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1.6 Κύρια πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά – βιοτικό επίπεδο 
 
1. Πολιτιστικές – κοινωνικές δραστηριότητες 
 
Παρακάτω καταγράφονται οι σηµαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στις ΠΕ της 
Π.∆Ε συµπληρώνοντας όσες αναφέρονται στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α και εµπλουτίζοντάς τις µε όσες θεσµοθετήθηκαν 
την τελευταία δεκαετία. Επισηµαίνεται ότι στις περισσότερες δηµοτικές ενότητες πραγµατοποιούνται 
θρησκευτικές εορτές και διοργανώνονται τα αντίστοιχα «πανηγύρια» προς τιµήν διαφόρων αγίων, καθώς και 
εορτασµοί του Πάσχα και της Αποκριάς µε αναβίωση πλήθους τοπικών εθίµων. 
 
Στη Ναύπακτο: 
− αναπαράσταση της Ναυµαχίας που έλαβε χώρα το 1571 στο ενετικό λιµάνι (7 Οκτωβρίου)1 , 
− 3ήµερο φεστιβάλ του δήµου Ναυπακτίας (κάθε καλοκαίρι)2 , 
− φεστιβάλ «στο ρου του Ευήνου»3 , 
− ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Ναυπάκτου «Μίκης Θεοδωράκης»4 , 
− «Παζάρια», η µεγάλη εµποροπανήγυρη της Ναυπάκτου

5 , 
− γιορτές κάστανου και τσίπουρου στα χωριά Άγιος ∆ηµήτριος ∆Ε Πλατάνου και Άνω Χώρα ∆Ε Αποδοτίας 

κάθε Οκτώβρη, 
− «Χειµωνάδα», την τρίτη Κυριακή κάθε Οκτώβρη στο Καταφύγιο της Ορεινής Ναυπακτίας

6, 
− «Αντάµωµα», εκδηλώσεις του καλοκαιριού µε σκοπό την διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς του τόπου, 
− γιορτή της τράτας στο χωριό Κάτω Βασιλική ανήµερα του Σωτήρος, στις 6 Αυγούστου

7, 
− Ο ποιµενικός βίος των Πυλληνίων αναβιώνει την 1η Ιουλίου στο δρυοδάσος Ρουπάκια

8, 
− «Πυλλήνιος Αύγουστος» µε σκοπό την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς
9, 

− «Ξεφλουδίσια»10, στο χωριό Τερψιθέα στα µέσα Αυγούστου. 
 
Στην Κατούνα ∆Ε Μεδεώνος κάθε άνοιξη πραγµατοποιείται το «Αντάµωµα των Καβαλάρηδων και Φίλων 
του Αλόγου» ή «Γιορτή το Αλόγου» στις όχθες του ποταµού της Νήσσας

11.  
 
Στο Θέρµο εορτάζεται: 
−  η µνήµη του Κοσµά του Αιτωλού12  κάθε καλοκαίρι 24 Αυγούστου, 
− «γαϊτανάκι» την Τρίτη του Πάσχα στο χωριό Ανάληψη

13, 
− γιορτή τσίπουρου στο χωριό Κόνισκα κάθε φθινόπωρο. 
 
Στον Εµπεσσό της ∆Ε Ινάχου στην Αµφιλοχία λαµβάνουν χώρα κάθε Αύγουστο τα «Ιδοµένεια»14. 
 
 

