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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Διεξαγωγή αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας στην Άνω Μεσσηνία από το Τμήμα 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας 

 

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας 

(ΕΦΑ Μεσσηνίας) διεξήγαγαν για δεύτερη συνεχή χρονιά αρχαιολογική έρευνα 

επιφανείας στην Άνω Μεσσηνία στο πλαίσιο πενταετούς ερευνητικού προγράμματος 

εγκεκριμένου από το ΥΠΠΟΑ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπό 

τη διεύθυνση της Δρος Ελένης Ζυμή, μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και της Δρος Ευαγγελίας Μηλίτση-Κεχαγιά, 

Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (ΕΦΑ Μεσσηνίας). Η έρευνα στο 

πεδίο διήρκεσε 4 εβδομάδες (3-29/7/2022). 

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα για το έτος 2022 συνίσταται σε εντατική αρχαιολογική 

έρευνα επιφανείας στην ευρύτερη περιοχή της Πολίχνης και του Στενυκλάρου, δηλαδή 

καταγραφή των ιστάμενων μνημείων και των επιφανειακών αρχαιολογικών ευρημάτων 

που εντοπίζονται με τη συστηματική βάδιση μελών της ομάδας έρευνας και φοιτητών  σε 

επιλεγμένα αγροτεμάχια, αεροφωτογράφιση με τηλεκατευθυνόμενο ελικοφόρο (drone) 

και αποτύπωση των μνημείων. Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την περάτωσή 

του προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία, που τεκμηριώνουν κατοίκηση στην περιοχή από 

την Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι σήμερα, συμβάλλοντας στην ανασύσταση της 

ιστορίας της Άνω Μεσσηνίας διαχρονικά. 

 

 H αρχαιολογική έρευνα επιφανείας στην Άνω Μεσσηνία έχει επιπλέον 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα, απασχολώντας για το 2022, ομάδα 18 φοιτητών/φοιτητριών 

(προπτυχιακών, μεταπτυχιακών) και αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έναν 

απόφοιτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μία προπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, έναν απόφοιτο του Πανεπιστημίου του Warwick της Μ. Βρετανίας και έναν 

προπτυχιακό φοιτητή του College of Wooster του Οχάιο, ΗΠΑ, υπό την επίβλεψη της 

Δρος Ελένης Ζυμή, μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας του 



Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της Δρος Αιμιλίας Μπάνου, Αναπληρώτριας 

Καθηγήτριας Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της 

Δρος Μαρίας Ξανθοπούλου, μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας Βυζαντινής Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, βασικών μελών της επιστημονικής ομάδας του 

προγράμματος. Ο Δρ. Γεώργιος Μαλαπέρδας, μεταδιδακτορικός ερευνητής του 

Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α., συνδράμει ουσιαστικά στην έρευνα με τη χαρτογράφηση, την ανάπτυξη 

δικτύου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και την τοπογραφική 

αποτύπωση των ευρημάτων. Από πλευράς της ΕΦΑ Μεσσηνίας και υπό την επίβλεψη της 

Δρος Ευαγγελίας Μηλίτση-Κεχαγιά συμμετέχουν οι αρχαιολόγοι Δρ. Μιχαήλ Κάππας, 

μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α., Ευγενία Λαμπροπούλου, Υ.Δ. του 

Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α., η  Αικατερίνη Τζαμουράνη, η σχεδιάστρια της ΕΦΑ Μεσσηνίας Ουρανία 

Ανδριανοπούλου και ο τοπογράφος μηχανικός Γιώργος Ηλιόπουλος. 

 

Πολύτιμοι αρωγοί της έρευνας σε ζητήματα οργάνωσης και διεξαγωγής της στο 

πεδίο είναι ο Δήμος Οιχαλίας και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της 

Πολίχνης, των Κωνσταντίνων και του Στενυκλάρου, οι κάτοικοι των ανωτέρω 

κοινοτήτων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού Κωνσταντιναίων «Άγιος 

Κωνσταντίνος», και η επιχείρηση ΕΡΓΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. - Ανδανία εμφιαλωμένο νερό. 

 

 

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα της Άνω Μεσσηνίας στον Τύπο 

 

https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/item/275679-simantika-evrimata-se-

arxaiologiki-erevna-stin-ano-messinia 

 

Ολοκληρώθηκε η εντατική έρευνα επιφανείας σε Πολίχνη και Στενύκλαρο - 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ (tharrosnews.gr) 

 

Αναφορά στο πρόγραμμα γίνεται και στη σελίδα του facebook του συλλόγου του 

χωριού Κωνσταντίνοι, στο οποίο διαμένει η ερευνητική ομάδα και οι φοιτητές: 

 

https://www.facebook.com/%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93

%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%A9%CE%9D-

%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%A

5-

%CE%9A%CE%A9%CE%9D%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%

99%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D-33974549343/ 

https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/item/275679-simantika-evrimata-se-arxaiologiki-erevna-stin-ano-messinia
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/item/275679-simantika-evrimata-se-arxaiologiki-erevna-stin-ano-messinia
https://www.tharrosnews.gr/2022/08/oloklirothike-i-entatiki-erevna-epifaneias-se-polichni-kai-stenyklaro/
https://www.tharrosnews.gr/2022/08/oloklirothike-i-entatiki-erevna-epifaneias-se-polichni-kai-stenyklaro/

