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Στον προκάλαμο του Μουςείου εκτίκενται τρία ςπάνια
ιςτορικά ζγγραφα, που μόλισ επζςτρεψαν ςτον τόπο
όπου ανικουν. Πρόκειται για τρία κειμιλια που είχαν
απομακρυνκεί παράνομα τον Απρίλιο του 1979 από τθν
Ιερά Μονι Παναγίασ τθσ Χρυςοποδαρίτιςςασ ςτθν
Αχαΐα. Στισ 21.03.2019 παραδόκθκαν από τθν British
Library ςτθν Πρεςβεία τθσ Ελλάδασ ςτο Λονδίνο.
Tα επαναπατριςκζντα κειμιλια, δφο Πατριαρχικά
ςιγίλλια του 18ου αιϊνα, τα οποία είχαν εκδοκεί από
τουσ Οικουμενικοφσ Πατριάρχεσ, Προκόπιο Αϋ (1786) και
Γρθγόριο Εϋ (1798), διακθρφςςουν τθν πατριαρχικι αξία
τθσ εν λόγω Μονισ. Στθν ίδια ςυλλογι ανικει επίςθσ
ζνα τοφρκικο φιρμάνι του 18ου αιϊνα.

Tα κειμιλια κα παραμείνουν εκτεκειμζνα ςτο Μουςείο
ζωσ τθν Πζμπτθ 30.05.2019.

ΕΚΘΕΜΑ ΣΟΤ ΜΗΝΑ
ΕΠΑΝΑΠΑΣΡΙΘΕΝΣΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΟΤ 18ου ΑΙΩΝΑ ΕΠΙΣΡΕΦΟΤΝ ΣΗ ΜΟΝΗ 
ΧΡΤΟΠΟΔΑΡΙΣΙΑ



«Των οδϊν το κάλεςμα …. ςτθσ ψυχισ 
τθ δίνθ»

Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ παρουςιάηει ςτο 
Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρών τθν εικαςτικι ζκκεςθ «Των 

οδϊν το κάλεςμα….ςτθσ ψυχισ τθ δίνθ» του εικαςτικοφ 
Κωνςταντίνου Καταγά.

Στθν ζκκεςθ τα ζργα του Κωνςταντίνου Καταγά κα 
ιςορροποφν ενεργειακά και κα ςυνομιλοφν με μία κυκλικι 
εγκατάςταςθ - «Θεραπευτικι μάνταλα» από πετρϊματα, 
βότανα και μπαχαρικά, δθμιουργία του εικαςτικοφ Νίκου 

Αναγνωςτόπουλου.

Η ζκκεςθ προςδοκά, με βιωματικοφσ διαλόγουσ 
αποτυπωμζνουσ μζςω τθσ μελάνθσ ςτο χαρτί, ανεξάρτθτα 
από το ερζκιςμα και τθν πθγι ζμπνευςθσ, να ανοίξει και 

να διατθριςει ανοικτά τα κζματα ςυμβίωςθσ ςε μια πόλθ 
φιλικι για όλουσ. Προςδοκά να ενώςει πολίτεσ, φορείσ, 

παράγοντεσ και κεςμικά όργανα απζναντι ςτθν κοινι 
προςπάκεια. Προςδοκά να ευαιςκθτοποιιςει όςουσ 

περιςςότερουσ μπορεί για μια Επανεκκίνθςθ ςτθν 
κατεφκυνςθ δθμιουργίασ μιασ πόλθσ φιλικισ για όλουσ.

Κάκε νουσ μπορεί να αποτελζςει το ςκάφοσ... για πολφ 
καλφτερα ταξίδια ςτθ ηωι!

