
Αρχαία Ολυμπία,02.10.2017 

                                                                         
Διεύθυνση: Αρχαία Ολυμπία, 27065 

Τηλέφωνο: 2624 0 26232, 698 4306 209 

Mail: digitolympia@gmail.com 

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη εργασιών του μουσειοεκπαιδευτικού 

κέντρου «Dig it» στην Αρχαία Ολυμπία. 

Πρόκειται για μια ατομική επιχείρηση στην Αρχαία Ολυμπία με θέμα την 

αρχαιολογία, την ανασκαφή και το επάγγελμα του αρχαιολόγου, η οποία απευθύνεται 

κυρίως σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε οικογένειες αλλά και σε 

οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον να ζήσει την εμπειρία της ανασκαφής. Σκοπός είναι η 

ενημέρωση του κοινού για τα παραπάνω θέματα με τρόπο ευχάριστο αλλά 

επιστημονικά άρτιο και οργανωμένο.  

Το κέντρο στεγάζεται σε ανακαινισμένο ισόγειο κατάστημα 160τ.μ. με αυλή, πολύ 

κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, πίσω από το Σιδηροδρομικό 

Σταθμό και δίπλα από το χώρο στάθμευσης ΙΧ και λεωφορείων του αρχαιολογικού 

χώρου. Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ με ράμπα εισόδου και ειδικό 

WC και ασφαλής για τα παιδιά. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες  

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεγάλων μουσείων προσφέρονται 

δραστηριότητες, που φέρνουν το μη εξειδικευμένο κοινό, κοντά στην επιστήμη της 

αρχαιολογίας και στο επάγγελμα του αρχαιολόγου. Υπάρχει όμως ένα κενό μεταξύ 

της διαδικασίας της ανασκαφής και της τελικής παρουσίασης ενός αντικειμένου στην 

έκθεση ενός μουσείου. Δυστυχώς αυτό το μέρος που παραλείπεται, είναι το πιο 

ενδιαφέρον, σημαντικό και ελκυστικό! Η ανασκαφή ως επιστημονική διαδικασία, αν 

και τόσο ενδιαφέρουσα για το ευρύ κοινό, δεν παρουσιάζεται ποτέ, παρά ψήγματα 

μόνο των πρακτικών της δίνονται στον επισκέπτη ορισμένων πολύ καλά 

οργανωμένων μουσείων. 

Το εκπαιδευτικό κέντρο φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό και να εξηγήσει στο 

κοινό τί σημαίνει αρχαιολογία, τί αναζητά και πώς ο αρχαιολόγος, ποιά είναι η 

διαδικασία της ανασκαφής, πώς το αντικείμενο συντηρείται, καταγράφεται και 

αποθηκεύεται ή εκτίθεται.  
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Συγκεκριμένα, ο χώρος του DIG IT έχει τριμερή διάταξη. Στον 1
ο
 χώρο ο επισκέπτης 

συναντά τον αρχαιολόγο, ο οποίος μέσω ενός διαλόγου προσπαθεί να κατευθύνει τη 

συζήτηση σε συγκεκριμένα θέματα: τί είναι αρχαιολογία, τί αναζητά ο αρχαιολόγος, 

γιατί δεν ψάχνει δεινόσαυρους, πώς γίνεται η ανασκαφή, τα εργαλεία, το μέρος, οι 

εργαζόμενοι, τα υλικά των αρχαίων αντικειμένων, τα διάφορα είδη ανασκαφών, 

διάσημοι αρχαιολόγοι, η αρχαιολογία στον κινηματογράφο ή τα βιντεοπαιχνίδια, 

πρόσφατα ευρήματα που εντυπωσίασαν κτλ. Η συζήτηση θα προσαρμόζεται ανάλογα 

με την ηλικία των επισκεπτών. Μετά το πέρας της συζήτησης, οι μικροί επισκέπτες 

φορούν γάντια, παίρνουν τα εργαλεία της ανασκαφής, τα οποία προφανώς είναι 

πλαστικά για λόγους ασφαλείας και ετοιμάζονται για την ανασκαφή! Να προστεθεί 

ότι ο 1
ος

 χώρος διαθέτει εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του κοινού: χώρο 

υποδοχής, τουαλέτες, WC AMEA, μικρό αναψυκτήριο. 

Ο 2
ος

 χώρος είναι διαμορφωμένος σαν μια ανασκαφή με τέντες, μάρτυρες και 

χωρίζεται σε 3 τεχνητά σκάμματα: μια αρχαία οικία του 5
ου

 αι. π.Χ., ένα ρωμαϊκό 

λουτρό και το Αρχαίο Γυμνάσιο. Στα σκάμματα βρίσκονται θαμμένα διαφόρων 

εποχών ευρήματα, χαμηλοί τοίχοι, ψηφιδωτά ενώ οι ανασκαφικοί μάρτυρες είναι 

ζωγραφισμένοι σαν μια πραγματική στρωματογραφική τομή για να υποστηριχθεί η 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι επισκέπτες ανακαλύπτοντάς τα, ακούν παράλληλα τον 

αρχαιολόγο και μαθαίνουν τις πρακτικές της ανασκαφής: τον κάναβο, τη 

στρωματογραφία, το κόσκινο, τη φωτογράφηση κτλ. 

