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«Γυναίκες στην αρχαία Πάτρα. 

Η άποικος, η σκλάβα, η αµαζόνα, η δαίµονας, η θεά»

Ένας µεγάλος αριθµός γυναικείων µορφών που

προβάλλουν µε ευκρίνεια µέσα από εκθέµατα του

Μουσείου επιτρέπουν να συνθέσουµε µία συνοµιλία

αρχαίων προσώπων, τα οποία µάς µεταφέρουν σε

διαφορετικά στιγµιότυπα ιστορίας, µύθου, λατρείας, 

τέχνης και πολιτικής. Χρησιµοποιώντας επιγραφές, έργα

γλυπτικής, κοροπλαστικής και ψηφιδωτά ως σηµεία

αναφοράς, εµπλέκουµε στη «συνοµιλία» πολλά

εκθέµατα, η ανάλυση των οποίων ξεδιπλώνει κάποιες

λιγότερο γνωστές πτυχές του αρχαίου παρελθόντος της

Πάτρας. Η θεµατική περιήγηση σκιαγραφεί αδρά τις

υποστάσεις και ιδιότητες της γυναίκας, είτε πρόκειται για

επώνυµα πρόσωπα του µύθου και της πραγµατικότητας, 

είτε για ανώνυµες -ωστόσο υπαρκτές- γυναίκες που

έζησαν στην αρχαία Πάτρα. 

Μας αποκαλύπτονται η άποικος, η

σύζυγος του µονοµάχου και του µαικήνα, 

η σκλάβα που απελευθερώθηκε, η

µαχήτρια αµαζόνα, η δαιµονική µορφή, η

λατρευτής, η αυτοκράτειρα, η θεά –σε

διάφορες εκφάνσεις- αλλά επίσης η απλή

θνητή, που τη γνωρίζουµε µόνο επειδή το

όνοµά της χαράχτηκε στην πλάκα του

τάφου της.

Για τις ανάγκες του αφιερώµατος, θα εκτεθούν

εκτάκτως δύο αγαλµάτια Αφροδίτης ενώ θα

υπάρχει πρόσβαση και στον αύλειο χώρο του

Μουσείου, σε συγκεκριµένα, συναφή ευρήµατα.  

Η παρουσίαση (8 Μαρτίου, ώρα 11:00) 

απευθύνεται σε ενήλικες και φοιτητές κλασικών
σπουδών, µε ελεύθερη είσοδο. ∆ηλώσεις
συµµετοχής τηλ. 2613-616100, -616158 .

Τεκµηρίωση & παρουσίαση: ∆ρ Έλενα Παρτίδα



ΟΜΙΛΙΕΣ

� Η Αρχαιολόγος - Νοµισµατολόγος και Επιµελήτρια της

Νοµισµατικής Συλλογής Alpha Bank, 

∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη, θα µιλήσει µε θέµα

«Νοµισµάτων Ιστορία - Αχαΐα»

Τετάρτη 2 Μαρτίου και ώρα 19:00 στο αµφιθέατρο του Μουσείου

«Από το στίχο στον αστερισµό. 

Ποιητικές πρωτοπορίες στη νεοελληνική λογοτεχνία»

Σάββατο 19 Μαρτίου, ώρα 19:30, στο αµφιθέατρο του Μουσείου

� Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Ιστορία της Γραφής» που πραγµατοποιεί

η Περιφερειακή ∆/νση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας

(Τµήµα Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆.Ε.) σε συνεργασία µε την Εφορεία

Αρχαιοτήτων Αχαΐας,

η ∆ρ Λίλια ∆ιαµαντοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και

Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, 

θα µιλήσει µε θέµα

� Το πρόγραµµα «Ιστορία της Γραφής» θα πλαισιωθεί επίσης από την έκθεση του

αρχιτέκτονα – εικαστικού Στάθη Χρυσικόπουλου, Οπτική Ποίηση. Την έκθεση θα

παρουσιάσει ο Μάνος Στεφανίδης, Ιστορικός Τέχνης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΕΚΠΑ.

Πέµπτη 10 Μαρτίου, ώρα 20:30, στην αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου.

Η έκθεση θα

είναι επισκέψιµη

ως 31-3-3016

καθηµερινά

(εκτός ∆ευτέρας)

Ώρες 08:00-

15:00.

Είσοδος

ελεύθερη.

Ξεναγήσεις

καθηµερινά.

Γράφει ο Μάνος Στεφανίδης για τον Στάθη Χρυσικόπουλο: 

…και µε λογισµό και µε όνειρο, ισορροπεί ανάµεσα στην

αφηρηµένη έννοια και την οπτική της αποτύπωση, επιµένοντας

σε εκείνες τις εικόνες που διεκδικούν ποιητικό ήθος και αισθητική

αυτάρκεια. Τα έργα του στηρίζονται σε εννοιολογικά παιχνίδια

άλλοτε αξιοποιώντας γραφιστικούς τύπους, χρωµατικές

συγκρούσεις ή ιλουζιονιστικά παράδοξα και άλλοτε

προσεγγίζοντας την εκάστοτε τεχνολογία µε έναν χειροποίητο, 

προσωπικό, υποβλητικό τρόπο. Όλη του η παραγωγή συγκροτεί

την νοητή γέφυρα που ενώνει τον πολιτισµό της Ιταλίας µε τον

πολιτισµό της Ελλάδας…

…Από τις πιο απλές συνθέσεις του ως τα µεγάλα θεατρικά του

περιβάλλοντα, ο Στάθης Χρυσικόπουλος έχει σταθερά στο µυαλό

του εκείνο τον λόγο που µπορεί να κυοφορεί ποίηση, όταν

ξεπεραστεί η εργαλειακή του χρήση. Ή αλλιώς, ότι η κάθε λέξη

κρύβει µια εικόνα και είναι εν δυνάµει µια µικρή θάλασσα. 

