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το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος τα έτη 2016-2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (ΕΦ.Α Φωκίδος), Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α προήλθε από τη συνένωση της ιστορικής Ι’ ΕΠΚΑ (Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
με έδρα τους Δελφούς) και του τμήματος της πρώην 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που αφορούσε στα βυζαντινά, μεταβυ-
ζαντινά και νεώτερα εκκλησιαστικά μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Η διευρυμένη από το 2015 ΕΦ.Α Φωκίδος έχει 
ως αρμοδιότητες την έρευνα, προστασία, ανάδειξη και φύλαξη των αρχαιοτήτων, τη μελέτη και εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού 
έργου συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Φωκίδας, την εύρυθμη λειτουργία των 
οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, συγκεκριμένα του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών, των Αρχαιολογικών Μουσείων Δελ-
φών και Άμφισσας και της Αρχαιολογικής Συλλογής Γαλαξιδίου. Επίσης, τη συμμετοχή σε περιοδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, καθώς και την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων της περιοχής ευθύνης της. 

Η λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών, μνημείο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον 
κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 1987, αποτελεί ένα από τα βασικά μελήματα της Εφορείας. Οι διαρκείς και 
πυκνοί καθαρισμοί από την αυτοφυή βλάστηση, η καταπολέμηση της πιτυοκάμπης, η οποία έχει προσβάλει το πευκοδάσος που κατέ-
λαβε μετά τη δεκαετία του 1930 το δελφικό ιερό, η συνεχής συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης και οι καθαρισμοί - μικροβελτιώ-
σεις στις διαδρομές των επισκεπτών, αποτελούν αδιάκοπο μέλημα της Εφορείας, παράλληλα με την εποπτεία των συστηματικών ανα-
σκαφών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, την εξυπηρέτηση των δεκάδων μελετητών, την έκδοση οικοδομικών αδειών από πλευράς του 
αρχαιολογικού Νόμου, αδειών κινηματογράφησης, φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης, καθώς επίσης αδειών ελεύθερης εισόδου 
μαθητών και σπουδαστών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ανάλογη είναι η συστηματική φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του μουσείου Δελφών. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 
2016-2018 έγιναν κτηριακές επεμβάσεις, όπως ελαιοχρωματισμοί και μονώσεις στη στέγη των αποθηκευτικών χώρων, που παρου-
σίαζαν έντονο πρόβλημα υγρασίας, εκτενείς εργασίες ανανέωσης του συστήματος πυροπροστασίας, καθώς και εργασίες επέκτασης 
και συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας. Για το Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας συντάχθηκε τεχνική έκθεση ελαιοχρωματισμού 
των όψεων του, όπως και για το πρώην δημοτικό Σχολείο της Μαριολάτας, το οποίο κατά το 2019 προβλέπεται να λειτουργήσει ως 
Aρχαιολογική Συλλογή. 

Λόγω της έλλειψης επαρκούς φυλακτικού προσωπικού, οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν επιφορτιστεί κατά τη διάρκεια όλου 
του χρόνου με το τιτάνιο έργο των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ προσωπικού φύλαξης ορισμένου χρόνου, τις μισθοδοσίες και εν γένει 
όλα τα ζητήματα που άπτονται της ορθής και σύννομης διοίκησης του προσωπικού αυτού. Παράλληλα, το διοικητικό προσωπικό της 
Εφορείας επωμίστηκε το έργο της διαχείρισης των εισιτηρίων του Aρχαιολογικού Xώρου και του Mουσείου Δελφών, καθώς επίσης 
και των εισπράξεων του πωλητηρίου του μουσείου. 

Οι ως άνω ενέργειες έχουν σαφώς συντελέσει στην πολύ υψηλή επισκεψιμότητα που εμφανίζουν οι Δελφοί τα τελευταία έτη, όπως 
προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ1, αλλά και στην αύξηση των εσόδων από τις εισπράξεις του Αρχαιολογικού Χώρου και 
του Μουσείου Δελφών, τις οποίες διαχειρίζεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. 

Η διαχείριση των περιορισμένων χώρων αποθήκευσης αποτελεί σταθερά μια από τις προκλήσεις της Εφορείας. Κατά τα τελευ-
ταία χρόνια καταβλήθηκαν προσπάθειες για την εξεύρεση νέων χώρων για την προστασία των κινητών μνημείων, αλλά και η κατά το 

1 http://www.statistics.gr
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δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των υπαρχόντων. Έτσι, κατά την περίοδο 2016-2018 στην αποθήκη επιγραφών του Μουσείου Δελ-
φών διευρύνθηκε το πλάτος των ραφιών για την τοποθέτηση διπλάσιου αριθμού ενεπίγραφων λίθων και αρχιτεκτονικών μελών, ενώ 
η αποθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου της Άμφισσας εξοπλίστηκε με ράφια DEXION για την αποθήκευση του μεγάλου όγκου υλι-
κού από τις πρόσφατες σωστικές ανασκαφές της Εφορείας, το αρδευτικό έργο ελαιώνα Άμφισσας, στο αποχετευτικό έργο της Κίρρας 
και σε οικόπεδα ιδιωτών στην Κίρρα και την Άμφισσα.

Την περίοδο που μας απασχολεί, η ΕΦ.Α Φωκίδος επεξεργάστηκε με επιμέλεια το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Ιτέας  και το 
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΠ) Γαλαξιδίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων και τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις 
που αφορούν στις μελέτες αυτές, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με τις παρατηρήσεις και τις 
αλλαγές που πρότεινε η Εφορεία, σε συνδυασμό με την Υ.Α. του 2014 για το Γ.Π.Σ. Άμφισσας, αποτέλεσαν την επικαιροποιημένη βάση 
για την εισήγηση της Εφορείας σχετικά με τις χρήσεις γης της Ζώνης Β’ του Δελφικού τοπίου, που εκκρεμούσε από το 1991.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής προστασίας των αρχαιολογικών χώρων της Φωκίδος εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Κ.Α.Σ. οι ειση-
γήσεις της Εφορείας για τη διεύρυνση της αρχαιολογικής κήρυξης του Γαλαξιδίου, της Τριταίας, όπου εντοπίζεται η αρχαία Ιπνία, και 
της αρχαίας οχύρωσης των Πεντεορίων. Συντάχθηκαν επίσης, οι φάκελοι και έχουν σταλεί προς έγκριση για τις αρχαιολογικές κηρύ-
ξεις του Παλαιόκαστρου Γλύφας, του ιερού των Νυμφών στο Πολύδροσο και των νησίδων του Κόλπου της Ιτέας.

Η Εφορεία συμμετείχε στο πρόγραμμα «Delphi4Delphi» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σκοπός του οποίου είναι η ψηφιακή αποτύ-
πωση μνημείων στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Δελφών. Στο πλαίσιο του έργου τεκμηριώθηκαν μνημεία στον αρχαιολογικό 
χώρο, όπως το Γυμνάσιο, ο Ναός του Απόλλωνα, κ.ά., καθώς και γλυπτά του αρχαιολογικού μουσείου, ο ομφαλός, ο ακάνθινος Κίο-
νας, η Σφίγγα κ.ά., με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών ψηφιακών καμερών για το σχηματισμό τρισδιάστατων εικόνων με 
δυνατότητες εμβάθυνσης και περιστροφής με τις τεχνικές δόμησης από κίνηση SfM και την πανοραμική CAVEcam. Το υλικό το οποίο 
συγκεντρώθηκε θα αποτελέσει κατά το προσεχές διάστημα αντικείμενο επεξεργασίας από τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και στη 
συνέχεια θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.

Επίσης, η Εφορεία ενθάρρυνε και στήριξε την αρχαιολογική έρευνα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στο λόφο «Καστρούλι» που δεσπόζει στην πεδιάδα του Μεσοκάμπου Δεσφίνας . Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αρχαιολογικής 
και αρχαιομετρικής έρευνας, το οποίο ξεκίνησε το 2016, και η έρευνα διεξάγεται με τη συνεργασία ελληνικών και αλλοδαπών  πανε-
πιστημίων και ερευνητών.

Στις σελίδες που ακολουθούν αναλύονται διεξοδικά τα προγράμματα και οι δράσεις της ΕΦ.Α. Φωκίδος, που κατέστη δυνατό να 
υλοποιηθούν χάρη στον αδιάκοπο μόχθο, πολύ συχνά εκτός ωραρίου, του επιστημονικού, διοικητικού, εργατοτεχνικού και φυλακτι-
κού προσωπικού. Ευχαριστίες επίσης, οφείλονται στις Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α και κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτή-
των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στις Διευθύνσεις Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, 
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων. Επί-
σης, στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Φωκίδος, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Δελφών, το Δήμο Δωρίδος και 
την τοπική κοινότητα Ευπαλίου. Τέλος, συμπαραστάτης στο έργο μας ήταν η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος και η Γαλλική Σχολή Αθηνών.
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Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Δελφών

Ιδιαίτερα σημαντική ενέργεια στο πλαίσιο της διατήρησης και προβολής των μνημείων του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών 
ήταν  η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης για το έργο «Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Δελφών», 
στις 28/4/2015, ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Το αρχαίο θέατρο των Δελφών βρίσκεται εντός του ιερού του Πύθιου Απόλλωνος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ιερού, 
καθώς συνδέεται άμεσα με τους μύθους και τη λατρεία του θεού. Φιλοξενούσε τους μουσικούς και ποιητικούς αγώνες στο πλαί-
σιο του εορτασμού των Πυθίων. Παρά την σχετικά καλή κατάσταση διατήρησής του, παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα συντήρη-
σης, με αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμο, αφενός για λόγους προστασίας του μνημείου και αφετέρου για την ασφάλεια των 
επισκεπτών. 

Το έργο της αποκατάστασης, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016, διενεργείται από την ΕΦ.Α Φωκίδος σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. Έως και σήμερα, έγιναν ανασκαφικές διερευνήσεις και σημειακές 
αποχωματώσεις στο κοίλο, την ορχήστρα, την ανατολική πάροδο και τον βόρειο αναλημματικό τοίχο του θεάτρου, οι οποίες είχαν 
ως στόχο τη δομική τεκμηρίωση και τον εντοπισμό των αρχαίων επισκευαστικών φάσεων. Επίσης, διευκόλυναν τις αναστηλωτικές 
εργασίες και συγκεκριμένα την ανάσυρση αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία έχουν μετακινηθεί από την αρχική θέση τους και ήταν 
εντοιχισμένα σε νεότερες αργολιθοδομές ή καλυμμένα από τις σύγχρονες επιχώσεις. 

Ενδιαφέρον παρουσίασε η αποκάλυψη ενός ενισχυτικού τοίχου στην απογυμνωμένη περιοχή της κερκίδας G, ο οποίος εισχω-
ρεί στο εσωτερικό του κοίλου διαμορφώνοντας μία επιφάνεια έδρασης για τα εδώλια. Επιπλέον, σε συνδυασμό με μικρότερους σε 

μέγεθος λίθους συνεργεί στον εγκιβωτισμό 
και την ασφαλή αντιστήριξη των τεχνητών 
επιχώσεων του κοίλου του θεάτρου. 

Η ανασκαφική έρευνα βορείως του επι-
θεάτρου απέδωσε άγνωστα στοιχεία για τη 
δομική τεκμηρίωση του βόρειου κοίλου 
αναλημματικού τοίχου. Τα αποτελέσματα 
των εργασιών οδήγησαν στην υπόθεση 
ότι η συγκεκριμένη απογυμνωμένη περι-
οχή αποτελεί προϊόν φυσικής καταστρο-
φής και λιθολόγησης κατά τους νεώτερους 
χρόνους.

Στην ανατολική πάροδο ανασκάφηκαν 
τρεις τομές, προκειμένου να διερευνη-
θεί  η θεμελίωση του αναλημματικού τοί-
χου και να συλλεχθούν στοιχεία για την 

1
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αποκατάστασή του. Αντιθέτως, η διερεύνηση της ορχήστρας περιορίστηκε σε 
δύο μόνο σημεία, στα οποία εντοπίστηκε κτιστός αγωγός ρωμαϊκής εποχής, 
του οποίου η επανάχρηση δεν κατέστη δυνατή. Τέλος, αποφασίσθηκε ο σημει-
ακός επιφανειακός καθαρισμός έξι επιλεγμένων θέσεων σε περιοχές του κοί-
λου, προκειμένου να τεκμηριωθεί ο τρόπος δόμησης του μνημείου και να εντο-
πιστούν αρχαίες επισκευές. Εντοπίστηκαν, αποτυπώθηκαν, καταγράφηκαν και 
χαρτογραφήθηκαν διάσπαρτα ή εμφανώς παρατοποθετημένα αρχιτεκτονικά 
μέλη του θεάτρου, έχοντας ως στόχο τον μελλοντικό προγραμματισμό μετακί-
νησης, επανατοποθέτησης και συγκέντρωσής τους. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η 
απομάκρυνση των θωρακίων της ορχήστρας, με τα οποία είχε καλυφθεί ο εύρι-
πος, που σε συνδυασμό με μεταγενέστερες συγκεντρώσεις χώματος και λιθορ-
ριπών είχαν καταργήσει την υδραυλική λειτουργία του. 

