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Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Würzburg, καθώς 

και σε πολλές ανασκαφές, κοντά σε σπουδαίους δασκάλους, όπως ο Β. 

Λαμπρινουδάκης, ο Π. Θέμελης, ο Μ. Τιβέριος, η E. Simon και η H. Froning. Τα 

δώδεκα βιβλία και οι περισσότερες από τις μελέτες του αναφέρονται στην αρχαία 

ελληνική κεραμική και εικονογραφία, στην αρχιτεκτονική και την τοπογραφία της 

Αθήνας, στον αρχαίο αθλητισμό, καθώς και στην αρχαία ελληνική τεχνολογία. Έχει 

λάβει μέρος σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις σε 

Πανεπιστήμια και Μουσεία στην Ευρώπη, την Αμερική και την Άπω Ανατολή. 

Επίσης, είναι συγγραφέας (μόνος ή σε συνεργασία) πολλών αρχαιολογικών οδηγών 

και βιβλίων για το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση σε αρχαιολογικά βιβλία για 

μαθητές, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες. 

  

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα:  
Κλασική Αρχαιολογία: Αττική κεραμική και αγγειογραφία, Παναθηναϊκοί αμφορείς, 

κεραμικά εργαστήρια, Τοπογραφία της Αθήνας, Τοπογραφία και Ιστορία της 

περιοχής Γαλαξιδιού, Αρχαία ελληνική τεχνολογία, Αρχαίος αθλητισμός και 

Ολυμπιακοί Αγώνες. Βιβλία για παιδιά και το ευρύ κοινό. Οδηγοί αρχαιολογικών 

χώρων και μουσείων.   

  

Σημαντικότερα βιβλία:  
Παναθηναϊκοί αμφορείς από την Ερέτρια (1991). Αγγεία του πότου (σε συνεργασία 

με τον Δημ. Κουρκουμέλη, 1996). Hysplex. The Starting Mechanism in ancient 

Stadia. A contribution to ancient Greek Technology (California University Press 

1999). Ιερά και Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα (2004). Οδηγός του Ιστορικού και 

Ναυτικού Μουσείου του Γαλαξιδιού (σε συνεργασία με τη Ροδ. Σταθάκη, 2006). 

Μεγάλες στιγμές της Ελληνικής Αρχαιολογίας (επιμ. 2007). Η Ακρόπολη μέσα από 

το Μουσείο της (Αθήνα 2013). 

  

Σημαντικότερα τρέχοντα προγράμματα:  
Εγχάρακτες επιγραφές σε αρχαία αγγεία, Ορθογώνιος περίβολος στον δήμο Ικαρίου 

Αττικής (σημ. Διόνυσος), Κιονωτά μνημεία με μαρμάρινο αγγείο στην κορυφή, 

Τρόποι λαβής των αγγείων στα αρχαία συμπόσια, Αθλητισμός και πολιτική στην 

Αρχαία Ελλάδα, Παρελάσεις και εναρκτήριες (?) τελετές στους αρχαίους 

Ολυμπιακούς αγώνες. Τύμβος Μαραθώνος. Πνύκα. “Ανοιχτοί και κλειστοί χώροι 

συγκέντρωσης πλήθους στις αρχαίες ελληνικές πόλεις και στα ιερά”. “Αρχαίοι 

ελληνικοί ιππόδρομοι”. 
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