Εγκαίνια Ζκκεςθσ: Δευτζρα 20 Μαΐου, ϊρα 19:00
Διάρκεια Ζκκεςθσ: 18/05/2019 – 30/06/2019,

Ώρεσ λειτουργίασ του Μουςείου, 
ςτθν Αίκουςα Περιοδικϊν Εκκζςεων

Είςοδοσ Ελεφκερθ

Περιοδικζσ Εκθζςεισ



Παράλληλεσ υνδζςεισ

Ομιλία

τθσ κασ τζλλασ Δεμζςτιχα
Αναπλθρϊτριασ Κακθγιτριασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου 

(Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ) με κζμα:

Ένα πλοίο, δφο κάλαςςεσ, πολλά ερωτθματικά: θ 
αναςκαφι του ναυαγίου Μαηωτοφ ςτθν Κφπρο

Σετάρτη 8 Μαΐου 2019, ςτο Αμφικζατρο του Μουςείου 
και ώρα 19:00

Συνεχίηεται μζχρι και το άββατο 
11 Μαΐου 2019 

θ περιοδικι εικαςτικι ζκκεςθ 
Παράλληλεσ υνδζςεισ 

των καλλιτεχνϊν 
Ákos Révész και Απόςτολου 

Ζολωτάκθ.
που διοργάνωςε θ Εφορεία 
Αρχαιοτιτων Αχαΐασ με τθν 

Πρεςβεία τθσ Ουγγαρίασ ςτθν 
Ακινα  

Ákos Révész

Αποςτόλθσ Ζολωτάκθσ



Σο PATRAS SCIENCE FESTIVAL ςυναντά 
το Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρών

Όταν η Επιςτήμη με την Σζχνη 
ςυναντιοφνται!

Το «Patras Science Festival» διοργανϊνεται από τον 
εκπαιδευτικό οργανιςμό «Επιςτιμθ Επικοινωνία –

SciCo» υπό τθν αιγίδα του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ 

και Τεχνολογίασ με τθν υποςτιριξθ τθσ 
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Ελλάδασ και 
του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρϊν. Το Φεςτιβάλ 

υποςτθρίηουν με τθ ςυνεργαςία τουσ πλικοσ 
ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν φορζων, κακϊσ και 

εκπαιδευτικοί οργανιςμοί τθσ χϊρασ και του 
εξωτερικοφ.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐασ ςτο πλαίςιο τθσ  τελετισ 
λιξθσ του «Patras Science Festival» φιλοξενεί τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρών το 
άββατο 11 Μαΐου 2019. 

Πολιτιςτικά εργαςτιρια, παράλλθλεσ δράςεισ του PSF, 
ομιλίεσ διακεκριμζνων επιςτθμόνων, αςτροπαρατιρθςθ

από τον Ωρίωνα, αλλά και μουςικά δρϊμενα από τθν 
Ορχιςτρα Νυκτϊν Εγχόρδων του Διμου Πατρζων,  κα 

αποτελζςουν μία μοναδικι ευκαιρία για να ςυναντθκοφν 
παρελκόν, παρόν και μζλλον ςυνδυάηοντασ παράλλθλα 

τθν τζχνθ με τθν επιςτιμθ μζςα από τθ ςυν - δθμιουργία.

Επιμζλεια Πολιτιςτικϊν Εργαςτθρίων και Δράςεων : 
Γ. Μανωλοποφλου, Αλ. Κωτςάκθ, Θ. Θεμελισ, Π. 

Αργυρόπουλοσ (ςυντθρθτισ Αρχαιοτιτων & Ζργων 
τζχνθσ)

Τθλ. Επικοινωνίασ: 2613616100-2613616178, Γ. 
Μανωλοποφλου

Email: efaacha@culture.gr

Οργανωτικι επιτροπι του PSF: Γ. Αλτανόπουλοσ
(SciCo), Γ. Αναγνωςτόπουλοσ (ΕΑΠ), Ν. Αχιλλεόπουλοσ