Στο πλαίσιο της συντήρησης των οικοδομικών μελών του θεάτρου πραγματο-
ποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού από βιολογικούς παράγοντες στους ενεπίγρα-
φους ορθοστάτες του podium, σε εδώλια και σε διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη. 
Επιπροσθέτως, έγιναν συγκολλήσεις θραυσμάτων λίθων στη δυτική πάροδο, 
απομάκρυνση ιζηματογενούς κρούστας αλάτων, δειγματοληψία λίθων και λει-
χήνων για αναλύσεις στο Κέντρο Λίθου του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Απαραίτητες ήταν οι εργασίες προπαρασκευαστικού χαρακτήρα, όπως η διενέργεια γεωτρήσεων σε τρία σημεία για τον έλεγχο 
του υπεδάφους περιμετρικά του μνημείου, η αγορά υλικών συντήρησης και λιθοξοϊκών εργαλείων και η εύρεση φυσικού λίθου για 
την εξασφάλιση των νέων δόμων μετά από δειγματοληψία. Σύμφωνα με την υπόδειξη της οριστικής απόφασης για την εκτέλεση του 
έργου εκπονήθηκαν μελέτες εφαρμογής για την αποκατάσταση των αναλημματικών τοίχων της ανατολικής και δυτικής παρόδου, 
μελέτη εργοταξίου, προτεινόμενων ανυψωτικών μέσων, εργοταξιακού οικίσκου και οικίσκου προσωπικού. 

Η ΕΦ.Α Φωκίδος συμμετείχε στον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 με σειρά εκδηλώσεων με 
επίκεντρο το αρχαίο θέατρο. Τον Ιούλιο του 2018, δόθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η άδεια στον σκηνοθέτη Θ. Τερ-
ζόπουλο να ανεβάσει την τραγωδία «Τρωάδες» του Ευριπίδη στο αρχαίο θέατρο των Δελφών, για περιορισμένο αριθμό θεατών, η 
οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ημερίδα για το ευρύ κοινό για την προβολή του έργου, στρογγυλή 
τράπεζα με ειδικούς επιστήμονες για την άντληση της κατάλληλης τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορες ηλι-
κιακές ομάδες, τοπικούς συλλόγους και μαθητές στοχεύοντας στην γνωριμία της τοπικής κοινωνίας με το έργο της αποκατάστα-
σης του μνημείου. 

2

1-2.  Εργασίες αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Δελφών, 
2016-2018.
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Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Άμφισσα

Ο Μητροπολιτικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Άμφισσα έχει χαρα-
κτηριστεί ως μνημείο το οποίο χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας. Είναι σταυρο-
ειδής με τρούλο και θεμελιώθηκε το 1859 επί των λειψάνων παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής. Ο εσωτερικός αγιογραφικός διάκοσμός έγινε κατά τα έτη 1927-1932,  και 
είναι έργο του διακεκριμένου ζωγράφου, Σπύρου Παπαλουκά, από τη Δεσφίνα. 
Εμπνευσμένος από τα διδάγματα των γάλλων εξπρεσσιονιστών, ο Παπαλουκάς, 
δημιούργησε ένα πρωτότυπο αγιογραφικό σύνολο στο οποίο κυριαρχεί το εσωτε-
ρικό φως που πηγάζει από το ίδιο το χρώμα από το οποίο συντίθενται οι μορφές.  

Λόγω προβλημάτων του φέροντος οργανισμού, τα οποία εντάθηκαν από τη 
σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, η αποκατάσταση του Ναού και των αγιο-
γραφιών του εντάχθηκαν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε τρέχον κοινο-
τικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Είχε προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης με μέριμνα 
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

Στο πλαίσιο του έργου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πραγματοποιηθούν: α) 
εργασίες αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του μνημείου, όπως αντικα-
τάσταση και ενίσχυση των ξύλινων στεγών, κατασκευή διαφραγμάτων από μεταλ-
λικά στοιχεία και ενίσχυση της βάσης του τρούλου, β) εργασίες μορφολογικής 

1

2 3
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το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος τα έτη 2016-2018

αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών και αισθητικών προβλη-
μάτων, γ) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, δ) συντήρηση και αισθητική αποκατά-
σταση του τοιχογραφικού διακόσμου του. 

Οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Ανα-
στήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και τη Διεύθυνση Συντή-
ρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α με την εποπτεία της ΕΦ.Α 
Φωκίδος, η οποία μετά το πέρας των εργασιών θα έχει την ευθύνη της προστασίας 
του.

Παράλληλα με το έργο αποκατάστασης της Μητρόπολης, υλοποιείται αρχαι-
ολογικό υποέργο με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης και ανάδειξης τμήμα-
τος οικοδομικού συγκροτήματος βορείως της, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του                
4ου αι. έως  τον 6ο αι. μ.Χ. Από το οικοδόμημα αυτό διατηρείται κυκλική αίθουσα με 
αντωπές δεξαμενές και ψηφιδωτό δάπεδο με περίτεχνο φυτικό διάκοσμο. Ερμη-
νεύτηκε αρχικά ως βαπτιστήριο της παρακείμενης βασιλικής, ενώ από τη νεώτερη 
έρευνα αναγνωρίζεται  ως ιδιωτικό ή δημόσιο βαλανείο. 

4

1-5.  Λεπτομέρειες του αγιογραφικού διακόσμου του Ι. Ν. του Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου στην Άμφισσα.

6.     Άποψη από Ν. του πρωτοβυζαντινού βαπτιστηρίου ή βαλανείου.

65
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το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος τα έτη 2016-2018

Ανάδειξη ρωμαϊκής έπαυλης στην Άμφισσα

Στην ανατολική πλαγιά του λόφου που επιστέφεται από το Kάστρο της Άμφισσας είχε εντοπιστεί από το 1939-1940 τμήμα μιας αστι-
κής έπαυλης της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου (4ος - 5ος αι. μ.Χ.). Την περίοδο αυτή στην πόλη οικοδομήθηκαν μεγάλες αστικές επαύ-
λεις και χριστιανικές βασιλικές, που μαρτυρούν το υψηλό επίπεδο οικονομικής ευημερίας της. Οι τοίχοι του μνημείου, στο βαθμό κατά 
τον οποίο είχαν διατηρηθεί, λειτούργησαν ως το θεμέλιο μιας νεώτερης κατασκευής, η οποία σε άγνωστο χρόνο επικάθησε πάνω στα 
αρχαία λείψανα. Για την προστασία των τελευταίων, το κτήριο με την παρακείμενη αυλή απαλλοτριώθηκε, και το 1972 κατεδαφίστηκαν 
οι νεώτερες προσθήκες, ενώ κατασκευάστηκε στέγαστρο με ξύλινο σκελετό. 

Τότε δόθηκε η δυνατότητα να τεκμηριωθεί η έπαυλη∙ ένας μικρός ορθογώνιος χώρος αποτελούσε τον προθάλαμο για έναν μεγάλο 
επιμήκη με αψιδωτή απόληξη στη βόρεια πλευρά, αναμφίβολα το τρικλίνιο, τον επίσημο δηλαδή χώρο όπου γευμάτιζαν ο ιδιοκτήτης 
και οι προσκεκλημένοι του. Δύο ακόμα μικροί χώροι τεκμηριώθηκαν αλλά σήμερα μόνο ο ένας είναι ορατός. Οι δύο πρώτοι χώροι 
διατηρούν την αρχαία τοιχοποιία τους σε ικανό ύψος (σε κάποια σημεία ακόμα και τα 2 μ.) και διαθέτουν κατά μήκος της αψίδας, του 
δυτικού και του νότιου τοίχου κόγχες, τρεις στη δυτική πλευρά, τρεις στην αψίδα της μεγάλης αίθουσας και τρεις ακόμα στον μικρό 
ορθογώνιο προθάλαμο. Το δάπεδο στους δύο αυτούς χώρους καλύπτεται από πολύχρωμο  διακοσμητικό ψηφιδωτό δάπεδο, το οποίο 
αποτελείται από επιμέρους συνθέσεις, κύκλους με σταυρούς και ζώνη με ελικοειδή φυλλοφόρο βλαστό στην αψίδα, ρόμβους με αλλη-
λοτεμνόμενους κύκλους, ζατρίκιο, ζώνη με ελικοειδή φυλλοφόρο βλαστό αμπέλου και πλοχμό στη μεγάλη αίθουσα, καθώς και  φολι-
δωτό που περιβάλλεται με ελικοειδή βλαστό κισσού και πλέγμα στον προθάλαμο. 

Μετά από την παρέλευση τεσσάρων και πλέον δεκαετιών από την κατασκευή του, το στέγαστρο παρουσίαζε εκτεταμένη φθορά, ενώ 
επιβεβλημένη ήταν πλέον η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να καταστεί επισκέψιμο. Για το λόγο αυτό σε συνεργασία 

1
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το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος τα έτη 2016-2018

με το Δήμο Δελφών εκπονήθηκε μελέτη, η οποία υλοποιήθηκε από την ΕΦ.Α Φωκίδος. Πιο συγκεκριμένα, έγινε αλλαγή του στεγά-
στρου από πελεκητή ξυλεία και επανατοποθέτηση των παλαιών κεραμιδιών, αντικατάσταση των κουφωμάτων, τοποθέτηση ξύλινης 
κλίμακας εισόδου, τοποθέτηση αυτόνομου φωτοβολταϊκού φωτιστικού σώματος επί μεταλλικού ιστού για τον φωτισμό στο εσωτερικό, 
καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Το δάπεδο της αστικής έπαυλης πιθανότατα ψηφοθετήθηκε την ίδια περίπου περίοδο κατά την οποία υλοποιήθηκε ανάλογη εργασία 
στο κυκλικής κάτοψης οικοδόμημα που βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Μητρόπολης. Σύγχρονα είναι, επίσης, και αρκετά κτήρια με 
ψηφιδωτή διακόσμηση που έχουν εντοπιστεί στην πόλη της Άμφισσας, κάποια από τα οποία είναι ακόμα ορατά. Αναμφίβολα πρόκει-
ται για το έργο άξιων ψηφοθετών, οι οποίοι εργάστηκαν στην περιοχή για περισσότερο από έναν αιώνα, όταν οι κάτοικοι της πόλης της 
Άμφισσας διέθεταν τα οικονομικά μέσα, προκειμένου να χρηματοδοτούν την κατασκευή πολυτελών οικοδομημάτων. 

1. Το δάπεδο της έπαυλης στα ριζά του Κάστρου της Άμφισσας (4ος - 5ος αι. μ.Χ.)
2. Άποψη του εσωτερικού του αρχαίου οικοδομήματος με το σύγχρονο στέγαστρο
3. Άποψη της εισόδου και του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου

2 3
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το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος τα έτη 2016-2018

Ανασκαφικές έρευνες και ανάδειξη μνημείων στην Κίρρα

Μετά τους Δελφούς, η Κίρρα αποτελεί τον πλέον καλά ερευνημένο αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή αρμοδιότητας της Εφορείας.            
Οι αρχαιότητες της περιοχής είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ κατά τη δεκα-
ετία του 1930 υλοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες στο βόρειο άκρο του οικισμού. Με την εντατικοποίηση της επίβλεψης των εργασιών 
και τη διενέργεια πολλών σωστικών ερευνών κατά τις δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, κατέστη δυνατόν να γίνει κατανοητή 
σε μεγάλο βαθμό η εξέλιξη του οικισμού μέσα από τους αιώνες, καθώς και να αναγνωριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε 
εποχής. Στην αποκρυστάλλωση αυτής της εικόνας συνέβαλε και η διενέργεια εκτεταμένης αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο επίβλε-
ψης του έργου αποχέτευσης της Κίρρας. Στα περίπου 4 χλμ. εκσκαφών διαπιστώθηκε όλο το εύρος του προϊστορικού οικισμού, ενώ 
τεκμηριώθηκαν και τα νεώτερα αρχαιολογικά στρώματα. Σημαντικά ήταν τα στοιχεία που απέδωσε η σωστική αρχαιολογική έρευνα 
στο οικ. Βασιλείου, στις ΝΑ παρυφές του προϊστορικού οικισμού. Πρόκειται ειδικότερα για στρώματα κατοίκησης της 2ης χιλιετίας, 
όπως προκύπτει από την πυκνότητα της κεραμικής, και οικιστικά κατάλοιπα των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, όπως το τμήμα 
κτιστού αγωγού ομβρίων, 18 μ. μήκους, που οδηγούσε προς το λιμάνι της Κίρρας.

Παρά την κλίμακα και την ένταση της έρευνας στην Κίρρα δεν έχουν έως σήμερα διαμορφωθεί εκείνες οι συνθήκες που θα επέ-
τρεπαν την παρουσίαση των αρχαιοτήτων, ακόμα και την ενσωμάτωσή τους, στο σύγχρονο οικιστικό ιστό. Προκειμένου να θεραπεύ-
σει αυτήν την έλλειψη η ΕΦ.Α Φωκίδος και η Γαλλική Σχολή Αθηνών, που δραστηριοποιείται στην περιοχή από τη δεκαετία του 1930, 
υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας με αντικείμενο τη συντήρηση και ανάδειξη των ορατών αρχαιολογικών λειψάνων της Κίρ-
ρας. Το πρωτόκολλο, το οποίο ενσωματώθηκε στην Υπουργική απόφαση για τη συνέχιση του επιστημονικού προγράμματος της Κίρ-
ρας, προβλέπει τη σταδιακή υλοποίηση επιμέρους δράσεων για τη συντήρηση των μνημείων από το λιμάνι έως την Μαγούλα, όπου 
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το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος τα έτη 2016-2018

εντοπίζεται ο προϊστορικός οικισμός, την εκπόνηση ενιαίου τοπογρα-
φικού διαγράμματος με όλους τους ορατούς και μη αρχαιολογικούς 
χώρους του οικισμού, καθώς και τη διαμόρφωση διαδρομών και επι-
σκέψιμων χώρων.