                                                      
1 Οι συµµετέχοντες φορούν παραδοσιακές µεσαιωνικές φορεσιές, παρίστανται πρέσβεις, ξένες αποστολές, 
αντιπρόσωποι αρχών και οργανισµών. 
2 Με ποικιλία µουσικών εκδηλώσεων στο Κάστρο του Αντιρρίου και σε άλλα σηµεία. 
3 Νεοσύστατο καλοκαιρινό φεστιβάλ, που περιλαµβάνει φυσιολατρικές δράσεις, µουσικές εκδηλώσεις και εναλλακτικές 
δραστηριότητες (φουσκωτά, καταρρίχηση από τη γέφυρα Μπανιά που συνδέει µε το Θέρµο, τοξοβολία, καγιάκ). 
4 ∆ιοργανώνεται από το 2001 και κάθε δύο χρόνια υπό την αιγίδα του δήµου και της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου. Έχει 
πανελλήνιο διαγωνιστικό χαρακτήρα και τιµάται µε την παρουσία σηµαντικών ανθρώπων του καλλιτεχνικού και µουσικού 
χώρου. 
5 Ξεκινά κάθε χρόνο ανήµερα του Αγίου ∆ηµητρίου, στις 26 Οκτωβρίου, θεσµός που πηγάζει από τον 19ο αιώνα και 
διαρκεί µια εβδοµάδα, δίνοντας την ευκαιρία στους παραγωγούς να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ντόπιους και σε 
επισκέπτες. 
6 Θεσµοθετήθηκε προσφάτως για το καλωσόρισµα του χειµώνα. 
7 Κατά τη διάρκειά της γίνεται επίδειξη καλαρίσµατος της παραδοσιακής τράτας, ψήνονται σαρδέλες και ακολουθεί γλέντι. 
8 Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής καταφθάνουν µε άλογα συνοδεία φλογέρας και κλαρίνου και δείχνουν τον τρόπο ζωής 
τους µε τα παραδοσιακά τους αντικείµενα, την ετοιµασία βουτύρου και τυριού και γενικά τις καθηµερινές ασχολίες και 
φροντίδες τους. 
9 Στο πλαίσιο αυτό, εκτός των συνηθισµένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, πραγµατοποιούνται εξορµήσεις στη φύση και 
πορείες στις όχθες ποταµών. 
10 Μια ακόµη παραδοσιακή γιορτή αναβίωσης του εθίµου της επεξεργασίας των καλαµποκιών συνοδεία χορού και 
τραγουδιού. 
11 Γίνεται επίδειξη αλόγων από τους ιδιοκτήτες τους και ακολουθούν παραδοσιακοί δηµοτικοί χοροί. 
12 µε τέλεση Θείας Λειτουργίας στο χωριό Μέγα ∆ένδρο, γενέτειρα του Εθναποστόλου, όπου σώζονται ερείπια της 
πατρικής οικίας του.  Στη συνέχεια γίνεται Λιτάνευση της ιερής εικόνας στους δρόµους συνοδεία πλήθους πιστών και  
πραγµατοποιούνται οµιλίες ιστορικών. 
13 Με τον ντόπιο χορό που χορεύεται µε παραδοσιακές στολές, αναπαριστάται η θρυλική ιστορία των αρµατολών και του 
Αλή Πασά.   
14 Πενθήµερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που περιλαµβάνουν εκθέσεις βιβλίου, παιδικές παραστάσεις, κινηµατογραφικές 
βραδιές και βραδιές παραδοσιακής µουσικής, θεατρικές παραστάσεις  και παραστάσεις του χορευτικού συλλόγου. 
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Π.Ε. Αχαϊας: 
Η Πάτρα φηµίζεται για το πανελλήνιας εµβέλειας Καρναβάλι που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία 
Κυριακή της Αποκριάς µε αφετηρία τον πρώτο αποκριάτικο χορό που δόθηκε το 1829 µετά την 
απελευθέρωση, ωστόσο έχει να επιδείξει και πλήθος άλλων αξιόλογων εκδηλώσεων.  
− ∆ιεθνές Φεστιβάλ Πάτρας15 από τον Ιούλιο µέχρι τον Σεπτέµβρη κάθε έτους, 
− ∆ιεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών στη µνήµη του Πατρινού καραγκιοζοπαίχτη Μίµαρου ή ∆ηµητρίου 

Σαρδούνη
16,  

− υψηλού επιπέδου παραστάσεις του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
17,  

− Ναυτική Εβδοµάδα 18 τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου, 
− πολιτιστικές εκδηλώσεις ποικίλων ενδιαφερόντων του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
 
Στο Ρίο τέλος Ιουνίου διοργανώνονται φεστιβάλ µαθητικού θεάτρου και φεστιβάλ θεάτρου δρόµου στο ενετικό 
κάστρο. Στην Παραλία του ∆ήµου Πατρέων  
− ιστιοπλοϊκοί αγώνες,  
− αναβίωση της τράτας, 
− έκθεση τοπικών προϊόντων (σιτάρι, κρασί, λάδι),  
− έκθεση γεωργικών µηχανηµάτων και οικιακών σκευών που χρησιµοποιούνταν πριν τον εκµηχανισµό της 

αγροτικής παραγωγής. 
 
