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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

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

Στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου

φιλοξενείται από 15.9 έως 27.10.2018 έκθεση µε θέµα

«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. 

Είσοδος ελεύθερη, κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

«Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ»

Στο πλαίσιο εορτασµού των Ευρωπαϊκών Ηµερών

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018, η Εφορεία

Αρχαιοτήτων Αχαΐας προσκαλεί τους επισκέπτες

να έλθουν σε επαφή µε τη βιοµηχανική

κληρονοµιά της πόλης µας κατά τρόπο βιωµατικό, 

µέσα από µια ψηφιακή παρουσίαση των

βιοµηχανικών κτηρίων της Πάτρας. Θα

ακολουθήσει δηµιουργικό εικαστικό εργαστήριο

για τα παιδιά, τα οποία θα κρατήσουν το έργο

τους ως αναµνηστικό της συµµετοχής τους στη

δράση.

Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2018, ώρα 11.00 

στο αµφιθέατρο του Μουσείου. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε

οικογένειες και παιδιά από 8 

ετών και άνω. 

Απαραίτητη η δήλωση

συµµετοχής στο τηλ. 2613 

616176 (Λίλα Κουτσουµπελίτη) 

από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 

9.00-13.00.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

«ΠΑΤΡΑ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΜΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ»

Ένα διήµερο θεµατικών πολιτιστικών

διαδροµών θα πραγµατοποιηθεί από

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας σε

συνεργασία µε πολιτιστικούς φορείς

της πόλης και εθελοντικές οµάδες, µε

απώτερο σκοπό τη γνωριµία του

κοινού µε τα µνηµεία, τα µουσεία της

πόλης και τις πολλαπλές αφηγήσεις

της. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση

και η ανάδειξη της πολιτιστικής

ταυτότητας της πόλης µέσα από

ειδικά διαµορφωµένες θεµατικές

διαδροµές, εκπαιδευτικές δράσεις και

δρώµενα τόσο στο Μουσείο όσο και

στον κεντρικό ιστό της πόλης.

Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 9:00-13:00

(για µαθητές Α/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης)

στο Μουσείο

Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 10:00-13:00 

(για το κοινό της πόλης) 

αφετηρία ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Γεωργία

Μανωλοπούλου, Αλεξάνδρα Κωτσάκη, 

Θανάσης Θεµελής.

∆ηµιουργικό Αφίσας: ∆ήµητρα

Μυλωνά (φοιτήτρια Ε.Α.Π/Σ.Ε.Τ.)

Τηλ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος

συµµετοχής: 2613 616178 

Fax: 2610 423386 / email:

efaacha@culture.gr



∆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

«Νικόµαχος, ο νεαρός αθλητής»

Ο Νικόµαχος αγαπούσε πολύ τη

σωµατική άσκηση και τον

αθλητισµό. Καθηµερινά ασκούνταν

στο γυµνάσιο της πόλης στο

ακόντιο, το δίσκο και την πάλη και

προσπαθούσε να γίνει σπουδαίος

αθλητής. Όνειρό του ήταν κάποια

µέρα να πάρει µέρος στους

µεγάλους Πανελλήνιους Αγώνες

και να µοιάσει στον φηµισµένο

Ολυµπιονίκη Χείλωνα. Όµως ο

δρόµος που έπρεπε να διανύσει

ήταν µακρύς και δύσκολος. Άραγε

τι συνέβη; Τα κατάφερε τελικά;

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προσκαλεί τους µικρούς της φίλους στο Μουσείο, για να

ακούσουν την ιστορία του νεαρού Νικόµαχου, να γνωρίσουν τους αθλητικούς αγώνες της

αρχαιότητας και να ανακαλύψουν τα αθλήµατα και τους αθλητές που κρύβονται στα εκθέµατα του

Μουσείου.

Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου 2018

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 7-10 χρονών.

∆ιάρκεια: 1.30’. Ώρες διεξαγωγής: 11:00-12:30.

Υπεύθυνη σχεδιασµού - υλοποίησης: Αλεξία Μπαρδάκη.

Το πρόγραµµα προσφέρεται δωρεάν στα παιδιά

και σε έναν συνοδό τους.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής την Πέµπτη 20.9.2018.

Τηλ.: 2610 275070 – 2610 276207 (εσωτ. 129), ώρες 9:00-13:00.