Ο 3
ος

 χώρος είναι διαμορφωμένος με μεγάλους πάγκους, χρωματιστές καρέκλες και 

διαθέτει projector για προβολές. Στο στάδιο αυτό συμμετέχει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία συντηρητής ώστε να παρουσιαστεί και το θέμα της συντήρησης των 

αντικειμένων και να ολοκληρωθεί έτσι η ανασκαφή. Ο επισκέπτης μπορεί να 

παρακολουθήσει διάφορες δραστηριότητες με στόχο την εμπέδωση των όσων 

παρουσιάστηκαν στα δυο πρώτα στάδια της διαδικασίας: χειροτεχνίες, ζωγραφική, 

γράψιμο ημερολογίου, φωτογράφηση και σχεδίαση των αντικειμένων, συντήρηση, 

προβολές κτλ. με ποικίλη θεματολογία τέχνες, ιστορία, μυθολογία, Ολυμπιακοί 

Αγώνες κτλ. 

Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν φωτογραφίες με όλους τους χώρους. 

Το προσωπικό της επιχείρησης είναι εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

ώστε να μεταδώσει ευχάριστα τη γνώση στον επισκέπτη, με υπομονή, καλή διάθεση 

και αγάπη για την αρχαιολογία. 

Επίσης, σε συνεργασία με αρχαιολόγους, συντηρητές, αρχιτέκτονες, γλύπτες, 

ζωγράφους, μουσικούς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο συνεργατών, 

ώστε να υποστηρίξουν με τις γνώσεις τους το κέντρο, προσφέροντας εργαστήρια 

(workshops) ή σύντομες διαλέξεις σχετικά με την αρχαιολογία, την ιστορία, την 

ιστορία τέχνης, πειραματική αρχαιολογία κ.α. 

 



Χρήσιμες πληροφορίες 

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε Ελληνικά και Αγγλικά. 

Ωράριο λειτουργίας:  

ΔΕΥ-ΠΑΡ: 09.00-15.00 

ΣΑΒ: 10.00-14.00 

ΚΥΡ: Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις- Σχετικές 

ανακοινώσεις στη σελίδα μας στο Facebook @digitolympia. 

Είναι σημαντικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, να προγραμματίζεται η 

επίσκεψη εκ των προτέρων. Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: περίπου 1.30’. 

 

Τιμή εισιτηρίου:  

Γενική Είσοδος: 6€ 

Ομαδικά εισιτήρια άνω των 10 ατόμων: 4€ 

4μελής οικογένεια: 20€ 

5μελής οικογένεια: 25€ 

Μηνιαίο πάσο: 30
 
€ 

Ειδικές τιμές σε σχολεία! 

Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα: Ελένη Αλέξη 

Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας 

και Ιστορίας Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αγάπη για την αρχαιολογία προϋπήρχε των σπουδών αλλά 

το πάθος μετάδοσης στο κοινό ξεκινά στα μεγάλα μουσεία και τους πολυσύχναστους 

αρχαιολογικούς χώρους των Αθηνών με την μόνιμη ανησυχία για το αν το κοινό 

κατανοεί τελικά τον αρχαιολογικό πλούτο της χώρας με τον τρόπο που 

παρουσιάζεται. Έτσι, επιλέγεται το MA in Public Archaeology (Αρχαιολογία για το 

Κοινό) από το UCL Institute of Archaeology, ενός μεταπτυχιακού προγράμματος που 

εξετάζει ακριβώς τη σχέση του κοινού με την αρχαιολογία σε μουσεία, 

αρχαιολογικούς χώρους, εκπαίδευση, νομοθεσία κ.α. 

 Έχει εργαστεί  εθελοντικά σε ανασκαφές σε Κέρκυρα, Αθήνα, Άνδρο και Λονδίνο. 

Επίσης, στη δημιουργία έκθεσης στο Geffrye Museum of the Home και σε 

πρόγραμμα Community Archaeology στο Β. Λονδίνο. Περί τα δυο έτη, εργάστηκε 

στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ως συμβασιούχος αρχαιολόγος. 



Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και καλά Γερμανικά. Έχει ασχοληθεί με Αρχαιολογική 

Φωτογραφία και Παλαιογραφία και είναι μέλος της Φιλαρμονικής Ένωσης Κέρκυρας 

«Ι. Καποδίστριας», Α’ φλάουτο. 

Όλγα Πετροπούλου 

Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με κατεύθυνση Ιστορία και απόφοιτος του Τμήματος 

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθηνών. Έχει εργαστεί επί 

σειρά ετών ως συμβασιούχος συντηρήτρια στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και ως 

εκπαιδεύτρια στο Δημόσιο ΙΕΚ Πύργου, Ειδικότητα Φυλάκων Αρχαιολογικών 

Χώρων και Μουσείων. 

 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ύπαρξη 

του κέντρου μας και τη δυνατότητα να έχουν οι μαθητές σας μια επιπλέον 

αρχαιολογική εμπειρία ερχόμενοι στην Αρχαία Ολυμπία. Για τον προγραμματισμό 

των εκπαιδευτικών ξεναγήσεων, τα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το κέντρο 

στα τηλέφωνα 26240 26232, 6984306209 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

digitolympia@gmail.com. 

Ελπίζουμε να σύντομα να σας συναντήσουμε στο Dig it! 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

                                                                                                  Με εκτίμηση, 

 

                                                                                                  Ελένη Αλέξη 

                                                                                                  Αρχαιολόγος 
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Χώροι υποδοχής των επισκεπτών, 

reception και αναψυκτήριο, ο 

χώρος που γίνεται η 1
η
 επαφή με 

τον αρχαιολόγο και τα σύνεργα 

της ανασκαφής. 

 



 

 

 

Ο χώρος των 3 ειδικά 

διαμορφωμένων τεχνητών 

σκαμμάτων με τα ευρήματα 

και τις στρωματογραφικές 

τομές κι ο χώρος 

δραστηριοτήτων. 





 