Στην Καλλιθέα της ∆Ε Μεσσάτιδος  το δεύτερο δεκαήµερο κάθε Σεπτέµβρη γίνεται η γιορτή «διαδροµές 
κρασιού»19. Στον δήµο Αιγιάλειας δραστηριοποιείται η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιάλειας 
(∆Η.Κ.ΕΠ.Α.), υπεύθυνη για όλα τα δρώµενα  
− «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» σε κάθε δηµοτική ενότητα

20,  
−  «Πριµαρόλια»21,  
Στην Ακράτα εδρεύει το Πολιτιστικό Ίδρυµα Μάνου Χατζηδάκη – Νίκου Γκάτσου µε πανελλήνιας εµβέλειας 
εκδηλώσεις και δράσεις. Στη Συµπολιτεία το 2012 διοργανώθηκε το 17ο φεστιβάλ σταφίδας και το 4ο Αχαϊκό 
Μουσικοχορευτικό Φεστιβάλ. Στο ∆ιακοπτό:   
−  «Παπαγιαννοπούλεια» 22,  
− Φεστιβάλ Λαδιού και Ελιάς στον Ελαιώνα

23 . 
 
Στα Ζήρια ∆Ε Ερινεού Αιγιαλείας λαµβάνουν χώρα τα «Πανωζηριώτικα», διαγωνισµός κρασιού µε τελική 
βράβευση του καλύτερου της χρονιάς συνοδεία παραδοσιακών χορών και τραγουδιών. Στους 
Αµπελόκηπους Αιγείρας γίνεται γιορτή κρασιού το δεύτερο δεκαήµερο του Αυγούστου. 
 
Στα Καλάβρυτα αναπτύσσεται αξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα µέσω της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Ποιότητας Ζωής (∆ΕΠΑΠΟΖ).  
− εκδηλώσεις µνήµης για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωµα του 1942 και για τον βοµβαρδισµό των χωριών 

Τρέχλο – Λαπάτα – Μάνεσι του 1943 στις 13 ∆εκεµβρίου και 29 Ιουλίου αντίστοιχα,  
− αναπαράσταση των δρωµένων της έναρξης της Επανάστασης του 1821 στις 21 Μαρτίου κάθε χρόνο.  
− Πολιτιστικός Αύγουστος,  
− το πέρασµα του Φαραγγιού του Βουρραϊκού,  
− πρωταθλήµατα σκακιού,  
− διεθνή σεµινάρια πνευστών οργάνων κ.ά. 
 
