
ΝΕΩΤΕΡΑ

από το

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Το έτος 2019, επετειακό για το Μουσείο που µετρά δέκα χρόνια παρουσίας στην πόλη της Πάτρας, και

τη σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας µε τη συγκεκριµένη αφορµή, 

ανοίγει η διάλεξη µε τίτλο

“Περπατώντας” στην Πάτρα 150 χρόνια πριν

από τον κ. Νίκο Τζανάκο, 

Ιστορικό – Ερευνητή – Συγγραφέα

Τετάρτη 23.1.2019 
ώρα 19:30, στο αµφιθέατρο του Μουσείου. Είσοδος ελεύθερη.  



ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ

«Πλαγκτόν: ένας θαυµαστός υδάτινος κόσµος»

Συνεχίζεται ως 10.2.2019 στην

αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων η

συλλογική έκθεση ζωγραφικής, 

γλυπτικής, ψηφιακών εκτυπώσεων

και µεικτών τεχνικών σύγχρονης

τέχνης. Εκτίθενται 50 έργα µιας

πλειάδας εικαστικών καλλιτεχνών

που µεταδίδουν, µεταξύ άλλων, ένα

ηχηρό µήνυµα για την προστασία

του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστούν οι

διαλέξεις:

• Η τελευταία άγρια τροφή στο πιάτο µας
ήταν κάποτε πλαγκτόν
του κ. Κωνσταντίνου Κουτσικόπουλου, Καθηγητή

στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών

• Τέχνη και οικολογία: συνηγορώντας υπέρ
της ζωής
της κ. Θεώνης Αναστασοπούλου-Καπογιάννη, 

∆ρα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Σορβόννης.

Τετάρτη 16.1.2019, ώρα 17.00-19.00, στο αµφιθέατρο

του Μουσείου. Είσοδος ελεύθερη.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

� ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «Πλαγκτόν: ένας θαυµαστός υδάτινος κόσµος»

� ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

«Απτικές Προσεγγίσεις»

∆ράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα για παιδιά Ε΄-Στ΄ ∆ηµοτικού και Α’-Β΄ Γυµνασίου θα

υλοποιηθούν σε συνδιοργάνωση µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, στο πλαίσιο της ανωτέρω

περιοδικής έκθεσης. Οι δράσεις θα περιλαµβάνουν: 

• παρουσίαση αναφορικά µε τη σηµασία του πλαγκτού για τον πλανήτη και τον άνθρωπο (το ρόλο

του στην τροφική αλυσίδα, την αναπνοή, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, θέµατα σχετιζόµενα µε

τη ρύπανση), 

• βίντεο µικρής διάρκειας, 

• παρατήρηση πλαγκτού στο στερεοσκόπιο, 

• διαδραστικό παιχνίδι για την τροφική αλυσίδα, 

• ζωγραφική επιλεγµένων πλαγκτονικών οργανισµών και συζήτηση για το ρόλο τους στη

θάλασσα, 

• ξενάγηση στην έκθεση. 

∆ιάρκεια προγράµµατος 2 ώρες.

Σχεδιασµός: ∆ρ. Νίνα Φραγκοπούλου

Υπεύθυνες υλοποίησης προγράµµατος: ∆ρ. Νίνα Φραγκοπούλου, Ν. Κουτσουµπελίτη

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

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Απτικές Προσεγγίσεις,

ενταγµένο στον κατάλογο δράσεων για το

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018, θα

συνεχιστεί όλο το 2019. 

Η δράση περιλαµβάνει θεµατικές ξεναγήσεις στη

µόνιµη συλλογή του Μουσείου και απτική επαφή 20 

αντιγράφων πρωτότυπων εκθεµάτων. Απευθύνεται

σε ειδικές κοινωνικές οµάδες ενηλίκων, ειδικά

σχολεία τυφλών ή µε περιορισµένη όραση, οµάδες

κωφών και βαρηκόων, παιδιών µε ειδικές ανάγκες, 

καθώς και σε σχολικές οµάδες Πρωτοβάθµιας και

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Προσαρµόζεται, δε, 

κατάλληλα στις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε

οµάδας συµµετεχόντων. 

Σχεδιασµός & υλοποίηση: Ν. Κουτσουµπελίτη.

Παραγωγή αντιγράφων: Β. Παναγόπουλος, Ι. 

