
                            

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ           Τρίτη ,  15  ∆εκεµβρίου  2015 

Η Αρχαία Ολυµπία και η ευρύτερη περιοχή της κατά 
την Ύστερη Εποχή του Χαλκού µέσα από την επανε-
ξέταση παλαιών και νεώτερων ανασκαφών 
 
οµιλητής 

∆ρ. Κωνσταντίνος Νικολέντζος                     
Προϊστάµενος Τµήµατος Συλλογής  
Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών  
και Ανατολικών Αρχαιοτήτων 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
 
 
 
Η 2η συνάντηση 
του Μυκηναϊκού Σεµιναρίου 
θα πραγµατοποιηθεί στις 19:00 
στο Αµφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» 
(Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων 
Ακαδηµίας 50) 
 

Η Ολυµπία έχει ταυτιστεί στην σκέψη των ειδι-
κών επιστηµόνων αλλά και του µέσου ανθρώπου µε 
τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, την Αφή 
της Ολυµπιακής Φλόγας, το Αρχαίο Στάδιο και τα 
εντυπωσιακά λατρευτικά ή κοσµικού χαρακτήρα 
µνηµεία, που ανηγέρθησαν  σε διάφορες ιστορικές 
περιόδους. 

Ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν την προϊ-
στορία της Ολυµπίας και της ευρύτερης περιοχής 
της και τούτο είναι φυσιολογικό, καθώς επί δεκαετί-
ες παρέµενε ανεξερεύνητη και εν πολλοίς άγνωστη 
και καλά κρυµµένη στα βάθη της ηλειακής γής. Τα 
όποια ευρήµατα παρέµεναν αδηµοσίευτα στις απο-
θήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυµπίας, ενώ 
κάποια «γεύση» µπορούσε να αποκτήσει ο επισκέ-
πτης της περιοχής περιηγούµενος τις αίθουσες του 
Μουσείου.  

Τις τελευταίες δεκαετίες Έλληνες και Γερµανοί 
επιστήµονες, µέσα από τις ανασκαφικές έρευνες, 
αλλά και τη δηµοσίευση παλαιότερου και νεώτερου 
υλικού, έρχονται να φωτίσουν τις προϊστορικές πε-
ριόδους κατοίκησης της περιοχής της Αρχ. Ολυµπί-
ας. 

Άλλωστε το ερώτηµα της συνέχειας ή της α-
συνέχειας της κατοίκησης ενός τόσο σηµαντικού 
Ιερού, όπως αυτού της Ολυµπίας, είναι πάντα επί-
καιρο και ελκυστικό, τόσο για τους ειδικούς όσο και 
για τον καθηµερινό άνθρωπο. 

Βάσει των παραπάνω προβληµατισµών, η πα-
ρούσα διάλεξη θα επιχειρήσει να επανεξετάσει πα-
λαιές και νέες ανασκαφές και να ανασυστήσει την 
κοινωνική συγκρότηση της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού στην Αρχαία Ολυµπία και την ευρύτερη 
περιοχή. 

 

Οργανωτική Επιτροπή 
Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αιµιλία Μπάνου 



 

MYCENAEAN SEMINAR            Tuesday, 15th  December 2015 

Ancient Olympia and the surrounding area during the 
Late Bronze Age, through a reconsideration of older 
and more recent excavations 

 
speaker: 

Dr Konstantinos Nikolentzos 
Head of the Department of Prehistoric, 
Egyptian, Cypriot and Eastern Collections, 
National Archaeological Museum 
 
 
 
The 2nd meeting of the 
Mycenaean Seminar will be at 19:00 
in the A. Τritsis Amphitheatre 
(Cultural Centre of the Municipality of Athens 
Akadimias 50) 
The lecture will be held in Greek. 
 

In the minds of experts and the public alike, 
Olympia has been identified and closely associated 
with the Olympic Games, the lighting of the Olym-
pic Flame, the Ancient Stadium and the impressive 
religious and secular monuments, which have been 
erected in various historical periods.  

Very few are acquainted though with the prehis-
tory of Olympia and the surrounding area. This is 
natural, considering that the prehistoric remains 
have been largely unexplored and unknown for dec-
ades, well hidden in the soil of ancient Elis. The 
prehistoric finds that did come to light were eventu-
ally deposited in the storerooms of the Olympia Ar-
cheological Museum, and were left there unpub-
lished. Visitors got a taste of the importance of the 

area during the prehistoric period only by walking 
around the museum.  

During the last decades, Greek and German ar-
chaeologists have shed light on the prehistoric occu-
pation of ancient Olympia, through new excavations 
and through the publication of older and more recent 
archeological material.  

The question of the continuity or discontinuity of 
habitation at such an important sanctuary is of 
course always relevant and attractive, both for spe-
cialists and the average person. 
This lecture will therefore attempt to review old and 
new excavations and reconstruct the social structure 
of the Late Bronze Age in Ancient Olympia and the 
surrounding area. 

 

The Organising Committee: 
Nagia Polychronakou-Sgouritsa, Iphiyenia Tournavitou, Emilia Banou 


