
Από ην 1983 ε 18η Αππιλίος έρεη νξηζηεί από ηελ UNESCO θαη ην Δηεζλέο Σπκβνύιην

Μλεκείωλ θαη Φώξωλ (ICOMOS) ωο Δηεζλήο Ηκέξα Μλεκείωλ, κε θνηλό ζηόρν ηελ

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σε όινλ ηνλ θόζκν ηε

κέξα απηή δηνξγαλώλνληαη δξάζεηο θαη εθδειώζεηο γηα λα αλαδεηρζεί όρη κόλν ε ζεκαζία

ηωλ πνιηηηζηηθώλ κλεκείωλ θάζε ρώξαο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο, αιιά θαη ην λόεκα ηεο

έληαμεο ηωλ κλεκείωλ ζηε ζύγρξνλε θνηλωληθή, πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή δωή θάζε

ρώξαο.

Η Εθνξεία Αξραηνηήηωλ Αραΐαο ζαο πξνζθαιεί ζηηο αθόινπζεο εθδειώζεηο

ενξηαζκνύ ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Μλεκείωλ,

18 Απξηιίνπ 2016:

1. Υιοθεζία ηος Απσαίος Θεάηπος Αιγείπαρ από ηην Γ΄ ηάξη Γςμναζίος Αιγείπαρ:

«Μαθηηέρ Ξεναγούν μαθηηέρ ζηα απσαία θέαηπα»

2. «Το Κάζηπο ηηρ Πάηπαρ μεηαμοπθώνεηαι». Η ανάδειξή ηος ζε πόλο έλξηρ ηηρ

πόληρ με αθοπμή ηο έπγο ζηεπέωζηρ ηηρ ππώηηρ ηος οικοδομικήρ θάζηρ.

3. «Θςζίερ και Ήπωερ»

Δύο αθηπωιζηικά μνημεία από ηιρ αποθήκερ ηος Μοςζείος Παηπών





Η Εθνξεία Αξραηνηήηωλ Αραΐαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Δηεύζπλζε Δεπηεξνβάζκηαο

Εθπαίδεπζεο Αραΐαο, δηα ηεο Υπεύζπλεο ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ, θαη ην

ΔΘΑΖΩΜΑ ζαο πξνζθαινύλ ηε Δεςτέπα 18 Αππιλίος 2016 ζηελ

Υιοθεσία τος Απσαίος Θεάτπος Αιγείπαρ από την Γ΄ τάξη τος Γςμνασίος

Αιγείπαρ:

Μαθητές Ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα

Πξόγξακκα εθδήιωζεο:

Αξραίν Θέαηξν Αηγείξαο

Έλαξμε 10:00 π.κ.

Φαηξεηηζκνί

• «Υηνζεζία» ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ Αηγείξαο από ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ

Αηγείξαο κε δηαδξαζηηθή μελάγεζε θαη ζπνλδπιωηή ζεαηξηθή παξάζηαζε ζην ρώξν

ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ.

• Παξαθνινύζεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή κε δξάζεηο ζην ρώξν ηνπ αξραίνπ

ζεάηξνπ ηεο Αηγείξαο ηωλ καζεηώλ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 1ν Γπκλαζίνπ Παξαιίαο Παηξώλ.

Υπεύζπλε δξάζεο: Γεωξγία Μαλωινπνύινπ





Το Κάζηπο ηηρ Πάηπαρ μεηαμοπθώνεηαι. Η ανάδειξή ηος ζε

πόλο έλξηρ ηηρ πόληρ με αθοπμή ηο έπγο ζηεπέωζηρ ηηρ

ππώηηρ ηος οικοδομικήρ θάζηρ.

Η εκδήλωζη πεπιλαμβάνει:

• εκπαιδεςηική πεπιήγηζη ζηην πεπιοσή ηος έπγος ΔΣΠΑ

"Σηεπέωζη - Ανάπλαζη Βοπείων Τεισών και θωηιζμόρ ανάδειξηρ

ηος Κάζηπος Πάηπαρ Νομού Ασαΐαρ",

• παποςζίαζη ηος έπγος ζςνηήπηζηρ ηων εςπημάηων ηηρ

αναζκαθήρ και

• πποβολή ηαινίαρ ζηο ζηαθμό πληποθόπηζηρ ηος Κάζηπος

Πάηπαρ.

Απεςθύνεηαι ζηην Ππωηοβάθμια και Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη,

καθώρ και ζε ομάδερ ενηλίκων

Γιάπκεια εκδήλωζηρ: 1.30'

Υπεύθςνοι δπάζηρ: Διπήνη Μαγκανιώηη (απσαιολόγορ), Καηίνα

Ανηωνοπούλος, Μαπία Κςπιακοπούλος, Κςπιακούλα Καηζιγιάννη,

Βάλια Γημηηπούλη (ζςνηηπηηέρ απσαιοηήηων)

Τηλ. επικοινωνίαρ: 2610275070, 2610276207

Καηόπηλ ζσλελλόεζες, ε εθδήιωζε είλαη δσλαηόλ λα πραγκαηοποηεζεί θαη

ζηης 19 Απρηιίοσ.



Ο όρος «κλεκείο» ζηελ 

αρταηόηεηα δελ ήηαλ 

ζσλσθαζκέλος κόλο κε ηελ έλλοηα 

ηοσ οηθοδοκήκαηος. Είδος 

κλεκείοσ αποηειούζε επίζες έλα 

επηηύκβηο ή αλαζεκαηηθό 

αλάγισθο, ζηεκέλο ζε δεκόζηο 

τώρο.

Σε κηα ηδηαίηερε θαηεγορία κλεκείωλ 

αλήθεη ηο «ερωηθό αλάγισθο» ποσ βγαίλεη 

εθηάθηως από ηης αποζήθες ηοσ Μοσζείοσ 

θαη απεηθολίδεη ζθελή ζσζίας, ως 

απόδοζες ηηκώλ ζε λεθρό ήρωα. 

Σθελογραθηθά ο θαιιηηέτλες ζσλδσάδεη κε 

ζσκβοιηθό ηρόπο ηολ σπαίζρηο θαη ηολ 

εζωηερηθό τώρο κε ηε κεηαζαλάηηο δωή.

Έλα αθέξαην θη έλα απνζπαζκαηηθό εξωηθό αλάγιπθν εθηίζεληαη εθηάθηωο ζην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Παηξώλ, κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Μλεκείωλ.

Σύληνκε παξνπζίαζε από ηνπο Επηκειεηέο ηνπ Μνπζείνπ ζηηο 18/4/2016 ώξα 

11.00, θαη ζε άιιε εκεξνκελία, θαηόπηλ ηειεθωληθήο ζπλελλόεζεο (ηει. 2613 

616100).

Υπεύζπλε: Δξ Έιελα Παξηίδα

«Θςζίερ και Ήπωερ»

Δύο αθηπωιζηικά μνημεία από ηιρ αποθήκερ ηος 

Απσαιολογικού Μοςζείος Παηπών 


