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Ο προκασσάνδρειος οικισμός της Πυλαίας 

Σύντομη περίληψη 

Ένας από τους προκασσάνδρειους οικισμούς της Θεσσαλονίκης που έλαβαν μέρος στον συνοικισμό της 
πόλης του Κασσάνδρου είναι το πόλισμα της Πυλαίας που αποκαλύφθηκε κατά τις εργασίες κατασκευής του 
Αμαξοστάσιου του Μετρό. Οι ανασκαφικές εργασίες έφεραν στο φως στο μεγαλύτερο ποσοστό τον οικιστικό 
τομέα του πολίσματος με αποκάλυψη οικιών που σώζονται όμως σε αποσπασματική κατάσταση.  

 

Ο προκασσάνδρειος οικισμός της Πυλαίας 

Στην διάλεξη θα παρουσιασθούν τα ανασκαφικά στοιχεία που αφορούν την πολεοδομική οργάνωση, την 
αρχιτεκτονική και το νοικοκυριό των οικιών και θα γίνουν προτάσεις αποκατάστασής της μορφής των οικιών. 
Ακόμα θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τη σχέση του πολίσματος με τους άλλους οικισμούς, αλλά και 
τη θέση του στο ιστορικό γίγνεσθαι της περιοχής στην κρίσιμη ιστορική περίοδο πριν από την αναρρίχηση 
του Φιλίππου Β’ στον θρόνο της Μακεδονίας. 

Σύντομο βιογραφικό  

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε Αρχαιολογία και Τέχνη στο ΑΠΘ. 

Την περίοδο 1984-86 έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές (Master of Philosophy) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
της Μ. Βρετανίας, όπου ασχολήθηκα θέματα σχετικά με την επιγραφική, την αρχιτεκτονική και την 
ελληνιστική περίοδο. 

Το 2003 ανακηρύχτηκε διδάκτορας της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ μετά από την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής με θέμα τα χάλκινα κοσμήματα των αρχαϊκών χρόνων από τη Μακεδονία.  



Αμέσως μετά τις πανεπιστημιακές σπουδές άρχισε να εργάζεται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, στην οποία 
μονιμοποιήθηκε μετά από εισαγωγικές εξετάσεις το 1981 

Υπηρέτησε στις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων , Ρόδου, Λάρισας, Πέλλας και 
Θεσσαλονίκης.  

Το 2008 προάχθηκε σε Προϊσταμένη του τμήματος υποστήριξης της έρευνας στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια το 2010 ανέλαβε τη Διεύθυνση 
του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Από το 2011 μέχρι το 2014 υπηρέτησε ως Διευθύντρια της ΙΣΤ’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και μετά τη σύμπτυξη των Εφορειών, ως 
Διευθύντρια της νεοσυσταθείσας Εφορείας Πόλεως Θεσσαλονίκης, από όπου και αφυπηρέτησε. 

Διενήργησε πλήθος ανασκαφών στη Ρόδο, στη Λάρισα, στην Πέλλα, στην αρχαία Μίεζα και ήταν βασική 
συνεργάτις στην ανασκαφή του αρχαϊκού νεκροταφείου της Σίνδου. Από το 1995 μέχρι το 2001 ήταν 
υπεύθυνη των ανασκαφών στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα τελευταία χρόνια διηύθυνε τις ανασκαφές στην Άθυτο 
και στην Ποτίδαια Χαλκιδικής. Από το Νοέμβριο του 2011 διευθύνει τις ανασκαφές στο Μετρό Θεσσαλονίκης. 

Έλαβε μέρος σε πολλά συνέδρια, οργάνωσε επιστημονικά συνέδρια και αρχαιολογικές εκθέσεις και ανέλαβε 
την επιμέλεια αρχαιολογικών εκδόσεων.  

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα κεραμικής, κοροπλαστικής, επιγραφικής, 
μεταλλοτεχνίας γεωμετρικών, αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, καθώς και πλαστικής ρωμαϊκών 
χρόνων, από τα οποία προήλθαν πολυάριθμες δημοσιεύσεις. 

12 Φεβρουαρίου 2020, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,  
στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Τετάρτες στο Μουσείο» 2019-2020 


