Οι Γιορτές Εξόδου τελείωσαν - Η έκθεση συνεχίζεται
Σάββατο, 21 Απρίλιος 2012 13:01

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου στο Μεσολόγγι, η ιστορική έκθεση
"Η Έξοδος στην Διέξοδο" που παρουσιάζεται στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου της
Διεξόδου, στα πλαίσια των Γιορτών Εξόδου 2012, του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Την έκθεση, μέχρι σήμερα, έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες από όλη
την Ελλάδα, ενώ μεταξύ των υψηλών επισκεπτών της περιλαμβάνεται η Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου, κυρία Ρένα Ασημακοπούλου, η οποία εκφράστηκε με τα κολακευτικότερα
σχόλια για την άρτια επιστημονική και εικαστική οργάνωση και παρουσίασή της.
Ταυτόχρονα, πάμπολλες είναι και οι καθημερινές εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών όλων
των βαθμίδων της εκπαίδευσης, από τα σχολεία όχι μόνο του Νομού μας αλλά και από
ολόκληρη την Ελλάδα, και, ενδεικτικά, από την Αθήνα, το Αίγιο, την Ευρυτανία κ.λπ, ενώ
δεκάδες είναι τα σχολεία που έχουν ήδη προγραμματίσει ξεναγήσεις μέχρι και την λήξη
της, την Κυριακή των εκλογών.
Μέσα τα από ιστορικά κείμενα, τους πίνακες ζωγραφικής, τα χειρόγραφα των αγωνιστών,
τα σκεύη της καθημερινότητας, τα εκκλησιαστικά είδη, τα άρματα, τις φορεσιές• μέσα από
τα 600 περίπου εκτιθέμενα τεκμήρια και κειμήλια, οι επισκέπτες της έκθεσης και, κυρίως, οι
μαθητές, καλούνται σε ένα ταξίδι στην ίδια την Ιστορία, στα γεγονότα της Επανάστασης
και τις δραματικές ώρες της Εξόδου αλλά και στα μετεπαναστατικά χρόνια και την
αναγέννηση της Ελλάδος.
Ένα μικρό, μόνο, δείγμα αυτού του ταξιδιού, παρατίθεται στην σελίδα του Μουσείου στο
facebook*, όπου έχουν αναρτηθεί, ενδεικτικά, μερικά από τα εκτιθέμενα τεκμήρια και
κειμήλια αλλά και φωτογραφίες από ατομικές επισκέψεις και οργανωμένες εκπαιδευτικές
ξεναγήσεις.
Η έκθεση λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο, μέχρι τις εκλογές, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και
Κυριακή απο 11 το πρωί εως 1 το μεσημέρι και απο 7.30 το απόγευμα εως 9.30 το βράδυ,
ενώ για εκπαιδευτικές ξεναγήσεις σε οργανωμένες επισκέψεις μαθητών, (η έκθεση)
λειτουργεί καθημερινά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, με την υπεύθυνη επιμελήρια του
Μουσείου στο 26310 51260.
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