
 

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ       Πέμπτη ,  13  Δεκεμβρίου  2018 

Οι παλαιές ανασκαφές του Σπυρίδωνος Μαρινάτου 

στο Ρούτση Μεσσηνίας και η σημασία τους για την 

Αιγαιακή ιστορία 
 

 

 

Ομιλήτριες 

Καθ. Ναννώ Μαρινάτου 
Πανεπιστήμιο Ιλλινόις 

 

Δρ. Λένα Παπάζογλου-Μανιουδάκη 

Επίτιμη Προϊσταμένη Προϊστορικής Συλλογής 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή 

του Αναπλ. Καθηγητή Λ. Πλάτωνα και του 

Δρος Γ. Ρεθεμιωτάκη 
 

Η ανασκαφή του Σπυρίδωνος Μαρινάτου στη 

θέση Ρούτση, στο Μυρσινοχώρι Μεσσηνίας, κατά τα 

έτη 1956 και 1957, αποκάλυψε δύο θολωτούς τάφους 

και προσέφερε το ανέλπιστο, ένα ασύλητο θολωτό 

τάφο, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο στο Μυκηναϊκό 

κόσμο.  Ο θολωτός τάφος 2 μας έδωσε την εικόνα 

του τελετουργικού ταφής σε ένα θολωτό τάφο που 

ήταν κατάφορτος με πολύτιμα κτερίσματα, ανάμεσα 

τους δύο εγχειρίδια διακοσμημένα με την εμπίεστη 

τεχνική και πολλοί σφραγιδόλιθοι με θρησκευτικές 

σκηνές, ανάλογοι με αυτούς του τάφου του 

πολεμιστή στην Πύλο.  

Η παρουσίαση των θολωτών τάφων στο 

Ρούτση/Μυρσινοχώρι είναι η αφορμή για μια 

συζήτηση γύρω από την επιρροή της Μινωϊκής 

Κρήτης στη Μυκηναϊκή Ελλάδα κατά την πρώϊμη 

μυκηναϊκή εποχή.  Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από 

την άνοδο ηγετικών ομάδων, τη διάχυση της 

εξουσίας και του πλούτου σε πολλά τοπικά κέντρα 

της Πελοποννήσου και την επίδειξη της κοινωνικής 

θέσης σε επιφανείς νεκρικές τελετές. Το πέρασμα 

στην συγκεντρωτική ανακτορική εποχή, μετά και την 

εγκατάλειψη του ανακτόρου της Κνωσού περί το 

1400 π.Χ, αποτελεί τομή στην ιστορία του 

Μινωϊκού-Μυκηναϊκού κόσμου. Η συζήτηση θα 

γίνει με την συμμετοχή του Αναπλ. Καθ. Λευτέρη 

Πλάτωνα  και του Δρ. Γιώργου Ρεθεμιωτάκη. 

 

 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αιμιλία Μπάνου, Αφροδίτη Χασιακού 

 

 

 

Η 3η συνάντηση  του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου    

θα πραγματοποιηθεί στις 19:00  

στο Αμφιθέατρο Ι. Δρακοπούλου 

(Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών 

Πανεπιστημίου 30) 



 

 

MYCENAEAN SEMINAR       Thursday, 13  December 2018  

The Old Excavations of Spyridon Marinatos at 

Routsi, Messenia, and their Significance for 

Aegean History 

 

speakers: 

Prof. Nanno Marinatos 
University of Illinois 

 

Dr. Lena Papazoglou-Manioudaki 
Director Emerita of the Prehistoric Collection, 

National Museum of Athens 

 

The lecture will be followed by a discussion  

with the participation of Assoc. Prof. L. Platon  

and Dr G. Rethemiotakis 

 

The lecture will be held in greek.  

 

The excavations of Spyridon Marinatos at Routsi, 

near Myrsinochori in Messenia  (1956 and 1957) 

have brought to light two tholos tombs. Quite 

unexpectedly, one of them had remained un-

plundered, a rare occurrence in the Mycenaean 

world. Tholos tomb 2 was laden with precious 

funeral gifts, among them two inlaid daggers and 

many seal stones with religious scenes comparable to 

the Warrior Tomb of Pylos. It permits us a rare 

glimpse of burial ceremonies. 

The tholos tombs at Routsi/ Myrsinochori raises 

issues regarding the impact of Minoan Crete on 

Mainland Greece in the early Mycenaean period. It is 

a time where we witness the rise to power of the 

elites, the dispersion of power and wealth among 

local centres in the Peloponnese and the 

manifestation of their status through richly furnished 

tombs.  It was only after the fall of Knossos that we 

witness a full transition to a centralized palatial 

system. This period, c. 1400, represents a break in the 

history of the Minoan-Mycenaean world.   Ass. Prof. 

Lefteris Platon and Dr Giorgos Rethemiotakis will 

take part in the discussion.  

 
 

The Organizing Committee: 

Nagia Polychronakou-Sgouritsa, Iphiyenia Tournavitou, Emilia Banou, Aphrodite Hassiacou 

The 3rd meeting of the Mycenaean Seminar 

will be held at 19:00 

at the I. Drakopoulos Amphitheatre  

(Central Building of the University of Athens 

Panepistimiou 30) 


