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ΟΛΤΜΠΙΑ - ΔΡΓΑ ΔΠΑ
Σν Φζηλόπσξν ηνπ 2012 ε Δθνξεία αλέιαβε ηελ έληαμε ζην ΔΠΑ δύν κεγάισλ έξγσλ κε πξνεηνηκαζία ησλ ζρεηηθώλ
θαθέισλ. (Τπεύζπλνο πξνεηνηκαζίαο: Υξ. Ληάγθνπξαο). ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ελεηάρζεζαλ νη πξάμεηο:

Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2013 ην ράιθηλν γιππηό «ρνξεπηήο ζάηπξνο», εκπλεπζκέλν από έξγν ηνπ Πξαμηηέινπο, πνπ αλεπξέζε ζε
ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο ηθειίαο, θνζκεί ηνλ πξνζάιακν ηεο αίζνπζαο εθδειώζεσλ ηνπ θηεξίνπ, θαηόπηλ δσξεάο εθ κέξνπο ηνπ
ηθεινύ γιύπηε Domenico Zora.
ην Παιαηό Μνπζείν Οιπκπίαο (αύιεηνο ρώξνο θαη θήπνη) πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ελ ιόγσ
ηξηεηία νη βξαδηέο Παλζειήλνπ ηνπ Απγνύζηνπ, κνπζηθή εθδήισζε ηεο πνιπθσληθήο ρνξσδίαο θαη
ηεο πνιπκεινύο νξρήζηξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ
ηεο Δθνξείαο (Οθηώβξηνο 2012), εθδήισζε πξνο ηηκήλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΓΟΑ Γξνο Jaques
Rogge ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Αξραίαο Οιπκπίαο, ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ ηεο Αθήο
ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ Λνλδίλνπ (2012) θαη ε κνπζηθή βξαδηά
ηεο ελαξθηήξηαο ζπλεδξίαο ηνπ 8νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Νεθξνινγίαο (2013).

α/ «Πποζηαζία και ανάδειξη ηος ιεπού ηηρ Δήμηηπαρ Χαμύνηρ και ηος αναλήμμαηορ ηος Κπονίος
όποςρ» (Ζκεξνκ. Έληαμεο:11.3.2013).
ε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεύζπλζε Αλαζηήισζεο Αξραίσλ Μλεκείσλ εθπνλήζεθαλ νη απαξαίηεηεο κειέηεο
(γεσηερληθέο, ζηαηηθέο, αξρηηεθηνληθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο) γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαηηθόηεηνο ηνπ αλαιήκκαηνο ηνπ Κξνλίνπ θαη ησλ εππαζώλ
πξαλώλ ηνπ ηεξνύ ηεο Γήκεηξαο Υακύλεο, ελώ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο αλαζθαθηθέο εξγαζίεο ζην ηειεπηαίν, ώζηε λα ιάβεη ην κλεκείν ηελ
ηειηθή κνξθή αλάδεημεο. (Τπεύζπλε έξγνπ: Γεσξγία Δκκ. Υαηδή, ΄Δθνξνο Αξραηνηήησλ Ζιείαο. Δπίβιεςε: Αλησλία
Μνπξηδίλε, αξραηνιόγνο & Μάγδα Κπξηάθνπ, αξρηηέθησλ).

Καηά ην 2014 ε Δθνξεία νξγάλσζε θύθιν πνηθίισλ δηαιέμεσλ θαη ζην μελνδνρείν ΗΟΝΗΟΝ SEAΛαζηαίηθα Πύξγνπ, όπνπ έιαβε ρώξα κε επηηπρία θαη ε Α΄ Δζεινληηθή Αηκνδνζία ηεο Δθνξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ. Ν. Πύξγνπ.

β/ «Αποκάλςτη και Ανάδειξη Γςμναζίος-Χυποθέηηζη νέαρ ειζόδος ηος απσαιολογικού σώπος Ολςμπίαρ» (Ζκεξνκ. Έληαμεο: 15.3.2013).
Σν έξγν απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ αλαζθαθηθή έξεπλα θαη αλάδεημε ηνπ κεγαινπξεπνύο νηθνδνκήκαηνο ηεο ΄Αιηεσο,
πνπ είρε κεξηθώο εξεπλεζεί από ην Γεξκαληθό Αξραηνινγηθό Ηλζηηηνύην. Καηά ηελ δηεηία 2013-2014 εξεπλήζεθαλ 700
ηκ ηνπ κλεκείνπ, θαζώο θαη ηκήκα παξάιιειν κε ηελ αλαηνιηθή ζηνά, όπνπ απνθαιύθζεθε θηεξηαθό ζπγθξόηεκα κε
ηξείο ηνπιάρηζηνλ θάζεηο, πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηνπο ειιεληζηηθνύο έσο ηνπο ύζηεξνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο. Παξάιιεια, πξνρώξεζαλ νη απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο εηζόδνπ πξνο
ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Οιπκπίαο, ε νπνία κεηαηνπίδεηαη αλαηνιηθά ηεο πθηζηακέλεο.
Σν εθηεινύκελν έξγν αλακέλεηαη λα πξνζδώζεη άιιε βαξύηεηα ζηελ εηθόλα ηεο ΄Αιηεσο θαη λα απνηειέζεη έλαπζκα
γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ επηζπκεηνύ αξραηνινγηθνύ νιπκπηαθνύ πάξθνπ.
(Τπεύζπλε έξγνπ: Γεσξγία Δκκ. Υαηδή, ΄Δθνξνο Αξραηνηήησλ Ζιείαο. Δπίβιεςε: Εαραξνύια Λεβεληνύξε θαη Αλησλία Μνπξηδίλε, η. Γηαλλνύιε, Μαξ. Φσηνύρνπ, αξραηνιόγνη & Μάγδα Κπξηάθνπ, αξρηηέθησλ).

ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Οιπκπίαο-Αίζνπζα ησλ Αεησκάησλ, αλαθεξύρζεθε επίηηκνο δεκόηεο Οιπκπίαο ν θ. Υάξεο-Κξίησλ Λεβέληεο (επίηξνπνο ηνπ Ηδξύκαηνο Α.Γ.Λεβέληε) γηα ην πνιύηηκν
αλαζηεισηηθό έξγν πνπ επηηειέζζεθε ζε κλεκεία ηεο ΄Αιηεσο κε γελλαηόδσξεο ρνξεγίεο ηνπ
(Ννέκβξηνο 2014).

ΑΝΑΚΑΦΔ

ΑΠΟ ΣΖΝ Ε’ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΥΑΙΟΣΖΣΩΝ
ΣΖΝ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΖΣΩΝ ΖΛΔΙΑ

Οιπκπία — α/ Κιαδένο
ηε ζέζε «Σξύπεο», ζην γλσζηό από ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη από πξόζθαηεο έξεπλεο ηεο Δθνξείαο κπθελατθό λεθξνηαθείν, εξεπλήζεθαλ ηξείο λένη κπθελατθνί ζαιακσηνί ηάθνη: έλαο ζπιεκέλνο πνπ απέδσζε αξθεηή θεξακεηθή (2012). Γύν, επίζεο ζπιεκέλνη, όκνηνη ηάθνη θαη έλαο αζύιεηνο, ν νπνίνο πξνέθπςε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζσζηηθήο αλαζθαθήο, εξεπλήζεθαλ θαηά ην 2013. Σα κλεκεία ρξνλνινγνύληαη ζηα 1200-1100 π. Υ. (Τπεύζπλνη αλαζθαθήο: Εαρ. Λεβεληνύξε, ΄Διελα Αιέμε).
β/ Μάγεηξαο Οιπκπίαο.
Καηά ηελ δηεηία 2013-2014, επαλεηιεκκέλεο ιαζξαλαζθαθηθέο ελέξγεηεο αγλώζησλ νδήγεζαλ ηελ Δθνξεία ζε ζσζηηθή
έξεπλα ζηε ζέζε «Κηνύπηα». Δξεπλήζεθαλ ζπλνιηθώο 15 κπθελατθνί ζαιακσηνί ηάθνη κε πινύζην πεξηερόκελν, αλάινγν
εθείλνπ πνπ είραλ απνδώζεη όκνηνη ηάθνη θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε. Ζ θεξακεηθή πεξηιακβάλεη θαη λέα ζρήκαηα αγγείσλ,
ελώ ε παξνπζία αληηθεηκέλσλ ακπληηθνύ θαη επηζεηηθνύ νπιηζκνύ εκπινπηίδεη ηα κέρξη πξό ηηλνο αλαζθαθηθά δεδνκέλα.
Δθηόο από ηνπο ζαιακσηνύο, εξεπλήζεθαλ επί πιένλ ηέζζεξηο ηαθηθνί πίζνη ππνκπθελατθώλ ρξόλσλ θαη θηβσηηόζρεκνο
ηάθνο ειιεληζηηθήο πεξηόδνπ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2014, θαηόπηλ ρνξεγήζεσο δεηεζέληνο πνζνύ από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, ηνπνζεηήζεθε πεξίθξαμε ζην πξνζβάζηκν ηκήκα ηνπ ιόθνπ, όπνπ αλαπηύζζεηαη ην λεθξνηαθείν κε ηνπο δηαηεηαγκέλνπο ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ επίπεδα, είθνζη ηξείο (23) κέρξη ηώξα αλεζθακκέλνπο ζαιακσηνύο ηάθνπο. (Τπεύζπλνη
αλαζθαθήο : Εαρ. Λεβεληνύξε, ΄Διελα Αιέμε θαη Αλδξέαο ππξνύιηαο)
γ/ Ιεξό Κξνλίνπ Λόθνπ
Καηά ηελ ηξηεηία 2012-2014 ζπλερίζζεθε θαη νινθιεξώζεθε ε αλαζθαθηθή έξεπλα ζηνπο ηξείο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηεξίνπ, ην νπνίν είρε αλαθαλεί ην
2011, θαηά ηελ επνπηεία από ηελ Δθνξεία ηνπ δεκόζηνπ ηερληθνύ έξγνπ πδξεύζεσο ηεο Ζιείαο από ηνλ π. Δξύκαλζν. Πξόθεηηαη γηα λέν ηεξό, επξηζθόκελν ζρεδόλ ζηνπο βόξεηνπο πξόπνδεο ηνπ Κξνλίνπ ιόθνπ θαη ζην άκεζν
πεξηβάιινλ ηνπ ηεξνύ ηεο Οιπκπίαο. Σν θηήξην ηδξύζεθε ζηα ηέιε 5νπ—αξρέο 4νπ αη. π. Υ., ελώ παξνπζηάδεη
δηαδνρηθή ρξήζε ηνπιάρηζηνλ από ηελ γεσκεηξηθή έσο θαη ηελ ύζηεξε ξσκατθή επνρή. Απνθαιύθζεθε βσκόο
θαη δύν ηξάπεδεο πξνζθνξώλ, ελώ ζε πνιιέο δεθάδεο αλέξρνληαη ηα ιαηξεπηηθά αλαζήκαηα πνηθίισλ εηδώλ θαη
όισλ ησλ πιώλ. Σν ηεξό, βάζεη επηγξαθώλ, ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ ρζόληα γπλαηθεία ζεόηεηα θαη πξνζηάηηδα ηνπ
ηνθεηνύ Δηιείζπηα. Με ηελ αλεύξεζή ηνπ, θαζίζηαηαη πξνθαλέο όηη ε ηεξά ΄Αιηηο θαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο ηεο
έρνπλ πνιιά αθόκε λα απνθαιύςνπλ. (Τπεύζπλε αλαζθαθήο: Γεσξγία Δκκ. Υαηδή-πειηνπνύινπ, Έθνξνο
Αξραηνηήησλ Ζιείαο Δπίβιεςε: Καιι. Λνπκηώηε Γνπξινκάηε, αξραηνιόγνο & Παλ. Καιπάθνο, ζπληεξεηήο).
Πεξηβόιηα Φηγαιείαο (2012)
Οινθιεξώζεθε ε ζπζηεκαηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα ζηνλ «λαό Cooper» (ζέζε «Γηάζειιν») ζην πιαίζην αλαλεσζείζεο εγθξίζεσο γηα ηελ δηεηία 2011-2012
από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Καηά ηελ εμαεηή ζπζηεκαηηθή έξεπλα, απνθαιύθζεθε πιήξσο ην θηίζκα κε ην θαηά ρώξαλ δνκηθό πιηθό, ην νπνίν δηεπζεηήζεθε
αξηζκεκέλν ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, θαζώο θαη παιαηόηεξε ρξνλνινγηθή θάζε ηνπ κλεκείνπ ππό ηελ ζεκειίσζε. Μεηά ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζή
ηνπ, ην ιαηξεπηηθό βάζξν αγλώζηνπ πξνο ην παξόλ ζεόηεηνο ή ήξσνο, ηνπνζεηήζεθε ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. ΄Δγηλε ηνπνγξάθεζε ηνπ ρώξνπ θαη ε Δθνξεία
εηζεγήζεθε ηελ απαιινηξίσζε ηεο ηδηνθηεζίαο Γ. Πνιύδσξα. Εεηνύκελν ηεο έξεπλαο παξακέλεη ε αξρηηεθηνληθή απνηύπσζε ησλ κειώλ ηνπ κλεκείνπ ζην
πιαίζην ζύληαμεο αλαζηεισηηθήο κειέηεο. (Γηεπζύληξηα ζπζηεκαηηθήο αλαζθαθήο: Γεσξγία Υαηδή- πειηνπνύινπ / Δπίβιεςε: Μαλώιεο Πεηξάθεο, θνηηεηήο αξραηνινγίαο ηνπ Παλ/ίνπ Αζελώλ).