Τρικυµισµένη, βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια της.



ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Το αρχαίο θέατρο στον κύκλο του χρόνου»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, σε συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆/νση Εκπαίδευσης

[Τµήµα Επιστηµονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης] και

την Κίνηση Πολιτών ∆ιάζωµα, διοργανώνει στις 30 Μαρτίου 2016 Ηµερίδα Επιµόρφωσης

Σχολικών Συµβούλων και Εκπαιδευτικών ∆/µιας Εκπαίδευσης, µε τίτλο «Το Αρχαίο

Θέατρο στον κύκλο του Χρόνου» και τις ακόλουθες ενότητες:

� Πολιτιστική διαδροµή στους χώρους θέασης και ακρόασης της ρωµαϊκής Πάτρας, υπό

την καθοδήγηση του Επίτιµου Εφόρου Αρχαιοτήτων, ∆ρ Μιχάλη Πετρόπουλου

Τετάρτη 30-3-2016, ώρα 08:30, στο χώρο του αρχαίου Αµφιθεάτρου-Σταδίου Πάτρας, Αλεξ. Υψηλάντου 197

� Θεµατική ξενάγηση και παρουσίαση εκπαιδευτικού φακέλου «Το αρχαίο Θέατρο στον

κύκλο του χρόνου» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

� Οµιλία του Οµότιµου Καθηγητή Κλασικής

Αρχαιολογίας και ιδρυτικού µέλους της

Κίνησης Πολιτών ∆ιάζωµα, 

∆ρ Βασίλη Λαµπρινουδάκη

για τα Αρχαία Θέατρα

Τετάρτη 30 Μαρτίου, ώρα 19:30

στο αµφιθέατρο του Μουσείου

Υπεύθυνη σχεδιασµού και υλοποίησης Ηµερίδας:

Γεωργία Μανωλοπούλου



∆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, Γεωργία Μανωλοπούλου

URL: http://www.efaacha.gr

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

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Το Ηµερολόγιο ενός συντηρητή»

Τι συµβαίνει σ’ ένα αρχαίο αντικείµενο από τη στιγµή
που βγαίνει απ’ το χώµα, µέχρι να µπει στη βιτρίνα
ενός µουσείου;

Οι µαθητές εξοικειώνονται µε την

πορεία των ευρηµάτων, από την

ανασκαφή µέχρι την έκθεσή τους. 

Ξεκινώντας από το εργαστήριο

κεραµικών και γυάλινων

αντικειµένων του Μουσείου, τα

παιδιά γνωρίζουν τα βασικά στάδια

συντήρησης, αναλαµβάνοντας τα

ίδια το ρόλο του συντηρητή. Στη

συνέχεια, αναζητούν επιλεγµένα

ευρήµατα που εκτίθενται στις

προθήκες του Μουσείου, και ακούν

από τους αρχαιολόγους την

ιστορία που έχει να διηγηθεί το

καθένα. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές Ε’ και ΣΤ’

∆ηµοτικού. 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής: 18 Μαρτίου, 09.00-11.00

Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 25 µαθητές.

∆ηλώσεις συµµετοχής τηλ. 2610 275070 (Μ. Γκαζής). Οι

µαθητές πρέπει να συνοδεύονται από δύο τουλάχιστον

εκπαιδευτικούς και να φέρουν καρτελάκια µε τα ονόµατά

τους.

Υπεύθυνοι προγράµµατος: Μιχάλης Γκαζής, 

Κωνσταντίνα Ακτύπη, Κωνσταντίνα Σούρα (αρχαιολόγοι), 

Νίκη Ζαχαροπούλου (συντηρήτρια)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

«Λέων και Κύων»
Στη µεγάλη αίθουσα του Μουσείου ζει ο Λέων, το περήφανο λιοντάρι. Πολύ

κοντά του µένει και ο Κύων, ένας ανήσυχος και φασαριόζος σκύλος. Κάθε µέρα, 

µα κάθε µέρα, µα και νύχτα µη σας πω, τσακώνονται σαν τον σκύλο µε τη γάτα.

Σταµατήστε επιτέλους! τους φωνάζουν όλοι θυµωµένοι. Βαρεθήκαµε να σας

ακούµε. 

Ήρθε η ώρα να συµφιλιωθείτε.

Εµείς; Ποτέ! λένε κι οι δυο µε µια φωνή.

Όµως αυτή η διαµάχη δεν κράτησε για πάντα.

Ένας νέος εχθρός ήρθε και έφερε τα πάνω κάτω.

Την Κυριακή 20 Μαρτίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προσκαλεί τους µικρούς της φίλους

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, για να ακούσουν την ιστορία των δύο ζώων, να τα

ανακαλύψουν και να τα ζωντανέψουν µε χρώµατα και φαντασία.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (3,5-6 χρονών).

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

Το πρόγραµµα παρέχεται δωρεάν στα παιδιά και σε έναν συνοδό τους.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής στις 17 και 18 Μαρτίου. Τηλ. 2613-616100 (9:00 –13:00).

Υπεύθυνη σχεδιασµού και υλοποίησης: Αλεξία Μπαρδάκη