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, κατά το 2018, πραγματοποιήθηκε 
αρχαιολογική έρευνα στη θέση Κούμπλα, έναν λοφίσκο στην καρδιά 
του σύγχρονου οικισμού, ο οποίος έχει απαλλοτριωθεί από το ελλη-
νικό Δημόσιο ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η έρευνα οδήγησε 
στην αποκάλυψη τμήματος του βόρειου βραχίονα του οχυρωματικού 
τείχους της Κίρρας, το οποίο, όπως είναι γνωστό από ανασκαφές σε 
άλλα σημεία της πόλης, ανεγέρθηκε κατά τη μετάβαση προς τον 4ο αι. π.Χ. 
Σε παρακείμενη τομή εντοπίστηκε, επίσης, κεραμικός κλίβανος, πιθα-
νώς αντίστοιχος ενός κλιβάνου που είχε βρεθεί παλαιότερα, κατά τη 
δεκαετία του 1990, στο ΒΑ άκρο της πόλης. Επίσης, υπήρξε μέριμνα 
για την περάτωση παλαιών εκκρεμοτήτων, όπως -κυρίως- την κατά-
χωση αρχαιοτήτων σε μη απαλλοτριωμένα οικόπεδα για λόγους προ-
στασίας τους.

1-2. Aνασκαφική έρευνα στη θέση Κούμπλα, 2018.
3.     Γραπτή κεραμική μυκηναϊκών χρόνων, οικ. Βασιλείου, 2016.
4.      Τμήμα κτιστού αγωγού ομβρίων, κλασικών – ελληνιστικών χρόνων, 

οικ. Βασιλείου, 2016.

3
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Εργασίες ανάδειξης λουτρικού συγκροτήματος στους Δελφούς

Εργασίες διερευνητικών-ανασκαφικών τομών πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του συγκροτήματος των ανατολικών Θερμών του 
Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών στο πλαίσιο εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάδειξη του μνημείου. Στόχος ήταν η 
αποκάλυψη της στάθμης των δαπέδων των αιθουσών, η ταύτιση της χρήσης των διαφόρων χώρων και η καταγραφή των επιπέδων 
θεμελίωσής τους, καθώς το συγκρότημα είχε οικοδομηθεί σε κλιμακωτά επίπεδα. 

Το ρωμαϊκής εποχής λουτρικό συγκρότημα βρίσκεται σε μικρή απόσταση ανατολικά του περιβόλου του τεμένους. Ανασκάφηκε 
την δεκαετία του 1950 από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και στις μέρες μας η μεγαλύτερή του έκταση καλύπτεται από όγκους σύγχρο-
νων επιχώσεων και προϊόντων κατάρρευσης των τοίχων του. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία πλήθους διάσπαρτων αρχιτεκτονικών 
μελών, εντός και περιμετρικά του συγκροτήματος, τα οποία πιθανόν προέρχονται από γειτονικά κτίρια. Με βάση τα στοιχεία των ανα-
σκαφικών τομών και των δημοσιεύσεων, το κτίριο είχε τουλάχιστον δύο κατασκευαστικές φάσεις, στο β’ μισό του 3ου αι. μ.Χ. και στις 
αρχές του 4ου αι. μ.Χ.

Η πολλαπλότητα των χώρων και η πολυτέλεια του διακόσμου τους οδήγησαν τους Γάλλους ανασκαφείς στην υπόθεση, ότι επρό-
κειτο για λουτρική εγκατάσταση δημόσιου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το συγκρότημα αποτελείτο από την είσοδο, το αποδυτήριο, δια-
κοσμημένο με ψηφιδωτό δάπεδο με γεωμετρικά μοτίβα, την αίθουσα του κρύου λουτρού (frigidarium), η οποία διέθετε λουτήρα και 
ψηφιδωτό δάπεδο, την αίθουσα του χλιαρού λουτρού (tepidarium), τρεις αίθουσες για θερμό λουτρό (caldaria) και τρεις δεξαμενές στο 
βόρειο τμήμα, οι οποίες αν και μικρής χωρητικότητας παρείχαν το απαραίτητο νερό. Εντοπίστηκαν επίσης, διάφοροι βοηθητικοί, πιθα-
νώς, χώροι και εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία των λουτρών, όπως ο θερμαντικός κλίβανος (praefurnium) για την καύση 
της βιομάζας και τη θέρμανση των αιθουσών, και ένα σύστημα αγωγών και τοξωτών ανοιγμάτων κάτω από τα δάπεδα των θερμών 
αιθουσών, το οποίο διοχέτευε θερμό αέρα στους κατακόρυφους αγωγούς των τοίχων και στα υπόκαυστα κάτω από τα δάπεδα.
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Όσον αφορά στα κινητά ευρήματα της τρέχουσας σωστικής ανασκαφής, αξιοσημείωτη ήταν η κεραμική που βρέθηκε σε τρεις 
χώρους του συγκροτήματος. Εντοπίστηκε στρώμα με κεραμική διάφορων χρονολογικών περιόδων, με ορισμένα όστρακα να χρονο-
λογούνται στα γεωμετρικά χρόνια. Πιθανώς πρόκειται για ένα είδος αρχαίας επίχωσης για την επιπέδωση του χώρου προκειμένου να 
οικοδομηθεί το συγκρότημα των λουτρών. Άλλωστε, κατά την ανασκαφή ενός δωματίου ήρθαν στο φως δύο τοίχοι από αργολιθοδομή, 
οι οποίοι προφανώς ανήκαν σε κτίριο προγενέστερης περιόδου. Επίσης, τμήματα μαρμάρινων πλακών λευκού χρώματος, που εντο-
πίστηκαν, πιθανώς προέρχονταν από τις επενδύσεις των τοίχων ή των δαπέδων του ρωμαϊκού κτιρίου. 

1-2.  Aνασκαφική έρευνα στις ανατολικές Θέρμες Δελφών, 2017.
3.      Ανατολικές Θέρμες Δελφών, γενική άποψη.
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Σωστική ανασκαφική έρευνα στην Άμφισσα 

Το αίτημα οικοδόμησης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι. Φουσέκη επί της δημοτικής οδού Ψαρρού στην Άμφισσα, ΝΔ του Κάστρου και 
εξωτερικά της αρχαίας οχύρωσης, έδωσε τη δυνατότητα για την υλοποίηση σωστικής αρχαιολογικής έρευνας. Σε απόσταση μερικών 
δεκάδων μέτρων προς τα δυτικά είχε αποκαλυφθεί παλαιότερα τμήμα του αρχαίου νεκροταφείου της πόλης. 

Η ανασκαφή αποκάλυψε το δυτικό τμήμα αγροικίας στην οποία γινόταν παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Aνασκάφηκαν τρεις  
χώροι και πιο συγκεκριμένα, ο ληνός (πατητήρι), το υπολήνιο και ένας ορθογώνιος αποθηκευτικός χώρος για τη διατήρηση αγαθών. 
Η κύρια είσοδος του κτιρίου δεν αποκαλύφθηκε, αλλά πιθανότατα βρισκόταν στο νότιο τμήμα, εκτός ανασκαφικού χώρου. Το πλάτος 
των τοίχων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενισχυμένη τοιχοποιία οδηγούν στην υπόθεση ότι υπήρχε και δεύτερος όροφος, η πρό-
σβαση στον οποίο θα ήταν εφικτή με ξύλινη κλίμακα. Η στέγη θα πρέπει να ήταν κατασκευασμένη με ξύλινους δοκούς και καλυμμένη 
με κεράμους, οι οποίοι κατέπεσαν στο εσωτερικό των χώρων. 

1
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1.        Σχεδιαστική αποτύπωση της 
ανασκαφής οικ. Ι. Φουσέκη 
στην Άμφισσα.

2.       Το εργαστηριακό συγκρότημα 
που αποκαλύφθηκε κατά την 
ανασκαφική έρευνα.

3-4.  Πήλινη αγνύθα και τμήμα 
πώματος κυψέλης από την 
ανασκαφή οικ. Ι. Φουσέκη.

Ο ληνός είναι κατασκευασμένος από 
αδρά επεξεργασμένους λίθους, πλίνθους 
και εντοιχισμένους αρχαίους λίθους σε 
δεύτερη χρήση (spolia), όπως ένα μαρμά-
ρινο επιστύλιο. Στη μία πλευρά φέρει συν-
δέσμους και στο κάτω μέρος οπή για τη 
διευκόλυνση της εκροής του υγρού (λάδι ή 
κρασί). Οι πλευρικοί τοίχοι του ληνού έφε-
ραν επίστρωση κονιάματος, ενώ το δάπεδό 
του είναι κεκλιμένο με τους αρμούς να 
στεγανοποιούνται με υδραυλικό κονίαμα. 
Ως υπολήνιο είχε χρησιμοποιηθεί ένας 
μεγάλων διαστάσεων πίθος, ο οποίος στε-
ρεώθηκε με κονίαμα και μικρούς λίθους. 

Τα κινητά ευρήματα από την αγροι-
κία, νομίσματα χάλκινα μικρής κοπής, και 
σκεύη, πήλινα και γυάλινα, επιτρέπουν τη 
χρονολόγηση του κτηρίου κατά τους ύστε-
ρους ρωμαϊκούς και πρώιμους βυζαντι-
νούς χρόνους. Επισημαίνεται ότι τα οικοδομικά κατάλοιπα αποδομήθηκαν μετά από απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων 
προκειμένου να επανεκτεθούν στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Άμφισσας για διδακτικούς λόγους.

2
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Ανασκαφικές έρευνες στις θέσεις Ψαρομύτα και Τρία Αλώνια Δωρίδος 

Στο ακρωτήριο Ψαρομύτα, εκτός από τον περίφημο φάρο ο οποίος οικοδο-
μήθηκε το 1894 και αποτελεί κηρυγμένο μνημείο, δεν είχαν καταγραφεί έως 
σήμερα αρχαιότητες. Το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, ωστόσο, παρουσίαζε 
τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως 
συνάγεται από την εγγύτητα των δύο ευλίμενων όρμων που καθιστούσαν 
εύκολη την πρόσβαση στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους, καθώς και τις 
ευρείες πεδινές εκτάσεις για την καλλιέργεια και τη βοσκή των ζώων. 

Στο πλαίσιο επίβλεψης εργασιών για την υλοποίηση ενός αιολικού πάρκου 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τη διαπλάτυνση υφιστάμενου αγρο-
τικού δρόμου εντοπίστηκαν τμήματα οικιών των αρχαϊκών χρόνων. Τα δωμάτια 
που ερευνήθηκαν ήταν ευμεγέθη, ενώ καλύπτονταν με κεραμοσκεπή. Η κερα-
μική από τα δωμάτια περιλαμβάνει κυρίως τμήματα από λεπτοφυή και μελαμ-
βαφή κορινθιακά αγγεία, του 6ου αι. π.Χ. και των αρχών του 5ου αι. π.Χ. Ενδε-
λεχής έρευνα στον περιβάλλοντα χώρο οδήγησε στο συμπέρασμα ότι στην 
περιοχή υπήρχε οικισμός, ο οποίος είχε διάρκεια ζωής τουλάχιστον από τον 7ο αι. 
έως τον 5ο αι. π.Χ., αποτελούμενος από αραιά διατεταγμένες οικίες. 

Στο πλαίσιο ανάλογου έργου, στην περιοχή Τρία Αλώνια της Κοινότητας  
Καλλιθέας, σε απόσταση 1 χλμ. βόρεια του οικισμού του Αγίου Νικολάου και 
3.5 χλμ. περίπου ΝΑ του οικισμού, στον αγροτικό δρόμο που οδηγεί από τον 

1
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Άγιο Νικόλαο στη θέση «Καρυές», σε υψόμετρο 327 μ., σε θέση όπου δεν είχαν εντοπιστεί κατά το παρελθόν αρχαιότητες, ερευνή-
θηκε τμήμα μικρού οικισμού της 3ης χιλιετίας. Λόγω της πολύ κακής κατάστασης διατήρησης των οικοδομικών λειψάνων δεν κατέστη 
δυνατόν να αποκατασταθεί, ακόμα και σχεδιαστικά, η κάτοψη κτηρίου ή δωματίου, ενώ σε ελάχιστα μόνο σημεία οι τοίχοι είχαν διατη-
ρηθεί πάνω από το ύψος των θεμελίων. 