(ΕΑΠ), Ζλ. Γραμματικοποφλου (SciCo)
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Σε ςυνεργαςία με τθν Οικολογικι Κίνθςθ Πάτρασ 
κα πραγματοποιθκεί θ εκπαιδευτικι δράςθ με 
τίτλο: "Πολιτιςμόσ και Φφςη: Πολιτιςτικζσ 
περιηγήςεισ και περιβαλλοντικζσ ανηςυχίεσ", ςτο 
Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν, το άββατο 11 
Μαΐου 2019 και ώρα 17.00-20.00.
Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα πραγματοποιθκοφν 
κεματικζσ ξεναγιςεισ ςε εκκζματα του Μουςείου, 
κα προβλθκεί θ ταινία ςε ςκθνοκεςία του Παν. 
Φαφοφτη με τίτλο: «Πάτρα πράςινη πόλη… 
περίπου». Επίςθσ κα υλοποιθκεί Εργαςτιριο 
ηωγραφικισ νεροκολοκφκασ με μοτίβα 
εμπνευςμζνα από την αρχαία ελληνική τζχνη 
(Υπεφκυνοσ εργαςτθρίου κ. Παν. Χαλοφλοσ), ενϊ θ 
δράςθ κα ολοκλθρωκεί με Πεηοπορία και ξενάγθςθ 
ςτη Ρωμαϊκή Γζφυρα Πατρών (ςτην οδό Αρζθα).
Σε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο του Αρχαιολογικοφ 
Μουςείου Πατρϊν κα παρουςιαςτεί θ 
φωτογραφική ζκθεςη με θζμα: “Μνημεία και 
Φφςη”.

Πολιτιςμόσ και Φφςη: Πολιτιςτικζσ περιηγήςεισ 
και περιβαλλοντικζσ ανηςυχίεσ

Σο πρόγραμμα απευθφνεται ςτο ευρφ κοινό και ςε παιδιά 
ηλικίασ από 7 ετών και άνω.

Τπεφθυνη ςχεδιαςμοφ και υλοποίςησ προγράμματοσ: Ν. 
Κουτςουμπελίτθ ςε ςυνεργαςία με τθν Οικολογικι Κίνθςθ 
Πάτρασ.

Απαραίτητεσ οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ από τη Δευτζρα 6 
Μαΐου 2019 και ώρεσ 8.00-15.00 ςτο τηλζφωνο 2613 616176 .

ΠΡΑΙΝΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ 2019

Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ ςυμμετζχοντασ ςτθν 
επικοινωνιακι δράςθ «Πράςινεσ Πολιτιςτικζσ Διαδρομζσ 2019» 
του τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων και Επικοινωνίασ 
τθσ Διεφκυνςθσ Αρχαιολογικϊν Μουςείων του ΥΠΠΟΑ 
διοργανϊνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ:

Οι Διαδρομζσ του νεροφ. Πώσ γινόταν η 
φδρευςη τησ πόλησ κατά την αρχαιότητα μζχρι 

και ςήμερα;

Το κοινό τθσ πόλθσ κα γνωρίςει τον αρχαιολογικό 
χϊρο του Ρωμαϊκοφ και Μεςαιωνικοφ 
Τδραγωγείου, που μόλισ πριν ζνα χρόνο άνοιξε 
επίςθμα, όταν ολοκλθρϊκθκε το ςφγχρονο οδικό 
ζργο «Η Μικρι  Περιμετρικι». Η δράςθ 
περιλαμβάνει κεματικι περιιγθςθ και ξενάγθςθ 
ςτο χϊρο, προβολι ψθφιακοφ υλικοφ ςχετικά με 
τθν φδρευςθ ςτθν αρχαιότθτα ςτθν Πάτρα και κα 
ολοκλθρωκεί με τθ διαδρομι του νεροφ μζχρι το 
Κάςτρο τησ Πάτρασ, όπου βρίςκεται θ δεξαμενι 
και το πίτι του Νεροφ ςε ςυνεργαςία με τθ 
Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Πραςίνου του Διμου Πατρζων.

