
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο πλαίσιο του εορτασµού της Διεθνούς 
Ηµέρας Μνηµείων και Τοποθεσιών για το 2014 που αφιερώνεται στην 
κληρονοµιά της µνηµοσύνης µε τίτλο:  

«Ευρήµατα από τo ερευνητικό πρόγραµµα Τενέας Χιλιοµοδίου 
Κορινθίας στη Γειτονιά των αγγέλων» 

 

Ο φετινός εορτασµός της Διεθνούς Ηµέρας Μνηµείων και Τοποθεσιών 
είναι αφιερωµένος στην κληρονοµιά της µνηµοσύνης και αφορά κυρίως 
σε χώρους, τοποθεσίες, τοπία και µνηµεία τα οποία περιέχουν µνείες 
ανθρώπων ή ιδεών.  

Τέτοια τεκµήρια είναι κατ΄ εξοχήν οι αρχαίοι µνηµειακοί τάφοι και τα 
νεκροταφεία. Οι χώροι αυτοί µέσα από την αυθεντικότητά τους 
διατηρούν και µεταλαµπαδεύουν την υλική και άυλη κληρονοµιά στις 
επόµενες γενιές και αποτελούν διακριτούς τόπους µνήµης. 
Συγκεκριµένος στόχος του εορτασµού αποτελεί η ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας αλλά κυρίως της νέας γενιάς µε σκοπό την αναγνώριση της 
ιδιαίτερης αξίας αυτής της κληρονοµιάς για τη ζωή και τη ταυτότητά της 
προ πάντων στο επίπεδο της τοπικής κοινωνικής δοµής. Στο πλαίσιο αυτό 
επιδιώκεται η κατανόηση της διαχρονικής ποικιλοµορφίας της 
κληρονοµιάς της µνηµοσύνης, οι κίνδυνοι τους οποίους διατρέχει και η 
αναγκαιότητα της προστασίας της. 

Η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών, 
συµµετέχοντας στον ετήσιο εορτασµό, θα οργανώσει διάφορα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Δεδοµένου ότι υπό τη διεύθυνση της Προϊσταµένης της Εφορείας 
διενεργείται συστηµατική ανασκαφική έρευνα στο Χιλιοµόδι Κορινθίας, 
όπου έχει εντοπιστεί οργανωµένο νεκροταφείο αρχαϊκών χρόνων, 
σηµαντικά ευρήµατα από το οποίο έχουν µεταφερθεί στο εργαστήριο 
συντήρησης της Εφορείας για να συντηρηθούν, εντός του Μαΐου θα 



διενεργηθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης αλλά και για φοιτητές του κλάδου συντήρησης του ΤΕΙ 
Αθηνών. Οι πρώτες εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα στις 30 Απριλίου µε το 
τµήµα συντήρησης του ΤΕΙ Αθήνας στις 7 και 8 Μαΐου µε το 74ο 
Δηµοτικό Σχολείο καθώς και στις 30 Μαΐου µε την οµάδα παιδιών του 
συλλογου «Ακροκύτταρο» στο εργαστήριο συντήρησης της Εφορείας 
µας στην οδό Πολυγνώτου 13, Πλάκα. 
 

Με σκοπό να αντιληφθούν το πνεύµα του φετινού εορτασµού του 
Διεθνούς ICOMOS θα γίνει εποπτική παρουσίαση του χώρου της 
ανασκαφής και των µοναδικών τεκµηρίων που έχουν έλθει στο φως. 
Κυρίως θα αναλυθεί η διαχρονικότητα χρήσης του χώρου από τα αρχαϊκά 
χρόνια µέχρι και τη Βυζαντινή εποχή και η σηµασία της για τη 
µελλοντική έρευνα µε σκοπό τον εντοπισµό µιας σηµαντικής αρχαίας 
πόλης που σύµφωνα µε τις αρχαίες πηγές τοποθετείται στην ευρύτερη 
περιοχή.  

Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα συµµετέχουν αρχαιολόγοι και συντηρητές 
της Εφορείας µας αλλά και από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και 
Νεοτέρων Μνηµείων. Οι εκδηλώσεις θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την 
εκποµπή της κ. Μ. Κυριακού «Με αγάπη» του ΑΝΤ 1. 

Για τα επόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα κοινοποιηθεί νέα 
ανακοίνωση από την Εφορεία µας.Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα 
του Ελληνικού ICOMOS και πραγµατοποιούνται χάρις στο Ίδρυµα 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και την AlphaBank, τους 
οποίους ευχαριστούµε θερµά για την υποστήριξη. 

 


