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Περιοδικι Ζκκεςθ

«Προσ προαγωγιν των 
παραγωγικϊν εργαςιϊν του 

τόπου»

Ο φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν 
Πελοποννιςου & Δυτικισ Ελλάδοσ

ςυμπλιρωςε 100 χρόνια από τθν ίδρυςι του,
μια πορεία ςυνεχοφσ και αδιάλειπτθσ 

παρουςίασ και ουςιαςτικισ προςφοράσ ςτισ 
επιχειριςεισ τθσ Πελοποννιςου και Δυτικισ 

Ελλάδοσ για τθν ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ 
οικονομίασ και βιομθχανίασ.

Για να τιμιςει τθν επζτειο αυτι, ο 
φνδεςμοσ ςυνδιοργάνωςε με τθν 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ και το 
Πολιτιςτικό Κδρυμα Ομίλου Πειραιϊσ 

(ΠΙΟΠ) Ζκκεςθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο 
Πατρϊν με τίτλο «Προσ προαγωγιν των 

παραγωγικϊν εργαςιϊν του τόπου» 
προκειμζνου να αναδειχκεί θ παραγωγικι 
ιςτορία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ κατά τον 

τελευταίο αιϊνα.

Διάρκεια Ζκκεςθσ:  01/11 – 30/11/2018, ϊρεσ 
λειτουργίασ του Μουςείου, ςτθν Αίκουςα 

Περιοδικϊν Εκκζςεων. 
Είςοδοσ ελεφκερθ



Ομιλία

Σθσ  Δρ Αναςταςίασ Μουμοφςθ, Διευκφντριασ τθσ Εφορείασ 
Αρχαιοτιτων Αχαΐασ με τίτλο:

«Η λειψανοκικθ τθσ κάρασ του Αποςτόλου Ανδρζα 
και ο Θωμάσ Παλαιολόγοσ»

Σετάρτθ 28 Νοεμβρίου 2018 ςτο Αμφικζατρο του Μουςείου και 
ϊρα 19:30

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΟΤΟΤ

Παρεκκλιςιο Μαροφςου

το πλαίςιο των Πρωτοκλθτείων θ Ξθτρόπολθ 
Πατρϊν, θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ & θ 
Αρχειοκικθ Μαροφςου παρουςιάηουν τθν 
εικονικι νωπογραφία τθσ Πλατυτζρασ του 
ναοφ Αγίου Ανδρζα Πατρϊν.  
το εςωτερικό μιασ κολωτισ καταςκευισ με 
αζρα διαμζτρου 5μ. κα προβλθκοφν οι 
υβριδικζσ τοιχογραφίεσ ςε εικονικό 
περιβάλλον 360°. 

Η προβολι κα γίνεται μζςω ενόσ παραβολικοφ 
κακρζφτθ και βαςίηεται ςτθν κεωρία για τα 
κοίλα κάτοπτρα του Απολλϊνιου από τθν 
Πζργθ που χρθςιμοποίθςε ο Ανκζμιοσ ο 
Σραλλιανόσ για τθν καταςκευι του τροφλου 
του ναοφ τθσ Αγίασ οφίασ ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ. 

Ζναρξθ: Παραςκευι 16 Νοεμβρίου 2018, 
Ώρα: 18:00.
Διάρκεια: 16- 18 Νοεμβρίου 2018, ϊρεσ 
λειτουργίασ του Μουςείου.



H Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ 
προγραμματίηει τθν υλοποίθςθ 
εκπαιδευτικισ δράςθσ ςτο Αρχαιολογικό 
Μουςείο Πατρϊν από 15 Νοεμβρίου 2018 
ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο: «Απτικζσ 
Προςεγγίςεισ» -“Sensation Approaches”.      
Η δράςθ περιλαμβάνει κεματικζσ 
ξεναγιςεισ ςτθ μόνιμθ ςυλλογι του 
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρϊν και 
απτικι επαφι είκοςι (20) ςυνολικά 
εκκεμάτων, τα οποία είναι πιςτά 
αντίγραφα των πρωτοτφπων αρχαίων που 
εκτίκενται ςτθ μόνιμθ ςυλλογι του 
Αρχαιολογικοφ Ξουςείου Πατρϊν.
Η εκπαιδευτικι δράςθ απευκφνεται ςε 
ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ ενθλίκων, 
κακϊσ και ςε ειδικά ςχολεία τυφλϊν ι με 
περιοριςμζνθ όραςθ, κωφϊν και 
βαρθκόων, παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ, 
κακϊσ και ςε ςχολικζσ ομάδεσ τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ και προςαρμόηεται 
κατάλλθλα ςτισ δυνατότθτεσ και τισ 
ανάγκεσ  κάκε ομάδασ ςυμμετεχόντων. 

Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ ζχει ενταχκεί ςτον 
κατάλογο των δράςεων που 
πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο του 
Ευρωπαϊκοφ Ζτουσ Πολιτιςτικισ 
Μλθρονομιάσ 2018. 

Τπεφκυνθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του 
προγράμματοσ: Οικολίτςα Μουτςουμπελίτθ, 
Αρχαιολόγοσ.
Τπεφκυνοι δθμιουργίασ αντιγράφων 
πρωτοτφπων αρχαίων αντικειμζνων: Βαςίλειοσ 
Παναγόπουλοσ και Ιωάννα Παπαβραμοποφλου
(υντθρθτζσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ).

Απαραίτθτθ θ τθλεφωνικι επικοινωνία για 
κράτθςθ κζςεων:  2613 616176 (Ν. 
Κουτςουμπελίτθ)

«Απτικζσ Προςεγγίςεισ»
“Sensation approaches”



Διευκφντρια Εφορείασ Αρχαιοτιτων Αχαΐασ: Δρ Αναςταςία Μουμοφςθ

Σμθματάρχθσ Ξουςείων : Δρ Γεωργία Αλεξοποφλου

Επιμελθτζσ Αρχαιολογικοφ Ξουςείου Πατρϊν: Ιωάννθσ  Ξόςχοσ, Δρ Ζλενα 
Παρτίδα, Νίλα Μουτςουμπελίτθ, Δρ Μων/λα Χαβζλα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Αλεξία Ξπαρδάκθ, Γεωργία Ξανωλοποφλου

URL: http://www.efaacha.gr

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

Ξια νφχτα ςτο Ξουςείο!
2η Διανυκτζρευςη ςτο μουςείο για 

παιδιά-Sleepover.

Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ διοργανϊνει ςτο 
Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν το δεφτερο Sleepover
(Διανυκτζρευςθ)  προςφζροντασ ςτουσ μικροφσ τθσ 
φίλουσ μία μοναδικι εμπειρία που ςτοχεφει ςτθν 
οικειοποίθςθ και τθ ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ των 
παιδιϊν με τον μουςειακό χϊρο.
Η δράςθ περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
κεατρικό δρϊμενο, αφιγθςθ μφκων, διανυκτζρευςθ 
και πρωινό γεφμα. 

Η διανυκτζρευςθ κα ξεκινιςει το βράδυ του αββάτου 
3/11/2018 ςτισ 20:00μ.μ. και κα ολοκλθρωκεί το πρωί τθσ 
Μυριακισ 4/11/2018 ςτισ 9:00 π. μ..
Η δράςθ απευκφνεται ςε 20 παιδιά, θλικίασ 8  ζωσ 11 ετϊν.
Τπεφκυνθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ: Αλεξία 
Μπαρδάκθ, εκπαιδευτικόσ-μουςειοπαιδαγωγόσ.

Μυριακι ςτο Ξουςείο
Αρχαιολόγοσ για μια μζρα!

Σο χϊμα κρφβει πολλά μυςτικά. Μυςτικά και ιςτορίεσ που 
μασ αποκαλφπτουν πϊσ ηοφςαν οι άνκρωποι ςτθν αρχαία 

εποχι. Για να τα ανακαλφψουμε πρζπει να γίνουμε 
αρχαιολόγοι και να κάνουμε αναςκαφι!

Σθν Μυριακι 18 Οοεμβρίου 2018 θ Εφορεία Αρχαιοτιτων 
Αχαΐασ επαναλαμβάνει τθν επιτυχθμζνθ τθσ δράςθ και 
προςκαλεί τουσ μικροφσ τθσ φίλουσ να γίνουν αρχαιολόγοι, 
να πάρουν μζροσ ςε μια αναςκαφι ςε ειδικά 
διαμορφωμζνο χϊρο του Μουςείου για να ανακαλφψουν 
και να διαβάςουν τα μυςτικά του παρελκόντοσ.

Η δράςθ απευκφνεται ςε παιδιά 7-10 χρονϊν.
Διάρκεια προγράμματοσ: 1 ϊρα και 30 λεπτά.
Ώρεσ διεξαγωγισ: 11:00-12:30
Τπεφκυνθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του 
προγράμματοσ: Αλεξία Μπαρδάκθ, εκπαιδευτικόσ-
μουςειοπαιδαγωγόσ
Σο πρόγραμμα παρζχεται δωρεάν ςτα παιδιά και ςε 
ζναν ςυνοδό τουσ.

Απαραίτθτεσ οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ τθν Παραςκευι 16 
Οοεμβρίου 2018
Σθλ. Επικοινωνίασ: 2610275070 - 2610276207 και ϊρεσ 
9:00 –14:00.


