
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΡΗ»

Συνεχίζεται ως 27.10.2018 η έκθεση µε τίτλο «Ο

Καραγκιόζης της Πάτρας µέσα από το αρχείο του

Κώστα Μακρή», η οποία παρουσιάζει την τοπική

ιστορία του αγαπηµένου λαϊκού ήρωα µέσα από

φιγούρες, ρεκλάµες, βιβλία, τρισδιάστατες κατασκευές

κ.ά. 

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων.

Είσοδος ελεύθερη, κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ

από το

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018

«ΠΝΟΕΣ ΑΝΕΜΩΝ»

ΟΜΙΛΙΕΣ

Συµµετέχοντας ενεργά στην ετήσια πανελλαδική δράση «Περιβάλλον και Πολιτισµός», η Εφορεία

Αρχαιοτήτων Αχαΐας συνεργάζεται µε το Πανεπιστήµιο Πατρών διοργανώνοντας µια

συνδυαστική προσέγγιση και εµβάθυνση στο στοιχείο του αέρα στην φιλοσοφική σκέψη και την

φυσική επιστήµη. Με στόχο να γίνει κατανοητή η σηµασία του αέρα ως κοσµογονικής -και

ψυχογονικής- αρχής στην πρώιµη ελληνική φιλοσοφία και παράλληλα ως παράγοντος στη

διαµόρφωση καιρικών και κλιµατικών συνθηκών, θα παρουσιαστούν δύο διαλέξεις:

� «Ο αέρας της Ιωνίας στην Αθήνα»

από τον κ. Σπυρίδωνα Ράγκο, Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και

Φιλοσοφίας

� «Άνεµος: η γένεσή του και η σηµασία του στον καιρό, το κλίµα και ενέργεια»

από τον κ. Αθανάσιο Αργυρίου, Καθηγητή Φυσικής της Ατµόσφαιρας

Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Πέµπτη 18.10.2018. Ώρα έναρξης 19:00

στο αµφιθέατρο του Μουσείου.

Είσοδος ελεύθερη

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα που σχεδίασε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας για να ενταχθεί

στον εορτασµό «Περιβάλλον και Πολιτισµός 2018 - Πνοές Ανέµων» περιλαµβάνει θεµατική

παρουσίαση εκθεµάτων του Μουσείου, που αφορούν τη χρήση του αέρα στη λατρευτική και την

καθηµερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων, καθώς και παρακολούθηση της διαδικασίας

παραγωγής αντιγράφων από πρωτότυπα εκθέµατα στο Εργαστήριο Συντήρησης Λίθινων του

Μουσείου.

Σχεδιασµός & υλοποίηση προγράµµατος:

Λίλα Κουτσουµπελίτη (Αρχαιολόγος), 

Βασίλης Παναγόπουλος, Ιωάννα

Παπαβραµοπούλου (Συντηρητές

Αρχαιοτήτων).

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε οικογένειες

και παιδιά από 8 ετών και άνω.

Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής, τηλ. 

2613-616176 (Λ. Κουτσουµπελίτη) από

∆ευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-13.00

Σάββατο 20.10.2018, ώρα 17:00
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«ΠΝΟΕΣ ΑΝΕΜΩΝ»

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «MARE NOSTRUM»

«Culius Musculius»

Ο Culius Musculius, ένα ποντικάκι από τη

Ρώµη, καταφθάνει στο λιµάνι της Πάτρας και

διηγείται τις περιπέτειες του στο Μουσείο.

Για µαθητές προσχολικής εκπαίδευσης και Α’-Β’

∆ηµοτικού. Ώρες διεξαγωγής: 09:00-11:00 και

11:00-13:00 την Τρίτη 16.10.2018

«Mare Nostrum – Ανθρώπινη Αλυσίδα»

Τι µπορεί άραγε να συνδέει ένα λυχνάρι

πατρινού τεχνίτη µε το λιµάνι της Πάτρας

κατά τη ρωµαϊκή περίοδο;

Εργαστήριο απευθυνόµενο σε κοινωνικά

ευαίσθητες οµάδες, που αφορά τις θαλάσσιες

µεταφορές της ρωµαϊκής Πάτρας. Περιλαµβάνει

θεµατικές ξεναγήσεις και παιχνίδια αναζήτησης, 

εργαστήρια κατασκευής λυχναριών από µήτρα, 

δυνατότητα αφής δύο επιλεγµένων ρωµαϊκών

λύχνων από το Λυχνοµαντείο Πάτρας. 

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής προγράµµατος: 

17, 18 και 19.10.2018, ώρες 10:00-12:00. 

