Εμόδνπ ησλ 

Ειεύζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ. 

  

  

Η έθζεζε ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 26 Μαΐος θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζα είλαη θαζεκεξηλή 

(εθηόο Δεπηέξαο θαη Τξίηεο) από ηηο 11 ηο ππωί έσο ηε 1 ηο μεζημέπι θαη από 

ηηο 7.30 ηο απόγεςμα έσο ηηο 9.30 ηο βπάδς κε ειεύζεξε είζνδν, ελώ γηα 

νξγαλσκέλεο νκάδεο επηζθεπηώλ ή γηα εθπαηδεπηηθέο μελαγήζεηο ζρνιείσλ ε 

έθζεζε ζα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά θαη εθηόο σξαξίνπ κεηά από ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία κε ηελ κε ηελ γξακκαηεία ηνπ Μνπζείνπ (26310 51260 θαη 6976 

643610). 
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