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Θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη 2018. Δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου
Πατρών στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Δικτύου της ΕΦΑΑΧΑ: Μουσείο-Πάτρα- Μνημείο»
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας σε συνεργασία με Δήμο Πατρέων διοργανώνουν
επιμορφωτική δράση που θα αφορά εκπροσώπους φορέων, συλλόγων, οργανώσεων, καθώς
και τους ίδιους τους πολίτες που λειτουργούν με σεβασμό στη διαφορετικότητα, την
αλληλεγγύη, την ισότητα στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μετανάστη,
την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρες 11:45-15:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.
Η εν λόγω δράση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας θα συνδεθεί
με τη
δραστηριοποίηση του Δήμου Πατρέων ως μέλος στο διεθνές δίκτυο «Διαπολιτισμικές
πόλεις» (InterCultural Cities-ICC) καθώς και στο δίκτυο “ALDA: Ευρωπαϊκή Ένωση για
την Τοπική Δημοκρατία (European Association for Local Democracy)” καθώς θα συνδεθεί
και με το επιμορφωτικό σεμινάριο των εκπαιδευτικών, το οποίο θα διεξαχθεί λίγες ημέρες
νωρίτερα στις 14.12.2018 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Σκοπός της δράσης μας είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα επιλεγμένα
εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, τις ειδικά διαμορφωμένες θεματικές
διαδρομές και τα μνημεία, τις προτεινόμενες δράσεις του Πολιτιστικού Δικτύου της
ΕΦΑΑΧΑ.
Παράλληλα, μέσω της ανάδειξης της διάστασης της διαπολιτισμικότητας των
εκθεμάτων του Μουσείου καθώς και των επιλεγμένων μνημείων που βρίσκονται στον
κεντρικό αστικό ιστό, θα αναδειχτούν στοιχεία, όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η
δημοκρατία, η αλληλεγγύη και βασικές πανανθρώπινες αξίες, όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα,
η καταπολέμηση διακρίσεων.
Πρόγραμμα
Τρίτη 18.12.018 Ώρες 11:45-15:00
11:45 Προσέλευση – Εγγραφές
12:00 Εισαγωγή στο Πολιτιστικό Δίκτυο ΕΦΑΑΧΑ και στα Δίκτυα του Δήμου Πατρέων
12:30 Η τριλογία «Μουσείο-Πάτρα-Μνημείο. Πάτρα μια πόλη, μια διαδρομή με πολλές
αφηγήσεις». Προβολή ψηφιακού υλικού.
13.00 Οι Πολιτιστικές Διαδρομές της Πάτρας. Θεματική περιήγηση στα επιλεγμένα
εκθέματα των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου που σχετίζονται με τα μνημείασημεία του Πολιτιστικού Χάρτη της Πάτρας.
13.30 -3:00 Δημιουργικό εργαστήριο σύνθεσης ψηφιδωτών από τις ρωμαϊκές οικίες της
Πάτρας του 1ου -2ου αιώνα μ.Χ. και συγγραφή μικρών αφηγήσεων έχοντας ως μεθοδολογικό
εργαλείο την έρευνα, την αναζήτηση πληροφοριών μέσα από τα επιλεγμένα εκθέματα και
τις οδούς της Πάτρας.
Αναλυτικότερα στοιχεία για το Πολιτιστικό Δίκτυο «Μουσείο-Πάτρα-Μνημείο. Πάτρα
μια πόλη, μια διαδρομή με πολλαπλές αφηγήσεις»
Στο πλαίσιο της θέσπισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2018 ως Ευρωπαϊκού
Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) σχεδιάστηκε και υλοποιείται το Πολιτιστικό
Δίκτυο «Μουσείο-Πάτρα-Μνημείο. Πάτρα μια πόλη μια διαδρομή με πολλαπλές αφηγήσεις»
με στόχο την υλοποίηση Πολιτιστικών Διαδρομών στην πόλη των Πατρών και τη συσχέτιση
τους με τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, με επίκεντρο επιλεγμένους
αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινά μνημεία και νεώτερα (τα οποία βρίσκονται στον
κεντρικό αστικό ιστό της πόλης των Πατρών) σε συνδυασμό με τις «αφηγήσεις» τους.
Σκοπός του δικτύου είναι η πόλη να εκτεθεί ως ένα ζωντανό κύτταρο και το κοινό
της πόλης να ευαισθητοποιηθεί στα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και
άυλης, να εμπνευστεί και να συν-διαμορφώσει τον Πολιτιστικό Χάρτη της Πάτρας μέσα
από το σχεδιασμό χαρτών, αφισών, μακετών, ψηφιδωτών, και εποπτικού υλικού, ψηφιακού ή
μη, για τα επιλεγμένα σημεία της Πολιτιστικής Διαδρομής της πόλης των Πατρών.
Το Πολιτιστικό Δίκτυο θα είναι ενεργό μέχρι και το 2019 και θα περιλαμβάνει συνολικά:
1. Επιμορφωτικές ημερίδες-σεμινάρια και εργαστήρια.
2. Θεματικές ομιλίες, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις στις αίθουσες του
Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών αλλά και μέσα στην πόλη για μαθητές και κοινό.
3. Παράλληλη υλοποίηση των Πολιτιστικών Διαδρομών στον κεντρικό ιστό της Πάτρας,
ειδικά διαμορφωμένη ανά ομάδα ενδιαφέροντος και γνωριμία των επιλεγμένων σημείων της

σε συσχέτιση και με τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και τις προφορικές
ιστορίες των κατοίκων σε συνεργασία με άλλους σημαντικούς φορείς της Πάτρας όπως η 2η
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και
Νοτίου Ιονίου, η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών ΕΑΠ, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους,
η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας, η Δ/νση Δ/βάθμιας
Εκπ/σης Αχαΐας, η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, το Μουσείο Τύπου, το
Εθνολογικό Μουσείο, το Θέατρο Λιθογραφείο κ.α.)
Η συνολική δράση του Πολιτιστικού Δικτύου θα ολοκληρωθεί το 2019 με την υλοποίηση
παράλληλων δράσεων και εκθέσεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στο πλαίσιο και
του εορτασμού των δέκα ετών λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, υπό το
πρίσμα μιας ολιστικής προσέγγισης και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης
μας.
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