Με κριτήριο κυρίως την τεχνική δόμησης διακρίνονται τρεις επάλληλες οικοδομικές φάσεις. Κάθε φάση απλά εδράζεται στα θεμέ-
λια της προηγούμενης, χωρίς να φαίνεται ότι μεσολάβησε κάποιο κενό. Όλοι οι τοίχοι είναι κτισμένοι με αργούς λίθους στις δύο όψεις, 
μεταξύ των οποίων υπάρχει γέμισμα από μικρούς λίθους και χώμα, ενώ έχουν πάχος 0.60-0.80 μ. Το δάπεδο της αρχαιότερης φάσης 
αποτελείτο από τον βράχο, ο οποίος είχε εξομαλυνθεί. Αντίθετα, κατά τις δύο νεώτερες φάσεις το δάπεδο διαμορφώθηκε από την επί-
στρωση πατημένου χώματος πάνω από το στρώμα καταστροφής της αρχαιότερης φάσης. Από αυτά τα στρώματα καταστροφής ανα-
σύρθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα κεραμικής, η οποία περιλαμβάνει κυρίως χονδροειδή αποθηκευτικά αγγεία με σχοινοειδή διακό-
σμηση, καθώς και λεπτοφυή αγγεία πόσης, φιάλες, ασκούς, σαλτσιέρες. Ανάλογο υλικό βρέθηκε στους έξι λάκκους, οι οποίοι είχαν 
διανοιχθεί στο φυσικό βράχο και λειτουργούσαν ως αποθέτες. Στο εσωτερικό τους είχαν απορριφθεί εκτός από αποσπασματικά αγγεία, 
όστρεα, αστράγαλοι, λεπίδες, φολίδες οψιανού και πυριτόλιθου και πολλά ζωικά οστά. 

1.     Θέση Ψαρομύτα. Οικισμός των αρχαϊκών χρόνων.
2.     Πανοραμική άποψη από Β των θέσεων Ψαρομύτα και Τρία Αλώνια.
3.     Τμήμα πήλινου ανάγλυφου αγγείου με παράσταση Σφιγγών από τη θέση Ψαρομύτα, αρχαϊκών χρόνων.
4-5. Ο προϊστορικός οικισμός στη θέση Τρία Αλώνια.

3
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Μελέτη αποκατάστασης Κάστρου Άμφισσας

Το Κάστρο των Σαλώνων, κτισμένο πάνω στα ερείπια της ακρόπολης της Άμφισσας, πρωτεύουσας των Οζολών Λοκρών, είναι το 
σημαντικότερο ιστάμενο μνημείο της πόλης και ένα από τα σημαντικότερα έργα μεσαιωνικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής στη Στε-
ρεά Ελλάδα. Αποτελείται από έναν ευρύ, οχυρό περίβολο ακανόνιστης κάτοψης, στον οποίο διακρίνονται φάσεις της οχύρωσης των 
κλασικών και μεσαιωνικών χρόνων, αλλά και της σύγχρονης εποχής, από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, ενώ σημαίνουσα 
είναι η φάση της οθωμανικής περιόδου. Η θέση του στο δυτικό άκρο του δελφικού τοπίου, το καθιστά σημαντικό τοπόσημο για την ιστο-
ρία και την προστασία του ευρύτερου Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών. 

Η ΕΦ.Α Φωκίδος αξιοποιώντας τα συμπεράσματα του πρόσφατου συνεδρίου «Το Κάστρο των Σαλώνων (Άμφισσας). Ιστορική Δια-
δρομή-Δυνατότητες και Προοπτική Ανάδειξης», μερίμνησε ώστε να συσταθεί μια διεπιστημονική ομάδα με σκοπό τη μελέτη του μνη-
μείου. Η ομάδα αυτή αποτελούμενη από Έλληνες και Γάλλους μελετητές, τους N. Faucherre (AMU-LA3M), N. Kyriakidis (EfA-Paris 
8-EA1571), A. Loulelis (AMU), D. Ollivier (AMU-LA3M), V. Ory (AMU-LA3M), Ν. Πετρόχειλο, Αθανασία Ψάλτη, Ανθούλα Τσαρούχα 
(ΕΦ.Α Φωκίδος), St. Zugmeyer (AMU-IRAA), έχει ως στόχο τη συστηματική έρευνα των αρχαιολογικών, ιστορικών και τοπογραφι-
κών στοιχείων που αφορούν στο μνημείο και την πόλη της Άμφισσας, παράλληλα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Απώτερος στό-
χος είναι η σύνταξη μίας πλήρους μελέτης ανάδειξης του μνημείου, η οποία θα αναστείλει την περαιτέρω βλάβη της τοιχοποιίας, θα 
επιτρέψει την ανάκτηση χαμένων τμημάτων της και θα καταστήσει ευανάγνωστες τις επιμέρους ιστορικές φάσεις του, των κλασικών, 
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μεσαιωνικών και νεώτερων χρόνων. Στο πλαίσιο 
αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη της κεραμικής 
από σωστικές ανασκαφές παλαιότερων ετών σε 
επαφή με τμήματα του περιβόλου, και έχει προ-
γραμματισθεί η σύνταξη φυτοτεχνικής μελέτης 
για την αποφόρτιση του μνημείου από την πλη-
θώρα των πεύκων, τα οποία προκαλούν βλάβη 
στη θεμελίωση του, καθώς και η διενέργεια γεω-
διασκόπησης εκτός του μεσαιωνικού περιβόλου 
προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της οχύ-
ρωσης των κλασικών χρόνων. Τέλος, τον Νοέμ-
βριο του 2018 παρουσιάστηκαν από την ομάδα 
εργασίας τα προκαταρκτικά συμπεράσματα που 
αφορούν στην οθωμανική φάση του μνημείου σε 
διεθνές συνέδριο στη Μυτιλήνη, με θέμα τις οθω-
μανικές οχυρώσεις του Αιγαίου.

Το Κάστρο της Άμφισσας υπέστη κατά την 
οθωμανική περίοδο επιδιορθώσεις που φαί-
νεται να χαρακτηρίζονται κυρίως από την προ-
σθήκη, σε διάφορα σημεία, στοιχείων προσαρ-
μοσμένων στη χρήση του πυροβόλου. Ωστόσο, οι 
κύριες παρεμβάσεις φαίνεται να συνίστανται σε 
ενίσχυση των προϋπαρχόντων τοίχων της κλα-
σικής και ελληνιστικής εποχής, που χρησίμευσαν 
ως βάση για τις προσθήκες της βυζαντινής, φρά-
γκικης και καταλανικής περιόδου, οι οποίες με τη 
σειρά τους λειτούργησαν ως βάση για τις οθωμα-
νικές κατασκευές.

1-2.  Τμήματα της οχύρωσης του Κάστρου της Άμφισ-
σας, όπου διακρίνονται οι επιμέρους χρονολογικές 
φάσεις.

2
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Μελέτη ανάδειξης αρχαίας οχύρωσης Γαλαξιδίου

Το γραφικό Γαλαξίδι, η όμορφη αυτή ευλίμενος πολιτεία με την πλούσια ναυτική παράδοση, έχει οικοδομηθεί στη θέση του αρχαίου 
Χαλείου. Η συνεχής κατοίκιση του χώρου, αλλά και η χρησιμοποίηση των λιθοπλίνθων για την κατασκευή των σύγχρονων λιμενικών 
εγκαταστάσεων, συνέτειναν στην εκτεταμένη καταστροφή των αρχαίων οικοδομημάτων και ιδιαίτερα της οχύρωσης, η οποία έως την 
ίδρυση του Ελληνικού κράτους φαίνεται ότι είχε διατηρηθεί σε αρκετά καλή κατάσταση. 

Το τείχος της πόλης, το οποίο ανεγέρθηκε περί το 320 π.Χ. και περιέκλειε τον οικισμό, παρά την καταστροφή και τη φθορά του από 
τον χρόνο, έχει διατηρηθεί σε σχετικά καλή κατάσταση. Σε δύο σημεία, μάλιστα, έναντι του ναυτικού ομίλου αφενός και στο λιμάνι του 
Χηρόλακα αφετέρου, είναι ορατό σε τουλάχιστον 45 μ. και 70 μ. μήκος, αντίστοιχα. Διακρίνεται ιδιαίτερα η προσεγμένη κατασκευή του 
κατά το ισοδομικό σύστημα, δηλαδή με ισοϋψείς στρώσεις λιθοπλίνθων, στις δύο όψεις και εσωτερικό γέμισμα από χώμα και αργούς 
λίθους, ενώ ορθογώνιοι πύργοι διαστάσεων π. 35-45 τμ., ενίσχυαν κατά διαστήματα την κατασκευή και εξυπηρετούσαν πιθανώς και 
την έδραση πολεμικών μηχανών. Εκτός των πιο πάνω, η οχύρωση είναι κατά διαστήματα ορατή και σε άλλα σημεία, ώστε υπό προϋ-
ποθέσεις να είναι δυνατή και αναγνωρίσιμη η πορεία του ανάμεσα στις νεώτερες οικίες και τις σύγχρονες κατασκευές.  

Για την προστασία και ανάδειξη του τείχους, το Υπουργείο Πολιτισμού είχε προβεί ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980 
στην απαλλοτρίωση δεκατεσσάρων ακινήτων, όλα επί της ορατής ή νοητής πορείας του τείχους, με σκοπό την απελευθέρωση του 
τελευταίου από τις επιχώσεις και τις νεώτερες οικοδομές, και τελικά την ανάδειξή του, καθώς και την αρχαιολογική κήρυξη του σύγ-
χρονου οικισμού που περιβάλλεται από την αρχαία οχύρωση. 

Κατά το 2017 και το 2018 η ΕΦ.Α Φωκίδος ανέλαβε δράσεις για τη συνέχιση της πιο πάνω πολιτικής. Προτεραιότητα δόθηκε στην 
αποκάλυψη δύο τμημάτων του τείχους, τα οποία είχαν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της αμυντικής του λειτουργίας. Το πρώτο 
εντοπίζεται στο υπόγειο της απαλλοτριωμένης οικίας (πρώην ιδιοκτησίας Μπόμη), όπου ανακτήθηκε η από καιρό καλυμμένη αρχαία 
πύλη. Το δεύτερο σημείο αποτελεί το βορειοανατολικό άκρο της οχύρωσης, όπου ο ανατολικός βραχίονας του τείχους συναντάται με 
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τον βόρειο και ενισχύεται από έναν ακόμα 
ορθογώνιο πύργο. Παράλληλα, η Εφορεία 
ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης για την 
ανάδειξη της οχύρωσης. Η μελέτη προέ-
βλεψε την τοπογράφηση του αρχαίου τεί-
χους στο βαθμό που αυτό είναι ορατό, την 
ενσωμάτωση στο τοπογραφικό υπόβαθρο 
των τμημάτων που δεν είναι πλέον ορατά 
και τελικά την ψηφιοποίηση και γεωανα-
φορά του, την κατά περίπτωση επανατο-
ποθέτηση πεσμένων λίθων, καθώς και 
τη διαμόρφωση διαδρομών και θέσεων 
ενημέρωσης για τους επισκέπτες. 

1.  Σχεδιαστικό ανάπτυγμα του παραλιακού μετώ-
που της οχύρωσης του Γαλαξιδίου (Γ. Αντωνίου).

2.  Τμήματα της αρχαίας οχύρωσης ενταγμένα στον 
οικισμό του Γαλαξιδίου.

3.  Ανασκαφική έρευνα αρχαίου πύργου της οχύ-
ρωσης του Γαλαξιδίου, 2018.

2
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Μελέτη ανάδειξης αρχαίας οχύρωσης Λίλαιας

Στις βόρειες υπώρειες του Παρνασσού και σε μικρή απόσταση από τις πηγές του ποταμού Κηφισού εντοπίζεται μία από τις πόλεις της 
αρχαίας Φωκίδας, η Λίλαια. Η γεωγραφική θέση της κοντά στις πηγές του Κηφισού και σε διαύλους επικοινωνίας την κατέστησαν ιδι-
αίτερα σημαντική. Η πόλη ιδρύθηκε κατά τους κλασικούς χρόνους, καταστράφηκε από τον Φίλιππο Β’, όταν στο τέλος του Γ΄ Ιερού 
Πολέμου, το 346 π.Χ., οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν κατά κράτος στους Φωκείς, και οικοδομήθηκε εκ νέου κατά τους ελληνιστικούς χρό-
νους. Από την αρχαία πόλη, όπου έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί παρά ελάχιστη αρχαιολογική έρευνα, διατηρείται κατά τμή-
ματα σε πολύ καλή κατάσταση ο οχυρωματικός περίβολος με τους ορθογώνιους πύργους και τις κλίμακες ανόδου σε αυτούς. 

Το πλέον καλά διατηρημένο σημείο της οχύρωσης εντοπίζεται στην κορυφή της ακρόπολης∙ ο ισχυρός ορθογώνιος πύργος στα 
ΝΔ διατηρεί όλα τα στοιχεία από την αρχαία οικοδομική φάση, όπως τη θύρα, τα παράθυρα, τις δοκοθήκες, την άρθρωση με το τείχος, 
και διατηρείται σε ύψος π. 12-15 μ. Στο ανώτερο τμήμα του φέρει συμπληρώσεις και προσθήκες, πιθανότατα από την εποχή της Λατι-
νοκρατίας. Η διατήρηση της αυθεντικότητάς του και σε αρκετά σημεία το αρχικό του ύψους, το χαρακτηρίζουν ένα από τα καλύτερα 
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δείγματα αμυντικής αρχιτεκτονικής των ελληνιστικών χρόνων στη Στερεά Ελλάδα. 
Παρά την κατάσταση διατήρησης του περιβόλου, κυρίως ως προς τη διατήρηση του αρχαίου υλικού, τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζει η οχύρωση της αρχαίας Λίλαιας είναι αρκετά: κατάρρευση τμημάτων των πύργων και των μεσοπυργίων, διαμπερείς ρηγμα-
τώσεις στα κτισμένα με αργολιθοδομή τμήματα, διανοιγμένοι αρμοί στα εν ξηρώ δομημένα τμήματα, καθίζηση τμημάτων, καθώς και 
ανάπτυξη αυτοφυούς βλάστησης με αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας.