Στην Κλειτορία: 
− εµποροπανήγυρη

24 κάθε Σεπτέµβρη,  
                                                      
15 Στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάζονται σηµαντικές θεατρικές παραστάσεις στο Ρωµαϊκό Θέατρο και σε άλλους 
χώρους του κέντρου της πόλης. 
16 Ο οποίος στα τέλη του 19ου αι. θεωρείται ότι συνέβαλε στον «εξελληνισµό» της τέχνης του Καραγκιόζη, που 
προερχόταν από το τουρκικό θέατρο σκιών. 
17 Που ιδρύθηκε το 1988 και συµµετέχει σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. 
18 Καθιερώθηκε από το 1933 και περιλαµβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις µε θέµα τη θάλασσα, γιορτή σαρδέλας, αγώνες 
υδατοσφαίρισης και ιστιοπλοϊας, επίδειξη τεχνικών ναυαγοσωστικής. 
19 ∆ιανέµεται δωρεάν κρασί, γίνονται εκθέσεις φωτογραφίας και λαογραφίας, συναυλίες και χορευτικά δρώµενα. 
20 Περιλαµβάνει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, φιλολογικές συζητήσεις, εικαστικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά. 
21 Νέος θεσµός που εισήχθη το 2012 µε ονοµασία εµπνευσµένη από τα πρώτα καράβια που ξεκινούσαν φορτωµένα µε 
την καλύτερης ποιότητας σταφίδα για τα µεγάλα λιµάνια της Ευρώπης του 19ου αι. φέρνοντας πολλά κέρδη στους 
ντόπιους παραγωγούς και εµπόρους. Πρόκειται για µια πρόταση του δήµου που φιλοδοξεί να προβάλει τουριστικά την 
παραλία του Αιγίου µε αφορµή τον «πολιτισµό της σταφίδας» που δηµιουργήθηκε από τον πλούτο που προκάλεσε η 
εξαγωγή της µαύρης σταφίδας «Βοστίτσα», καθώς και να δηµιουργήσει τουριστικές και πολιτισµικές ανταλλαγές µε τα 
λιµάνια της Ευρώπης, καταγράφοντας παράλληλα τους δρόµους της σταφίδας. 
22 Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που περιλαµβάνουν, το 2012 ήταν επετειακές, λόγω της συµπλήρωσης 100 χρόνων από 
τη γέννηση του αξιόλογου αυτού διακοφτίτη ηθοποιού. 
23 Με εκθεσιακά περίπτερα, εικαστικά, οµιλίες, παραδοσιακούς χορούς και µουσικές βραδιές. 
24 Σαν συνέχιση του παραδοσιακού εµπορικού παζαριού επί τουρκοκρατίας. 
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− µνηµόσυνο σε µνήµη της πρώτης επαναστατικής σύγκρουσης του 1821 τελείται στη θέση Χελωνοσπηλιά 
στις 16 Μαρτίου. 

Στη Χαλανδρίτσα της ∆Ε Φαρρών µε αφορµή την καθιερωµένη ζωοπανήγυρη και µε πρωτοβουλία του 
τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, διοργανώνεται από τον Αύγουστο του 1998 (Agrotica ’98) µέχρι σήµερα 
Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων και Προϊόντων25.  
Στη Λαρισσό, στην περιοχή Στροφυλιάς – Λακόπετρας, κάθε καλοκαίρι γίνεται γιορτή σαρδέλας. 
Στην Ωλενία της ∆υτικής Αχαϊας: 
− παραδοσιακό γλέντι µε γαϊδουροδροµίες προς τιµήν του Αγίου Ιωάννη 20–25 κάθε Ιούνη στο δ.δ. 

Μιτόπολης,  
− γιορτάζεται η σταφίδα αρχές Σεπτέµβρη στα Σουδανέϊκα,  
− ανήµερα του Λαζάρου αναβιώνει το παλιό έθιµο, βάσει του οποίου άντρες µε σεντόνια γυρίζουν στους 

δρόµους και τραγουδούν τα κάλαντα. 
Στη ∆ύµη:  
− «∆ύµαια»26, κάθε καλοκαίρι, το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου,  
− µεγάλο πανηγύρι προς τιµήν της ύψωσης του Τιµίου Σταυρού κάθε 14 Σεπτέµβρη. 
 
Π.Ε. Ηλείας: 
Στην Αµαλιάδα πραγµατοποιείται το Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας27 .  
 
Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου για Παιδιά και Νέους λαµβάνει χώρα κάθε χρόνο µε προβολές στην 
Ολυµπία, στον Πύργο και στην Αµαλιάδα. 
 
Στον Πύργο Ηλείας δραστηριοποιείται η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε την ονοµασία ∆ιεθνές Ινστιτούτο 
Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας «Σωσίπολις»28.  
 
