
 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης | 

Ευτυχισμένε γαμπρέ, ο γάμος σου έγινε όπως ευχήθηκες,

και να που έχεις στα χέρια σου μια κοπελιά όπως την επιθυμούσες

Σαπφώ, Επιθαλάμια
 

Με αφορμή τον εορτασμό της «Διεθνούς Ημέρας Μουσείων» 2022 (18η 

Μαΐου) τα τέσσερα 

Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Νικόπολης

κοινού την εκθεσιακή δράση «Η Δύναμη των τεσσάρων».
 

Με αμοιβαία, προσωρινή ανταλλαγή 

μουσεία επιχειρούν να αναδείξουν κοινά στοιχεία της καθημερινής ζωής 

και του πολιτισμού γενικότερ

διαχρονικά, από την κλασική έως και τη ρωμαϊκή εποχή.
 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΑΜΝ 

ΝΥΜΦΟΚΟΜΕΙΝ- ένα πήλινο αγγείο (γαμικός λέβης) με γαμήλιες σκηνές 

από το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας 

(ληκύθιο) και έναν χά

Μουσείο Ιωαννίνων. 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  
 

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης | 12 Σεπτεμβρίου

 

Ευτυχισμένε γαμπρέ, ο γάμος σου έγινε όπως ευχήθηκες,

και να που έχεις στα χέρια σου μια κοπελιά όπως την επιθυμούσες

Επιθαλάμια, απ. 112 [Μετάφραση Ι.Ν. Καζάζης] 

 

Δελτίο τύπου 

 

Με αφορμή τον εορτασμό της «Διεθνούς Ημέρας Μουσείων» 2022 (18η 

τα τέσσερα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ηπείρου

Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Νικόπολης σχεδίασαν και υλοποιούν από 

κοινού την εκθεσιακή δράση «Η Δύναμη των τεσσάρων». 

Με αμοιβαία, προσωρινή ανταλλαγή αντικειμένων της συλλογής τους, 

επιχειρούν να αναδείξουν κοινά στοιχεία της καθημερινής ζωής 

και του πολιτισμού γενικότερα των πόλεων της αρχαίας 

από την κλασική έως και τη ρωμαϊκή εποχή. 

ο πλαίσιο αυτό, το ΑΜΝ δανείστηκε και εκθέτει -με τον τίτλο 

ένα πήλινο αγγείο (γαμικός λέβης) με γαμήλιες σκηνές 

το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, ένα χρυσό περιδέραιο από τ

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας και ένα πήλινο αρωματοδοχείο 

ληκύθιο) και έναν χάλκινο καθρέφτη (κάτοπτρο) από το Αρχαιολογικό 

Σεπτεμβρίου 2022 

Ευτυχισμένε γαμπρέ, ο γάμος σου έγινε όπως ευχήθηκες, 

και να που έχεις στα χέρια σου μια κοπελιά όπως την επιθυμούσες ... 

Με αφορμή τον εορτασμό της «Διεθνούς Ημέρας Μουσείων» 2022 (18η 

Αρχαιολογικά Μουσεία της Ηπείρου, Άρτας, 

σχεδίασαν και υλοποιούν από 

της συλλογής τους, τα 

επιχειρούν να αναδείξουν κοινά στοιχεία της καθημερινής ζωής 

α των πόλεων της αρχαίας Ηπείρου 

με τον τίτλο 

ένα πήλινο αγγείο (γαμικός λέβης) με γαμήλιες σκηνές 

ένα χρυσό περιδέραιο από το 

και ένα πήλινο αρωματοδοχείο 

το Αρχαιολογικό 



Τα αντικείμενα σχετίζονται με τον κόσμο της γυναίκας, την περιποίηση 

και τον στολισμό της, ιδιαίτερα κατά την προετοιμασία για την τέλεση του 

γάμου της (νυμφοκομείν) και εκτίθενται σε ξεχωριστή προθήκη στην 

ενότητα της μόνιμης έκθεσης του ΑΜΝ, «Καλλωπισμός - Κοσμήματα». 

 

Η έκθεση θα έχει διάρκεια έως την 15.12.2022. 

Είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινά, 08:30 – 15:30. Είσοδος ελεύθερη. 

 

Σας περιμένουμε! 

 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας 

Ανθή Αγγέλη, Δρ. Αρχαιολόγος 

 

 

 Πληροφορίες: Μαρία Καραμπά, αρχαιολόγος 

[Tηλ.: 26820 89892 / Ε-mail: info@nicopolismuseum.gr] 

 