Ημερομηνία εκδήλωςησ: Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Σθμείο Συνάντθςθσ: Ρωμαϊκό και Μεςαιωνικό Τδραγωγείο 
Πάτρασ 
Ώρεσ διεξαγωγισ: 11:00-14:00μ.μ
Απαραίτθτεσ οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ τισ ακόλουκεσ θμερομθνίεσ:
Πζμπτθ  9 Μαΐου Ώρα 8:00- 15:00 ςτο τθλζφωνο 2613616178 
Επιμζλεια και υλοποίηςη εκδήλωςησ: Γ. Μανωλοποφλου, Θ. 
Θεμελισ, Α.  Κωτςάκθ.
Τπεφθυνοσ του Περιβαλλοντικοφ Κζντρου: Πλθροφόρθςθσ του 
Διμου Πατρζων: Κ. Κωνςταντακόπουλοσ (Περιβαλλοντολόγοσ)



Το Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρών γιορτάηει τη 
Διεθνή Ημζρα Μουςείων 2019 δθμιουργϊντασ 
τισ δικζσ του διαδρομζσ  ςτο Μουςείο, μζςα από 
τισ οδοφσ τησ Πάτρασ και τα μνημεία που 
βρίςκονται ςτον κεντρικό αςτικό ιςτό τθσ πόλθσ 
των Πατρϊν παρουςιάηοντασ επιλεγμζνα 
εκθζματα των ςυλλογϊν του μζςα από  
φωτογραφίεσ και ςχζδια που για πρϊτθ φορά 
βγαίνουν από το αρχείο τθσ Αρχαιολογικισ 
Υπθρεςίασ και παρουςιάηονται ςτουσ επιςκζπτεσ. 
Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα πραγματοποιθκοφν 
προβολζσ για το μνθμεία τθσ Πάτρασ και 
κεματικζσ περιθγιςεισ ςτισ ςυλλογζσ του 
Μουςείου με επίκεντρο τουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ 
μασ, τθσ Πάτρασ. Θα ακολουκιςουν τα Εγκαίνια 
Ζκθεςησ Δημιουργικήσ Αφίςασ των φοιτθτϊν τθσ 
Σχολισ Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν του ΕΑΠ από τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτο Πολιτιςτικό Δίκτυο τθσ 
Εφορείασ Αρχαιοτιτων Αχαΐασ «Μουςείο –
Πάτρα– Μνθμείο».  Η δράςθ κα κλείςει Μουςικι 
εκδιλωςθ ςτο αίκριο του Μουςείου από τισ 
Πολιτιςτικζσ ομάδεσ του ΕΑΠ.

Διεθνήσ Ημζρα Μουςείων

Ημερομηνία εκδήλωςησ: άββατο 18 Μαΐου 2019
και ώρα 19:00 – 22:00

Επιμζλεια ςχεδιαςμοφ και δράςεων Μουςείο-Πάτρα-
Μνθμείο: Γ. Μανωλοποφλου, Α. Κωτςάκθ, Θ. Θεμελισ.

ΚΑΣΡΟ ΠΑΣΡΩΝ
Το μυςτικό του «πζτρινου φφλακα» 

Τθν Κυριακή 19 Μαΐου 2019 θ Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Αχαΐασ προςκαλεί τουσ μικροφσ τθσ 
φίλουσ ςτο Κάςτρο Πατρών για να ταξιδζψουν ςτον 
χϊρο και τον χρόνο.
Τα παιδιά κα ανακαλφψουν ζνα κρυμμζνο μυςτικό 
του Κάςτρου, κα ακοφςουν τθν ιςτορία ενόσ 
γενναίου αρχοντόπουλου και μιασ όμορφθσ 
δεςποςφνθσ, κα υποδυκοφν ρόλουσ και κα 
γνωρίςουν τον «πζτρινο φφλακα» τθσ πόλθ μασ που 
ςτζκει εδϊ και αιϊνεσ ακοίμθτοσ φρουρόσ. 