Για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης και την άρση της ετοιμορροπίας, ιδιαίτερα του Πύργου στην ακρόπολη, καθώς και την 
ανάδειξη του δυτικού βραχίονα του τείχους, η ΕΦ.Α Φωκίδος  μερίμνησε κατά το 2018 για τη σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία 
θα αποτελέσει τη βάση για όλες τις μελλοντικές επεμβάσεις στο μνημείο.  

1-2. O βραχίονας της οχύρωσης της αρχαίας Λίλαιας με τον καλύτερα διατηρημένο Πύργο της ακρόπολης.
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Μελέτη αποκατάστασης Ιεράς Μονής Παναγίας Βαρνάκοβας

Η Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ιδρύθηκε κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, το έτος 1077 
και αγιογραφήθηκε το 1084. Η Μονή εντοπίζεται ΒΑ της Ναυπάκτου και είναι από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Στερεάς Ελλάδας. Είναι 
κτισμένη σε έναν μικρό λόφο στις παρυφές των Βαρδουσίων σε υψόμετρο 750-800 περίπου μέτρων, μέσα σε πυκνό δάσος από δρύες 
και αγριοκαστανιές. Το χαρακτηριστικό της όνομα «Βαρνάκοβα» πιθανώς προέρχεται από παλαιότερο σλαβικό τοπωνύμιο του 10ου αι. 
Κατά άλλη εκδοχή η εικόνα της Παναγίας έχει έλθει από την πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας, από την οποία προέρχεται η ονομασία της.

Το Καθολικό, το δάπεδο του οποίου είναι διακοσμημένο με μαρμαροθετήματα, ανατινάχθηκε από τον στρατό του Κιουταχή κατά 
τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, στις 26 Μαΐου 1826, κατά την τελική φάση της πολιορκίας της Μονής. Ανοικοδομήθηκε με 
δαπάνη του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή πάνω από το παράθυρο του 
ιερού, στην εξωτερική πλευρά του ναού. 

Ο νεώτερος ναός, ο οποίος επισταμένως μελετήθηκε από τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Ορλάνδο, ανήκει στο τύπο της βασιλικής με 
τρούλο, με κίονες σε δύο σειρές, που διαιρούν το εσωτερικό του σε τρία κλίτη, και ακολούθησε την κάτοψη του βυζαντινού ναού. Δια-
θέτει νάρθηκα και εξωνάρθηκα. Το δάπεδό του με τα σπάνιας τέχνης μαρμαροθετήματα με παραστάσεις ζώων, πτηνών και γεωμε-
τρικά σχέδια ανήκει στον ναό του 11ου αι. και διασώθηκε έως τις ημέρες μας.   

Δεξιά της εισόδου του Καθολικού έχει ανεγερθεί δίλοβο κωδωνοστάσιο, σε σχέδιο του Ανδρέα Γάσπαρη Κάλανδρου, αρχιτέκτονα 
της ανακατασκευής του 1831, που είναι επηρεασμένο από την αρχιτεκτονική των Επτανήσων. Πάνω από την πύλη από την οποία επι-
κοινωνεί ο νάρθηκας με τον κυρίως ναό, εκτός από την κτητορική επιγραφή του βυζαντινού ναού, σώζεται αγιογραφία του εικονογρα-
φικού τύπου της Παναγίας Οδηγήτριας, που κατά τον Ορλάνδο ανάγεται σε εποχή πριν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 
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Σήμερα, το Καθολικό εξαιτίας της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην περι-
οχή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και παραμένει κλειστό από το 2010. Δυστυχώς, την 
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, μετά από μεγάλη πυρκαγιά καταστράφηκαν οι πτέρυγες 
των κελιών, που αποτελούσαν μέρος του μοναστηριακού συγκροτήματος.

Για να αντιμετωπιστεί η αδήριτη ανάγκη της ολοκληρωμένης προστασίας του 
σημαντικού θρησκευτικού μνημείου, συγκροτήθηκε πενταμελής επιτροπή από το 
ΥΠ.ΠΟ.Α με σκοπό να εκτιμηθεί η κατάσταση διατήρησης των κτισμάτων του κτηρι-
ακού συγκροτήματος της μονής και να προταθούν τα κατάλληλα μέτρα  προστασίας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε γεωδιασκόπηση και ανασκαφική έρευνα, τα πορί-
σματα των οποίων θα συμβάλουν ουσιαστικά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελε-
τών για την προστασία και ανάδειξη του Καθολικού, και πραγματοποιήθηκε από τους 
συντηρητές της ΕΦ.Α Φωκίδος απεντόμωση του ξυλόγλυπτου τέμπλου.

Στις αρχές του 2018 υπογράφηκε από κοινού με το ΥΠ.ΠΟ.Α και την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Προ-
στασία και ανάδειξη των Πυρόπληκτων πτερύγων και του βυζαντινού Καθολικού της 
Ιεράς Μονής Βαρνάκοβας» διάρκειας είκοσι μηνών. Αντικείμενο της προγραμματι-
κής σύμβασης είναι η καταγραφή, λήψη στοιχείων και τεκμηρίωση της υφιστάμενης 
κατάστασης των πυρόπληκτων πτερύγων και του Καθολικού, οι εργασίες καταγρα-
φής της παθολογίας του φέροντος οργανισμού, η πραγματοποίηση εργαστηριακών 
ελέγχων που θα αφορούν στην εκτίμηση της αντοχής των υλικών και στην εκτίμηση 
της απομένουσας φέρουσας ικανότητας, η καταγραφή την υπάρχουσας κατάστασης 
των ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με τις τοπικές συνθήκες 
και τα δεδομένα. Επίσης, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων καταγραφής του πρώτου 
σταδίου και η προκαταρκτική περιγραφή των μεθόδων αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων, η κατάρτιση κτηριολογικού προγράμματος και η σύνταξη τευχών περιγραφής 
των μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων του φέροντος οργανισμού των κτη-
ρίων της Μονής. 

1.  Η κάτοψη του καθολικού της Μονής Βαρνάκοβας με τα μαρμαροθετήματα του 11ου αι. (σχ. Α. 
Ορλάνδος).

2. Εργασίες απεντόμωσης του ξυλόγλυπτου τέμπλου του 19ου αι. από συντηρητή της ΕΦ.Α Φωκίδος.
3. Λεπτομέρεια μαρμαροθετήματος του δαπέδου του Καθολικού.
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Μελέτη αποκατάστασης του Κελιού του Αθανάσιου Διάκου στην Αρτοτίνα

Το κελί στο οποίο φέρεται ότι μόνασε ο ένδοξος ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, Αθανάσιος Διάκος, εντάσσεται στο συγκρότημα 
της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο χωριό Αρτοτίνα της Φωκίδας, στις υπώρειες των Βαρδουσίων, σε υψόμετρο 
1180 μ. Η μονή ιδρύθηκε στο μεταίχμιο του 16ου προς τον 17ο αι., ενώ το Καθολικό της, το οποίο ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασι-
λικής, χρονολογείται το 1806. Το συγκρότημα της μονής κηρύχθηκε ως διατηρητέο μνημείο το 1965. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του 
Παύλου Λαζαρίδη, αρχαιολόγου, στη διάσωση και ανάδειξη του ιστορικού κελιού καθώς και του Δημήτριου Λουκόπουλου, λαογρά-
φου, που κατέγραψε τις τοπικές παραδόσεις, τις ιστορικές πληροφορίες και τα πολύτιμα στοιχεία για τη μορφή και την οικοδομική ιστο-
ρία του μοναστηριακού συγκροτήματος

Το ιστορικό κελί είναι ιδιαίτερα σημαντικό κτίσμα, εξαιρετικό δείγμα της παλαιάς κοσμικής αρχιτεκτονικής της Αρτοτίνας και πιθανό-
τατα το μοναδικό σωζόμενο του είδους στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα ορθογώνιο κτίσμα διαστ. 5,90 χ 7,55 μ. με ισόγειο και όροφο 
στο οποίο σήμερα σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση σχεδόν όλα τα αυθεντικά του στοιχεία, όπως οι λιθοδομές, τα πατώματα, ο ξύλι-
νος σκελετός των ενδιάμεσων διαχωριστικών τοίχων, η στέγη, τα στοιχεία επικάλυψης, τα δάπεδα, η σκάλα, τα επιχρίσματα, οι εξωτε-
ρικές πόρτες και τα παράθυρα, στοιχεία από τα ράφια κ.ά. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι, τόσο το Καθολικό όσο και το Κελί σώζουν 
δομικά και μορφολογικά στοιχεία, ανέπαφα από νεώτερες επεμβάσεις, από τα οποία προκύπτουν σημαντικά στοιχεία για την οικοδο-
μική και την μορφολογία των εκκλησιαστικών και των κοσμικών κτιρίων στο τέλος του 18ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή. 

Η στέγη είναι τετράριχτη σε μεγάλο βαθμό από αυτούσιους κορμούς δένδρων και καλυμμένη με σχιστόπλακες τοποθετημένες 
χωρίς συνδετικό υλικό. Χαρακτηριστική είναι επίσης, η πυκνότητα των τυφεκιοθυρίδων που διαπερνούν τους τοίχους του και είχαν 
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χρήση για την άμυνα της μονής. Από το ισόγειο υπάρχει πρό-
σβαση στον όροφο μέσω εσωτερικής κλίμακας και οριζό-
ντιου ανοίγματος τύπου «καταπακτή». Ο όροφος αποτελείται 
σήμερα από τρείς χώρους, τον προθάλαμο, το «μαγειρείο», και 
τον «οντά».  Σε όλους τους χώρους του ορόφου το δάπεδο είναι 
κατασκευασμένο από χώμα. 

Στην ανατολική όψη του κτιρίου υπάρχει μαρμάρινη επετει-
ακή πλάκα: «Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 
1830-1930 - ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΜΟΝΑΣΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙ-
ΝΗΣ  Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ –ΕΓΕΝΕΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1930» 
που φανερώνει το πρώιμο ενδιαφέρον για το κτίσμα.

Για το κελί υπάρχουν δύο μαρτυρίες για επισκευές, η πρώτη 
το 1927 και η δεύτερη το 1966 από τον Παύλο Λαζαρίδη. Η δεύ-
τερη επέμβαση ήταν πολύ σημαντική καθώς διέσωσε όχι μόνο 
τον χαρακτήρα του κτηρίου, αλλά και μεγάλο μέρος αξιόλογων 
αυθεντικών στοιχείων του κτίσματος, πλην της τοποθέτησης της 
εστίας στο κέντρο του χώρου, παρέμβαση νεώτερη. 

Το κτίριο του ιστορικού Κελιού στην Αρτοτίνα, αντιμετω-
πίζει ποικίλα προβλήματα κυρίως λόγω της έκθεσής του για  
μεγάλα χρονικά διαστήματα στις καιρικές συνθήκες αλλά και 
της γήρανσης των υλικών. Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπογράφηκε προγραμματική 
σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασής του, η 
οποία περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστα-
σης του μνημείου, την καταγραφή της παθολογίας του φέρο-
ντος οργανισμού, τη σύνταξη τεύχους που θα αναφέρεται στα 
υλικά και τον τρόπο κατασκευής του φέροντος οργανισμού και 
στη θεμελίωση αυτού, και τέλος την εκπόνηση των αρχιτεκτονι-
κών,  στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών προκειμέ-
νου το μνημείο να καταστεί επισκέψιμο αλλά και να ανακοπεί η 
προϊούσα φθορά του.

1. Το Κελί του Αθανασίου Διάκου στην Αρτοτίνα.
2. Το Καθολικό της Ι. Μ. του Προδρόμου στην Αρτοτίνα.
3.  Το εσωτερικό του Κελιού με τη μεταγενέστερη τοποθέτηση της εστίας στο μέσο 

του χώρου.
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Καταγραφές κινητών μνημείων Φωκίδος 

Το έργο της Ψηφιοποίησης Κινητών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α αφορά στην καταγραφή, τεκμη-
ρίωση, φωτογράφηση και ανάδειξη του υλικού πολιτισμού της χώρας μέσω μίας εύχρηστης 
βάσης δεδομένων, η οποία θα διασφαλίζει την ομοιογένεια στην τεκμηρίωση του πολιτιστικού 
αποθέματος και θα είναι προσβάσιμη, τόσο από τους ειδικούς όσο και από το ευρύ κοινό. Στό-
χος του έργου είναι η διάχυση της γνώσης, η προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, αλλά και η προστασία του πλήθους των ακατάγραφων μνημείων που αποκτούν πλέον 
μία «ταυτότητα» μέσω ενός ολοκληρωμένου εργαλείου ψηφιακής τεκμηρίωσης και διαχείρι-
σης μνημείων.

Η ΕΦ.Α Φωκίδος συμμετέχει στο έργο και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί, τεκμηριωθεί και 
ψηφιοποιηθεί 3.150 ακατάγραφα κινητά μνημεία όπως αγγεία, ειδώλια, προτομές, νομίσματα, 
κοσμήματα και μικροαντικείμενα προερχόμενα κυρίως από παλαιότερες ανασκαφές της Γαλλι-
κής Σχολής Αθηνών στην Κίρρα, το Κωρύκειο Άντρο και τους Δελφούς, αλλά και από νεότερες 
ανασκαφές της Εφορείας. 