Στα Κρέστενα το πρώτο δεκαήµερο κάθε Αυγούστου γίνεται γιορτή σταφίδας, ενώ την τελευταία Κυριακή της 
Αποκριάς µεγάλο Καρναβάλι. Στη Ζαχάρω και συγκεκριµένα στον Κακόβατο πραγµατοποιείται φεστιβάλ 
ελιάς µε την ονοµασία «Ελαίας Παραµυθία» κάθε Αύγουστο. Ο δήµος Ανδραβίδας – Κυλλήνης για πρώτη 
φορά το 2012 διοργάνωσε Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισµού, ενώ η Ιππική Έκθεση Ανδραβίδας έλαβε χώρα 
για 78η φορά! 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά ορισµένα από τα πιο πρόσφατα διεθνή και πανελλήνια συνέδρια 
που πραγµατοποιούνται σε πόλεις της Π∆Ε, αποδεικνύοντας τη συνεχή συµµετοχή της στην προώθηση της 
επιστήµης: 
• ∆ιεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισµού (Ακρόπολη Αρχαίων Θεστιέων, Θέρµο, Ναύπακτος, 

Ιούνιος 2012), 
• ∆ιεθνές Συνέδριο «Καινοτοµία σε εποχές Κρίσεως» (Πάτρα, Ιανουάριος 2012), 
• 9ο ∆ιεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο (Καλάβρυτα, Οκτώβριος 2011), 
• 12ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (Πάτρα, Μάϊος 2010), 
• 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Αρχαία Ελίκη και Αιγιάλεια: Η Πρωτοελλαδική Πελοπόννησος (Αίγιο, 2007), 
• 12ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας 

Χειρουργικής του Χεριού (Κυλλήνη, Σεπτέµβριος 2006), 
• 2ο ∆ιεθνές Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο, 2002), 
• 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Βιοεπιστήµες: Μοχλός Ανάπτυξης της Κοινωνίας» (Πάτρα, Οκτώβριος 2012), 
• 12ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο (Ρίο, Σεπτέµβριος 2012), 
• 4ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Κάστρο Κυλλήνης, Ιούνιος 

2012), 
• 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεµβατικής Ακτινολογίας (Πάτρα, Μάϊος 2012), 
• 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής (Κυλλήνη, Απρίλιος 2012). 
 

                                                      
25 Τα έτη 2000 και 2001 προστέθηκε σαν παράλληλη εκδήλωση η έκθεση µε αγροτικά παραδοσιακά εργαλεία, που 
αποτέλεσε και την αφορµή για τη δηµιουργία του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Τοπικής Ιστορίας. Το 2002 
πραγµατοποιήθηκε Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελµάτων, ενώ το 2003 παρουσιάστηκαν τα «Προϊόντα Αχαϊκής Γης» 
µε τη συµµετοχή παραγωγών όλης της Αχαϊας και έµφαση στα βιολογικά προϊόντα. Μετά από 5 έτη διακοπής, το 2011 η 
έκθεση επαναλειτούργησε προσφέροντας στους αγροκτηνοτρόφους της περιοχής ηµερίδες σχετικά µε τις νέες 
καλλιέργειες, τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, την τυποποίηση και άλλα θέµατα που τους αφορούν. 
26 Με πολιτιστικές εκδηλώσεις που περιλαµβάνουν γιορτή της σαρδέλας, παραδοσιακούς χορούς και συναυλίες. 
27 Χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, περιλαµβάνει παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο και µουσικές 
εκδηλώσεις στο Κάστρο Χλεµούτσι. 
28 Σε αυτή συµµετέχουν επιφανείς ιστορικοί, καθηγητές και ερευνητές από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη µε στόχο τις 
διαπανεπιστηµιακές συνεργασίες για τη διάδοση της Ελληνικής Ιστορίας. Τον Μάϊο του 2010 στεγάστηκε στο νεοκλασικό 
κτίριο του πρώην Ινστιτούτου Σταφίδας, το οποίο ανακαινίστηκε µέσω του προγράµµατος Interreg 3. 
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Επιπλέον οι επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Π.∆Ε έχουν τη δυνατότητα µέσα από 
µια µεγάλη ποικιλία ηµερίδων να παρακολουθήσουν κατά καιρούς όσες αφορούν το αντικείµενό τους. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένες: 
• Βιολογικές Καλλιέργειες, για µια άλλη Ανάπτυξη (Πύργος, Οκτώβριος 2012), 
• Ο Ελληνικός Πρωτογενής Τοµέας: Ευκαιρίες για υγιή ανάπτυξη σε µια οικονοµία σε ύφεση (Αγρίνιο, 

