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από την αποικία
«Εμπόριον. Πύλη εισόδου του ελληνικού
πολιτισμού στην Ιβηρική Χερσόνησο»
Μέσα από φωτογραφίες, πληροφοριακά κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό, η
περιοδεύουσα έκθεση παρουσιάζει την ιστορία της αρχαίας πόλης Εμπόριον
(Ampurias), της δυτικότερης αποικίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου και τα
αποτελέσματα 100 χρόνων αρχαιολογικών ανασκαφών (1908~2008) σε έναν
από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ιβηρικής Χερσονήσου.
Το Εμπόριον, στα μεσογειακά παράλια της
Καταλωνίας, ιδρύθηκε στο πρώτο μισό του 6ου αι.
π.Χ. από ΄Ελληνες της ιωνικής Φώκαιας βορειοδυτικά της Σμύρνης. Έναν αιώνα νωρίτερα, οι
ανήσυχοι και ξακουστοί Φωκαείς θαλασσοπόροι
είχαν ήδη φθάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της
Γαλλίας ιδρύοντας τη Μασσαλία.

Το Εμπόριον λειτούργησε ως πύλη
εισόδου και διάδοσης του ελληνικού
πολιτισμού στην Ιβηρική Χερσόνησο
αναδεικνύοντας τη σημασία της
αρχαίας Ελλάδας στη συγκρότηση του
ευρωπαϊκού πνεύματος.

Ο μ ι κ ρ ός , α ρ χ ι κ ά , ε μ π ο ρ ι κό ς
σταθμός (εμπόριον), χάρη στην
κομβική του θέση, στην εμπορική
δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι
Έλληνες με τους αυτόχθονες κατοίκους
και στην εκμετάλλευση των ορυκτών
πόρων των Πυρηναίων, σύντομα εξελίχθηκε σε ακμαία πόλη και σημαντικό
λιμάνι.

στη μητρόπολη
«Φώκαια 1913-1920.
Η μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιώ»
Στην παράλληλη έκθεση φωτογραφίας, εκτίθεται ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα του φωτογραφικού υλικού της έκθεσης «Φώκαια 1913-1920.
Η μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιώ», που είχε πρωτοδιοργανώσει το Ριζάρειο
Ίδρυμα υπό την επιστημονική επιμέλεια του ιστορικού φωτογραφίας
Χάρη Γιακουμή, ο οποίος εντόπισε και μελέτησε το αρχείο του Φελίξ
Σαρτιώ. Μέσα από τις φωτογραφίες παρουσιάζονται, με μοναδική ενάργεια,
στοιχεία της νεώτερης ιστορίας της μικρασιατικής Φώκαιας, της μητρόπολης,
μεταξύ άλλων, και του αρχαίου Εμπορίου στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Φωτογραφίες-ντοκουμέντα μέσα από τον φακό του Γάλλου αρχαιολόγου
Φελίξ Σαρτιώ (1876 ~1944), που ξεκίνησε τις πρώτες ανασκαφικές έρευνες
στην αρχαία Φώκαια (1913-1914) και έζησε από κοντά τον «πρώτο διωγμό»
των κατοίκων της Παλιάς και Νέας Φώκαιας το 1914 και τον γυρισμό το
1919, απαθανατίζοντας στιγμές από τη ζωή και την καθημερινή εργασία,
ανθρώπους, τοπία και αρχαιότητες, στιγμές χαράς και θλίψης ενός ένδοξου
τόπου.

