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Πλαγκτόν
Ένας θαυμαστός υδάτινος κόσμος

Περιοδικές Εκθέσεις

«Πάρε μια βαθιά αναπνοή και ευχαρίστησε το 
πλαγκτόν, αυτόν τον θαυμαστό περιπλανώμενο 
μικρόκοσμο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
Από το πλαγκτόν ξεκίνησε η ζωή και σε αυτόν 
στηρίζεται!
… Όμως οι οργανισμοί του πλαγκτού πέρα από τη 
ζωτική έχουν και αισθητική αξία, λόγω της μεγάλης 
ποικιλίας μορφών και συμμετριών που 
αναπτύσσουν για την προσαρμογή τους στο νερό.»

Συνολικά 50 εικαστικά έργα ζωγραφικής, 
γλυπτικής, ψηφιακών εκτυπώσεων και μεικτών 
τεχνικών σύγχρονης τέχνης προσεγγίζουν με έναν 
ολιστικό τρόπο «τη θαυμαστή “αθέατη”πλευρά 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος» επιδιώκοντας την 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση της αισθητικής αλλά και 
της οικολογικής ευαισθησίας, όπως τονίζουν και οι 
επιμελήτριες της έκθεσης κα Ν. Φραγκοπούλου & 
Α. Λατινοπούλου.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι : Ι. Ασσάνη, Κ.Βαρβάκη, Γ. 
Γαβαλάς, Δ. Δαββέτας, Γ. Δημητράκης, Β. Καρακατσάνης, 
Θ. Κατσιπάνος, Μ. Κελαϊδή, Α. Κοροβέση, ΝΑ. Λαγός, Χ. 
Λαζαράκης, Α. Λατινοπούλου, Α. Λόη, Δ. Μαλταμπέ, Ε. 
Ματσούκη, Ε. Μιχαλακοπούλου, Α. Παπατζανάκη, Ε. 
Παυλοπούλου, Β. Ρήνας, Ε. Σιδηροπούλου, Δ. Σκανδάλη, 
Π. Τανιμανίδης, Α. Τριανταφύλλου, Γ. Τσακίρης .

Εγκαίνια Έκθεσης: Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, ώρα 
19:00.

Διάρκεια Έκθεσης: 14/12/2018 – 10/02/2019,
Ώρες λειτουργίας του Μουσείου, 

στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων
Είσοδος Ελεύθερη

Την  Τετάρτη 19/12/2018 και ώρες 17:00 -
19:00 θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις:  
«Ζωτική και αισθητική αξία πλαγκτού» (Ν. 

Φραγκοπούλου, Επίκ. Καθ. Τμήματος 
Βιολογίας Π.Π.) &  «Οι μέδουσες στις 

ελληνικές θάλασσες» (Ε. Χρήστου,  Δ/ντής 
Ερευνών  ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Μετά το πέρας των διαλέξεων θα 
πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην έκθεση 
από την ιστορικό τέχνης  κα Δ. Γιακουμή.



Στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος κόσμος” 
θα υλοποιηθούν δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα για παιδιά Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ - Β΄ 
Γυμνασίου, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας. 
Στις δράσεις περιλαμβάνονται: 1) παρουσίαση - προβολή με πληροφορίες για τη σημασία του 
πλαγκτού για τον πλανήτη και τον άνθρωπο (το ρόλο του στην τροφική αλυσίδα, στην 
αναπνοή, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με τη 
ρύπανση), 2) βίντεο μικρής διάρκειας που άπτονται των θεμάτων που αναφέρονται, 3) 
παρατήρηση πλαγκτού στο στερεοσκόπιο, 4) διαδραστικό παιχνίδι για την τροφική αλυσίδα, 
5) ζωγραφική επιλεγμένων πλαγκτονικών οργανισμών και συζήτηση για το ρόλο τους στη 
θάλασσα, 6)ξενάγηση στην έκθεση. 

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Υπεύθυνη σχεδιασμού προγράμματος: Δρ Νίνα Φραγκοπούλου
Υπεύθυνες υλοποίησης προγράμματος: Δρ Νίνα Φραγκοπούλου, Ν. Κουτσουμπελίτη.

Εθισμός & Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο

Η Ελληνική Αστυνομία συνδιοργανώνει μαζί με 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας & την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θεματικό πάρκο με 
τίτλο: Εθισμός & Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών της 
Δυτικής Ελλάδας σε θέματα ασφάλειας στο 
διαδίκτυο.
Οι δραστηριότητες που θα περιλαμβάνονται στο 
θεματικό πάρκο είναι:
1. Εθισμός στο διαδίκτυο: Σύντομη παρουσίαση 
από ψυχολόγους της Ελληνικής 

Αστυνομίας και της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας και παιχνίδι τύπου buzzer.
2. Κίνδυνοι στο διαδίκτυο: Σύντομη παρουσίαση 
και διαδραστικά παιχνίδια σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές.
3. Τάπητας «Το διαδίκτυο
4. Ζωγραφική-ελεύθερο σχέδιο για να 
αποτυπώσουν οι μαθητές τις εντυπώσεις τους. 

Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιούνται καθημερινά από 
Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 9.00-15.00 για μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και Σάββατο-Κυριακή, ώρες 
9.00-15.00 για το ευρύ κοινό. Διάρκεια Θεματικού Πάρκου: 03 – 10/12/2018,

Ώρες λειτουργίας του Μουσείου, 
στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων

Είσοδος Ελεύθερη

Εκπαιδευτική Δράση



H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας υλοποιεί 
την εκπαιδευτική δράση στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πατρών από 15 Νοεμβρίου 2018 
έως 31 Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο: «Απτικές 
Προσεγγίσεις» -“Sensation Approaches”.      
Η δράση περιλαμβάνει θεματικές 
ξεναγήσεις στη μόνιμη συλλογή του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και 
απτική επαφή είκοσι (20) συνολικά 
εκθεμάτων, τα οποία είναι πιστά αντίγραφα 
των πρωτοτύπων αρχαίων που εκτίθενται 
στη μόνιμη συλλογή του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πατρών.
Η εκπαιδευτική δράση απευθύνεται σε 
ειδικές κοινωνικές ομάδες ενηλίκων, καθώς 
και σε ειδικά σχολεία τυφλών ή με 
περιορισμένη όραση, κωφών και 
βαρηκόων, παιδιών με ειδικές ανάγκες, 
καθώς και σε σχολικές ομάδες της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και προσαρμόζεται κατάλληλα 
στις δυνατότητες και τις ανάγκες  κάθε 
ομάδας συμμετεχόντων. 

Η συγκεκριμένη δράση έχει ενταχθεί στον 
κατάλογο των δράσεων που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018.

Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος:
Νικολίτσα Κουτσουμπελίτη, Αρχαιολόγος.
Υπεύθυνοι δημιουργίας αντιγράφων πρωτοτύπων αρχαίων 
αντικειμένων: Βασίλειος Παναγόπουλος και Ιωάννα 
Παπαβραμοπούλου (Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης).

Απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία για κράτηση θέσεων:  
2613 616176 (Ν. Κουτσουμπελίτη)

«Απτικές Προσεγγίσεις»
“Sensation approaches”



Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας σε 
συνεργασία με την Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αχαΐας/Πολιτιστικά Θέματα, με τη 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αχαΐας/Πολιτιστικά Θέματα και την
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 
διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για 
τους εκπαιδευτικούς, που θα διεξαχθεί την 
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, ώρες 
11:45-15:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πατρών.

Το σεμινάριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Αχαΐας απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 
όλων των ειδικοτήτων που προτίθενται να 
υλοποιήσουν τη φετινή χρονιά Πολιτιστικό 
Πρόγραμμα σχετικό με Τοπική Ιστορία, 
Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσειακή 
Εκπαίδευση κ.λπ. ή γενικότερα 
ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη 
θεματική και επιθυμούν να ενταχθούν στο 
Πολιτιστικό Δίκτυο.

Το Πολιτιστικό δίκτυο «Μουσείο-Πάτρα-
Μνημείο» θα συνδεθεί και με τη 
δραστηριοποίηση του Δήμου Πατρέων ως 
μέλος στο διεθνές δίκτυο «Διαπολιτισμικές 
πόλεις» (InterCultural Cities-ICC) καθώς και 
στο δίκτυο “ALDA: Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την Τοπική Δημοκρατία (European 
Association for Local Democracy)”με 
παράλληλες δράσεις στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο και σε μνημεία της πόλης μας την 
Τρίτη 18η Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του 
εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας 
Μετανάστη».

Επιμέλεια σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων 
«Μουσείο-Πάτρα-Μνημείο»: Γεωργία 
Μανωλοπούλου (μουσειολόγος), Αλεξάνδρα 
Κωτσάκη (συντηρήτρια έργων τέχνης), Θανάσης 
Θεμελής (ζωγράφος). Συνεργασία με τις υπεύθυνες 
πολιτιστικών θεμάτων της Α’  & Β/μιας εκπαίδευσης: 
Φρύνη Κωσταρά, Βασιλική Μαντζουράτου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το 
κοινό:.2613616178,2613616100 
(Γ. Μανωλοπούλου)email: efaacha@culture.gr

«Μουσείο- Πάτρα- Μνημείο. 
Πάτρα, μια πόλη, μια διαδρομή με 

πολλαπλές αφηγήσεις»

mailto:efaacha@culture.gr


Χριστούγεννα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Ο Αϊ Βασίλης πάει Μουσείο!

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προσκαλεί τους μικρούς της 
φίλους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών για να ακούσουν την περιπέτεια του Αϊ Βασίλη, να 
ανακαλύψουν τους «παράξενους βοηθούς» του και να δημιουργήσουν πολύχρωμες 
χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
είχε φτάσει. Ο Αϊ Βασίλης έκανε 
τις τελευταίες προετοιμασίες για 
το μεγάλο ταξίδι. Ήθελε όλα να 
πάνε καλά και να φέρει σε πέρας 
την αποστολή του χωρίς 
προβλήματα και καθυστερήσεις.
Όμως τα πράγματα δεν πηγαίνουν 
πάντα όπως τα θέλουμε.
Άραγε τι συνέβη και ο Αϊ Βασίλης 
βρέθηκε στο Μουσείο μας;
Ποιοι τον βοήθησαν να μοιράσει 
τα δώρα στα παιδιά;

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16 Δεκεμβρίου 2018
Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 5-10 χρονών.
Ώρες διεξαγωγής: Ομάδα Α΄ : 10:30-12:00.

Ομάδα Β΄ : 12:15-13:45.
Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Αλεξία 
Μπαρδάκη, εκπαιδευτικός -μουσειοπαιδαγωγός
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στα παιδιά και σε έναν συνοδό τους.
Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 
2018.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2610275070 - 2610276207 και ώρες 9:00 –14:00.

Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας: Δρ Αναστασία Κουμούση

Τμηματάρχης Μουσείων : Δρ Γεωργία Αλεξοπούλου

Επιμελητές Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών: Ιωάννης  Μόσχος, Δρ Έλενα 
Παρτίδα, Λίλα Κουτσουμπελίτη, Δρ Κων/λα Χαβέλα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Αλεξία Μπαρδάκη, Γεωργία Μανωλοπούλου

URL: http://www.efaacha.gr, www.ampatron.gr

E-mail: efaacha@culture.gr Τηλ. 2613 616100, Fax: 2610 423386


