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Με αφορµή το φετινό εορτασµό των Ευρωπαϊκών

Ηµερών Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, µε θέµα «Βία και

Ανεκτικότητα», η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

διοργάνωσε ένα αφιέρωµα στους Μονοµάχους της

αρχαίας Πάτρας. 

Η συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών

περιλαµβάνει αρκετά εκθέµατα συναφή µε τους

συµµετέχοντες αλλά και τους διοργανωτές του βίαιου

αυτού δηµόσιου θεάµατος. Επίσης περιλαµβάνει

έργα τέχνης που σχετίζονται µε τη θρησκεία των

µονοµάχων, τις λεγόµενες λατρείες της αρένας. 

Επιπλέον των µόνιµων εκθεµάτων, βγαίνει για πρώτη

φορά από τις αποθήκες ένα σύνολο επιτυµβίων

στηλών και µία πλάκα δαπέδου που µάς βοηθούν να

εστιάσουµε στην προσωπογραφία των µονοµάχων,

και µέσα από τα επιγράµµατα. ∆ίνεται έτσι έµφαση

στον άνθρωπο-µονοµάχο, σε αντιπαραβολή µε το

ηρωικό και το αθλητικό ιδεώδες της κλασικής

αρχαιότητας, ενώ παράλληλα γίνεται αντιληπτή η

δηµοτικότητα και διάδοση του συγκεκριµένου

θεάµατος στις ελληνικές επαρχίες της ρωµαϊκής

αυτοκρατορίας. 

ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



της κ. Ναταλίας Πούλου

Αναπληρώτριας Καθηγήτριας

Βυζαντινής Αρχαιολογίας

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

µε τίτλο

«Ανασκάπτοντας στο σκοτάδι.
Η συµβολή της αρχαιολογικής έρευνας στην µελέτη της

µεταβατικής περιόδου του Βυζαντίου».

Τετάρτη 7-10-2015, ώρα 19.30 στο αµφιθέατρο του Μουσείου.

Με την υποστήριξη του Galaxy City Center Hotel

ΟΜΙΛΙΑ



Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και το βιβλιοπωλείο 38 µοίρες και 14 λεπτά

διοργανώνουν ένα αφιέρωµα στον συγγραφέα Κώστα Λογαρά.

Για το έργο και την προσωπικότητα του Κ. Λογαρά θα µιλήσουν οι:

� Μαρία Στασινοπούλου, φιλόλογος – κριτικός λογοτεχνίας

� Γιάννης Παπαθεοδώρου, επ. καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

� Παύλος Τσίµας, δηµοσιογράφος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παίξουν µουσική οι: 

Σέργιος Σοϊλές (φλάουτο) και
Βασίλης Τζιατζιάς (ηλεκτροακουστική κιθάρα) 

µέλη της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, ώρα 20:00, στο αµφιθέατρο του Μουσείου.

Χορηγοί: 

Φροντιστήριο «Άνοδος»

Κινηµατογραφική Λέσχη Πάτρας

Patras catering

Εκτυπώσεις Κωνσταντινόπουλος

Ξενοδοχείο «Βυζαντινό»

Οινοποιία Παρπαρούση

Υποστήριξη: 

Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας

Εκδόσεις ΤΟ ∆ΟΝΤΙ

Χορηγοί επικοινωνίας: 

thebest.gr

Τέταρτο

ΒΡΑ∆ΥΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΩΣΤΑ ΛΟΓΑΡΑ

Πάντα θέλω να ξαναγυρνάω εδώ…



ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ «ΟΡΕΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών

∆ιάρκεια έκθεσης 1-9 έως 15-10-2015 καθηµερινά 08.00-20.00

Η καλλιτέχνις, Έλλη Μπαρµπαγιάννη, 

πειραµατίζεται σε υλικά και τεχνικές

επεξεργασίας, µε σκοπό να δώσει τις

πλήρεις διαστάσεις της συµβολικής

τέχνης. Tα θέµατά της πηγάζουν από το

υποσυνείδητο και τα προσωπικά της

βιώµατα. Μέσα από τα έργα της η

δηµιουργός προσεγγίζει, µεταξύ άλλων, 

τη φθαρτότητα και το εφήµερο της ύλης. 

Η Έλλη Μπαρµπαγιάννη έχει διακριθεί

µε το 2ο Βραβείο Ζωγραφικής στο

διαγωνισµό «2η Συνάντηση Νέων

∆ηµιουργών».



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• Με µια ψηφίδα οδηγό…

Το πρόγραµµα αποτελεί µια πρώτη γνωριµία µε την τέχνη του ψηφιδωτού. 

Σαν µικροί αρχαιολόγοι τα παιδιά αναζητούν το ψηφιδωτό µε τους

µουσικούς και αθλητικούς αγώνες, το «διαβάζουν», γνωρίζουν τα υλικά της

κατασκευής του και τη χρήση του και δηµιουργούν το δικό τους ψηφιδωτό.