Οκτώβριος 2012), 
• Εφαρµογές του Καλλιεργητικού Πλάνου της Π.∆Ε στην περιοχή της Ναυπακτίας (Ναύπακτος, 

Χαλανδρίτσα, Σεπτέµβριος 2012), 
• Βότανα και Αρωµατικά Φυτά Ορεινής Ηλείας – Βιοκαλλιέργειες και Εναλλακτικές Καλλιέργειες (Αρχαία 

Ολυµπία, Σεπτέµβριος 2012), 
• Απόβλητα Ελαιοτριβείων – Προσέγγιση Τριπλής Έλικας (Αγρίνιο, Ιούνιος 2012), 
• Ρύπανση Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Πάτρα, Μάϊος 2012), 
• Μεγάλα Έργα – Κατασκευές –Ενέργεια (Πάτρα, 2010, 2011), 
• Κλάδος Τροφίµων και Ποτών: Ευκαιρίες και Προοπτικές στην Αχαϊα και τη ∆υτική Ελλάδα (Πάτρα, 2010, 

2011), 
• Χρήση και Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική 

∆ιαδικασία (Πάτρα, Πύργος, Ιούνιος 2010). 
 
2. Πολιτιστικός εξοπλισµός 
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η καταγραφή των κυριότερων φορέων του πολιτιστικού εξοπλισµού της Π.∆Ε 
ανά περιφερειακή ενότητα και συγκεκριµένα όσων -µουσείων κυρίως- έχουν ιδρυθεί µετά το 2000 ή όσων 
δεν αναφέρονταν στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., παρά την ύπαρξή τους. Επισηµαίνουµε τη λειτουργία πολιτιστικών 
συλλόγων και πνευµατικών κέντρων στις περισσότερες δηµοτικές ενότητες. 
 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 
Στο Μεσολόγγι, εκτός από το Μουσείο Τρικούπη, κτίριο του 1840, που στις αίθουσές του εκτίθενται 
ενθυµήµατα της οικογενείας και αντικείµενα εποχής, υπάρχει και το Μουσείο Παλαµά, στην οικία του εθνικού 
µας ποιητή, όπου εκτίθενται αντικείµενα που αφορούν τόσο τη ζωή όσο και την εποχή του. Επίσης σε 
υπαίθριο χώρο στο λιµάνι του Μεσολογγίου λειτουργεί το Πολεµικό Μουσείο µε πολεµικά αεροπλάνα και 
άρµατα µάχης. 
 
Στο Αιτωλικό, όπου έζησε η φηµισµένη χαράκτης Βάσω Κατράκη, εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2006 το 
«Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών –Μουσείο Βάσως Κατράκη», το µοναδικό µουσείο αµιγώς χαρακτικής τέχνης 
όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Φιλοξενεί περίπου 400 έργα, µήτρες και προσχέδια, 
αντικείµενα τέχνης, αφίσες, την προσωπική βιβλιοθήκη και τα αρχεία της δηµιουργού, ενώ σε αίθουσές του 
λαµβάνουν χώρα περιοδικές εκθέσεις µεγάλων εικαστικών. 
 
Στη Βόνιτσα, στο χωριό Θύρρειο, όπως αναφερόταν στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., υπάρχει Αρχαιολογικό Μουσείο, του 
οποίου η λειτουργία αναστάλθηκε το 2012, µε τη δικαιολογία της έντονα ορεινής θέσης του και της 
απόστασής του από τα αστικά κέντρα και την τουριστική κίνηση. 
 