Επίσης, καταγράφηκε, τεκμηριώθηκε και ψηφιοποιήθηκε σημαντικός αριθμός βυζαντινών 
κινητών μνημείων, όπως αρχιτεκτονικά γλυπτά από τον διάκοσμο του παλαιού ναού της Ιεράς 
Μονής Παναγίας Βαρνάκοβας, κεραμική πρωτοβυζαντινών χρόνων από τους Δελφούς, φορη-
τές εικόνες και ένας σταυρός τέμπλου από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Δελφών και παρα-
δόσεις εικόνων από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ, στο Τρίκορφο 
Δωρίδος.

Παράλληλα, ψηφιοποιήθηκαν 8.000 καταγεγραμμένα κινητά μνημεία από τις μόνιμες εκθέ-
σεις των Αρχαιολογικών Μουσείων Δελφών, Άμφισσας και την Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξι-
δίου, καθώς και καταγεγραμμένα αντικείμενα που φυλάσσονται στις αποθήκες της ΕΦ.Α Φωκί-
δος, από τα οποία φωτογραφήθηκαν 5.330 αντικείμενα.
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Σήμανση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

Η ΕΦ.Α Φωκίδος για την πληρέστερη προβολή και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αρμοδιότητάς της στην ευρύ-
τερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, έχει προχωρήσει, σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
στη σήμανση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων με την τοποθέτηση ομοιόμορφων ενημερωτικών πινακίδων στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του αρχαιολογικού και ιστορικού πλαισίου τους, στη διαμόρφωση ενός 
δικτύου διαδρομών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και εν γένει στην αναβάθμιση του πολιτιστικού και πνευματικού πλού-
του  της περιοχής.

 Στο πλαίσιο αυτό σε συνεργασία με την Π. Ε. Φωκίδας υλοποιήθηκε το έργο: «Σήμανση Αξιοθέατων Μνημείων», που είχε ως 
αποτέλεσμα την τοποθέτηση ενημερωτικών πινάκων με κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες των μνημείων και των αξιοθέατων στη 
Δεσφίνα, την Αγία Ευθυμία, το Γαλαξίδι, την Τολοφώνα, τη Γλυφάδα και τα Τριζόνια. Η επιλογή των χώρων έγινε με κριτήριο την επι-
στημονική, την ιστορική και την πολιτισμική αξία  που ενσωματώνουν αυτοί οι αξιόλογοι χώροι και τα κατά τόπους μνημεία σε συνάρ-
τηση με τη δυνατότητα ένταξης τους σε ένα διευρυμένο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών. 

Επίσης, η ΕΦ.Α Φωκίδος συνεργάστηκε με το Δήμο Δελφών για την παραγωγή εποπτικού υλικού με στόχο την ανάδειξη της 
πόλης της Άμφισσας. Πιο συγκεκριμένα, το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας επιμελήθηκε τη συγγραφή και την τοποθέτηση 
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ενημερωτικών πινακίδων σε μνημεία, όπως το 
Κάστρο των Σαλώνων, ο Ιερός Ναός της Μετα-
μόρφωσης του Σωτήρος, η τρίκλιτη πρωτοβυζα-
ντινή βασιλική πλησίον του κτηρίου της Νομαρχίας, 
η έπαυλη των ρωμαϊκών χρόνων (πρώην ιδιοκτ. 
Μπρουγιαννάκη) και το οικοδόμημα βαπτιστηρίου 
ή βαλανείου πλησίον της Μητρόπολης. Οι πινακί-
δες που τοποθετήθηκαν είναι στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα και λειτουργούν υποστηρικτικά για 
το φυσικό δίκτυο των πολιτιστικών περιπατητικών 
διαδρομών της πόλης συμβάλλοντας στην προβολή 
αλλά και την προστασία των ίδιων των μνημείων.         
Οι πληροφορίες της σήμανσης και περαιτέρω στοι-
χεία για κάθε μνημείο έχουν ενσωματωθεί σε QR 
κώδικα και μπορούν να αντληθούν με τη χρήση ενός 
έξυπνου κινητού.

Αυτό το εποπτικό υλικό συνέδραμε στην επιτυχία 
εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες πραγματοποιήθη-
καν από την Εφορεία στο πλαίσιο της επετειακής επι-
κοινωνιακής δράσης του ΥΠ.ΠΟ.Α «Πράσινες Πολιτι-
στικές Διαδρομές» με θεματικό άξονα τη «Βυζαντινή 
Άμφισσα», και οι οποίες απευθύνθηκαν σε Σχολεία 
και Συλλόγους της περιοχής.   

1.  Εποπτικό υλικό μνημείων και πολιτιστικών διαδρομών στην 
πόλη της Άμφισσας.

2.  Εποπτικό υλικό στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος στην  
Άμφισσα.

3.  Εποπτικό υλικό στη πρωτοβυζαντινή βασιλική πλησίον του 
παλαιού κτηρίου της Νομαρχίας, Άμφισσα.
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Ψηφιακή ξενάγηση στους Δελφούς

Η ανάπτυξη δράσεων εξωστρέφειας και η διαρκής αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες 
επιδιώξεις ως προς τη διαχείριση του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών. Σε αυτήν την κατεύθυνση υλοποιούνται έργα που διευκο-
λύνουν την πρόσβαση στα μνημεία για όλους, τα καθιστούν εύληπτα και ενισχύουν τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης εκτός του 
στενού κύκλου των ειδικών. Στο ίδιο πλαίσιο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εφαρμογή για την ψηφιακή ξενάγηση στον Αρχαιολογικό 
Χώρο των Δελφών, η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 

Η εφαρμογή, αποτέλεσμα της συνεργασίας σε επιστημονικό επίπεδο ανάμεσα στην ΕΦ.Α Φωκίδος και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, 
δίνει η δυνατότητα στον επισκέπτη, πραγματικό και ψηφιακό, να περιηγείται στο χώρο και να γνωρίζει τα επιμέρους μνημεία αλλά και 
το μυθικό, ιστορικό και λατρευτικό υπόβαθρο των Δελφών. Για τη διευκόλυνση του χρήστη ο αρχαιολογικός χώρος διακρίνεται με 
βάση τη μορφολογία του σε τρεις επιμέρους ενότητες, το Ιερό του Απόλλωνα, το Γυμνάσιο και το ιερό της Αθηνάς Προναίας. Ο πρώ-
τος χώρος, ο πλέον εκτεταμένος από τους τρεις, αναλύεται σε υποενότητες, όπως τους Θησαυρούς, την περιοχή του Βωμού των Χίων, 
το Ναό του Απόλλωνα και το Στάδιο, ενώ σε μικρότερες ενότητες εξειδικεύονται διαφορετικές φάσεις κάθε μνημείου, όπως ο αρχαϊ-
κός και ο κλασικός ναός του Απόλλωνα, οι τρεις περίοδοι του Θησαυρού των Σικυωνίων, καθώς και τα επιμέρους μνημεία, όπως το 
Θέατρο. Στο τελευταίο, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία των Δελφών, υλοποιούνται εδώ και μήνες εργασίες στο πλαίσιο του έργου 
«Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Δελφών», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 
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Στερεάς Ελλάδας. Στην εφαρμογή έχει ενσωματωθεί και 
η επιστημονική πληροφορία που προέκυψε κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος «Ανάδειξη Αρχαιολογι-
κού Χώρου Δελφών», το οποίο είχε ενταχθεί στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – 
Ηπείρου 2007-2013. 

Η ξενάγηση περιλαμβάνει σύντομα ηχητικά μηνύ-
ματα, τα οποία δίνουν τις γενικές πληροφορίες (ταύ-
τιση μνημείου και χρονολόγηση), σε γραπτά, πιο αναλυ-
τικά μηνύματα, φωτογραφίες του μνημείου ή γλυπτών 
που συνδέονται με αυτό και εκτίθενται στο αρχαιολο-
γικό μουσείο, σχεδιαστικές αναπαραστάσεις τις οποίες 
εκπόνησαν πρωτοπόροι ή σύγχρονοι μελετητές των 
Δελφών, καθώς και ψηφιακές, τρισδιάστατες αναπα-
ραστάσεις των σημαντικότερων μνημείων. Τα κείμενα 
συνέγραψαν αρχαιολόγοι της Εφορείας και της Γαλλικής 
Σχολής Αθηνών, η οποία, επίσης, εκχώρησε το δικαί-
ωμα χρήσης των σχεδίων, των φωτογραφιών και των 
αναπαραστάσεων. 

Η εφαρμογή έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γαλ-
λικής Σχολής Αθηνών (https://www.efa.gr/index.php/
fr/ressources-documentaires/guide-numerique-de-
delphes), από όπου οι χρήστες μπορούν να τη μεταφορ-
τώνουν ελεύθερα. Η ψηφιακή ξενάγηση στον Αρχαι-
ολογικό Χώρο των Δελφών κατέστη δυνατή λόγω της 
Πολιτιστικής Χορηγίας του Ομίλου ΟΤΕ προς το ΥΠ.ΠΟ.Α. 
για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Χάρη σε 
αυτήν εγκαταστάθηκαν στο χώρο εντός του 2017 σταθ-
μοί χαμηλής όχλησης και σταθμός βάσης, γεγονός το 
οποίο επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
και με τον τρόπο αυτό τη σύνδεση του αρχαίου με τον 
ψηφιακό κόσμο.

1. Άποψη του Αρχαιολογικού Χώρο των Δελφών .
2.  Άποψη του χωριού Καστρί πριν την έναρξη της ανασκαφής των ετών 1892-1902 

στους Δελφούς.
3. Τρισδιάστατη απεικόνιση των μνημείων των Δελφών.
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Συντήρηση κινητών και ακίνητων μνημείων

Το εργαστήριο Συντήρησης της ΕΦ.Α Φωκίδος στεγάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, με αρμοδιότητες τη συντήρηση και  την 
προστασία των κινητών και ακίνητων μνημείων εντός της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος. Το μόνιμο προσωπικό του Τμήματος 
Συντήρησης αποτελείται από τρεις υπαλλήλους, ενώ ανάλογα με τον προγραμματισμό των έργων της Εφορείας κατά διαστήματα ενι-
σχύεται με έναν έως δύο συντηρητές ορισμένου χρόνου. Κατά το 2016, για 960 ώρες πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο 
τμήμα εννέα σπουδαστές της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» του ΔΙΕΚ Άμφισσας, ενώ μια από τις 
απόφοιτους του, η κ. Λίτσα Φέκκα προσφέρει εθελοντική εργασία μέχρι σήμερα. Επίσης, το 2018 η συντηρήτρια Laura Raspanti, από-
φοιτη της Accademia di belle arti di Napoli, ολοκλήρωσε στο εργαστήριο την πρακτική της άσκηση με πρόγραμμα Erasmus.

Κατά την περίοδο 2016-2018, πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις συντήρησης ευρημάτων παλαιότερων ανασκαφών, όπως του έργου 
«Άρδευση ελαιώνα  Άμφισσας», του Καλλίου, των Δελφών και μεμονωμένων αντικειμένων από τους αποθηκευτικούς  χώρους για 
τις ανάγκες περιοδικών εκθέσεων. Στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Δελφών» συντηρήθηκαν  περίπου 160 μέλη 
του μνημείου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας Ευπαλίου έγιναν εργασίες για την απεντόμωση του ξύλινου τέμπλου του 19ου αι.,  
και μετά την πυρκαγιά της Μονής, τον Ιανουάριο 2017, μεταφέρθηκαν  πενήντα λίθινα μέλη που  ανήκουν στο Καθολικό του 11ου αι. στο 
εργαστήριο Συντήρησης της Εφορείας για την αποκατάστασή τους. Τέλος, μικρής έκτασης εργασίες αποκατάστασης και προστασίας, 
όπως μικροσυγκολλήσεις, μεταφορές, καθαρισμοί από γκράφιτι λίθων, πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους 
αρμοδιότητας της Εφορείας, καθώς επίσης, όπου ήταν δυνατό ελήφθησαν μέτρα  προληπτικής συντήρησης (ενίσχυση στήριξης ευρη-
μάτων, έλεγχος και ρύθμιση περιβαλλοντικών συνθηκών)  στους χώρους των εκθέσεων και των αποθηκών.

Το Τμήμα Συντήρησης ανέλαβε την προετοιμασία αρχαιοτήτων που συμμετείχαν σε εκθέσεις εντός Ελλάδος, αλλά και στο εξωτερικό 
με τη συντήρηση των εκθεμάτων, τη σύνταξη των δελτίων κατάστασης και σε πολλές περιπτώσεις τη συνοδεία και την εγκατάστασή 
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τους στους χώρους των εκθέσεων. Περιοδικές εκθέσεις 
που διοργανώθηκαν από την ΕΦ.Α Φωκίδος σε συνερ-
γασία με σύγχρονους καλλιτέχνες στα Μουσεία και τους 
χώρους αρμοδιότητάς της, υποστηρίχθηκαν από τους 
συντηρητές, όπως και άλλες εκδηλώσεις (μουσικές, θεα-
τρικές, ομιλίες κ.ά.). Συμμετείχε επίσης, στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα της Εφορείας, ενώ τα τελευταία επτά χρόνια 
οι επισκέπτες με προβλήματα όρασης έχουν τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουν το εγκεκριμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α 
πρόγραμμα απτικής ξενάγησης σε επιλεγμένα εκθέματα 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών. 