• Περπατώ… περπατώ στο µουσείο, 

όταν τα ζώα είναι εδώ

Το πρόγραµµα στοχεύει στην εξοικείωση των

παιδιών µε το χώρο του Μουσείου και τη

γνωριµία τους µε βασικά είδη εκθεµάτων

όπως αγγεία, αγάλµατα και ψηφιδωτά. Τα

παιδιά ανακαλύπτουν ζώα και πουλιά που

αποτυπώνονται στα εκθέµατα και

ζωντανεύουν µια αρχαία γιορτή προς τιµή της

θεάς Άρτεµης.

• Χώµα και νερό µας κάνει τον πηλό

Το πρόγραµµα αφορά στα αγγεία και την τέχνη της

αγγειοπλαστικής. Τα παιδιά γνωρίζουν τα στάδια κατασκευής

των πήλινων αγγείων, ανακαλύπτουν τα αγγεία της µυκηναϊκής

εποχής και δηµιουργούν ένα µικρό αγγείο από πηλό.

• Ψηφίδες και ψηφιδωτά…

Το πρόγραµµα έχει στόχο να γνωρίσει στα παιδιά τον πλούτο

των ψηφιδωτών που έχουν αποκαλυφθεί κατά τις ανασκαφές

στην περιοχή της Πάτρας αλλά και να έρθουν σε επαφή µε την

τέχνη του ψηφιδωτού γενικότερα, µέσα από ένα παιχνίδι

ανακάλυψης. 

• Αρχαιολόγος για µια µέρα

Το χώµα κρύβει πολλά µυστικά. Μυστικά και

ιστορίες που µας αποκαλύπτουν πως ζούσαν

οι άνθρωποι στην αρχαία εποχή. Για να τα

ανακαλύψουµε, πρέπει να γίνουµε

αρχαιολόγοι και να κάνουµε ανασκαφή.

Στο πλαίσιο της εβδοµάδας προβολής του πολυσχιδούς έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η Εφορεία

Αρχαιοτήτων Αχαΐας επαναλαµβάνει την επιτυχηµένη της δράση την Κυριακή 25-10-2015 και προσκαλεί τους

µικρούς της φίλους να γίνουν αρχαιολόγοι, να πάρουν µέρος σε µια ανασκαφή σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο

του Μουσείου, για να ανακαλύψουν και να διαβάσουν τα µυστικά του παρελθόντος.

Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων: Αλεξία Μπαρδάκη



∆ιευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας: ∆ρ Αναστασία Κουµούση

Τµηµατάρχης Μουσείων: ∆ρ Γεωργία Αλεξοπούλου

Επιµελητές Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών: Ιωάννης Μόσχος, ∆ρ Έλενα Παρτίδα, 

Λίλα Κουτσουµπελίτη

Εκπαιδευτικά προγράµµατα: Αλεξία Μπαρδάκη

URL: http://www.efaacha.gr

E-mail: efaacha@culture.gr Τηλ. 2613-616100, -616158. Fax: 2610-423386

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το αλογάκι που έχασε το άρµα του

Το µικρό πήλινο αλογάκι ζει πια µακριά από τον τόπο του. Συχνά αναπολεί τις όµορφες

βόλτες που έκανε µαζί µε τον κύριό του. Μα πιο πολύ του λείπει το άρµα του…

Το άλογο, µε τη χάρη και την ορµητικότητά του, κέρδισε την αγάπη µικρών και µεγάλων και
αποτέλεσε πηγή έµπνευσης των καλλιτεχνών του αρχαίου κόσµου. Απόδειξη το πλήθος των

έργων µικροτεχνίας και αγγειοπλαστικής, τα αγάλµατα, τα ανάγλυφα, τα ψηφιδωτά και οι

τοιχογραφίες που σήµερα θαυµάζουµε στα µουσεία της πατρίδας µας. 
Την Κυριακή 18-10-2015 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προσκαλεί τους µικρούς της φίλους στο

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, για να γνωρίσουν το µικρό πήλινο αλογάκι, να ακούσουν την ιστορία του και

να δηµιουργήσουν τα δικά τους αλογάκια.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 5-10 χρονών. Παρέχεται δωρεάν στα παιδιά και σε έναν συνοδό.

∆ιάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά. Ώρες διεξαγωγής: 11:00-12:30

Υπεύθυνη σχεδιασµού και υλοποίησης του προγράµµατος: Αλεξία Μπαρδάκη

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής στις 12-10-2015 (τηλ. 2610-275070, -276207, ώρες 9.00–15.00).

Η ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ - MUSEUM JUNIOR CLUB

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2015 - Ιουνίου 2016, η

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργανώνει στο Αρχαιολογικό

Μουσείο Πατρών τη λέσχη των µικρών προσφέροντας 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

∆ηµοτικού Σχολείου Α’-Ε’ τάξης. 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

24-10-2015 και ώρες 11:00-13:00.

Υπεύθυνη σχεδιασµού και υλοποίησης της δράσης: Αλεξία Μπαρδάκη.

Το σύνολο των δράσεων παρέχεται δωρεάν.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2015.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2610-275070, -276207, ώρες 9.00 –15.00.

Ηµεροµηνίες επόµενων

συναντήσεων:

Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015

�Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2015

�Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

�Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

�Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

�Σάββατο 23 Απριλίου 2016

�Σάββατο 21 Μαΐου 2016

�Σάββατο 18 Ιουνίου 2016