Παπαβραµοπούλου (Συντηρητές Αρχαιοτήτων).

Απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία για κράτηση

θέσεων:  2613 616176 (Ν. Κουτσουµπελίτη)



∆ιευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας: ∆ρ Αναστασία Κουµούση

Τµηµατάρχης Μουσείων: ∆ρ Γεωργία Αλεξοπούλου

Επιµελητές Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών: Ιωάννης Μόσχος, ∆ρ Έλενα Παρτίδα, 

Λίλα Κουτσουµπελίτη, ∆ρ Κων/λα Χαβέλα.

Εκπαιδευτικά προγράµµατα: Αλεξία Μπαρδάκη, Γεωργία Μανωλοπούλου

URL: http://www.ampatron.gr

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

«Ο κυνηγός και η δρυάδα»

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

«Αρχαιοδιαβάσµατα»

Για τους αρχαίους Έλληνες το δάσος

αποτελούσε τόπο ιερό. Τα δάση ήταν

αφιερωµένα στους θεούς και οι άνθρωποι τα

προστάτευαν. Πίστευαν ότι, όταν φυτρώνει

ένα δέντρο, µαζί του γεννιέται και µια νύµφη

που ζει µέχρι να µαραθεί ή να κοπεί το

δέντρο.

Ο κυνηγός της ιστορίας µας ήταν λίγο

απερίσκεπτος. Θέλησε να κόψει ένα δέντρο

στο δάσος που ήταν αφιερωµένο στη θεά

Άρτεµη. Άραγε τι συνέβη στη µικρή δρυάδα

που ζούσε µέσα στο δέντρο;

Τι έκανε η θεά για να την βοηθήσει;

Την Κυριακή 20.1.2019 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

προσκαλεί τους µικρούς της φίλους στο Μουσείο, για να

ακούσουν την ιστορία του κυνηγού και της δρυάδας, να

ανακαλύψουν το δάσος που κρύβεται στο Μουσείο και να

δηµιουργήσουν µε χρώµατα και φαντασία τη δική τους

νύµφη-δρυάδα.

Για παιδιά 6-10 χρονών. ∆ιάρκεια προγράµµατος: 1.30’.

Ώρες διεξαγωγής: 11:00-12:30

Υπεύθυνη σχεδιασµού & υλοποίησης: Αλεξία Μπαρδάκη.

Το πρόγραµµα παρέχεται δωρεάν στα παιδιά και έναν συνοδό.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής την Παρασκευή 18.1.2019.

Τηλ. 2610-275070, -276207 (ώρες 09:00–14:00).

Η 1η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί το

Σάββατο 19.1.2019.

Ηµεροµηνίες επόµενων συναντήσεων (πάντα

Σάββατο):

16.2.2019

16.3.2019

20.4.2019

25.5.2019

8.6.2019

Ώρες: 12:30-14:30.

Υπεύθυνη σχεδιασµού & υλοποίησης: Αλεξία

Μπαρδάκη.

Το σύνολο των δράσεων παρέχεται δωρεάν.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής στις 15 

και 16.1.2019

Τηλ. 2610-275070, -276207 (ώρες 12:00-

15:00).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, η Εφορεία

Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργανώνει στο Μουσείο το

εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Αρχαιοδιαβάσµατα».

Το πρόγραµµα αποτελεί συνέχεια της «Λέσχης των

µικρών αρχαιολόγων» και είναι µια θεµατική λέσχη

ανάγνωσης που απευθύνεται σε µικρούς βιβλιοφάγους

που αγαπούν τις ιστορίες από τον αρχαίο κόσµο και τα

µουσεία. 

Η δράση αφορά στη δηµιουργία µιας σταθερής οµάδας

20 µαθητών ∆΄-Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου, τα µέλη

της οποίας θα έχουν 6 µηνιαίες συναντήσεις δίωρης

διάρκειας η καθεµία, µε σκοπό τη συµµετοχή σε

δηµιουργικές δραστηριότητες γνωριµίας µε τον αρχαίο

ελληνικό πολιτισµό και παιχνίδια φιλαναγνωσίας µε

αφορµή τα βιβλία που διαβάζουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής στα

«Αρχαιοδιαβάσµατα» είναι τα παιδιά να έχουν

ολοκληρώσει τη «Λέσχη των µικρών αρχαιολόγων»

κατά τις περιόδους 2016-2017 και 2017-2018.