Λαογραφικά Μουσεία συναντούµε στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στη Ναύπακτο, στον Πλάτανο Ναυπακτίας, 
στο Θέρµο, στην Εµπεσσό της ∆Ε Ινάχου Αµφιλοχίας. 
Πινακοθήκες λειτουργούν στην Αµφιλοχία και στο Μεσολόγγι, ενώ δηµοτικές βιβλιοθήκες στο Αγρίνιο, στη 
Βόνιτσα, στην Αµφιλοχία, στο Μεσολόγγι και στη Ναύπακτο. 
 
Π.Ε. Αχαϊας: 
Στην Πάτρα, ο πολιτιστικός εξοπλισµός εµπλουτίστηκε το Ιούνιο του 2009 όταν εγκαινιάστηκε το Νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, το οποίο είχε αναγγελθεί ήδη από τη Μελίνα Μερκούρη. Η ανέγερσή του 
ξεκίνησε το 2004 φιλοδοξώντας να είναι έτοιµο το 2006, ώστε να υποδεχτεί το κοινό στο πλαίσιο της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, γεγονός που δεν επετεύχθη. Χτισµένο σε µια έκταση 28.000 τµ. µε 
τους εσωτερικούς χώρους να καταλαµβάνουν 8.000 τµ. διαθέτει 1300 εκθέµατα από ανασκαφές στην 
ευρύτερη περιοχή της Αχαϊας που αφορούν όλους τους τοµείς του ανθρώπινου βίου από τη Μυκηναϊκή µέχρι 
την Ύστερη Ρωµαϊκή εποχή. Η µόνιµη έκθεση διακρίνεται σε τρεις θεµατικές ενότητες: η αίθουσα του 
Ιδιωτικού Βίου, η αίθουσα της Νεκρόπολης και η αίθουσα του ∆ηµόσιου Βίου, εκ των οποίων η τελευταία 
αναµένεται σύντοµα να δοθεί στο κοινό. Επιπλέον το µουσείο διαθέτει αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, 
θέατρο χωρητικότητας 140 θέσεων, αίθουσες εκπαιδευτικών προγραµµάτων, πολυµέσων και εικονικής 
περιήγησης, ενώ προβλέπεται και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε Αρχαιολογικό Πάρκο µε 
υπαίθριες εκθέσεις ευρηµάτων. 
 
Το 2001 το Μουσείο Επιστηµών και Τεχνολογίας (Μ.Ε.Τ.) θεσµοθετήθηκε ως εργαστήριο της Σχολής 
Θετικών Επιστηµών  του Πανεπιστηµίου Πατρών και ασχολείται µε την απόκτηση, συντήρηση και µελέτη των 
τεκµηρίων των επιστηµών και της τεχνολογίας µε σκοπό µέσα από την έκθεσή τους να έρθει το ευρύ κοινό 
σε επαφή µε τα τελευταία επιτεύγµατα του ανθρώπου. 
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Στα Καλάβρυτα το ιστορικό κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου όπου στεγαζόταν το ∆ηµοτικό Μουσείο 
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώµατος από το 1986, αναστηλώθηκε και εγκαινιάστηκε το 2005. Σκοπός του είναι η 
συλλογή, τεκµηρίωση, συντήρηση, έκθεση και ερµηνεία κάθε µουσειολογικού υλικού που σχετίζεται µε το 
ολοκαύτωµα του 1943, καθώς και η µέριµνα για την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, διαλέξεων και συνεδρίων. 
 
Στη Συµπολιτεία Αιγιαλείας, στην παρόχθια περιοχή του χειµάρρου Μεγανίτη, υπάρχει το Συγκρότηµα 
Υδροκίνησης Εφταπίτας. Το πρωτοβιοµηχανικό κτίριο κρίθηκε διατηρητέο το 1995, ανακαινίστηκε και 
λειτουργεί ως επισκέψιµος πλέον µουσειακός χώρος που περιλαµβάνει υδρόµυλο, ελαιοτριβείο και µονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ φιλοξενεί και προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
 
Λαογραφικά Μουσεία συναντούµε στο Αίγιο, στην Ακράτα,  στην Κλειτορία, στο Καλέντζι Ερυµάνθου. 
Πινακοθήκες λειτουργούν στην Πάτρα, στο Αίγιο, στην Ακράτα, στα Καλάβρυτα. 
∆ηµοτικές βιβλιοθήκες διαθέτουν η Πάτρα, το Αίγιο, ο Ερινεός Αιγιαλείας, η Ακράτα, η Κλειτορία, η ∆ύµη. 
 
