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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
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ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων,
Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων
Ταχ. Δ/νση

: Α λ .Υ ψ η λ ά ν τ ου 197
261 10 Πάτρα

Τηλέφωνα : 2610275070,2613616178
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: 2610624051, 2610423386
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:efaacha@culture.gr
Πληροφορίες :Γ. Μανωλοπούλου

Π ρ ος :

Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Διεύθυνση Μουσείων
1. Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών
Μπουμπουλίνας 20-22
106 82 Αθήνα
tdams.dmeep@culture.gr

2.Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
και Επικοινωνίας
Θεμιστοκλέους 5
10677 Αθήνα
tepe.dmeep@culture.gr

ΚΟΙΝ.:
1.

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου
Μαιζώνος 17,26223 Πάτρα
(Υπ’ όψιν κ. Γ. Παπανδρέου)

2.

Τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών ΕΑΠ
Πάροδος Αριστοτέλους 18
Περιβόλα, Πάτρα
set@eap.gr
mavrommati@eap.gr
(Υπ’όψιν κ. Ε Μαυρομμάτη)

3.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας
Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Π.Ε & Δ.Ε.
Ακτή Δυμαίων 25Α
26222 Πάτρα
mail@dellad.pde.sch.gr
(Υπ’ όψιν κ. Σ. Χριστοπούλου)
(Υπ’ όψιν κ. Θ. Μπαρή)

4. Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας
Πολιτιστικά Θέματα
Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου
26223 Πάτρα
(Υπ’ όψιν κ. Ε. Κωσταρά)

5.

Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας
Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων
Ερμού 70
26441 Πάτρα
(Υπ’ όψιν κ. Α. Κουφού)

6.

Διάζωμα
Μπουμπουλίνας 30
106 82 Αθήνα
email: info@diazoma.gr
( Υπ’όψιν κ. Σ.Μπένου)

Θέμα: Πολιτιστικό Δίκτυο με τίτλο «Πάτρα_ μια πόλη_ μια διαδρομή με
πολλαπλές αφηγήσεις»- Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ)
2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας συμμετείχε το 2017 στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό
των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) με τίτλο Πόλ(ε)ις και σκοπός
μας είναι να συνεχιστεί και να υλοποιηθεί και το έτος 2018 Πολιτιστικό Δίκτυο με τίτλο
«Πάτρα_ Μια πόλη, μια διαδρομή με πολλαπλές αφηγήσεις», ενόψει και της θέσπισης του
2018 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και θα
υλοποιηθεί με μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα:
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.
Η Εφορεία μας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς 2018 προέβη στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση Πολιτιστικών Διαδρομών
στην Πάτρα και στη Διαμόρφωση του Πολιτιστικού Χάρτη της πόλης. Οι Πολιτιστικές
Διαδρομές μας θα έχουν ως επίκεντρο επιλεγμένους αρχαιολογικούς

χώρους, μνημεία

βυζαντινών και νεωτέρων χρόνων σε συνδυασμό με τις «αφηγήσεις» τους, τα οποία
βρίσκονται στον κεντρικό αστικό ιστό της πόλης των Πατρών. Πιο συγκεκριμένα,
προτείνονται δύο άξονες