Ημερομθνία διεξαγωγισ: 19 Μαΐου 2019
Η δράςθ απευκφνεται ςε παιδιά 6-10 χρονϊν.
Διάρκεια προγράμματοσ: 1 ϊρα και 30 λεπτά.

Ώρεσ διεξαγωγισ: 11:00-12:30

Υπεφκυνεσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του προγράμματοσ: Αλ.
Μπαρδάκθ, Ει. Μαγκανιϊτθ (αρχαιολόγοσ). 

Σο πρόγραμμα παρζχεται δωρεάν.

Απαραίτητεσ οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ 
την Πζμπτη 16 Μαΐου 2019.

Τθλ. Επικοινωνίασ: 2610275070 –
2610276207

και ϊρεσ 9:00-14:00, Ει. Μαγκανιϊτθ.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα



Διευθφντρια Εφορείασ Αρχαιοτήτων Αχαΐασ: Δρ Αναςταςία 
Κουμοφςη

Σμηματάρχησ Μουςείων : Δρ Γεωργία Αλεξοποφλου

Επιμελητζσ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρών: Ιωάννησ  Μόςχοσ, 
Δρ Ζλενα Παρτίδα, Λίλα Κουτςουμπελίτη, Δρ Κων/λα Χαβζλα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Αλεξία Μπαρδάκη (εκπαιδευτικόσ-
μουςειοπαιδαγωγόσ), Γεωργία Μανωλοποφλου (μουςειολόγοσ), 

Αλεξάνδρα Κωτςάκη (ςυντθριτρια Ζργων Τζχνθσ), Θανάςησ 
Θεμελήσ (ηωγράφοσ)

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

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

Κυριακή ςτο Μουςείο

Το δϊρο του Απόλλωνα

Η μουςικι ζπαιηε ςθμαντικό ρόλο ςτθ ηωι 
των αρχαίων Ελλινων. Οι ιχοι των μουςικών 
οργάνων και τα τραγοφδια ςυνοδεφουν τισ 
κεατρικζσ παραςτάςεισ, τισ κρθςκευτικζσ 
τελετζσ, τουσ γάμουσ, τα ςυμπόςια, τθ μάχθ, 
τθν άκλθςθ, τισ αγροτικζσ εργαςίεσ ακόμα και 
τον κάνατο. Η λφρα και ο αυλόσ είναι τα πιο 
ςθμαντικά μουςικά όργανα των αρχαίων, ενώ 
δεν λείπουν και τα κρουςτά όπωσ το τφμπανο 
και τα κρόταλα.

Τθν Κυριακή 26 Μαΐου 2019, θ Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐασ προςκαλεί τουσ μικροφσ τθσ 
φίλουσ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρών για να ακοφςουν τουσ μφκουσ των μουςικϊν 
οργάνων, να ανακαλφψουν τα μουςικά όργανα και τουσ μουςικοφσ που κρφβονται ςτα 
εκκζματα του  Μουςείου και να πειραματιςτοφν με τισ ανακαταςκευζσ αρχαίων μουςικϊν 
οργάνων που φιλοξενεί το Μουςείο μασ.

Ημερομθνία διεξαγωγισ: 26 Μαΐου 2019
Η δράςθ απευκφνεται ςε παιδιά 6-10 χρονϊν.
Διάρκεια προγράμματοσ: 1 ϊρα και 30 λεπτά.

Ώρεσ διεξαγωγισ: 11:00-12:30
Υπεφκυνθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του προγράμματοσ: Αλ. Μπαρδάκθ

Σο πρόγραμμα παρζχεται δωρεάν ςτα παιδιά και ςε ζναν ςυνοδό τουσ.

Απαραίτητεσ οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ την Παραςκευή 24 Μαΐου 2019.
Τθλ. Επικοινωνίασ: 2610275070 - 2610276207 και ϊρεσ 9:00 –13:00.


