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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Η ΠΑΣΡΑ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ

Στισ 26 Αυγοφςτου 2019 εγκαινιάςτθκε 
από τθν Υπουργό Πολιτιςμοφ κα Λίνα 
Μενδϊνθ θ αρχαιολογικι περιοδικι 
ζκκεςθ Η ΠΑΣΡΑ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ. Μζςα 
από τισ 4 κεματικζσ ενότθτεσ τθσ ζκκεςθσ 
(Από τθν Ανατολι ςτθ Δφςθ, Δυτικι 
Μεςόγειοσ. Αμοιβαίεσ επιρροζσ ςτθν 
τζχνθ, τθ ηωι & το κάνατο, Η Πάτρα πεδίο 
ςυγκροφςεων & ςυμβίωςθσ λαϊν, 
Θάλαςςα δίχωσ ςφνορα) ο επιςκζπτθσ ζχει 
τθν ευκαιρία να ανακαλφψει τισ ςχζςεισ 
τθσ Πάτρασ -και ευρφτερα τθσ Αχαΐασ- με 
άλλεσ περιοχζσ τθσ Μεςογειακισ λεκάνθσ 
από τθν 3θ χιλιετία π.Χ. ζωσ και τον 
πρϊιμο 18ο αιϊνα.

Η Ζκκεςθ κα είναι ανοιχτι για το κοινό από 
26 Αυγοφςτου ζωσ και 31 Δεκεμβρίου 2019 
τισ ϊρεσ λειτουργίασ του Μουςείου.
Στο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ κα 
πραγματοποιθκοφν εκπαιδευτικά 
προγράμματα για τθν Πρωτοβάκμια και 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 
(«Αρμενίηοντασ ςτθ Μεςόγειο», «Πολίτεσ 
τθσ Μεςογείου»), δράςεισ για οικογζνειεσ, 
κακϊσ και οργανωμζνεσ ξεναγιςεισ από 
τουσ επιμελθτζσ του Μουςείου.
Ξεναγιςεισ επτεμβρίου: Κυριακι 22/09 
και 29/9/ 2019. 
Απαραίτθτθ θ τθλεφωνικι κράτθςθ 
(Δευτζρα 16/9 – Παραςκευι 20/9/ 2019, 
ώρεσ: 09:00- 12:00). Σθλ. Επικ.: 2613 
616114 (κα Κων/λα Χαβζλα) ΧΟΡΗΓΟΙ



ΕΚΘΕΜΑ ΣΟΤ ΜΗΝΑ

Ο Ναόσ τθσ Ακθνάσ ςτθν 
Σραπεηά Αιγίου

Στον προκάλαμο του Μουςείου 
εκτίκενται  για πρϊτθ φορά δφο από τα 

αετωματικά γλυπτά του δυτικοφ 
αετϊματοσ του ναοφ τθσ Ακθνάσ ςτθν 

Σραπεηά Αιγίου, κακϊσ και το 
αποςπαςματικά διατθρθμζνο άγαλμα 

τθσ κεάσ ςτον τφπο τθσ Ακθνάσ 
Προμάχου που εντοπίςτθκε ςτο ςθκό 

του ναοφ. 

Τα γλυπτά είναι τοποκετθμζνα περίοπτα ςτο 
χϊρο του προκαλάμου και ςυνοδεφονται από 

πλοφςιο εποπτικό υλικό. 
Κάκε Σετάρτθ 09:00 – 11:00 υπάρχει 

παρουςίαςθ του εκκζματοσ από τον αναςκαφζα 
Δρ Ανδρζα Βόρδο, κατόπιν ςυνεννόθςθσ (Τθλ. 

2613616114 κα Κωνςταντοφλα Χαβζλα)

Ο ναόσ τθσ Ακθνάσ βρίςκεται ςτον πυρινα τθσ αρχαίασ 
ακρόπολθσ που δεςπόηει ςτο ψθλότερο πλάτωμα του 

αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Τραπεηάσ, ο οποίοσ ταυτίηεται  
με τισ αρχαίεσ Ρφπεσ. Πρόκειται για ζναν περίπτερο, 

εκατόμπεδο δωρικό ναό, ιδρυμζνο ςτθ δεκαετία μεταξφ 
του 520-510 π.Χ. 



