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Η επετειακι περιοδικι ζκκεςθ «100 Χρόνια
μνήμησ από τη Μικραςιατική
Καταςτροφή. Πρόςφυγεσ δημιουργοί», θ
οποία διοργανϊκθκε από τθν Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αχαΐασ και εγκαινιάςτθκε ςτισ
29 Ιουλίου 2022, κα ςυνεχιςτεί μζχρι και τισ
31 Δεκεμβρίου 2022 ςτθν Αίκουςα
Περιοδικϊν Εκκζςεων.

Στθν ζκκεςθ προβάλλονται χειροποίθτα
κεραμικά αγγεία από τθν ιδιωτικι
ςυλλογι του Ν. Τόμπρου, τα οποία είναι
καταςκευαςμζνα ςτθν προςφυγικι
βιοτεχνικι μονάδα, τθν φαλθρικι
«Κιουτάχεια» που ίδρυςαν οι
νεοαφιχκζντεσ Μικραςιάτεσ ςτθν Ελλάδα.

Περιοδική Ζκθεςη
100 χρόνια Μνήμησ από την 
Μικραςιατική καταςτροφή

Πρόςφυγεσ-Δημιουργοί

Διάρκεια Ζκκεςθσ: 29/07 – 31/12/2022,
Ώρεσ λειτουργίασ του Μουςείου, ςτθν Αίκουςα 

Περιοδικϊν Εκκζςεων 
Είςοδοσ Ελεφκερθ



Μικρζσ Εκθζςεισ ςτο 
Φουαγιζ

Ιςτορίεσ ςε μαφρο και κόκκινο. 
Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα 

αγγεία του Αρχαιολογικοφ 
Μουςείου Πατρών

Διάρκεια Ζκκεςθσ: 01/11/2022 – 30/04/2023,
Ώρεσ λειτουργίασ του Μουςείου, ςτο 

Φουαγιζ
Θεματικζσ ξεναγιςεισ για το ευρφ κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ
Υπεφκυνθ δράςθσ: Δρ. Κων/λα Χαβζλα

Τθλ. Επικ.: 2613616114

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐασ παρουςιάηει
ςτο Φουαγιζ του Μουςείου τθν περιοδικι
αρχαιολογικι ζκκεςθ «Ιςτορίεσ ςε μαφρο και
κόκκινο. Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα
αγγεία Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρών».
Στθν ζκκεςθ παρουςιάηονται για πρϊτθ φορά
ςτο κοινό μια ςειρά μελανόμορφων και
ερυκρόμορφων αγγείων, τα οποία ζχουν
αποτελοφν προϊόντα των κεραμικϊν
εργαςτθρίων τθσ Ακινασ, τθσ Κορίνκου, αλλά
και τθσ Βοιωτίασ, και χρονολογοφνται από τον
6ο ζωσ και τον 4ο αι. π.Χ.

Πρόκειται κατά κφριο λόγο για αγγεία που
ςχετίηονται με το ςυμπόςιο, το οποίο αποτελοφςε
ζναν ςθμαντικό κοινωνικό κεςμό τθσ αρχαίασ
Ελλάδασ. Σθμαντικόσ είναι και ο αρικμόσ των
μυροδοχείων για αικζρια ζλαια και ςφνκετεσ
αρωματικζσ ουςίεσ, τα οποία χρθςιμοποιοφνταν ςε
διάφορουσ τομείσ τθσ κακθμερινισ, αλλά και τθσ
κρθςκευτικισ ηωισ.



Εκπαιδευτικζσ Δράςεισ

Ομιλία

Του κ. Δθμιτρθ Δαμάςκου
Κακθγθτι Κλαςικισ Αρχαιολογίασ 

του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 
(Τμιμα Ιςτορίασ & Αρχαιολογίασ) 

με κζμα:
Η Αμφίπολη και οι πρόςφατεσ 

αναςκαφζσ ςτην ακρόπολη.