Δπραξηζηνύκε ηνπο ρνξεγνύο θαη επγεληθνύο ππνζηεξηθηέο ησλ εθδειώζεώλ καο θαηά ηελ ελ ιόγσ ηξηεηία :






Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Κξήηεο - Ζξάθιεηνλ.
«ΟΙΑ ΞΔΝΖ» - Γηαθνλία Κξαηνπκέλσλ—Θεζζαινλίθε.
Δζηία Παηεξηθώλ Μειεηώλ—Ακαξνύζηνλ Αηηηθήο.
Δπηκειεηήξηνλ Ζιείαο.






Γήκνο Αξραίαο Οιπκπίαο .
ΜΤΛΩΝΑ—Πνηνπνηία, Πύξγνο Ζιείαο.
Ξελνδνρεία Οιπκπίαο: Olympia Palace, Arty Grand Hotel, Πέινς.
Αζεκαθνπνύινπ νθία—Αλζνπσιείνλ, Πύξγνο Ζιείαο.

Πνηθηινηξόπσο ενξηάζζεθε θαηά ηελ παξειζνύζα ηξηεηία ε Γηεζλήο Ζκέξα ησλ Μνπζείσλ
(18 Ματνπ): α/ Με κεγάιν ρνξό ησλ καζεηώλ
θαη μελαγήζεηο ζην ρώξν ηνπ Νένπ Μνπζείνπ
Οιπκπίαο (2012), β/ κε ζπλαπιία ηεο Παηξαἱθήο
Μαληνιηλάηαο, πνπ παξνπζίαζε απζεληηθά
έξγα ηνπ 20νπ αηώλα γηα ζύλνια λπθηώλ εγρόξδσλ από ηελ Ηξιαλδία, ηελ Ηαπσλία, ηελ Βόξεηα
θαη Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ Ηζπαλία, ηελ Σνπξθία
θαη ηελ Διιάδα (πεξηζηύιην ηνπ Αξραηνινγηθνύ
Μνπζείνπ Οιπκπίαο/2013), γ/ κε μελαγήζεηο
ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Πύξγνπ, πνπ από ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 δέρεηαη ην θνηλό δσξεάλ ζην
ζύλνιν ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηνπ.( Γ. Υαηδή, Κ.Αλησλόπνπινο, Υξ. Ληάγθνπξαο)
Με ελδηαθέξνπζεο εθδειώζεηο θαη δξάζεηο ενξηάζζεθαλ ζηα ηέιε επηεκβξίνπ νη Δπξσπατθέο
Ζκέξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (ΔΖΠΚ): α/ Με ην εθπαηδεπηηθό δξώκελν «Ρήμεηο, κεηαβνιέο, αλαζηαηώζεηο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ ηζηνξία ηνπ νιπκπηαθνύ
ηεξνύ» (2012), β/ κε ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο «Γξόκνο πξνο ηελ Γόμα»-δηήκεξεο πεδνπνξίαο ζηελ θιαζζηθή δηαδξνκή ΄Ζιηδαο- αξραίαο Οιπκπίαο, ε
νπνία, ηελ παξακνλή ηεο Αθήο ηεο Οι. Φιόγαο γηα ηνπο ρεηκεξηλνύο Οιπκπηαθνύο
Αγώλεο «όηζη 2014», ζπλδπάζζεθε κε ηελ θηινμελία ζην αίζξην ηνπ Μνπζείνπ Οιπκπίαο ηνπ εκπλεπζκέλνπ από
ηνπο Οιπκπηνλίθνπο ηνπ Πηλδάξνπ ζπκθσληθνύ έξγνπ
«Αξεηώλ Αλσηέξα», ηνπ Ζιείνπ
κνπζηθνζπλζέηε Γηώξγνπ Βνύθαλνπ. γ/ ππό ηνλ γεληθό ηίηιν
«Σα Πξόζσπα ηνπ Υξόλνπ» νη
ΔΖΠΚ ενξηάζζεθαλ πνιιαπιώο από ηελ Δθνξεία, κε μελαγήζεηο ζηα κνπζεία ηεο Οιπκπίαο θαη ηνπ
Πύξγνπ θαη κε νκηιίεο κε ην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζέκα «Η Νίθε ως δηατροληθή έλλοηα θαη απεηθόληζε
ζηελ Οισκπία». (Γ.Υαηδή - Κσλζηαληίλνο Αλησλόπνπινο).

Αξραηνινγηθόο ρώξνο ΄Ζιηδαο (2012)
α/ Πξνρώξεζε ε αλαζθαθηθή έξεπλα ηκήκαηνο ξσκατθήο νηθίαο ζηε ζέζε «Κηήξηα», θνληά ζην
«Οθηάγσλν». Απνθαιύθζεθε ηκήκα απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ κε δύν θαηά ρώξαλ επξηζθνκέλνπο
πίζνπο νίλνπ, νη νπνίνη εθηίζεληαη ζήκεξα ζηελ Αξραηνινγηθή πιινγή ΄Ζιηδαο.
β/ Πιεζίνλ ηεο αλαξξπζκηζηηθήο δεμακελήο (ζέζε «Υηιηνκνδνύ» ή «Κνηζνκίιηα»), εξεπλήζεθαλ
ππνιείκκαηα αξραίνπ λεθξνηαθείνπ, ηα νπνία είραλ δηαηαξαρζεί από παιαηόηεξεο θαη λεώηεξεο
αλαζθαθέο. Απνθαιύθζεθε θηβσηηόζρεκνο ηάθνο, έλαο ηαθόπηζνο θαη έλαο αζύιεηνο θεξακνζθεπήο ηάθνο κε αξθεηά πήιηλα θηεξίζκαηα.
Κπιιήλε
α/ Νήζνο Καπθαιίδα (2012)
Δξεπλήζεθε ηκήκα θνηλνύ ηάθνπ εληόο αξραίνπ λεθξνηαθείνπ. Απνθαιύθζεθε
ζεηξά ζθειεηηθώλ θαηαινίπσλ ελειίθσλ αλδξώλ, νη νπνίνη δελ απνθιείεηαη λα
αλήθνπλ ζε λεθξνύο κάρεο, πνπ έιαβε ρώξα θαηά ηελ αξραηόηεηα ή θαηά ηνπο
κεζαησληθνύο ρξόλνπο.
β/ Κάησ Παλαγηά (2014)
ηε ζέζε « Κεξακηηδίδηθα» εξεπλήζεθε ζσζηηθώο ηκήκα κεγάινπ θεξακνζθεπνύο ηάθνπ ηνπ 4νπ αη. π. Υ., ν νπνίνο ελ κέξεη θαηαζηξάθεθε θαηά ηελ δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ Κπιιήλεο-Δζληθήο νδνύ Παηξώλ-Πύξγνπ. Πιεζίνλ εληνπίζηεθε, θνινβσκέλνο θαη απηόο από ηηο εξγαζίεο δηάλνημεο, πειεπέλδπηνο απνζέηεο. (Τπεύζπλνο αλαζθαθώλ: Υξ. Μαηδάλαο).
Καηζαξνύ Γ. Πύξγνπ (2012)
Δληόο ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Παπαδνπνύινπ εξεπλήζεθε κηθξόο, θαηεζηξακκέλνο θαηά ην ήκηζπ, θηβσηηόζρεκνο ηάθνο.
Παινύθη Ακαιηάδαο (2012)
σζηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα ζηε ζέζε «Γνύβεο» ή « Αγξαπηδηά» απέδσζε ιίγα νζηά θαη θεξακίδεο, ρσξίο πεξαηηέξσ ελδείμεηο γηα ύπαξμε αξραηνηήησλ.
(Τπεύζπλνο αλαζθαθώλ: Υξ. Ληάγθνπξαο).

