Κοσ µοσυ ρρ οή στο Κάστρ ο Λαµ ία ς για τα εγ καίνια της ̟ρωτό τυ ̟ης
έκθεσ ης αρχ αιολογ ικ ών ευ ρηµά τω ν «Κα θ΄οδ όν…»

Πλήθος κόσµου αντα̟οκρινόµενο στο κάλεσµα της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Φθιώτιδας και Ευρυτανίας συνέρρευσε στο Κάστρο και το Αρχαιολογικό
Μουσείο Λαµίας το α̟όγευµα της ∆ευτέρας 18 Μαΐου, ̟ροκειµένου να
̟αρακολουθήσει τις εργασίες της Ε̟ιστηµονικής Ηµερίδας και να ̟αρευρεθεί στα
εγκαίνια της Περιοδικής Έκθεσης Αρχαιολογικών Ευρηµάτων µε τίτλο: «Καθ΄
οδόν. Αρχαιότητες και ∆ηµόσια Έργα στη Φθιώτιδα 2004-2014». Η εκδήλωση
̟ραγµατο̟οιήθηκε µε την υ̟οστήριξη της ∆ΕΥΑΛ και του ∆ήµου Λαµιέων στο
̟λαίσιο του εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων.
Τις εργασίες της ηµερίδας στην κατάµεστη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του
Κάστρου άνοιξε µε την οµιλία της η ̟ροϊσταµένη της Εφορείας κα Μαρία-Φωτεινή
Πα̟ακωνσταντίνου, η ο̟οία αναφέρθηκε στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο η ανά̟τυξη και η
̟ρόοδος, µέσω της κατασκευής έργων κοινής ωφέλειας και υ̟οδοµών, µ̟ορεί να
συµβαδίσει µε την χρηστή διαχείριση των ̟ολιτιστικών ̟όρων και την ανάδειξη της
̟ολιτιστικής µας κληρονοµιάς στο ̟λαίσιο της βιώσιµης ανά̟τυξης. Ε̟ίσης ̟ροέβη
σε µια συνολική α̟οτίµηση των α̟οτελεσµάτων των ανασκαφών της τελευταίας
δεκαετίας στο ̟λαίσιο των δηµόσιων έργων στη Φθιώτιδα και στην συνο̟τική
̟αρουσίαση ενός α̟ό τα σηµαντικότερα ευρήµατα, του Ασκλη̟ιείου του
∆αφνούντος.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των αρχαιολόγων της Εφορείας και ανασκαφέων κ.κ.
Ευθυµίας Καράντζαλη, Φιλίτσας Τιλελή, Κωνσταντίνας Ψαρογιάννη, Αγαθής
Μ̟αρτσώκα, Αθανασίας Τσόκα, Χρήστου Μ̟ουτσίδη, Ελένης Φρούσσου και
Αριστέας Πα̟ασταθο̟ούλου, σχετικά µε τις ανασκαφές ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν µε
αφορµή την κατασκευή των αυτοκινητόδροµων ΠΑΘΕ και Ε65, της Νέας
Σιδηροδροµικής Γραµµής και των έργων Α̟οχέτευσης Στυλίδας και Ύδρευσης –
Α̟οχέτευσης Λαµίας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Αρχιερατικός Ε̟ίτρο̟ος της Ιεράς Μητρό̟ολης
Φθιώτιδας ̟ατήρ Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ο ∆ήµαρχος Λαµιέων και συνδιοργανωτής
κ. Νίκος Σταυρογιάννης, ο ∆ήµαρχος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γιάννης
Συκιώτης και ο ∆ήµαρχος Στυλίδας κ. Α̟όστολος Γκλέτσος, οι ο̟οίοι εξήραν το έργο
της Εφορείας και τις σηµαντικές ̟ρωτοβουλίες της κας Πα̟ακωνσταντίνου για την
ανάδειξη και ̟ροβολή των αρχαιοτήτων της ̟εριοχής.
Χαιρετισµό α̟ηύθυνε ε̟ίσης η εκ̟ρόσω̟ος του Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Στερεάς κα
Αγγελική Τριανταφύλλου, ενώ αναγνώστηκαν οι χαιρετισµοί της Αν. Γενικής
Γραµµατέως του Υ̟ουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κας Μαρίας
Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, του Αντι̟εριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κου Ευθύµιου
Καραΐσκου και του βουλευτή Φθιώτιδας κου Χρήστου Σταϊκούρα. Την εκδήλωση
τίµησαν ε̟ίσης µε την ̟αρουσία τους οι βουλευτές Φθιώτιδας κ.κ. Α̟όστολος
Καραναστάσης, Βασίλειος Κυριακάκης και Βασιλική Λέβα.

