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Aίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ 

 

Το αφήγημα του ελληνικού αποικισμού στην κάτω 

Ιταλία: άποικοι και γηγενείς (Πιθηκούσες, Κύμη, 

Μεταπόντιο, Φερραντίνα) 

The narrative of Greek colonization in southern Italy: 

settlers and native people (Pithecusae, Cuma, Metapont, 

Ferrandina) 

 

 

 

 

 



 

- Στόχος των διαλέξεων είναι η στενότερη επαφή της οικείας 

ακαδημαϊκής κοινότητας με ένα σημαντικό αλλά λιγότερο γνωστό 

κομμάτι του ελληνικού αποικισμού στη Δύση και ιδιαίτερα στη 

Μεγάλη Ελλάδα (Μagna Graecia). Μέσα από την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της τρέχουσας αρχαιολογικής έρευνας σε τέσσερις 

σημαντικές θέσεις της Νότιας Ιταλίας θα διερευνηθούν όψεις του 

αποικισμού, μέσα από τις διαφορετικές αφηγήσεις των Ελλήνων 

αποίκων και των ντόπιων πληθυσμών. 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα εξεταστούν επίσης τρόποι 

στενότερης συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, της Νάπολης και της Βασιλικάτα  μέσω κοινών ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σταθερή γέφυρα 

επικοινωνίας και εκπαίδευσης μεταξύ των ακαδημαϊκών κοινοτήτων. 

 

- The aim of these lectures is to bring the local academic community into 

closer contact with an important but less known part of Greek 

colonization in the West, especially in Magna Graecia. Through the 

presentation of the results of current archaeological research at four 

important sites in Southern Italy, aspects of colonization are explored 

through the different narratives of Greek settlers and native populations. 

The workshop will also explore ways of closer cooperation between the 

departments of the University of Crete, Naples, and Basilicata through 

joint European projects, in order to construct a solid bridge of 

communication and education among these academic communities. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ / LECTURE  PROGRAMM 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 / DECEMBER 15TH 2023 

 

9.30 ENAΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ / OPENING - WELCOME 

10.00 – 10.45 EΙΣΑΓΩΓΗ /IΝΤRODUCTION 

 - Assoc. Prof. DIMITRIS BOSNAKIS 

Department of History and Archaeology. School of Philosophy, University of 

Crete (bosnakis@uoc.gr). 

- “An existential explosion”: Kisses, roses, and bulls in (modern) 

religious festivals in Magna Graecia (South Italy and Sicily) 

10.45 -11.30  

-  Assoc. Prof. MATTEO D’ACUNTO  

 Università Degli Studi di Napoli "L'Orientale", Dipartimento Asia Africa e 

Mediterraneo Department. (mdacunto@unior.it; matteo.dacunto@tiscali.it)                    

1. - Pithecusae: a general picture and new perspectives on the history and 
the archaeology of the Dawn of Magna Graecia 

11.30 – 11.45 Συζήτηση /DISCUSSION 

11.45- 12.30 ΔΙΑΛΕΙMΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ /COFFEE BREAK 
12.30-13.15  

 
2. - Cumae: history, topography, cults and cemetery of the apoikia in the 

light of the recent archaeological research  
 

13.15 – 13.30 Συζήτηση /DISCUSSION 
13.30 – 14.15 
 

- Prof. MARIA CHIARA MONACO 

Università della Basilicata, Scienze Umane Department 

(mariachiara.monaco@unibas.it) 

 
- "Philosophers' houses": new archaeological data on the residential 

buildings of Metaponto. 
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14.15 – 14.30 Συζήτηση /DISCUSSION 
14. 30 – 15.15  
 

- Dr. FABIO DONNICI 
 
Ricercatore - Università della Basilicata, Scienze Umane Department 
(fabio.donnici@unibas.it) 
 

- Beyond the chora of Metaponto: the territory of Ferrandina between 
the 8th and 6th centuries BC 
 

15.15 – 15.30 Συζήτηση /DISCUSSION 
15.30- 17.00 ΓΕΥΜΑ / LUNCH 
17.00 – 18.30  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

GENERAL DISCUSSION - COOPERATION PROSPECTS AND PROJECTS. 

(*ανοικτή μόνο σε προσκεκλημένα μέλη / open only to invited participants) 
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