1-2, 4-5.  Εργασίες συντήρησης σε μνημεία αρμοδιότητος 
της ΕΦ.Α Φωκίδος.

3.  Πρόγραμμα απτικής ξενάγησης για άτομα με μειω-
μένη όραση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.
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Πρόγραμμα μελέτης Ηνιόχου

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΦ.Α Φωκίδος, του Μουσείου 
του Λούβρου και της Γαλλικής Σχολής Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη 
πρόγραμμα που αφορά στη μελέτη του αγάλματος του Ηνιόχου, του 
χάλκινου αριστουργήματος του 5ου αι. π.Χ.,  των λοιπών τμημάτων του 
συμπλέγματός του, καθώς και άλλων τμημάτων χάλκινων αγαλμά-
των φυσικού μεγέθους από τους Δελφούς. Η μελέτη βασίζεται στην 
εφαρμογή των θετικών και φυσικών επιστημών με τη χρήση τεχνι-
κών ανάλυσης και εξέτασης και αναμένεται να συμβάλλει στην επί-
λυση ερωτημάτων σχετικών με την τεχνολογία του συμπλέγματος. Πιο 
συγκεκριμένα, αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως, 
η φύση των κραμάτων των κύριων τμημάτων του γλυπτού και των 
συγκολλήσεών τους, η χρήση της άμεσης και της έμμεσης διαδικα-
σίας χύτευσης με τη μέθοδο του χαμένου κεριού, το πάχος των χάλκι-
νων τοιχωμάτων, οι τεχνικές συναρμολόγησης, οι τεχνικές διακόσμη-
σης και τυχόν επισκευών.

Οι μέθοδοι που πρόκειται να εφαρμοστούν είναι οι εξής:
α) Μη καταστροφικοί και επιφανειακοί έλεγχοι. Συγκεκριμένα, θα 

πραγματοποιηθεί ενδοσκοπική εξέταση του γλυπτού με βιντεοσκόπιο 
για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των καταλοίπων του πυρήνα του, 
του κεριού, των εσωτερικών συγκολλήσεων, καθώς και της τεχνι-
κής εγκόλλησης των οφθαλμών και του στόματος. Η επιφάνεια του 
γλυπτού  θα εξεταστεί με φορητή συσκευή Φασματοσκοπίας Ακτι-
νών Χ-Φθορισμού (XRF) και φασματοφωτόμετρου RAMAN, προκει-
μένου να  μελετηθεί η πολυχρωμία του με εστίαση στις περιοχές των 
ματιών, του διαδήματος και των οδόντων. Οι παραπάνω αναλύσεις 
θα πραγματοποιηθούν με τη διάθεση των μέσων και της τεχνογνω-
σίας του Κέντρου Έρευνας και Συντήρησης των Μουσείων της Γαλ-
λίας (C2RMF). Επίσης, με την επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη του 
Κέντρου Ερευνών Δημόκριτος προβλέπεται να εφαρμοστεί για την 
εξέταση των παχύτερων σημείων του γλυπτού η τεχνική της ραδι-
ογραφίας Γάμμα και να γίνει εξέταση με υπέρηχο για την ακριβή 
μέτρηση των διατομών των τοιχωμάτων του μετάλλου, β) Χημικές 
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αναλύσεις με λήψεις δειγμάτων που αφορούν την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του κράματος του χαλκού του αγάλματος. Συγκεκρι-
μένα, προβλέπεται η δειγματοληψία και η εξέταση των δειγμάτων με τις μεθόδους φασματοσκοπίας ατομικής εκπομπής με επαγω-
γικό συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES) στο C2RMF και ανάλυσης ισοτόπων μολύβδου (MC-ICP-MS) στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Οι 
αναλύσεις αυτές, εκτός από τον προσδιορισμό της ακριβούς σύστασης του κράματος, μπορούν να προσεγγίσουν την προέλευσή του. 
Δείγματα θα ληφθούν από εμφανείς πυρήνες πηλού χύτευσης, προκειμένου να μελετηθεί η ορυκτολογική και χημική τους σύσταση 
με πετρογραφική εξέταση και με τη μέθοδο της θερμοφωταύγειας (TL) με σκοπό την ορυκτολογική ταύτιση των συστατικών τους και 
ενδεχομένως τον εντοπισμό του τόπου παραγωγής τους, γ) Φωτογράφιση και τρισδιάστατη απεικόνιση του γλυπτού (Scan 3D). Η εικο-
νογραφική τεκμηρίωση του συνόλου του συμπλέγματος και των λεπτομερειών του (συγκολλήσεις, ίχνη εργαλείων, πολυχρωμία κ.τ.λ.) 
και η αποτύπωση τριών διαστάσεων από το C2RMF θα συνδράμει στην επικαιροποίηση του φωτογραφικού υλικού και στην χαρτογρά-
φηση των συμπερασμάτων της μελέτης.   

1-3. Μετρήσεις στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος μελέτης του Ηνιόχου.

2 3
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Συμμετοχή σε συνέδρια

Με αφορμή τη συμμετοχή της ΕΦ.Α Φωκίδος το 2017 στην έκθεση «Χρήμα: Σύμβολα 
απτά στην αρχαία Ελλάδα», η οποία διοργανώθηκε από την Alpha Bank και το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική παρουσίαση των ευρημάτων 
ενός αποθέτη που εντοπίστηκε στην Άμφισσα και συγκεκριμένα στην οδό Σαλώνων, 
το 1984, με το άρθρο των αρχαιολόγων, Ανθούλας Τσαρούχα και Αθανασίας Ψάλτη, 
«Πληρώνοντας τους θεούς. Μια νέα ερμηνεία ενός παλαιού ανασκαφικού ευρήματος 
της Άμφισσας». Από τον αποθέτη προήλθε αξιοσημείωτη ποσότητα κεραμικής, πήλι-
νων  γυναικείων κυρίως ειδωλίων, μικρογραφικά προσωπεία, μεταλλικά μικροαντι-
κείμενα, οστέινο στέλεχος αυλού και αστράγαλοι. Επίσης, περίπου 1.000 νομίσματα, 
χάλκινα στην πλειονότητά τους, εκτός από ελάχιστα αργυρά και ένα χρυσό της Αιτωλι-
κής Συμπολιτείας, των οποίων η περίοδος κυκλοφορίας εκτείνεται από τον 4ο αι. έως 
και τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Η μελέτη του υλικού, των ανασκαφικών δεδομένων και 
της τοπογραφίας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο αποθέτης προήλθε από  την κατα-
στροφή ενός ιερού, το οποίο θα βρισκόταν σε επαφή με τα όρια του αρχαίου νεκρο-
ταφείου ανατολικά της πόλης και της εξόδου της προς την Κίρρα και τους Δελφούς. 
Η κεραμική του αποθέτη επίσης, αποτέλεσε το αντικείμενο της κοινής ανακοί-
νωσης της Ανθούλας Τσαρούχα και της Αθανασίας Ψάλτη με τίτλο «Η κεραμική 
ενός άγνωστου ιερού από την Άμφισσα», στο 6ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2018 στο Βόλο.

Τα αρχαία νεκροταφεία των Δελφών δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο πλήρους, 
συστηματικής μελέτης και δημοσίευσης, παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρου-
σιάζουν για την κατανόηση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για την καθιέρωση της 
λατρείας στο ιερό. Στο πλαίσιο της μελέτης παλαιών ευρημάτων, παρουσιάστη-
καν από τον αρχαιολόγο, Ν. Πετρόχειλο, τρεις εισηγήσεις για το θέμα, στο Mainz, στο 
Kolloquium με τίτλο Zwischen Identitäts konstruktion und Unterwelts vorstellungen, 
στον Βόλο, στο πλαίσιο του 6ου ΑΕΘΣτΕ, καθώς και στο Μόναχο, στο Archäologisches 
Kolloquium des Sommer semesters, όπου οι νεκροπόλεις των Δελφών παρουσιά-
στηκαν στο γεωγραφικό πλαίσιο της αρχαίας Φωκίδας. 

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Tübingen με τίτλο Grab-Denkmal 
παρουσιάστηκε εισήγηση των αρχαιολόγων, Ν. Πετρόχειλου και Α. Ψάλτη, με θέμα 
ένα παλαιό και ένα νέο εύρημα, το ρωμαϊκό τάφο του Καλλίου και τον υστεροελληνι-
στικό τάφο στη Στρώμη. Τα δύο ταφικά σύνολα παρέχουν σημαντικά στοιχεία για την 
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ιστορική εξέλιξη της περιοχής σε σχέση κυρίως με την εμφάνιση των Ρωμαίων και 
τις σχέσεις των τελευταίων με το Κοινό των Αιτωλών. 

Η Εφορεία, επιδιώκοντας τη διαρκή ενημέρωση του κοινού και της επιστημονι-
κής κοινότητας για τις δράσεις της και τα νέα της ευρήματα, συμμετείχε ως διοργα-
νωτής ή με εισηγήσεις της σε σειρά συνεδρίων. Από κοινού με το Μουσείο Γουλαν-
δρή διοργάνωσε το 2016, σειρά διαλέξεων από επιστήμονες που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή της σύγχρονης Φωκίδας και μελετούν το πολιτιστικό απόθεμα της περι-
οχής. Καρπός αυτής της σειράς διαλέξεων ήταν η έκδοση κατά το 2017 ενός καλαί-
σθητου τόμου πρακτικών με τίτλο «Αρχαιολογικές Συμβολές, τ. Δ: Φωκίδα».  Με την 
ανακοίνωση των αρχαιολόγων Έλενα Κουντούρη, Κων/νου Νικολέντζου, Άγγελου 
Παπαδόπουλου, Νικόλαου Πετρόχειλου και Αθανασίας Ψάλτη, στο Γ’ Διεθνές Διεπι-
στημονικό Συμπόσιο «Η περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου», επιχειρήθηκε η σύν-
θεση των έως τώρα δεδομένων για τον θολωτό τάφο της Άμφισσας, ο οποίος βρέ-
θηκε το 2014 στο πλαίσιο των εργασιών επίβλεψης των εκσκαφών για την υλοποίηση 
του έργου άρδευσης του ελαιώνα της Άμφισσας. Το έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού 
Χώρου Δελφών» παρουσιάστηκε από την Αθανασία Ψάλτη, το 2016, στον κύκλο επι-
στημονικών διαλέξεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης «Τετάρτες στο 
Μουσείο-αρχαιολογικές διαλέξεις», στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαίσιο των διαλέξεων που διοργανώνει ο Σύλλογος 
Φίλων του Μουσείου και στο 18ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Δωρικής Αδελφότητας, στο Ευπάλιο Δωρίδος. Τα νέα επιστημονικά πορί-
σματα τα οποία προέκυψαν από τη μελέτη του Κάστρου της Άμφισσας παρουσιάστηκαν σε δύο διεθνή συνέδρια κατά τα έτη 2017 
-2018, στην Aix-en-Provence με τίτλο «ARCHITECTURE MILITAIRE, UNE CULTURE PARTAGEE ENTRE GRECE ET PROVENCE» και 
στη Μυτιλήνη, από την κοινή επιστημονική επιτροπή Ελλήνων και Γάλλων ερευνητών που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό. Στο πλαίσιο 
του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 διοργανώθηκε διημερίδα με θέμα «Αρχαίο Θέατρο Δελφών: 
από την ανάδειξη του μνημείου στην ανάπτυξη της μνήμης» και στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Αρχαίο Θέατρο Δελφών: από τη μελέτη 
στην αποκατάσταση. Προβληματισμοί και καλές πρακτικές», στην οποία έλαβε μέρος το επιστημονικό προσωπικό της ΕΦ.Α Φωκίδος, 
της ΕΦ.Α Ευβοίας, της ΕΦ.Α Βοιωτίας, της ΕΦ.Α Λάρισας και της ΕΦ.Α Αρκαδίας. Τέλος, τον Ιούνιο του 2018 παρουσιάστηκε κοινή ομι-
λία της ΕΦ.Α Φωκίδος και μελών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών στο Festival de l’ Histoire de l’ Art που διοργανώθηκε από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού της Γαλλίας, το Institut National d’ Histoire de l’ Art και το Château de Fontainebleau, με θέμα «le Rêve» και τιμώμενη 
χώρα την Ελλάδα.

1. Παρουσίαση επιστημονικού έργου ΕΦ.Α Φωκίδος, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2016.
2. Ημερίδα και στρογγυλή τράπεζα για το έργο «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών», 2018.
3. Festival de l’ Histoire de l’ Art, 2018. Κοινή ομιλία ΕΦ.Α Φωκίδος και Γαλλικής Σχολής Αθηνών.
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Εκδηλώσεις

Η συμβολή της ΕΦ.Α Φωκίδος στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης διαμορφώνεται με τη διοργάνωση αρχαιολογικών διαλέξεων 
επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τη συνεργασία με πανεπιστήμια και σπουδαστικά κέντρα της χώρας για την 
παρουσίαση των επιστημονικών εργασιών τους στο ευρύ κοινό. Οι διαλέξεις του καθ. Ν. Κυριακίδη με θέμα: «Οι οχυρώσεις των Δελφών 
από την κλασική έως την πρωτοβυζαντινή περίοδο», του δρ. Γ. Κακαβά με θέμα «Η δήλωση της Αρχής: Πόλεις και θεοί στους χαρακτή-
ρες των νομισμάτων», του δρ. Α. Σίδερη με θέμα «Από την αρπαγή της Ελένης στο φόνο του Ορφέα: Όψεις της βίας στην εικονογραφία 
αγγείων πολυτελείας» του Jean Marc Luce με θέμα «Η πόλις των Δελφών: τα νέα ανασκαφικά δεδομένα» και της Γενικής Διεθύντριας 
του ΥΠ.ΠΟ.Α, Πολυξένης Αδάμ-Βελένη, συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση. 

Επίσης, φιλοξενήθηκαν στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου η μουσική εκδήλωση για την εκτέλεση δύο δελφικών Παιάνων από τη χορω-
δία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, καθώς και η παρου-
σίαση εργασιών των σπουδαστών του τμήματος Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων του ΔΙΕΚ Άμφισσας στο πλαίσιο 
της πρακτικής τους εξάσκησης.

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας και επικοινωνίας του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Δελφών, την περίοδο 2016-2018, διοργα-
νώθηκαν και φιλοξενήθηκαν ποικίλες εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις, ενώ οι ίδιοι χώροι επιλέχθηκαν για τη φιλοξενία δράσεων 
του Delphi Economic Forum, του World Human Forum και του Φεστιβάλ Δελφών 2018.

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Εφορείας με την καλλιτεχνική ομάδα The Symptom Projects διοργανώθηκε η εκδήλωση «Συνάντηση 
με τον Προμηθέα Δεσμώτη», στο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών, ενενήντα χρόνια μετά τις Δελφικές 
Εορτές του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναγνώστηκαν αποσπάσματα της ομώνυμης τραγωδίας 
του Αισχύλου από προσωπικό φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης Άμφισσας, την Προϊσταμένη της Εφορείας, κατοίκους του Δήμου 
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Δελφών και καλλιτέχνες, με τη φυσική παρουσία ενός κρατούμενου των 
Καταστημάτων Κράτησης στο ρόλο του Προμηθέα και την ηχογραφη-
μένη φωνή κρατουμένων στο ρόλο του Ηφαίστου και του Ερμή. Στόχος 
της εκδήλωσης ήταν η ποιητική συνάντηση διαφορετικών κοινωνικών 
ομάδων και η ενεργή παρουσία των κρατουμένων στο δημόσιο χώρο 
του πολιτισμού με σκοπό την ομαλή επανένταξή τους. Η επιτυχία της 
εκδήλωσης συνεχίστηκε με την επανάληψη της ανάγνωσης στο εσω-
τερικό πλέον των Καταστημάτων Κράτησης Άμφισσας με τους ίδιους 
συμμετέχοντες. 

Σημαντικές στιγμές για τον αρχαιολογικό χώρο τα τελευταία δύο έτη 
αποτελούν η εκδήλωση υποδοχής και η διανυκτέρευση της Ολυμπιακής 
Φλόγας στο Ναό του Απόλλωνα, στο πλαίσιο της λαμπαδηδρομίας των 
ΧΧΙΙΙ Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, και η διοργάνωση  της εκδήλω-
σης «Από το Καστρί στους Δελφούς. Άνθρωποι, μνημεία και μνήμες», 
στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2017, με σκοπό την  ευαι-
σθητοποίηση του κοινού για το προσφυγικό ζήτημα και τη συγκέντρωση 
ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Επίσης, παρουσιάστηκε το 
βιβλίο «Νιλουφέρ» του Νίκου Καζαντζόπουλου από τον συγγραφέα, το 
δημοσιογράφο, Λάμπρο Ρόδη και τη φιλόλογο, Χριστίνα Αλτιπαρμάκη.

Τέλος, το αρχαίο Θέατρο των Δελφών φιλοξένησε την παράσταση 
«Τρωάδες» σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου στο πλαίσιο της 
συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών για τη διορ-
γάνωση του αφιερώματος «Η επιστροφή του Διονύσου» προς τιμήν του 
σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη. Η επιλογή του Θεάτρου των Δελφών 
ήταν συμβολική για τη φιλοξενία της αρχαίας τραγωδίας και έδωσε τη 
δυνατότητα στο κοινό να θαυμάσει το κάλλος του μνημείου και του φυσι-
κού τοπίου που το περιβάλλει, τονίζοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης του 
έργου αποκατάστασής του.

1.  «Τρωάδες» σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, αρχαίο Θέατρο Δελφών, 
2018.

2.  «Από το Καστρί στους Δελφούς. Άνθρωποι, μνημεία και μνήμες» στο πλαίσιο της 
Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2017.

3. Φεστιβάλ Δελφών, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, 2018.
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Διοργάνωση εκθέσεων 

Η συμμετοχή του Aρχαιολογικού Mουσείου Δελφών στη διοργάνωση διεθνών εκθέσεων είναι συνεχής, κυρίως με τον προσωρινό 
δανεισμό εκθεμάτων σε μουσεία του εξωτερικού, όπως στην έκθεση «Νέρωνας - Αυτοκράτορας, Καλλιτέχνης και Τύραννος» στο 
μουσείο του Ομόσπονδου Κρατιδίου της Ρηνανίας στο Τρίερ της Γερμανίας, «Gordion: The Midas Touch» στο Μουσείο Αρχαιολογίας 
και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, «Θεοί και Ήρωες των αρχαίων Ελλήνων» στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο 
Μόσχας, κ.ά.

Αντίστοιχα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας συμμετείχε στη διοργάνωση της έκθεσης «Χρήμα. Σύμβολα απτά από την αρχαία 
Ελλάδα» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία με τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, το 2017. Στο πλαίσιο της έκθε-
σης το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας παρουσίασε νεότερες ερμηνείες παλαιότερων ανασκαφικών ευρημάτων από την 
αρχαία πόλη της Άμφισσας, ενισχύοντας την επιστημονική γνώση σχετικά με τα αρχαία ιερά και το ρόλο της οικονομίας στη λατρεία. 
Επίσης, η ΕΦ.Α Φωκίδος συμμετείχε στην έκθεση «Ηρακλής, ήρως αιώνιος και διαχρονικός» που διοργάνωσε το Νομισματικό Μου-
σείο στο πλαίσιο του 25ου Διεθνούς Συνεδρίου της ICOMON (Διεθνής Επιτροπή Νομισματικών Μουσείων και Νομισματικών Συλλογών 
Τραπεζών), με τον προσωρινό δανεισμό εκθεμάτων από τα αρχαιολογικά μουσεία Δελφών και Άμφισσας, κατά το έτος 2018. 

Βασικός στόχος της Εφορείας είναι η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων συμμετέχοντας, είτε ενεργά σε καλλιτεχνικές συμπράξεις 
και θεσμούς (ANIMART, The Symptom Projects) είτε φιλοξενώντας έργα καλλιτεχνών στους χώρους του, όπως η έκθεση φωτογρα-
φίας του Paolo Morello «Περιήγηση στην τελειότητα» σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, η έκθεση γλυπτικής 
του καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Θ. Παπαγιάννη, η έκθεση γλυπτικής και φωτογραφίας του σχήματος συνεργασίας 

1.         Έκθεση Θ. Παπαγιάννη, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, 
2017.

2.       Έκθεση φωτογραφίας του Paolo Morello «Περιήγηση 
στην τελειότητα», 2016.

3.-4.  Κεραμέων ίχνη, Αρχαιολογικό Μουσείο και αύλειος 
χώρος Δελφών, 2017.
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Venivince, η έκθεση «Οι μύθοι στα χέρια μας» της καθηγή-
τριας γλυπτικής Α. Λίτη, η εικαστική έκθεση «Δελφοί. Σχέ-
δια και ακουαρέλες» του καλλιτέχνη  A. Lantukhov και η 4η 
Διεθνής Έκθεση κεραμικής «Δελφοί» της Ομάδας Κερα-
μέων Ίχνη, το 2017. Το 2016, διοργανώθηκε σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Πρεσβεία της 
Αυστρίας η εικαστική έκθεση «Ελλάδα-Αυστρία: η Τέχνη 
της Προσωπογραφίας», όπου φιλοξενήθηκαν στον προθά-
λαμο του μουσείου έργα σπουδαίων Ελλήνων και Αυστρι-
ακών καλλιτεχνών με σκοπό την επισήμανση των στενών 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών σχέσεων των δύο ευρω-
παϊκών χωρών.

2
4

3

45



το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος τα έτη 2016-2018

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το προσωπικό της Εφορείας σε συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους φορείς της περιοχής 
πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις με στόχο την πρόσβαση όλων στα πολιτιστικά αγαθά του τόπου. Υλοποιούνται 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα: «Ο χρόνος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας μέσα από τα μνημεία των Δελφών: από τη μάχη του Μαραθώνα 
στους Αιγός Ποταμούς», «Ιστορίες πίσω από τα γράμματα: μελετώντας τις επιγραφές των Δελφών», «Ο Οιδίποδας, η Σφίγγα και τα αινίγ-
ματα», «Κλέοβις και Βίτων: Οι ήρωες του Ιερού», «Τα φυτά του μουσείου», «Αθλητικοί και μουσικοί αγώνες στην αρχαιότητα», «Γνωρί-
ζοντας το μουσείο και την ιστορία της πόλης των Δελφών», «Κίρρα: το επίνειο των Δελφών» και «Θεάτρου παιχνίδια».

Ανάλογες δράσεις πραγματοποιούνται με την αδιάλειπτη  συμμετοχή στις εκδηλώσεις εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, 
των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και στις πανελλήνιες δράσεις «Πολιτισμός και Περιβάλλον» και «Πράσινες Πολι-
τιστικές Διαδρομές».

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών διοργανώθηκε σε συνεργασία με το British Council και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα «Transforming Future Museums/Regional Hubs», στο οποίο συμμετείχαν επαγγελματίες στον τομέα του 
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πολιτισμού και του τουρισμού και το προσωπικό της 
Εφορείας, διαφόρων ειδικοτήτων, με στόχο την ενημέ-
ρωσή τους για τις διεθνείς τάσεις στο χώρο των μου-
σείων και την ανάπτυξη δημιουργικών προτάσεων για 
την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Ο αύλειος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Δελφών φιλοξενεί συχνά εκδηλώσεις και μουσικοθε-
ατρικές παραστάσεις ελληνικών και ξένων μαθητών 
και φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό η Εφορεία συμμετείχε 
στο πρόγραμμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας «Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση», με θεμα-
τική ξενάγηση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Φθιώτι-
δας στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Δελφών και 
τη διοργάνωση θεατρικού δρώμενου με τίτλο «Οι θεοί 
του Ολύμπου».

Το 2018 ξεκίνησε επίσης, η συνεργασία με το Κατά-
στημα Κράτησης Μαλανδρίνου και υλοποιήθηκε εκπαι-
δευτική δράση για τους κρατούμενους με τίτλο «Δελφοί: 
ταξίδι στο κέντρο του κόσμου». Πραγματοποιήθηκε δια-
δραστικό μάθημα με θέμα την αρχαία ελληνική τέχνη, 
τη μυθολογία και τη λατρεία του Απόλλωνα και παρα-
χωρήθηκε ενημερωτικό υλικό, ενώ προγραμματίζονται 
ανάλογες δράσεις με θέμα την προστασία της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς.

1-4.  Εκπαιδευτικές δράσεις της ΕΦ.Α Φωκίδος σε μνημεία και 
μουσεία αρμοδιότητάς της.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ:
Αθανασία Ψάλτη

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Νικόλαος Πετρόχειλος, Ανθούλα Τσαρούχα, 

Μαρία Καλπούζου, Γεώργιος Αλτιπαρμάκης,
Ιωάννα Παπανικολάου, Ευαγγελία Τσινταβή, 

Βασιλική Κρανιά, Άννα Τσώνου, 
Γεώργιος Αγγελέτος, Αθανασία Ρέγκλη, 

Χρήστος Παντερμάκης, Λουκάς Μαυρόπουλος,
Θωμάς Σπάρταλης, Λεωνίδας  Σακελλαρίου, Ευθύμιος Ρόγκος

 Χρήστος Χριστόπουλος, Δέσποινα Καλέντζη, Έφη Κουλελή,
Μαρινία Τσιαμάλου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:

ΚΕΙΜΕΝΑ:
Αθανασία Ψάλτη, Νικόλαος Πετρόχειλος, Ανθούλα Τσαρούχα, 

Αθανασία Ρέγκλη, Ειρήνη Περβολαράκη, Μαρία Βασιλείου, 
Δώρα Παπαθανασίου, Ελένη Σπηλιωτοπούλου, Σωτηρία Δημοπούλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Αθανασία Ψάλτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
Γεώργιος Αλτιπαρμάκης, Ιωάννα Παπανικολάου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αρχείο Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών
Αρχείο Γαλλικής Σχολής Αθηνών

Αρχείο Δήμου Δελφών
Γιάννης Κουλελής

Φάνης Τσάκαλος
Αρχείο Δημήτρη Κροκίδη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ - τ. 22650 79079

Τμήμα της οχύρωσης του Κάστρου της Άμφισσας