Ακολούθησαν στον ̟ρώτο όροφο του Μουσείου τα εγκαίνια της έκθεσης, η ο̟οία
α̟έσ̟ασε τα ̟ολύ θετικά σχόλια των ̟αρευρισκόµενων για τον ̟λούτο των
ευρηµάτων και τον εξαιρετικό σχεδιασµό της. Στα εκθέµατα ̟εριλαµβάνονται
κινητά ευρήµατα α̟ό τον µυκηναϊκό οικισµό στη Λυγαριά, αναθήµατα α̟ό το ιερό
της ∆ήµητρας και ̟άρεδρων θεοτήτων στη Στύρφακα, κτερίσµατα τάφων α̟ό τα
νεκροταφεία γεωµετρικών χρόνων στον Άγιο ∆ηµήτριο Καινούργιου-Καµένων
Βούρλων και στον Αχινό και κλασικών-ελληνιστικών χρόνων στη Λαµία -µεταξύ των
ο̟οίων και ̟ερίτεχνα χρυσά κοσµήµατα- αλλά και οµαδικού τάφου-̟ολυανδρίου
στον ∆αφνούντα. Καλαίσθητες ενηµερωτικές ̟ινακίδες µε ̟λούσιο ε̟ο̟τικό υλικό
̟λαισιώνουν κάθε εκθεσιακό σύνολο.
Κεντρική θέση καταλαµβάνει η ενότητα των εκθεµάτων α̟ό το Ασκλη̟ιείο του
∆αφνούντος µε τα µαρµάρινα αγαλµάτια ̟αιδιών – αφιερώµατα γονέων στον
Ασκλη̟ιό σε ακριβή ανα̟αράσταση του τρό̟ου α̟οκάλυψής τους να κλέβουν την
̟αράσταση. Εντυ̟ωσιακή είναι ε̟ίσης η έκθεση γιγαντο-φωτογραφιών µε τις
εξαιρετικής διατήρησης τοιχογραφίες της αστικής έ̟αυλης ρωµαϊκών χρόνων στην
Αταλάντης και τα ψηφιδωτά ανάλογου οικοδοµήµατος στη Στυλίδα.

Η έκθεση σχεδιάστηκε α̟ό την κα Πα̟ακωνσταντίνου και υλο̟οιήθηκε σε όλη τη
διαδροµή της α̟ό ̟ολυ̟ληθή οµάδα εργασίας του ̟ροσω̟ικού της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας όλων των ειδικοτήτων, µε ε̟ικεφαλής τον
Συντηρητή Αρχαιοτήτων κ. Χρήστο Βα̟οράκι και την Αρχιτέκτονα Μηχανικό κα
Ηρώ Καραγιάννη. Η λειτουργία της (Τρίτη – Κυριακή, 8.00-15.00) θα διαρκέσει έως
31/12/2015.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στο µαγευτικό σκηνικό του
αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου, µε συναυλία των µουσικών Χρυσόστοµου
Μαλάτου και Ειρήνης Τασούλα, ̟ου ταξίδεψαν το κοινό σε µια υ̟έροχη βραδιά µε
γνωστές και αγα̟ηµένες µελωδίες.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι «Ευάµ̟ελος Γη - Οίνοι ∆οµοκού Α.Ε.», Ο̟τικά
Πα̟αδηµητρό̟ουλος, Θεοδωρό̟ουλος Travel, Ιχθυο̟ωλεία Τσακίρης, Κάβα Ποτών
«Το κελάρι» και Pizza “Deliziosa”.
Με ε̟ιτυχία ε̟ίσης ̟ραγµατο̟οιήθηκαν την Κυριακή 17 Μαΐου στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αταλάντης τα εγκαίνια της ̟ανευρω̟αϊκής ̟εριοδεύουσας έκθεσης «Φυτά
και Πολιτισµός στην Ιστορία της Ευρώ̟ης». Την τελετή ̟λαισίωσε µουσικά η
Χορωδία του ∆ηµοτικού Ωδείου Αταλάντης µε τη συνοδεία κιθάρας και τυµ̟άνου,
α̟οδίδοντας µελο̟οιηµένους αρχαίους ελληνικούς ύµνους. Στην εκδήλωση, η ο̟οία
τελούσε υ̟ό την αιγίδα του ∆ήµου, ̟αρέστη ο ∆ήµαρχος Λοκρών κ. Νίκος Λιόλιος
και ̟λήθος ε̟ισκε̟τών, οι ο̟οίοι ξεναγήθηκαν στην ̟εριοδεύουσα έκθεση και στη

µόνιµη έκθεση του µουσείου α̟ό τις αρχαιολόγους της Εφορείας κ.κ. Μαρία
Πα̟αγεωργίου και Ελένη Ζάχου.