Κυριακάτικο απόγευµα στο Μουσείο

«Όταν η πορφύρα γνώρισε την πίνα»

Το Μουσείο καλεί γονείς και παιδιά, να

γνωρίσουν τις θαλάσσιες διαδροµές της πόλης

µας, τα θαλάσσια όστρακα που έδιναν χρώµα

και µετάξι στα ρούχα του αυτοκράτορα και

ταξίδευαν στη δική µας θάλασσα.

Σχεδιασµός & υλοποίηση δράσεων Mare 

Nostrum: Γεωργία Μανωλοπούλου, 

Αλεξάνδρα Κωτσάκη, Θανάσης Θεµελής

Τηλ. 2613-616178, -616100

Οι δράσεις Mare Nostrum πραγµατοποιούνται σε

συνεργασία της Εφορείας µε το Τµήµα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης Αχαΐας, το Τµήµα Τρίτης Ηλικίας του

∆ήµου Πατρέων-ΚΑΠΗ, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Πάτρας και το Κ∆ΑΠΜΕΑ - Αµπετ Χασµάν Κέντρο

∆ηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία

Πάτρας.

Κυριακή 21.10.2018. 

Ώρες διεξαγωγής: 17:00-18:45

Το πρόγραµµα παρέχεται δωρεάν. 

Αριθµός συµµετεχόντων 25-30.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής

(τηλ. 2613- 616178, -616100)



∆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

«Αρχαίων εδέσµατα»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργανώνει για 4η

χρονιά στο Μουσείο τη Λέσχη Μικρών

Αρχαιολόγων και προσφέρει στους µικρούς της

φίλους ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες

συνδυάζουν τη µάθηση µε το παιχνίδι και την

εικαστική έκφραση.

Η Λέσχη αφορά στη δηµιουργία µιας σταθερής

οµάδας 20 µαθητών Β’-Ε’ τάξης ∆ηµοτικού. Τα

µέλη της οµάδας θα έχουν 9 µηνιαίες συναντήσεις

δίωρης διάρκειας η καθεµία, µε σκοπό τη

συµµετοχή σε δηµιουργικές δραστηριότητες και

παιχνίδια µε αφορµή εκθέµατα του Μουσείου

καθώς και τη γνωριµία µε πτυχές του αρχαίου

ελληνικού πολιτισµού εν γένει.

Η 1η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο

20.10.2018, ώρες 10:00-12:00.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

«Η Λέσχη των Μικρών Αρχαιολόγων»

Επόµενες συναντήσεις (πάντα Σάββατο):

� 17.11.2018

� 15.12.2018

� 19.1.2019

� 16.2.2019

� 16.3.2019

� 20.4.2019

� 25.5.2019

� 8.6.2019

Σχεδιασµός/υλοποίηση: Αλεξία Μπαρδάκη,

Το σύνολο των δράσεων παρέχεται δωρεάν. 

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής 12.10.2018, 

τηλ. 2610-275070,-276207 (εσωτ. 129), 09:00-

14:00. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους µικρούς

επισκέπτες που δεν έχουν λάβει µέρος στις

δράσεις του Μουσείου µέχρι τώρα.

Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα η διατροφή έχει

κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων καθώς δεν είναι

απαραίτητη µόνο για την επιβίωσή τους αλλά έχει

οικονοµική και κοινωνική διάσταση. Οι διατροφικές

προτιµήσεις των αρχαίων Ελλήνων αποκαλύπτουν τη

σχέση τους µε το φυσικό περιβάλλον, υποδηλώνουν

ιδέες και πολιτισµικές αξίες, παράγουν νοήµατα και

διαµορφώνουν πρακτικές και τελετουργίες. Το σιτάρι, το

κρασί και το λάδι είναι δώρα των θέων και αποτελούν τη

βάση της διατροφής τους.

Τι έτρωγαν και τι έπιναν οι αρχαίοι Έλληνες;

Τι ήταν η µάζα, ο κυκεώνας και το ωόθριον; 

Ποια ήταν τα γλυκίσµατά τους;

Την Κυριακή 21.10.2018 οι µικροί φίλοι του

Μουσείου µπορούν να γνωρίσουν τον είδη

διατροφής των αρχαίων Ελλήνων και να

«γευτούν» τα ιδιαίτερα εδέσµατά τους.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 7-11 χρονών.

Ώρες διεξαγωγής: 11:00-12:30

Υπεύθυνη: Αλεξία Μπαρδάκη

Το πρόγραµµα παρέχεται δωρεάν στα παιδιά

και σε έναν συνοδό. Απαραίτητες οι δηλώσεις

συµµετοχής 19.10.2018, τηλ. 2610-

275070,276207 (εσωτ. 129), 09:00-14:00.


