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«Η Θήβα στη Μυκηναϊκή  
 Ανακτορική Εποχή» 
 Μύθοι και Πραγματικότητες

ομιλητής:

Δρ. Βασίλης Αραβαντινός
Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

Η τρίτη συνάντηση 
του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου 
θα πραγματοποιηθεί στις 19.00
στο Αμφιθέατρο Δρακοπούλου

Οργανωτική Επιτροπή: 

Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αιμιλία Μπάνου, Χαρίκλεια Μπρεκουλάκη

Η Θήβα στην ώριμη μυκηναϊκή εποχή διέθετε 
δραστήριο ανακτορικό συγκρότημα, με πλού-
σια αρχεία, και ήταν οχυρωμένη με κυκλώ-
πειο τείχος. Στην άνοδό της ακολούθησε την 
ίδια εξελικτική πορεία με τα λοιπά  ανακτο-
ρικά κέντρα και επί δύο αιώνες, 14ο  και 13ο,  
η ακρόπολη των Θηβών, με την περιφέρειά 
της, γνώρισε μεγάλη ακμή. Έφθασε σε  παρα-
γωγικό, καλλιτεχνικό, δημογραφικό, οικονομικό  

και κοινωνικοπολιτικό απόγειο, τα κύρια στοι-
χεία του οποίου αναδύονται από τα  κατάλοι-
πα των ανασκαφών, που αντικατοπτρίζουν, αν 
και αμυδρά, την ουσία του. Σημαντική είναι 
επίσης η συμβολή των κειμένων των αρχείων  
Γραμμικής Β, που βρέθηκαν πρόσφατα, αλλά και 
η συνετή χρήση των αρχαίων μαρτυριών, ώστε  
να διαμορφωθεί ευκρινέστερα η εικόνα της.    



M YCENA E A N SEMINA R Thursday, 29th March 2012

“Thebes in the Mycenaean  
 Palatial Period” Myths and Reality

speaker:

Dr Vassilis Aravantinos
Honorary Ephor of Antiquities

The third meeting 
of the Mycenaean Seminar
will be at 19.00 
in the Drakopoulos Amphitheatre

The Organising Committee:

Nagia Polychronakou-Sgouritsa, Iphiyenia Tournavitou, Emilia Banou, Harikleia Brekoulaki

Thebes, in the mature Mycenaean period, pos-
sessed an active palatial complex, with extensive 
archives and a cyclopean fortification wall. In its 
ascent, it followed the development of the other 
palatial centres and for two centuries, the 14th 
and the 13th century BC, the acropolis of The-
bes and its surrounding area flourished. In that 
period, Thebes reached its peak as regards pro-

duction, art, demography, economy and socio-
political organisation, the main components of 
which emerge from excavations, reflecting, al-
beit in a modest way, its real essence. Significant 
is also the contribution of the Linear B archives 
discovered recently, as well as the sensible use of 
the ancient sources, leading to a better under-
standing of Mycenaean Thebes.   


