
α/α Ονοματεπώνυμο Θέμα

1 Ρεθεμιωτά
 κης Γεω
 ργιος 30/10/91

2 Βάσιλά
 κης Αντω
 νιος 17/03/92

3 Κο
 ντη-Κο
 ρτη Στε
φη Η κοροπλάστικη
  της Θεσ/νι
κης. 20/05/92
4 Ζη
 σης Μπο
 νιάς Ένά άγροτικο
  ιερο
  στις Αιγε
ς της Λάκωνι
άς. 21/05/92
5 Κολω
 νάς Λά
 ζάρος ¨Βού
 ντελη¨: Ένά Μύκηνάι0κο
  κε
ντρο της Αχάι0άς. 04/06/98
6 Πορτελά
 νος Ανάστά
 σιος Οι Αρχάι
ες Αιτωλικε
ς οχύρω
 σεις. 09/12/98
7 Εγγλε
ζού Μάρι
ά Ελληνιστικη
  κεράμεικη
  Κρη
 της: Κεντρικη
  Κρη
 τη. 21/04/99
8 Το Ωδει
ο τού Περικλη
 , Τρο
 πάιο τού Θεμιστοκλη
 . 21/06/00

9 Νεράντζη
 ς Ιωά
 ννης Η χω
 ρά των Αιτωλω
 ν. 23/10/01
10 Γκάλάνά
 κη Κάλλιο
 πη 27/02/02

11 Σάκκά
  Νι
κη 28/05/02

12 Μπού
 ρμπού Χρύση
 11/06/02

13 Δά
 σιού Όλγά 11/06/02

14 Γού
 νάρης Αλε
ξάνδρος 04/12/02

15 Ξιφάρά
 ς Νάπολε
ων 27/03/03

16 Τριάντάφύ
 λλού Μάρι
ά 12/05/03

17 Τσάτσά
 κη Νι
κη 25/06/03

18 Σάμάρτζι
δού Στάύρού
 λά Κύκλάδικά
 , τάφικά
  κάι επιτύ
 μβιά. 30/04/04

19 Τσε
λιος Θωμά
 ς 24/01/07

20 Κορδάτζά
 κη Γεωργι
ά 13/12/07

21 Πάτερά
 κη Κλεά
 νθη 09/12/09

  . . .  Κατάλογος διδακτόρων Π.Μ.Σ. στον διδακτόρων Π.Μ.Σ. στον Π.Μ.Σ. στον Μ.Σ. στον Σ. στον στον Π.Μ.Σ. στον   μ -   Αρχαίο Μ.Σ. στον εσογειακό Κόσ ο Ιστορία και Αρχαιολογία

Ημερομηνία 
κρίσης της 
Διατριβής

Ανθρωπο
 μορφά πη
 λινά ειδω
 λιά της μετάνάκτορικη
 ς 
περιο
 δού στην Κρη
 τη.
Ο χρύσο
 ς & ο ά
 ργύρος στην Κρη
 τη κάτά
  την πρω
 ιμη 
περι
οδο τού χάλκού
 .

Πάπάθάνάσο
 πούλος 
Θά
 νος

Θεοι
, δάι
μονες κάι θνητοι
 σε χά
 λκινά τορεύ
 μάτά άπο
  το 
Ιδάι
ο Αντρο. Εικονογράφικη
  προσε
γγιση.
Αρχάιολογικε
ς δράστηριο
 τητες στην Ελλά
 δά, 1928-1940: 
Ιδεολογικε
ς κάι πολιτικε
ς διάστά
 σεις.
Βιοάρχάιολογικη
  προσε
γγιση των πληθύσμω
 ν της 
Ελεύ
 θερνάς (Κρη
 τη) κάι της Μεσση
 νης (Πελοπο
 ννησος) 
κάτά
  την Πρωτοβύζάντινη
  περι
οδο (6ος-7ος άιω
 νάς μ.Χ.).
Αρχάιολογι
ά κάι Κοινωνι
ά: Η Αρχάιολογι
ά ως ιστορικη
 , 
άνθρωπιστικη
  κάι πάιδάγωγικη
  επιστη
 μη με
σά άπο
  την 
οπτικη
  των εφη
 βων-μάθητω
 ν της δεύτεροβά
 θμιάς 
εκπάι
δεύσης. Αποτύ
 πωση κάι προεκτά
 σεις.
Στοιχει
ά οικιστικη
 ς - πολεοδομι
άς - άρχιτεκτονικη
 ς κάτά
  
την Πρωτογεωμετρικη
 -Γεωμετρικη
  περι
οδο κάι η σύμβολη
  
τούς στην ερμηνει
ά γε
νεσης της πο
 λεως , Ηπειρωτικη
  Ελλά
 ς.

Οικιστικη
  της Πρωτογεωμετρικη
 ς κάι Γεωμετρικη
 ς Κρη
 της. 
Η μετά
 βάση άπο
  τη "Μινωικη
 " στην "Ελληνικη
 " κοινωνι
ά.

Απο
  τούς ά
 τάφούς νεκρού
 ς στις άύτοκράτορικε
ς κηδει
ες: Ο 
θά
 νάτος ως θε
άμά κάι το θε
άμά τού θάνά
 τού στούς 
πρω
 τούς μετάχριστιάνικού
 ς άιω
 νες.
Μετρολογικη
  προσε
γγιση της κεράμικη
 ς άπο
  την Κνωσο
 . 
Υπομινωικη
  ε
ως άνάτολι
ζούσά περι
οδος.

Η μετάλλούργι
ά τού χάλκού
  στην Προάνάκτορικη
  Κρη
 τη: 
Τεχνολογικε
ς εξελι
ξεις κάι κοινωνικε
ς ο
 ψεις.
Κεράμικη
  άπο
  το Ιερο
  Κορύφη
 ς τού Βρύ
 σινά. Ένά σύ
 νθετο 
τεχνοσύ
 στημά πάράγωγη
 ς κάι χρη
 σης την 2η χιλιετι
ά π.Χ.

Το εικονογράφικο
  προ
 γράμμά τού γλύπτού
  διάκο
 σμού τού 
νάού
  τού Δι
ά στην Ολύμπι
ά: μύθολογικη
  κάι πολιτικη
  
ερμηνει
ά.
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