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Στο Χιλιομόδι Κορινθίας θα διεξαχθεί φέτος, για δέκατη συνεχή χρονιά, η 

συστηματική αρχαιολογική έρευνα της Αρχαίας Τενέας υπό τη Διεύθυνση της Δρ. 

Έλενας Κόρκα, Επίτιμης Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.A. 

Πρόκειται για εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, που σκοπό έχει την αποκάλυψη της Αρχαίας 

Τενέας.  

Η Τενέα, σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, κατοικήθηκε από Τρώες αιχμαλώτους που 

μετέφερε ο Αγαμέμνονας από την Τένεδο, μετά τη λήξη του Τρωικού Πόλεμου. Στα 

χρόνια που ακολούθησαν, η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο της αρχαιότητας. 

Συμμετείχε στον αποικισμό των Συρακουσών υπό τον Κορίνθιο Αρχία και ήκμασε 

ιδιαίτερα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, όπου υπήρξε η μοναδική πόλη που δε 

καταστράφηκε από τους Ρωμαίους, χάριν της κοινής καταγωγής των κατοίκων της 

από την Τένεδο. 

Από το 2013, η συστηματική ανασκαφή αποκάλυψε σημαντικό αριθμό τάφων 

αρχαϊκών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων πλούσια κτερισμένων με μοναδικά 

κτερίσματα. Ξεχωρίζει το υπέργειο δίχωρο ναόσχημο ταφικό μνημείο, μοναδικό, 

μέχρι στιγμής, δείγμα ταφικής αρχιτεκτονικής στην Κορινθία. 

Αποκαλύφθηκε επίσης μέρος του οικιστικού ιστού της αρχαίας πόλης και αρχαία 

οδός μήκους 37 μέτρων, η οποία συνδέεται πιθανότατα με την Κοντοπορεία, το 

δρόμο που συνέδεε την Αρχαία Κόρινθο με τις Μυκήνες, μέσω της Τενέας. 

Το 2019, εντοπίστηκε δημόσιο λουτρό ρωμαϊκής εποχής, έκτασης περίπου 800 τ.μ., 

ενώ από το 2020 ανασκάπτονται κτηριακές εγκαταστάσεις εμπορικής 

δραστηριότητας και εργαστήρια της ίδιας περιόδου που εντοπίστηκαν όμορα του 

λουτρικού συγκροτήματος. 

Ωστόσο, σε κατώτερα ανασκαφικά στρώματα, εντοπίζονται κατάλοιπα της αρχαίας 

πόλης από την αρχαϊκή και την ελληνιστική περίοδο, με μεγάλο πλούτο 

αρχιτεκτονικών στοιχείων αλλά και ευρημάτων. Σημαντικός είναι και ο εντοπισμός 

καταλοίπων κατοίκησης της προϊστορικής περιόδου στην περιοχή, με σημαντικότερο 

τον κτιστό αποθέτη της πρωτοελλαδικής περιόδου που ανασκάφθηκε το 2021. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν 

στην ανασκαφή, στη καταγραφή, φωτογράφηση και αποτύπωση των ευρημάτων 

αλλά και να συμμετέχουν στην επιφανειακή έρευνα.  

Το ερευνητικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από διεπιστημονική ομάδα έμπειρων 

αρχαιολόγων, συντηρητών, ανθρωπολόγων, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, γεωλόγων 

και άλλων ειδικών, οι οποίοι καθοδηγούν και εκπαιδεύουν του φοιτητές.  



Ταυτόχρονα διεξάγονται και εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία μπορούν να 

συμμετέχουν επικουρικά οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές.  

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές αρχαιολογίας, αρχιτεκτονικής, τοπογραφίας 

και συντήρησης αρχαιοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο πεδίο της 

έρευνας. 

 

Η διαμονή των φοιτητών σε κατάλυμα καλύπτεται από το ερευνητικό πρόγραμμα. 

Για το χρόνο πρακτικής του κάθε φοιτητή χορηγείται βεβαίωση από την διευθύντρια 

της έρευνας.  

 

Διάρκεια Ανασκαφής:  01/09/2022 - 07/10/2022 (Έξι Εβδομάδες) 

 

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την συμμετοχή τους:  

 

Α) Κατά τη πρώτη περίοδο (01/09/2022 -  16/09/2022) 

Β) Κατά τη δεύτερη περίοδο (18/09/2022 – 07/10/2022) 

Γ) Καθ’ όλη τη περίοδο της ανασκαφής (01/09/2022 – 07/10/22)  

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, 

αποστέλλοντας σχετικό e-mail, επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους και δηλώνοντας 

μία από τις παραπάνω χρονικές περιόδους που επιθυμούν να λάβουν μέρος, 

αποκλειστικά στην διεύθυνση Teneaproject@hotmail.com έως τις 31 Ιουλίου 2022. 
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