Ευρωπαϊκζσ Ημζρεσ Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ

Πολιτιςμόσ και Νζεσ Σεχνολογίεσ

Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ ςε ςυνεργαςία 
με τθ Σχολι Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν του ΕΑΠ και 
τα δφο  Τμιματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 
«Γραφικζσ Τζχνεσ & Πολυμζςα» και «Ακουςτικόσ 
Σχεδιαςμόσ & Ψθφιακόσ Ήχοσ» κα 
πραγματοποιιςει ςτο πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν 
Ημερϊν Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 2019, τθν 
Παραςκευι 27 επτεμβρίου 2019 ςτο 
Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρών τθν εκδιλωςθ 
«Πολιτιςμόσ και Νζεσ Σεχνολογίεσ»
Η εν λόγω εκδιλωςθ περιλαμβάνει 3D LAB
Εργαςτιριο Τριςδιάςτατθσ Εκτφπωςθσ με τθν 
Αναπλ. Κακθγιτρια τθσ Σχολισ Εφαρμοςμζνων 
Τεχνϊν του ΕΑΠ κα Ειρινθ Μαυρομμάτθ και τθν 
κα Σταυροφλα Σοκόλθ (ΙΤΥΕ Διόφαντοσ) ςτο 
Θόλο του Μουςείου, Θεματικι ξενάγθςθ ςτισ 
ςυλλογζσ του Μουςείου ςτθν ενότθτα «Μουςείο 
– Πάτρα – Μνθμείο», κακϊσ και ομιλία του
κακθγθτι του Τμιματοσ Ηλεκτρολόγων 
Μθχανικϊν & Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν του 
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν κου Ιωάννθ 
Μουρτηόπουλου με  τίτλο: «Ακουςτική και 
Ηχοπροςταςία  του ρωμαϊκοφ Ωδείου 
Πατρών», ςτο Αμφικζατρο του Μουςείου.

Παραςκευή 27 επτεμβρίου  2019  ώρα 5:30-
8:00
Επιμζλεια ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ δράςθσ:
Γεωργία Μανωλοποφλου (μουςειολόγοσ).
Τθλ. Επικοιν.: 2613616178, 2613616100.



Διευκφντρια Εφορείασ Αρχαιοτιτων Αχαΐασ: 

Δρ Αναςταςία Κουμοφςθ

Σμθματάρχθσ Μουςείων : Δρ Γεωργία Αλεξοποφλου

Επιμελθτζσ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρών: Ιωάννθσ  Μόςχοσ, 
Δρ Ζλενα Παρτίδα, Λίλα Κουτςουμπελίτθ, Δρ Κων/λα Χαβζλα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Αλεξία Μπαρδάκθ , Γεωργία 
Μανωλοποφλου

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

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

Κυριακι ςτο Μουςείο

«Βουτιά ςτον βυθό του 
Μουςείου»

Η κάλαςςα αποτελεί ανεξάντλθτθ πθγι ζμπνευςθσ για τθν τζχνθ 
και τον πολιτιςμό από τθν αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα. Οι αρχαίοι 

τεχνίτεσ, εντυπωςιαςμζνοι από τθν πολυμορφία και τον πλοφτο του 
καλάςςιου κόςμου, αποτυπϊνουν ςτα ζργα τουσ καλαςςινοφσ 
κεοφσ, παράξενα τζρατα, όμορφεσ νφμφεσ, δελφίνια, ψάρια, 

όςτρακα αλλά και πλεοφμενα και «ταξιδεφουν» μαηί τουσ ςτον 
χϊρο και τον χρόνο.

Τθν Κυριακι 22 επτεμβρίου 2019 θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ προςκαλεί τουσ
μικροφσ τθσ φίλουσ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν, για να κάνουν μια «βουτιά»
ςτο βαςίλειο τθσ κάλαςςασ που βρίςκεται κρυμμζνο ςτα εκκζματα του Μουςείου και
να ανακαλφψουν τα μυςτικά του μζςα από τθν παρατιρθςθ και το παιχνίδι!

Ημερομθνία διεξαγωγισ: 22 επτεμβρίου 2019
Η δράςθ απευκφνεται ςε παιδιά 6-9 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.
Απαραίτθτεσ οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ τθν Παραςκευι 20 επτεμβρίου 2019.
Τθλ. Επικοινωνίασ: 2610275070 – 2610276207 και ϊρεσ 9:00-13:00.