ΔΡΓΟΝ 2010—2011
Ζ θαζηεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ πνιπζρηδνύο Έξγνπ ηεο Δθνξείαο γηα ηα έηε 20102011 πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηέηαξηε ρξνληά ζην πλεδξηαθό Κέληξν ΠΑΠ Οιπκπίαο,
(6/10/2012) θαη έθιεηζε κε ζπλαπιία ηεο Υνξσδίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζηνλ
καγεπηηθό ρώξν ησλ θήπσλ ηνπ Παιαηνύ Μνπζείνπ.

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ
ην πλεδξηαθό –Δθζεζηαθό Κέληξν ΠΑΠ ε Δθνξεία νξγάλσζε θαηά ηελ ηξηεηία 2012-2014 πεξί ηηο
ηξηάληα εθδειώζεηο κε αμηόινγνπο νκηιεηέο θαη πνηθηιία ζεκάησλ ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνύ πνιηηηζκνύ καο,
ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλερνύο επηθνηλσλίαο κε ην επξύ θνηλό (εθηόο από ηνπο αξραηνιόγνπο ηεο Δθνξείαο,
κεηαμύ άιισλ έθακαλ δηαιέμεηο νη : Σαράληος Καργάθος, ηζηνξηθόο, ζπγγξαθεύο θαη αξζξνγξάθνο/ Βαζίιεηος Κέθες, ηαηξόο-ρεηξνπξγόο θαη ηζηνξηνδίθεο, Παλ. Τούηοσδας, νκόη. θαζεγεηήο θαξδηνινγίαο θαη πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Καξδηνινγίαο / Ειέλε Γιύθαηδε-Αρβειέρ, αθαδεκατθόο θαη ηζηνξηθόο / π.
Σαράληες Σαράληος, αξρηκαλδξίηεο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Η.Ν. Κνηκήζεσο Θενηόθνπ Ακαξνπζίνπ / π. Γεξβάζηνο Ησάλ. Ραπηόπνπινο, αξρηκαλδξίηεο ηεο Αδειθόηεηνο «Οζία Ξέλε»-Γηαθνλία ησλ Κξαηνπκέλσλ θ.α.).
ηνλ ίδην ρώξν πξαγκαηνπνηήζεθαλ από θνξείο θαη ηδξύκαηα ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη : α/
ην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πκπόζην « Η έλλοηα θαη ε ζεκαζία ηοσ Αγώλα ζηε δωή θαη ηολ Ποιηηηζκό» θαη β/ ην 3ν Γηεζλέο πλέδξην Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ηελ Δπηζηξνθή ησλ Πνιηηηζηηθώλ Αγαζώλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. Δπί ζπλαπηά έηε,
άιισζηε, ιακβάλνπλ ρώξα εθεί θαη
ηα πκπόζηα
Φηινζνθίαο θαη Παηδείαο ηνπ
Ο.Κ.Φ.Π. κε
πξόεδξν ηνλ νκόη. Καζεγεηή Φηινζνθίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,
Ζιείν ηελ
θαηαγσγή θ.
Λεσλίδα
Μπαξηδειηώηε.