Δευτζρα 7 Νοεμβρίου 2022 ςτο 
Αμφικζατρο του Μουςείου και 

ϊρα 19:00

H πόλθ μασ εκτίκεται ωσ ανοιχτό μουςείο, τόποσ
γνϊςθσ, ανακάλυψθσ , αλλά και εξερεφνθςθσ μζςα
από τισ ιςτορίεσ που κρφβονται πίςω από τα εκκζματα
και τα μνθμεία τθσ Πάτρασ.
Αφθγιςεισ κα ξεδιπλωκοφν με αναφορζσ ςτισ
κακθμερινζσ ςυνικειεσ, τα ικθ και ζκιμα, το εμπόριο,
τα δθμόςια κτιρια και τθν ψυχαγωγία των κατοίκων
τθσ Πάτρασ.
Με την υποςτήριξη τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ 
-πρόγραμμα Interreg Greece-Italy “PATH”και  τησ 
Ολυμπίασ Οδοφ.

Πολίτεσ τησ Μεςογείου   
#walktheroute

Παράλληλεσ Πολιτιςτικζσ διαδρομζσ 
ςτο Μουςείο και ςτην πόλη τησ 

Πάτρασ

Η δράςη απευθφνεται ςε διεθνείσ αντιπροςωπείεσ, ομάδεσ
Erasmus και πολιτιςτικά δίκτυα. Σο πρόγραμμα παρζχεται
δωρεάν ςε τρεισ γλώςςεσ: Ελληνική, Αγγλική και Ιταλική.

Τπεφθυνη Επιμζλειασ χεδιαςμοφ και Τλοποίηςησ: Γεωργία
Μανωλοποφλου, ΜΑ Μουςειολόγοσ
Προχποκζτει αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: efaacha@culture.gr
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Κυριακή ςτο Μουςείο

Ζχω βλζμμα τρομερό… ςε πετρώνω ςτο 
λεπτό!

Σφμφωνα με τον μφκο θ Μζδουςα είχε ςτο κεφάλι
φίδια αντί μαλλιά και τα μάτια τθσ ιταν τόςο
τρομακτικά, που πζτρωναν όποιον τολμοφςε να τα
αντικρφςει. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ πίςτευαν ότι το κεφάλι
τθσ, το γοργόνειο, ζδιωχνε μακριά το κακό και
προςτάτευε από κάκε κίνδυνο.
Ήταν ζνα φυλαχτό!
Η Μζδουςα του Μουςείου μασ δεν είναι τόςο
τρομακτικι. Μασ κοιτά με τα παράξενα μάτια τθσ και
κυμάται τισ παλιζσ καλζσ εποχζσ, τότε που όλοι
ζτρεμαν από φόβο όταν τθν αντίκριηαν. Σιμερα όμωσ,
όλα είναι πολφ διαφορετικά…

Τθν Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ 
προςκαλεί τουσ μικροφσ τθσ φίλουσ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν 
για να ακοφςουν τθν ιςτορία τθσ Μζδουςασ, να τθν  ανακαλφψουν και να 
δθμιουργιςουν τα δικζσ τουσ Μζδουςεσ.

Ημερομθνία διεξαγωγισ: 20 Νοεμβρίου 2022
Η δράςθ απευκφνεται ςε παιδιά 5-10 χρονϊν.
Διάρκεια προγράμματοσ: 1 ϊρα και 30 λεπτά.
Ώρεσ διεξαγωγισ: 11:00-12:30
Υπεφκυνθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του προγράμματοσ: Αλεξία Μπαρδάκθ, 
εκπαιδευτικόσ-μουςειοπαιδαγωγόσ

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

Απαραίτητεσ οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ την Παραςκευή 18 Νοεμβρίου 2022
Τθλ. Επικοινωνίασ: 2610275070, 2610276207 και ϊρεσ 9:00 –14:00.

Διευθφντρια Εφορείασ Αρχαιοτήτων Αχαΐασ: 

Δρ Αναςταςία Κουμοφςη

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

Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Αλεξία Μπαρδάκη , 
Γεωργία Μανωλοποφλου

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

E-mail: efaacha@culture.gr 

Σηλ. 2613 616100, Fax: 2610 423386


