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από τη λήθη στο φώς

Σ

τo ανακαινισµένο κτίριο του Παλαιού
Εφορείου, που υπήρξε χώρος διαµονής πολλών
από τους αρχαιολόγους που υπηρέτησαν στην
Ολυµπία, φιλοξενείται η έκθεση της ιστορίας των
γερµανικών ανασκαφών στην Αρχαία Ολυµπία
από το 1875 έως σήµερα. Σκοπός της δηµιουργίας
του εκθεσιακού αυτού χώρου είναι η παρουσίαση
της αρχαιολογικής δραστηριότητας στην Ολυµπία
από τον 19ο αι., όταν το περίφηµο Ιερό ανασύρθηκε
και πάλι από τη λήθη της αιωνιότητας και ήλθαν
στο φως οι µοναδικοί θησαυροί που έκρυβε στο
έδαφός του.
Το αρχαιολογικό ενδιαφέρον για την Ολυµπία εκδηλώθηκε
ήδη στον 18ο αι., ενώ η πρώτη βραχύχρονη ανασκαφική έρευνα
πραγµατοποιήθηκε το 1829 από τη Γαλλική Επιστηµονική αποστολή
(Expédition Scientifique de Morée) στο ναό του ∆ιός, οπότε
αποκαλύφθηκαν και τα πρώτα τµήµατα των ανάγλυφων µετοπών
του ναού. Οι γερµανικές ανασκαφές στην Ολυµπία άρχισαν το
1875, κατόπιν ειδικής διακρατικής σύµβασης Ελλάδας – Γερµανίας,
που καθόριζε τους όρους της ανασκαφής και τις υποχρεώσεις των
δύο µελών. Τα αποτελέσµατα των πρώτων ανασκαφών, στις οποίες
συµµετείχαν σπουδαίοι γερµανοί επιστήµονες, δηµοσιεύθηκαν στο
µνηµειώδες πεντάτοµο έργο µε τον τίτλο: «OLYMPIA».
Σήµερα, το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο συνεχίζει τις αρχαιολογικές
έρευνες και το αναστηλωτικό έργο του στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού και της οικείας Εφορείας
Αρχαιοτήτων. Οι υψηλού επιστηµονικού επιπέδου ανασκαφές
πραγµατοποιήθηκαν και συνεχίζονται έως σήµερα να διενεργούνται
από κορυφαίους γερµανούς αρχαιολόγους, που δηµοσιεύουν τα ετήσια
αποτελέσµατα των ερευνών τους σε δύο επιστηµονικά περιοδικά, τα
‘Olympishe Forschungen’ και ‘Olympia Bericht’, ενώ παρουσιάσεις των
ανασκαφών γίνονται συχνά σε διεθνή συνέδρια και συµπόσια.

1.

Εντοπισµός της Άλτεως

5.

Η αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων

2.

Οι πρώτες έρευνες στην Άλτη και η Ελληνογερµανική συνθήκη

6.

Οι ανασκαφές του Dörpfeld

3.

«Παλαιές» γερµανικές ανασκαφές (Α)

7.

Oι «νέες» ανασκαφές στην Ολυµπία (1936 – 1966)

4.

«Παλαιές» γερµανικές ανασκαφές (Β)

8.

Το σύγχρονο αρχαιολογικό έργο στην Ολυµπία – Έλληνες αρχαιολόγοι

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΜΑ∆ΩΝ

Νοεµβριος - Μάρτιος:

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση οµάδων επισκεπτών και ατόµων µε αναπηρίες είναι
χρήσιµη η προσυνεννόηση µε το Μουσείο.

Απρίλιος – Οκτώβριος:

Τρίτη - Κυριακή: 8:00 π.µ.– 5:00 µ.µ.
∆ευτέρα: 10:30 π.µ. – 5:00 µ.µ.
Τρίτη – Κυριακή.: 7:00 π.µ. – 7:00 µ.µ.
∆ευτέρα: 12:00 µεσηµέρι – 7:00 µ.µ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

ΚΛΕΙΣΤΟ

Επιτρέπεται η φωτογράφιση µε φορητή µηχανή χωρίς φλας. Με ειδική άδεια
επιτρέπεται η χρήση τρίποδα, φλας και η βιντεοσκόπηση.

1 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, Μ.Παρασκευή (ανοιχτά 12:00 - 5:00 µ.µ.),
Κυριακή του Πάσχα, 1 Μαΐου, 25 – 26 ∆εκεµβρίου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Το Μουσείο της Ιστορίας των Ανασκαφών βρίσκεται στο χώρο µεταξύ του
Μουσείου της Ιστορίας των Ολυµπιακών Αγώνων και του ΣΠΑΠ και απέχει 5΄
λεπτά µε τα πόδια τόσο από τον αρχαιολογικό χώρο όσο και από το κέντρο της
πόλης της Ολυµπίας.