Γνύκεξν (2012)
Δξεπλήζεθε έλαο αθόκε ζαιακσηόο κπθελατθόο ηάθνο, κε πινύζηα θεξακηθά επξήκαηα (πάλσ από πελήληα αγγεία) θαη κηθξνεπξήκαηα. Σν κλεκείν αλήθεη ζηελ ζπζηάδα ηνπ λεθξνηαθείνπ, πνπ είρε αλαζθάςεη γηα πξώηε θνξά ε Δθνξεία ζηε ζέζε «Άγηνο
Γεώξγηνο», ην 2010. (Τπεύζπλε αλαζθαθήο: Εαραξνύια Λεβεληνύξε).
Γάθλε Πελείαο (2013, 2014)
Δμαηηίαο ιαζξαλαζθαθηθώλ ελεξγεηώλ από αγλώζηνπο, ε Δθνξεία εξεύλεζε ζσζηηθώο ηξείο λένπο ζαιακσηνύο κπθελατθνύο
ηάθνπο. Οη ηάθνη, νη νπνίνη απέδσζαλ ιίγα θεξακηθά επξήκαηα, επξίζθνληαη ζε κηθξή απόζηαζε από ην αλεζθακκέλν θαη πεξηθξαγκέλν πξν εηώλ λεθξνηαθείν δεθαηεζζάξσλ (14) νκνίσλ κλεκείσλ ηεο ΤΔ ΗΗΗΑ/ΗΗΗΒ πεξηόδνπ, ζηε ζέζε «Λαθαζέιια».
(Τπεύζπλνη αλαζθαθήο: Υξ. Μαηδάλαο, Αλη. Μνπξηδίλε, Καιιηόπε Κνπγηηάθε θαη Αθξ. Μετκάξε).
Αλσ Φηγάιεηα (2013)
Από ηε ζέζε «Σξαλή Πέηξα» ηνπ γλσζηνύ λεθξνηαθείνπ, πξνήιζε λένο θηηζηόο ηάθνο, ν νπνίνο, παξά ηελ ζύιεζε, δηαηεξνύζε
αξθεηά θηεξίζκαηα (κέζα 3νπ-αρχές 2νπ αη. π. Υ.).(Τπεύζπλε αλαζθαθήο: ηαπξνύια Γηαλλνύιε).
Βξνρίηζα (2013)
Καηνιίζζεζε δώνπ πξνθάιεζε ηελ απνθάιπςε ζρεδόλ παληειώο θαηεζηξακκέλνπ κπθελατθνύ ζαιακσηνύ ηάθνπ θαη ελόο αγγείνπ ζηε ζέζε «Παιηόιαθθα» ή «΄Ακκνο». Πξόθεηηαη γηα ηνλ δεύηεξν ζαιακσηό ζηελ ίδηα ζέζε, όπνπ ην 1992 ε Δθνξεία είρε εξεπλήζεη όκνην κλεκείν. (Τπεύζπλνη αλαζθαθήο: Υξ. Μαηδάλαο- Γηνλ.Καλειιόπνπινο).
Λεραηλά (2013)
Δξεπλήζεθαλ ζπιεκέλνη πίζνη ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ ζην πεξηβάιινλ εθηεηακέλνπ λεθξνηαθείνπ, ζηε ζέζε «Άγηνη Θεόδσξνη»).
ώζηη Ακαιηάδαο (2013, 2014)
Δληόο ηδηνθηεζίαο Κσλ/λνπ Κσλζηαληόπνπινπ, ζηε ζέζε «Νηαιακαξαίηθα», εξεπλήζεθε ηύκβνο ηνπ 4νπ αη.π.Υ. κε ζπιεκέλνπο
θηβσηηόζρεκνπο ηάθνπο, αιιά θαη δύν αζύιεηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ν ηαθηθόο πίζνο απέδσζε ράιθηλα θύκβαια θαη ν κλεκεηώδεο
θηβσηηόζρεκνο ζσξεία αλζξάθσλ από ηελ θαύζε λεθξήο θαη άιια ελδηαθέξνληα θηεξίζκαηα.
Βαξζνινκηό (2013-2013)
Δληόο αγξνηεκαρίνπ ηδηνθηεζίαο Κ-Ζ. Η. Παλαγησηόπνπινπ, ζηνλ θεξπγκέλν αξραηνινγηθό ρώξν (ζέζε «Σξαγάλη») εξεπλήζεθαλ πεξίπνπ 80 θηβσηηόζρεκνη
ηάθνη, θπξίσο ηεο ύζηεξεο αξραηόηεηνο (5νο-6νο αη. κ.Υ.), νη νπνίνη αλήθνπλ ζε ηύκβν. (Τπεύζπλνο αλαζθαθώλ: Υξ. Μαηδάλαο).
Οηλόε (2014)
Καηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ εληόο ηδηνθηεζίαο θ. Παλ. Αιεμνπνύινπ (ζέζε «Αγηνο Αζαλάζηνο») εξεπλήζεθε λεθξνηαθείν ηαθνπίζσλ θαη θεξακνζθεπώλ ηάθσλ ηνπ 4νπ αη. π. Υ. (Τπεύζπλε αλαζθαθήο: Εαραξνύια Λεβεληνύξε).

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ ΠΤΡΓΟΤ
Από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2012 πξνρώξεζαλ νη πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο/
πξνεηνηκαζίεο ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Πύξγνπ, πνπ αθνξνύζαλ
ηελ απηεπηζηαζία ηνπ ππνέξγνπ «Σσκπιερωκαηηθές εργαζίες γηα ηελ
οργάλωζε ηες έθζεζες ηοσ Αρταηοιογηθού Μοσζείοσ Πύργοσ» ηοσ εληαγκέλνπ ζην ΔΠΑ έξγνπ «Οινθιήξσζε ηεο έθζεζεο ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Πύξγνπ».
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 αλεδείρζε αλάδνρνο
γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πξνζεθώλ
θαη άιισλ θαηαζθεπώλ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζή
ηνπο ζηνπο εθζεζηαθνύο ρώξνπο, ηνλ Ηνύιην ηνπ 2013 άλνημε γηα ην θνηλό ε δεμηά
σο πξνο ηνλ εηζεξρόκελν πηέξπγα ηνπ κνπζείνπ (Πξντζηνξηθνί
ρξόλνη θαη ηκήκα ησλ Ηζηνξηθώλ ρξόλσλ/ αίζνπζεο 1 έσο 5).
Μέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο είραλ νινθιεξσζεί νη εθζεηηθέο εξγαζίεο
θαη ζηηο αίζνπζεο 6 έσο 12 κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο πξώελ 6εο
Δθνξείαο Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ Παηξώλ (ππόινηπν ηκήκα
ησλ Ηζηνξηθώλ ρξόλσλ, Βπδαληηλνί θαη Μεηαβπδαληηλνί ρξόλνη). ύκθσλα κε ηα ηεζέληα ρξνλνδηαγξάκκαηα, ην κνπζείν άλνημε πιήξσο ηηο πύιεο ηνπ γηα ην θνηλό ζηηο 17 Απξηιίνπ ηνπ 2014.
(Δπνπηεία/ζπληνληζκόο ππνέξγνπ: Γεσξγία Δκκ. Υαηδή. Τπεύζπλνο ππνέξγνπ: Υξ. Ληάγθνπξαο. Τπεύζπλε
εξγνηαμίνπ: Παλαγ. Γεκνπιηά, Δξγαζίεο ζπληήξεζεο: Αλαζη. Γεκεηξόπνπινο, Γ. Γξέο Παλ. Καιπάθνο, Γεκ. Μαζηνξόπνπινο, Θ. Μαηζνύθα).
ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ-ΤΝΔΡΓΑΙΔ
ΟΛΤΜΠΙΑ -Αιηηο: Καηόπηλ αδείαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνύ, κε ηελ επνπηεία ηεο Δθνξείαο πξνρώξεζε θαηά ηελ ηξηεηία 2012-2014 ην αλαζθαθηθό έξγν
θαη νη κειέηεο ηνπ ηεξνύ ηεο Οιπκπίαο ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Dr. R. Senff. Σν 2012 νινθιεξώζεθαλ νη
αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο ζηνλ νπηζζόδνκν ηνπ λανύ
ηνπ Γηόο εθ κέξνπο ηνπ Γ.Α.Η. κε ηελ επγεληθή ρνξεγία
ηνπ Ηδξύκαηνο Α. Γ. Λεβέληε. Σνλ Μάξηην ηνπ 2013 εγθαηληάζζεθε ην αλαζηεισηηθό
έξγν παξνπζία ηνπ επηηξόπνπ ηνπ Ηδξύκαηνο θ. Υ. Κ. Λεβέληε, ελώ ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2014 ν ηειεπηαίνο αλεθεξύρζε επίηηκνο δεκόηεο Οιπκπίαο ζηελ Αίζνπζα ησλ Αεησκάησλ ηνπ Μνπζείνπ Οιπκπίαο. Από ην 2012 πξνρσξνύλ νη πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ αλαζηήισζε ηνπ Μλεκείνπ ησλ Πηνιεκαίσλ έκπξνζζελ ηεο ηνάο ηεο
Ζρνύο. (Δπηβιέπνπζα αξραηνιόγνο: Εαραξνύια Λεβεληνύξε).

ΠΔΡΙΟΓΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ
ηηο 30 Απγνύζηνπ ηνπ 2012 εγθαηληάζζεθε ε κεγάιε πεξηνδηθή έθζεζε «Mythos Olympia. Kult und Spiele» ζην MartinGropius Bau ηνπ Βεξνιίλνπ , ζηελ νπνία ε Δθνξεία εθπξνζσπήζεθε κε πάλσ από 500 εθζέκαηα (ρξνληθή δηάξθεηα:
31/8/2012 έσο 7. 1.2013), ελώ ζπκκεηείρε δπλακηθά ζηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθώλ ιεκκάησλ θαη θεηκέλσλ γηα ηνλ Καηάινγν. ηελ έθζεζε απηή ήηαλ αθηεξσκέλν ην επηηξαπέδην εκεξνιόγην ηεο Δθνξείαο γηα ην 2013 κε ηίηιν «Ζ Οισκπία ηες Εσρώπες θαη ηοσ Κόζκοσ».
Ζ έθζεζε κεηαθέξζεθε από ην Βεξνιίλν ζηελ Νηόρα, πξσηεύνπζα ηνπ Καηάξ,
όπνπ θηινμελήζεθε ππό εηδηθέο ζπλζήθεο θιηκαηηζκνύ ζην Qatar Olympics and
Sports Museum ππό ηνλ ηίηιν «Οlympics. Past and Present» (ρξνληθή δηάξθεηα: 28.3.2013 –
30.6.2013). Οκάδα αξραηνιόγσλ θαη ζπληεξεηώλ ηεο Δθνξείαο ζπκκεηείρε ζηελ όιε δηαδηθαζία ηεο αζθαινύο ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη εθζέζεσο ησλ αξραηνηήησλ ησλ κνπζείσλ Οιπκπίαο θαη ΄Ζιηδαο, θαζώο θαη ζηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, από Βεξνιίλν πξνο Καηάξ θαη από
ην Καηάξ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Οιπκπία.
ΠΑΛΑΙΟ ΜΟΤΔΙΟ ΟΛΤΜΠΙΑ - ΚΛΟΠΖ ΚΑΙ ΑΝΑΚΣΖΖ
ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 δηεπξάρζε εηδερζήο
έλνπιε ιεζηεία ζην Παιαηό Μνπζείν Οιπκπίαο,
θαηά ηελ νπνία, κεηά από αλειεή βαλδαιηζκό πέληε
πξνζεθώλ, εθιάπεζαλ 73 αληηθείκελα θαη έλα αληίγξαθν. Σνλ Μάην νη πξνζήθεο απνθαηαζηάζεθαλ θαη
εθηέζεθαλ ζε απηέο αληηθείκελα ζπλαθή κε ηα θιαπέληα έξγα. ηηο 24 Ννεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο εληνπίζζεθαλ νη δξάζηεο, ηα θιαπέληα επεζηξάθεζαλ θαη κεηά από ζπληήξεζε επαλαηνπνζεηήζεθαλ ζηηο πξνζήθεο ηνπο. Σν ραξκόζπλν γεγνλόο ενξηάζζεθε από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, ηελ Δθνξεία καο, ηνπο
θνξείο θαη ην θνηλό ηεο Ζιείαο κε ζεκλή εθδήισζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ
2012, ζην Παιαηό Μνπζείν. ε απηήλ ηηκήζεθαλ από ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνύ γηα ην αλδξαγάζεκά ηνπο αμησκαηηθνί ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο/ Τπνδηεύζπλζεο Αζθαιείαο Παηξώλ.

