
 

 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Ψθφιακι Ζκκεςθ Εικονικισ Πραγματικότθτασ(VR) του Μουςείου Επιςτθμϊν 

και Σεχνολογίασ  

ΘΕΜΑ 2ο: Επιςκζψεισ ςχολείων ςτθν ζκκεςθ φωτογραφίασ του Θεάτρου Καρόλου 

Κουν με τον τίτλο: "Επίδαυροσ. Ζμψυχεσ εικόνεσ μιασ προςωπικισ εξιςτόρθςθσ", ςτα 

Παλαιά φαγεία Πάτρασ 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ψθφιακι Ζκκεςθ Εικονικισ Πραγματικότθτασ(VR) του Μουςείου Επιςτθμϊν 

και Σεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

ασ ενθμερϊνουμε ότι θ πρϊτθ Ψθφιακι Ζκκεςθ Εικονικισ Πραγματικότθτασ(VR) του 

Μουςείου Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ είναι ζτοιμθ και επιςκζψιμθ διαδικτυακά για κάκε 

ενδιαφερόμενο.  

Η ζκκεςθ αποτελεί Σμιμα τθσ Ψθφιακισ ζκκεςθσ του Γαλλικοφ Ινςτιτοφτου με τίτλο: 

"Από Αγάπθ για τθν Ελλάδα" που υλοποιικθκε από το Γαλλικό Ινςτιτοφτο τθσ Ελλάδοσ και 

το RetroNews, για τα 200 χρόνια από τθν Ελλθνικι. 

Επιδίωξθ είναι να αποδοκεί ο αντίκτυποσ, οι διάφορεσ κεωριςεισ και το κοινό αίςκθμα 

που προκλικθκαν ςτθν Ευρϊπθ από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ. Σα τεκμιρια που 

φυλάςςονται ςε: Εκνικι Βιβλιοκικθ Γαλλίασ, Εκνικό Ιςτορικό Μουςείο Ακινασ, Βιβλιοκικθ 

Βουλισ των Ελλινων, Βιβλιοκικθ Γενεφθσ και Λοφβρο, αποτελοφν μαρτυρίεσ τθσ εποχισ. 

Η ψθφιακι ζκκεςθ ζχει εμπλουτιςτεί με παραγόμενο υλικό από τα ςχολεία που 

υλοποίθςαν Πολιτιςτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο Σοπικϊν Πολιτιςτικϊν Δικτφων 

χολείων ΠΕ και ΔΕ Αχαΐασ που ςυνδιοργανϊκθκαν το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 από το 

Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ, τα Σμιματα Πολιτιςτικϊν ΠΕ και ΔΕ Αχαΐασ, τθν 

Ζνωςθ Εικαςτικϊν Πάτρασ και τθν Πανελλινια Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Πλθροφορικισ-

Παράρτθμα Πάτρασ. 

Η ζκκεςθ υλοποιικθκε ςτο τριςδιάςτατο περιβάλλον εικονικισ πραγματικότθτασ (virtual 

reality, VR) Mozilla Hubs. τθν ζκκεςθ μποροφν να ζχουν ταυτόχρονθ πρόςβαςθ ζωσ 40 

επιςκζπτεσ μζςω εξατομικευμζνου ψθφιακοφ χαρακτιρα (άβαταρ). Οι επιςκζπτεσ 
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μποροφν να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ μζςω μικροφϊνου και ςφντομων γραπτϊν 

μθνυμάτων (chat).  

Μπορείτε να περιθγθκείτε ςτθν ΨΕ μζςω του ακόλουκου ςυνδζςμου:  

http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2018-07-26-06-49-48/psifiakes-

ektheseis/375-2021-10-15-09-05-07 

υντελεςτζσ τθσ ΨΕ είναι οι:  

 Πζνυ Θεολόγθ-Γκοφτθ (υντονιςμόσ, Επιμζλεια περιεχομζνων και χεδιαςμόσ 3D 

περιβάλλοντοσ VR) 

 τζλιοσ Μυςτακίδθσ (χεδιαςμόσ 3D περιβάλλοντοσ VR, Δθμιουργία 3D 

περιβάλλοντοσ VR και Σεχνικι υποςτιριξθ) 

 Ακθνά Πυλαρινοφ: Διοικθτικι υποςτιριξθ 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Επιςκζψεισ ςχολείων ςτθν ζκκεςθ φωτογραφίασ του Θεάτρου Καρόλου 

Κουν με τον τίτλο: "Επίδαυροσ. Ζμψυχεσ εικόνεσ μιασ προςωπικισ εξιςτόρθςθσ", ςτα 

Παλαιά φαγεία Πάτρασ 

ασ ενθμερϊνουμε ότι το Θζατρο Σζχνθσ Κάρολου Κουν, δθμιοφργθςε και παρουςιάηει 

μια ζκκεςθ φωτογραφίασ με τον τίτλο: "Επίδαυροσ. Ζμψυχεσ εικόνεσ μιασ προςωπικισ 

εξιςτόρθςθσ".  

Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ζκκεςθ: 

 παραχωρείται από το Θζατρο Σζχνθσ Κάρολου Κουν  

 εκτίκεται ςτα Παλαιά φαγεία ςε ςυνεργαςία με τον Καρναβαλικό Οργανιςμό του 

Διμου και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρασ. 

 περιλαμβάνει υλικό από το φωτογραφικό λεφκωμα του ςκθνοκζτθ και θκοποιοφ του 

Θεάτρου Σζχνθσ Κωςτι Καπελϊνθ, με φωτογραφίεσ παραςτάςεων του Θεάτρου ςτθν 

Επίδαυρο από το 1985-1998 

 αποτελεί ςθμαντικό ιςτορικό ντοκουμζντο ςτο οποίο αποτυπϊνονται ςτιγμζσ των 

προβϊν  και ενςταντανζ των προςϊπων ςτα παραςκινια, τα καμαρίνια, τισ 

παραςτάςεισ, αλλά και εκτόσ ςκθνισ, ςτον "Λεωνίδα", ςτθ κάλαςςα, ςτθν 

εμβλθματικι ντίςκο "Καπάκι¨", αναδεικνφοντασ τθν αγωνία και τθν αναμονι των 

ςυντελεςτϊν, αλλά και τθ ραςτϊνθ, το μόχκο, τθ χαρά και τθν ζνταςι τουσ, πριν και 

μετά τθν παράςταςθ 

τθν ζκκεςθ  περιζχονται ουςιαςτικά τρεισ ενότθτεσ, από τισ οποίεσ ο κεατισ κα επιλζξει 

ποιά τον ενδιαφζρει περιςςότερο κι εκεί κα εςτιάςει τθν προςοχι του: 

1. Ιςτορικό, εικονογραφικό αφιγθμα τθσ παρουςίασ των ανκρϊπων του Θεάτρου 

Σζχνθσ ςτο Θζατρο τθσ Επιδαφρου  

2. "Φωτογραφικό λεφκωμα"  

3. Φωτογραφικι καταγραφι ςτιγμιότυπων  

υμπεριλαμβάνεται επίςθσ ζνα αφιζρωμα ςτον εικαςτικό και ςκθνογράφο Νίκο 

Αλεξίου, με ςκθνικά και κοςτοφμια που είχε δθμιουργιςει για τθν παράςταςθ τθσ 

«Μιδειασ» του Θεάτρου Σζχνθσ ςτθν Επίδαυρο, τα οποία ανικουν ςτο προςωπικό 

αρχείο του Κωςτι Καπελϊνθ 

http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2018-07-26-06-49-48/psifiakes-ektheseis/375-2021-10-15-09-05-07
http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2018-07-26-06-49-48/psifiakes-ektheseis/375-2021-10-15-09-05-07


Η ζκκεςθ κα διαρκζςει από 03 ζωσ 26 Νοεμβρίου 2021 και κα είναι επιςκζψιμθ ςτα 

Παλαιά φαγεία  για: 

 Δθμοτικά χολεία από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 9:00π.μ. ζωσ 2:00μ.μ.  

 κοινό από Δευτζρα ζωσ άββατο 9:00π.μ. ζωσ 2:00μ.μ. και Σετάρτθ 5:00μ.μ. ζωσ 

8:00μ.μ. 

Κάκε Σετάρτθ απόγευμα κα υπάρχει για το κοινό προβολι παραςτάςεων του 

Αριςτοφάνθ από το αρχείο του Θεάτρου Σζχνθσ. Η είςοδοσ για τθν προβολι των 

παραςτάςεων κα είναι ελεφκερθ. 

Σα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ φωτογραφίασ : «Επίδαυροσ. Ζμψυχεσ εικόνεσ μιασ προςωπικισ 

εξιςτόρθςθσ» του Κϊςτα Καπελϊνθ, κα πραγματοποιθκοφν τθν Σετάρτθ, 3 Νοεμβρίου 

ϊρα 7:00μ.μ. ςτα Παλαιά φαγεία και είναι ανοικτά για το κοινό. Κατόπιν, κα ακολουκιςει 

προβολι τθσ παράςταςθσ «Όρνιθες» του Αριςτοφάνθ.  

Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να επιςκεφκοφν τθν ζκκεςθ με τθν τάξθ τουσ 

χρειάηεται να επικοινωνιςουν για ραντεβοφ με τθν κ. Φ. Κορομπζλθ, Τπεφκυνθ 

Παραγωγισ Θεάτρου Σζχνθσ Κάρολου Κουν, ςτο τθλζφωνο: 6931181093.  
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ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ με προϊκθςθ 
ςτα προςωπικά τουσ e-mail και ιδιαίτερα οι Θεατρολόγοι-ΠΕ 91. 

 
 


