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να μεγάλο γεγονός εορτάστηκε στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρήγιου Καλαβρίας 

στη Ν. Ιταλία: τα εγκαίνια της έκθεσης «Οίκος. Το 
σπίτι στη Μεγάλη Ελλάδα και τη Σικελία» (“Oikos. 
The house in Magna Graecia and Sicily”), που διορ-
γανώθηκε με ευθύνη του διευθυντή του Μουσείου 
Carmelo Malacrino και του αρχαιολόγου Maurizio 
Cannatà. Η έκθεση αποτέλεσε πρωτοβουλία 
σημαντικού πολιτιστικού και δημοσίου ενδιαφέρο-
ντος και εντάχθηκεστο πρό-
γραμμα εορτασμών του Ευρω-
παϊκού Έτους για την Πολιτιστι-
κή Κληρονομιά 2018, με σκοπό 
αφενός την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών και την προώθηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στη Νότια Ιταλία, και αφετέρου 
την ενίσχυση της αίσθησης της 
κοινής ευρωπαϊκής μεσογεια-
κής ταυτότητας μέσα από το 
θέμα του σπιτιού και της καθη-
μερινής ζωής στον αρχαίο ελ-
ληνικό κόσμο (από την Αρχαϊκή 
εποχή, 8ο αιώνας π.Χ., έως την 
Ελληνιστική εποχή, 1ο αιώνα 
π.Χ.). 

Περίπου 120 πολύτιμα εκ-
θέματα από τη συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ρήγιου Καλαβρίας, από τα Εθνικά Αρχαι-
ολογικά Μουσεία της Νάπολης και του Τάραντα, 
από το Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο «Paolo 
Orsi» των Συρακουσών, από τα Αρχαιολογικά 
Πάρκα της Ποσειδωνίας και των Φλεγρέων Πεδίων 
καθώς και από το Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Αρχαίας Καυλωνίας, εκτέθηκαν σε μια υποβλητική 
διαδρομή, ενώ, ενταγμένα σε ένα εκπαιδευτικό 
πλαίσιο, γραφικά και ψηφιακές αναπαραστάσεις 
σπιτιών και 3D βίντεο περιέγραψαν τις στιγμές της 
καθημερινής ζωής στον «οίκο» και την οργάνωση 
της οικογένειας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. 

Το κύριο θέμα της έκθεσης ήταν ο «οίκος», 
ένας όρος που για τους Έλληνες σήμαινε το σπίτι 
ως φυσικό χώρο τόσο της ζωής όσο και της οικογέ-
νειας ταυτόχρονα. «Θα είναι ένα συναρπαστικό 

ταξίδι στον χρόνο μέσα στο ελληνικό σπίτι, να 
γνωρίσουμε την οργάνωση του χώρου, την επί-
πλωση, τα καθημερινά αντικείμενα κοινής χρήσης, 
αλλά και τους πρωταγωνιστές της, τους οικο-
δεσπότες και τις οικοδέσποινες, τυλιγμένες στο 
ιμάτιο τους να κοιτάζουν έξω από το παράθυρο» 
σημείωσε ο Carmelo Malacrino. «Το σπίτι των 
αρχαίων Ελλήνων, έκφραση της ταυτότητας της 
κοινότητας των κατοίκων της, εξελίχθηκε, με την 

πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τις κοινωνικές 
αλλαγές», είπε ο Maurizio Cannatà. «Δεν υπάρχει 
όρος στη λατινική που να ισοδυναμεί με τον 
ελληνικό όρο «οίκος», όρος που υποδηλώνει επίσης 
τους δεσμούς αίματος και την ένταξη ενός ατόμου 
σε μια συγκεκριμένη οικογενειακή ομάδα».Το 
σύνθημα για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς είναι: «Η κληρονομιά μας: εκεί όπου το 
παρελθόν συναντά το μέλλον».  

Η έκθεσης διήρκεσε από τις 10 Αυγούστου έως τις 
18 Νοεμβρίου 2018.
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Ο Διονύσιος επισκέπτεται το σπίτι του Ίκαρου, 
μαρμάρινο ανάγλυφο, 1ος αιώνας π.Χ., Συλλογή 
Farnese, Νάπολη, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  
(© Αρχαιολογικό Μουσείο Ρήγιου, Καλαβρία).

http://www.themata-archaiologias.gr
http://www.themes-in-archaeology.gr
http://www.themata-archaiologias.gr
http://www.themes-in-archaeology.gr