ΘΔΙΟΑ: Σν Οιιαλδηθό Αξραηνινγηθό Ηλζηηηνύην ππό ηελ Γ/ζε ηνπ Dr. Torsten Mattern, νινθιήξσζε θαηά ην 2012 ην εγθεθξηκέλν δηεηέο
εξεπλεηηθό πξόγξακκα (2011-2012) ζην ιόθν, κε ζηόρν ηελ επεμεξγαζία αλαιπηηθνύ ζρεδίνπ ηεο αξραίαο πόιεσο. ( Δπηβιέπσλ αξραηνιόγνο : Υξ. Ληάγθνπξαο).
ΠΛΑΣΙΑΝΑ: ην πιαίζην Πξνγξακκαηηθήο πκβάζεσο κεηαμύ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο-Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Ζιείαο θαη Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, πινπνηείηαη από ηνλ Μάην ηνπ 2014 έσο ηέιε
ηνπ έηνπο ην έξγν «Αλαζθαθηθή έρεσλα, ηοπογραθηθή θαη αρτηηεθηοληθή αποηύπωζε ηοσ αρταίοσ ζεάηροσ ηες Πιαηηάλας». Καηά ηνπο θαζαξηζκνύο θαη ηελ απνςίισζε ηνπ κλεκείνπ απνθαιύθζεθε ην ζθεληθό νηθνδόκεκα, ε θξεπίδα πνπ έθεξε ην πξνζθήλην θαη ηκήκα ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ζηαηηθή κειέηε θαη κειέηε απνθαηαζηάζεσο, θαζώο θαη
ηνπνγξάθεζε θαη αξρηηεθηνληθή απνηύπσζε ηνπ ζεάηξνπ. (Δπηθεθαιήο ηνπ έξγνπ: Γεσξγία Δκκ,
Υαηδή, ΄Δθνξνο Αξραηνηήησλ Ζιείαο. Δπηβιέπνπζα αξραηνιόγνο: Εαραξνύια Λεβεληνύξε).
ΑΡΥΑΙΑ ΖΛΙ : Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2014, ζην πιαίζην εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο ηεο
Δθνξείαο θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεσθπζηθήο –Γνξπθνξηθήο Σειεζθόπεζεο θαη Αξραηνπεξηβάιινληνο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ-΄Ηδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο
( Δπηθεθαιήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ: Νίθνο Παπαδόπνπινο), πξαγκαηνπνηήζεθε γεσθπζηθή
δηαζθόπεζε ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο ηεο Εώλεο Α ηνπ θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, γηα
ηελ δηεξεύλεζε αξραηνινγηθώλ δεηεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ δνκή θαη ηα όξηα ηνπ αζηηθνύ
πεξηβάιινληνο ηεο πόιεσο. (Δπηθεθαιήο ηνπ έξγνπ: Γεσξγία Δκκ. Υαηδή. Δπηβιέπνληεο
αξραηνιόγνη: Αλησλόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Μαηδάλαο Υξήζηνο θαη Μνπξηδίλε Αλησλία).

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ
Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηεο Δθνξείαο δηαηήξεζαλ ην πςειό επίπεδν επηθνηλσλίαο κε πνηθίιεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη πξσηίζησο κε ηελ καζεηηθή θνηλόηεηα ηεο Ζιείαο ησλ δύν πξώησλ
βαζκίδσλ ηεο Δθπαίδεπζεο: ζηα κνπζεία θαη ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Οιπκπίαο
(«Γλσξηκία κε ην ηεξό ηεο Οιπκπίαο», «Υάιθηλα αθηεξώκαηα ζηνλ Γία», « Εεπο θαη ΄Ζξα. Οη
αξραίνη Οιπκπηαθνί Αγώλεο θαη ηα Ζξαία») /ζην Μνπζείν θαη ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο
΄Ζιηδαο («Ἁλαζθαθές ζηελ αρταία πόιε», «Παίδοληας
ζηο αρταίο Θέαηρο», «Η αρταία ΄Ηιηδα θαη οη θάηοηθοί
ηες», «Τα δώρα ηες Φωηηάς»). Από ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2014 άξρηζαλ μελαγήζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο
θαη ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Πύξγνπ. ην πιαίζην
ηεο πξόζθαηεο δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο, ε νπνία πξνέθπςε βάζεη ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ ηνπ ΤΠΠΟΑ θαη άξρηζε
λα εθαξκόδεηαη από ηελ 29ε Οθησβξίνπ 2014, ε Δθνξεία, κε δηεπξπκέλεο αξκνδηόηεηεο πιένλ θαη επί
ησλ Βπδαληηλώλ θαη Μεηαβπδαληηλώλ κλεκείσλ ηεο Ζιείαο, ζπλερίδεη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ ζην Κάζηξν Υιεκνύηζη θαη ζην Μνπζείν ηεο Φξαγθνθξαηίαο, πνπ ζηεγάδεηαη εθεί
{Τπεύζπλνη δξάζεσλ: Αλησλόπνπινο Κσλ/λνο (Οιπκπία), Ληάγθνπξαο Υξίζηνο (Πύξγνο), Παλαγνδήκνπ Παλαγηώηα (Ήιηο), Ράιιε Αζαλαζία (Υιεκνύηζη)}.