Π.Ε. Ηλείας: 
Στην Αρχαία Ολυµπία εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπάρχει και το Μουσείο Ανασκαφών Ολυµπίας, 
όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η συστηµατική ανασκαφή του Ιερού του ∆ιός από το 1875 µέχρι σήµερα. 
Επιπλέον ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να µυηθεί στον θεσµό των Ολυµπιακών Αγώνων µέσα στο 
Μουσείο Ιστορίας των Αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων , του οποίου η ανακαίνιση λόγω της Ολυµπιάδας της 
Αθήνας ξεκίνησε το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2003 και φιλοξενούσε 463 αρχαία έργα από το Ιερό του ∆ιός 
Ολυµπίας και άλλα µουσεία, µέχρι που τον Φεβρουάριο του 2012 εκλάπησαν 77 αρχαία εκθέµατα! Επιπλέον 
το Μουσείο των Σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων, που ιδρύθηκε το 1961 και λειτουργούσε στο πρώην 
δηµοτικό σχολείο Ολυµπίας, από το 1972 µετεγκαταστάθηκε σε νέο κτίριο 400τµ και τέθηκε υπό την αιγίδα 
της Εφορείας της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας. 
 
Στο Κατάκολο Πύργου λειτουργούν δύο πολύ ενδιαφέροντα µουσεία, που εγκαινιάστηκαν τον Μάρτιο του 
2011. Το Μουσείο Αρχαίων Ελληνικών Οργάνων και Παιχνιδιών περιλαµβάνει 42 ανακατασκευασµένα 
αρχαιοελληνικά µουσικά όργανα µε λεπτοµερείς περιγραφές και διαγράµµατα, όπως για παράδειγµα το 
µονόχορδο, ο ελικώνας, το σύντονο του Πυθαγόρα, η λύρα του Ερµή, η κιθάρα του Απόλλωνα, η οµηρική 
φόρµιγγα, η ύδραυλις του Κτησίβιου κ.ά. Στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας εκτίθενται περίπου 
250 αξιόπιστα και λειτουργικά οµοιώµατα εφευρέσεων των αρχαίων Ελλήνων, όπως τα αυτόµατα των 
Αλεξανδρινών µηχανικών, το κινητό αυτόµατο θέατρο του Ήρωνα, εφευρέσεις του Αρχιµήδη, του Πυθαγόρα, 
του Πλάτωνα, γερανοί, επιστηµονικά όργανα, υδραυλική τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες κ.ά. 
 
Στην Αµαλιάδα κατά το χρονικό διάστηµα 2002-2004 κατασκευάστηκε το Νέο Μουσείο Αρχαίας Ήλιδας, 
στην παρυφή της αρχαίας πόλης, προκειµένου να στεγάσει σηµαντικά ευρήµατα, που για δεκαετίες κείτονταν 
σε αποθηκευτικούς χώρους αναξιοποίητα και απρόσιτα στο κοινό. Το 2006 εγκαινιάστηκε το Μουσείο 
Μπελογιάννη – Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στο σπίτι του αγωνιστή. Το 2012 εγκαινιάστηκε το Τατάνειο 
Μουσείο Τύπου Απόδηµου Ελληνισµού, στο σπίτι του Πέτρου Τατάνη, ιδρυτή του «Εθνικού Κήρυκα» της 
Νέας Υόρκης, κτίριο το οποίο ανακαινίστηκε από τον δήµο Ήλιδας µε χρηµατοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ και 
φιλοξενεί παλιές εκδόσεις εφηµερίδων του απόδηµου ελληνισµού. 
 
Λαογραφικό Μουσείο συναντούµε στην Ανδρίτσαινα. 
∆ηµοτικές βιβλιοθήκες διαθέτουν τα Λεχαινά, η Ανδρίτσαινα, η Αµαλιάδα. 