πολιτιστικών διαδρομών

με κεντρικά σημεία αναφοράς τα

ακόλουθα: Κάστρο, ρωμαϊκό και μεσαιωνικό Υδραγωγείο, ρωμαϊκά Λουτρά, Παλιό
Δημοτικό Νοσοκομείο, Παντοκράτορας, ρωμαϊκό Ωδείο, ρωμαϊκό Στάδιο-Αμφιθέατρο,
Παντάνασσα, Δημοτικό Θέατρο, Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς και Άγιος Ανδρέας.
Επιπρόσθετα, οι αναφερθείσες προτεινόμενες πολιτιστικές διαδρομές θα περιλαμβάνουν
και επιμέρους διαδρομές στην περιοχή της ζώνης του θεάματος της Πάτρας (ρωμαϊκό Ωδείο,
Αμφιθέατρο – Στάδιο, Δημοτικό θέατρο) αλλά και της περιοχής του λιμανιού με τίτλο
“Mare Nostrum”.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς, που ήδη έχουν ενταχθεί, στο Πολιτιστικό Δίκτυο της Εφορείας
μας με τίτλο «Πάτρα_ Μια πόλη, μια διαδρομή με πολλαπλές αφηγήσεις» είναι η 2η
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και
Νοτίου Ιονίου, το Τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ, η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας
& Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας δια μέσου των Τμημάτων Επιστημονικής &
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε & Δ.Ε, τα Τμήματα Πολιτιστικών θεμάτων της Δ/νσης
Α/θμιας & Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, η Κίνηση πολιτών «Διάζωμα» και ποικίλες
άλλες εθελοντικές ομάδες της πόλης όπως η «Κοινοτοπία», η Κίνηση Πολιτών για έναν
άλλον τρόπο ζωής «Πρόταση» κ.α.
Στόχος της πολιτιστικής μας δράσης είναι η εκπαιδευτική κοινότητα και το κοινό της
πόλης να γνωρίσει τα επιλεγμένα μνημεία, μέσα από ειδικά διαμορφωμένες θεματικές
διαδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα, δρώμενα και παρεμβάσεις στον κεντρικό ιστό
της πόλης. Επίσης, σκοπός μας είναι η πόλη να εκτεθεί ως ένα ζωντανό κέλυφος, ώστε η
εκπαιδευτική κοινότητα και το κοινό να ευαισθητοποιηθούν στα στοιχεία της πολιτιστικής
κληρονομιάς, υλικής και άυλης, της πόλης τους, να εμπνευστούν και να συν-διαμορφώσουν
τον Πολιτιστικό Χάρτη της Πάτρας.
Τα στάδια της υλοποίησης του Πολιτιστικού Δικτύου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας
είναι:
1.Εκπόνηση σχεδίου και χαρτογράφησης των σημείων ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής
Διαδρομής της Πάτρας με τα επιλεγμένα μνημεία, μαζί με όλες τις αναγκαίες οργανωτικές
και επικοινωνιακές δράσεις σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.
2. Επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια των εκπαιδευτικών και των εμπλεκομένων
ομάδων κοινού (εθελοντές, σύλλογοι, ευπαθείς ομάδες).
3.Θεματικές ομιλίες, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις στις αίθουσες του
Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και στην Πάτρα με την τριλογία «Μνημείο- ΠόληΜουσείο».
4.Η παράλληλη υλοποίηση των Πολιτιστικών Διαδρομών στον κεντρικό ιστό της Πάτρας,
ειδικά διαμορφωμένων ανά ομάδα ενδιαφέροντος, και η γνωριμία των επιλεγμένων σημείων
σε συσχέτιση και με τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και με τις
προφορικές ιστορίες των κατοίκων της.

5.Ένταξη της εκπαιδευτικής δράσης του Διαζώματος «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές
Ξεναγούν μαθητές» για την επιμέρους Πολιτιστική Διαδρομή στη ζώνη του θεάματος της
Πάτρας.
6.Η επιμέλεια του δημιουργικού υλικού (σχεδιασμός χαρτών, αφισών, μακετών και
εποπτικού υλικού, ψηφιακού ή μη, για τα επιλεγμένα μνημεία) και της σχετικής μελέτης για
την έκθεση του παραγόμενου υλικού από την εκπαιδευτική κοινότητα και τις ομάδες κοινού
στους προτεινόμενους χώρους, θα γίνει αποκλειστικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Αχαΐας.
Η παραπάνω δράση του Πολιτιστικού Δικτύου θα ολοκληρωθεί το β’ εξάμηνο του 2018
με την υλοποίηση παράλληλων δράσεων και εκθέσεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
καθώς και στα επιλεγμένα σημεία της πόλης, υπό το πρίσμα μιας ολιστικής προσέγγισης και
ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πάτρας, της τρίτης πιο σημαντικής πόλης της
Ελλάδας.

Η Διευθύντρια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αχαΐας
κ.α.α
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχαιολόγος

