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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΝΩΣΌΣ 2025

Η Κνωσός είναι μια από τις
σπουδαιότερες αρχαιολογικές θέσεις
στον κόσμο
Με συνεχή κατοίκηση 9000 ετών,
είναι η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης

Το Πρόγραμμα Κνωσός 2025 αποσκοπεί στην ανακαίνιση
του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής
Αθηνών και στη δημιουργία υπερσύγχρονων υποδομών που
θα εξυπηρετούν τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και θα
προσελκύουν νέους επιστήμονες, αλλά και το ευρύ κοινό

Εξώφυλλο: Η αυλή του Στρωματογραφικού Μουσείου Κνωσού (αρχιτεκτονική αποτύπωση)

Υποστηρικτής του Προγράμματος
Κνωσός 2025
Victoria Hislop
Είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για την ανάπτυξη της αρχαιολογικής
«έρευνας
στην Κνωσό, μιας θέσης παγκόσμιου βεληνεκούς. Η δημιουργία
ενός ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 21ου αιώνα
για τη μελέτη μιας πόλης με ιστορία 9000 χρόνων θα επιτρέψει τη βαθύτερη
κατανόηση της μοναδικής και πολύτιμης αρχαιολογικής θέσης τόσο σε
τοπικό, όσο και περιφερειακό πλαίσιο

»

Dr Carol Bell, Πρόεδρος της
Βρετανικής Σχολής Αθηνών

μακρόχρονη δραστηριότητα της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Κνωσό
«έχειΗ παίξει
σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή εξέλιξη γενεών αρχαιολόγων.
Σήμερα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας, βασιζόμενοι στο
όραμα που οι προκάτοχοί μας είχαν για την Κνωσό, ώστε να προσφέρουμε στις
επόμενες γενιές ένα σύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού, με εγκαταστάσεις
αντάξιες των ευρημάτων που θα διαφυλάξει.
Το πρόγραμμα όχι μόνο θα ωφελήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά
θα δημιουργήσει και το πλαίσιο εκείνο ενός εποικοδομητικού διaλόγου με
την τοπική κοινωνία. Θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα στο φιλομαθές κοινό της Κρήτης, και όχι
μόνo, να συνδιαλλαγεί με το μακρινό παρελθόν της Κνωσού, κάτι που δεν είναι προς το παρόν εφικτό λόγω της
κατάστασης των υποδομών μας.
Η επιτυχής περάτωση αυτού του φιλόδοξου προγράμματος απαιτεί σχεδιασμό, συμμετοχή και συνεργασία.
Μεγάλο μέρος του σχεδιασμού έχει ήδη ολοκληρωθεί, με τη σύμπραξη των συναδέλφων του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Πολλοί από εσάς είστε ήδη υποστηρικτές
του έργου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Ελλάδα. Τώρα ζητάμε τη συμμετοχή σας σε αυτό το σημαντικό
πρόγραμμα, το οποίο θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη λαμπρή ιστορία της Κνωσού, και θα προστατέψει και θα
διαφυλάξει την κληρονομιά της τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον

»
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Η ιστορία μέχρι τώρα
1900–2025 | επαναπροσδιορίζοντας μια μοναδική κληρονομιά
Η Κνωσός κατοικείται συνεχώς εδώ και 9000 χρόνια. Η μελέτη της βαθαίωνης, διαχρονικής κατοίκησης
της πόλης της Κνωσού είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση της ανθρώπινης ιστορίας και
προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για έρευνα.
Από την έναρξη των πρωτοπόρων ανασκαφών του Sir Arthur Evans το 1900, η Κνωσός βρίσκεται αδιάλειπτα
στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (ΒΣΑ). Ο αιώνας και
πλέον αυτών των συστηματικών ερευνών έχει φέρει στο φως ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρήματα
στην ιστορία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Πολλά από αυτά εκτίθενται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου. Ένας σημαντικός αριθμός αρχαιολογικών ευρημάτων ωστόσο, αντιπροσωπευτικός
όλων των περιόδων κατοίκησης της Κνωσού, φυλάσσεται στο «Στρωματογραφικό Μουσείο Κνωσού»,
που αναδείχθηκε στην πάροδο του χρόνου σε ερευνητική βάση ζωτικής σημασίας για επιστήμονες από
όλο τον κόσμο. Κορυφαίοι αρχαιολόγοι, που εκπαιδεύθηκαν στο ερευνητικό κέντρο και εργάστηκαν με
αρχαιολογικά υλικά αποθηκευμένα εκεί, έχουν εκπονήσει μελέτες πάνω σε κάθε πτυχή της ιστορίας της
Κρήτης και της Μεσογείου συνεισφέροντας καθοριστικά στην κατανόηση της ανάδυσης και της εξέλιξης
του ευρωπαϊκού πολιτισμού γενικότερα. Η Κνωσός είναι μια τόσο ευρέως γνωστή θέση, ώστε το Ανάκτορο
να αποτελεί τον δεύτερο σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα, με περισσότερους από ένα
εκατομμύριο επισκέπτες το 2019.
Στον 21ο αιώνα πλέον το Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού χρήζει επείγουσας ανακαίνισης και αναβάθμισης,
ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της σύγχρονης έρευνας. Σε στενή συνεργασία με τις
ελληνικές αρχές, η Βρετανική Σχολή Αθηνών ανέπτυξε ένα φιλόδοξο σχέδιο: το Πρόγραμμα Κνωσός
2025 θα μεταμορφώσει το ερευνητικό κέντρο, προσφέροντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών για
τις μελλοντικές γενιές ερευνητών, θα εξασφαλίσει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες αποθήκευσης και
συντήρησης των πολύτιμων αρχαιολογικών ευρημάτων και θα προσελκύσει νέους ερευνητές αλλά και
την τοπική κοινωνία.

Η Βρετανική Σχολή Αθηνών ιδρύθηκε το 1886 και είναι η επιστημονική βάση του
Ηνωμένου Βασιλείου για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα
και τον ευρύτερο βαλκανικό και μεσογειακό χώρο. Αποστολή μας είναι η διεξαγωγή,
διευκόλυνση και προβολή της διεπιστημονικής έρευνας αιχμής πάνω σε όλες τις
πτυχές του ελληνικού πολιτισμού από την Παλαιολιθική έως τη σύγχρονη εποχή.

ολοένα αυξανόμενος αριθμός
«τωνΟ ευρημάτων
που φυλάσσονται

στο «Στρωματογραφικό Μουσείο
Κνωσού» οδήγησε στην υπέρβαση
της αποθηκευτικής χωρητικότητας
των διαθέσιμων χώρων του εδώ και
δεκαετίες. Σε στενή συνεργασία με τις
ελληνικές αρχές, η Βρετανική Σχολή
Αθηνών εκπόνησε λεπτομερές σχέδιο
για όλες τις αναγκαίες επισκευές και
ανακατασκευές. Πίσω από αυτό υπάρχει
μια ρηξικέλευθη μακροπρόθεσμη
σύλληψη, η δημιουργία ενός πλήρως
εξοπλισμένου Ερευνητικού Κέντρου,
αντάξιου της σπουδαιότητας της ίδιας
της θέσεως της Κνωσού

»

Peter Warren FBA
Professor Emeritus of Ancient History and Classical
Archaeology and Senior Research Fellow
University of Bristol

Το σχέδιό μας
Μια από τις προτεραιότητες του Sir Arthur Evans ήταν η ασφαλής φύλαξη των ευρημάτων από τις
ανασκαφικές του έρευνες. Τα ευρήματα φυλάσσονταν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και κάποια
στην Βίλα Αριάδνη. Η θέση του Επιμελητή Κνωσού δημιουργήθηκε το 1926 για τη διαχείριση των
συλλογών, ενώ το 1966 κατασκευάστηκε το «Στρωματογραφικό Μουσείο Κνωσού» ως χώρος
αποθήκευσης και μελέτης του υλικού από τις ανασκαφές της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Η
ανακαίνιση του «Στρωματογραφικού Μουσείου Κνωσού» — της καρδιάς του Ερευνητικού Κέντρου
Κνωσού — είναι ο βασικός στόχος στην προσπάθειά μας να επαναπροσδιορίσουμε την κληρονομιά
που μας άφησε ο Evans.
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος:

•

Το «Στρωματογραφικό Μουσείο Κνωσού» θα αποκτήσει έναν ημιώροφο έκτασης άνω των 700
τ.μ., ο οποίος θα στεγάσει χώρους μελέτης και συντήρησης ευρημάτων, ενώ οι αποθηκευτικοί
του χώροι θα αυξήσουν το δυναμικό των ήδη υφιστάμενων χώρων αποθήκευσης στο ισόγειο

•

Οι μελετητές θα έχουν στη διάθεσή τους υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση
των ερευνητικών τους αναγκών, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων ανάλυσης κεραμικής και
βιοαρχαιολογικών ερευνών

•

Οι σύγχρονες προδιαγραφές των υποδομών θα διασφαλίσουν εφεξής συνθήκες κατάλληλης
φύλαξης και προστασίας των αρχιτεκτονικών μελών, των κεραμικών και των βιοαρχαιολογικών
ευρημάτων από τις ανασκαφές της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Κνωσό

•

Οι συλλογές του «Μουσείου» θα ψηφιοποιηθούν και θα είναι διαθέσιμες στους μελετητές μέσω
του διαδικτύου

•

Στο ανακαινισμένο Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού θα οργανώνονται συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις,
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις με στόχο το διάλογο της ακαδημαϊκής κοινότητας και
της τοπικής κοινωνίας με την 9000 χρόνων ιστορία της Κνωσού

Η αρχική μελέτη της Βρετανικής Σχολής έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Οι
συμπληρωματικές μελέτες που εκπονήθηκαν από τον καθηγητή κ. Νίκο Σκουτέλη (Πολυτεχνείο Κρήτης)
και τους συνεργάτες του έχουν εγκριθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και αναμένεται,
μέχρι τα μέσα του 2021, η άδεια από την Πολεοδομία Ηρακλείου.

«

Το Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού μου έδωσε τη δυνατότητα να λάβω
μέρος σε ανασκαφικές έρευνες στην Κρήτη ως μεταπτυχιακός φοιτητής
και έκτοτε υπήρξε για μένα ένας ιδανικός χώρος έρευνας. Οι συλλογές του
επιτρέπουν στον ερευνητή να συγκρίνει τα πρόσφατα ευρήματα με τις
δημοσιευμένες στρωματογραφικές κεραμικές αποθέσεις. Εμβάθυνα
τις γνώσεις μου σχετικά με τη Μινωική αρχαιολογία και κεραμική, εμπειρία
η οποία αναμφίβολα βοήθησε στη μετέπειτα επαγγελματική μου εξέλιξη:
έγινα επιμελητής των συλλογών της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο στο
Βρετανικό Μουσείο και τώρα στο Ashmolean. Ευελπιστώ πως και άλλοι
ερευνητές θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται των εγκαταστάσεων της
Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Κνωσό, όπως εγώ

»

Andrew Shapland
Sir Arthur Evans Curator of
Bronze Age and Classical Greece,
Ashmolean Museum,
University of Oxford

Το όραμά μας
Το Πρόγραμμα Κνωσός 2025 θα προωθήσει τη μελέτη της Κνωσού, από τη Νεολιθική εποχή μέχρι
τους βυζαντινούς χρόνους, και θα εμφυσήσει ζωή στη θέση για το ευρύ κοινό.
Οι κύριοι άξονες του προγράμματος είναι:

Ανασκαφική έρευνα:

σχεδιασμός ερευνητικής στρατηγικής για την αρχαιολογική έρευνα
στην Κνωσό και την περιφέρειά της με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατων ανασκαφών. Οι
σύγχρονες υποδομές που θα διαθέτει το Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού θα αξιοποιούνται στο
έπακρο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα ερευνητικά προγράμματα να εμβαθύνουν και να
κατανοήσουν την ιστορία της περιοχής.

Δημοσιεύσεις: Το ερευνητικό έργο της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Κρήτη και ιδιαίτερα
στην Κνωσό έχει αποδώσει μακρά σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων. Τα επόμενα 2-5 χρόνια
θα δημοσιευτούν παλιές μελέτες, καθώς και τα αποτελέσματα πρόσφατων προγραμμάτων,
όπως το Knossos Urban Landscape Project, ενώ πρόσφατα δημοσιεύτηκε η μνημειακή μελέτη
του S. Hood για τα κνωσιακά τεκτονικά σημεία. Τα μελλοντικά προγράμματα μελέτης και
δημοσιεύσης θα επωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στις συλλογές του ανακαινισμένου
«Στρωματογραφικού Μουσείου Κνωσού», διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα των ερευνών τους
θα γίνονται άμεσα διαθέσιμα, τόσο σε έντυπη, όσο και ηλεκτρονική μορφή, στους ερευνητές αλλά
και στο ευρύ κοινό.
Επαγγελματική κατάρτιση:

Ανάπτυξη του υφιστάμενου και εξαιρετικά επιτυχημένου
μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την κεραμική των προϊστορικών, ελληνικών
και ρωμαϊκών χρόνων. Επίσης, θα προσφέρονται επιπλέον ευκαιρίες επιστημονικής κατάρτισης για
φοιτητές και επαγγελματίες, με παράλληλη ενίσχυση του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο
Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού. Νέα ερευνητικά προγράμματα θα παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση
βάσει πρακτικής σε νέες γενιές αρχαιολόγων, ειδικών σε μουσεία και αρχειοθέτες.

Εκδηλώσεις:

Η Κνωσός θα ξαναζωντανέψει για το επιστημονικό και τοπικό κοινό της Κρήτης
και πέραν αυτής, με τη συνέχιση και επέκταση του τρέχοντος κύκλου διαλέξεων και εκδηλώσεων,
καθώς και με τακτικά επιστημονικά συνέδρια πάνω σε θέματα-κλειδιά της ιστορίας της Κρήτης και
της ανατολικής Μεσογείου. Μέσω των εκδηλώσεων αυτών αποσκοπούμε στο να προσεγγίσουμε
ένα νέο κοινό και να ενθαρρύνουμε τη διεπιστημονική συμμετοχή.

το «Στρωματογραφικό Μουσείο Κνωσού» το 1981, όταν
«ήτανΠρωτογνώρισα
η βάση των ανασκαφών στην Κνωσό, στις οποίες έλαβα μέρος ως

ερευνητής φοιτητής. Όσο ωρίμαζα ως επιστήμονας, άρχισα να εκτιμώ όλο
και περισσότερο τη σχεδόν θρυλική του φήμη: όχι μόνο ως πυρήνα για το
ανασκαφικό έργο της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, αλλά και ως συλλογή υλικών
τεκμηρίων της ιστορίας 9000 ετών της Κνωσού. Σχεδόν 40 χρόνια αργότερα,
πιστεύω πως κατανοώ ακόμη καλύτερα την αξία του «Στρωματογραφικού
Μουσείου Κνωσού» ως μέρους του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού: τόσο ως
βάση, όσο ως κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης που συνεχίζει να ελκύει γενεές
επιστημόνων, φοιτητών και άλλων ανθρώπων — όλους όσους ενδιαφέρονται
για τη βαθιά ιστορία της ανθρωπότητας

»

Professor John Bennet FSA, Διευθυντής Βρετανικής Σχολής Αθηνών

Πως μπορείτε να βοηθήσετε
Το Πρόγραμμα Κνωσός 2025 προσφέρει μια μοναδική και συναρπαστική ευκαιρία να υποστηρίξετε
την αρχαιολογική έρευνα στην Κνωσό κατά τον 21ο αιώνα. Το σχέδιό μας έχει στόχο την ανακαίνιση του
«Στρωματογραφικού Μουσείου Κνωσού» και τον εξοπλισμό του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής
Σχολής Αθηνών τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα έρευνας και αποθήκευσης. Το συνολικό κόστος του έργου
εκτιμάται στα £2 εκατομμύρια.
Όλοι οι χορηγοί του Προγράμματος Κνωσός 2025 θα αναγραφούν σε αναμνηστική στήλη που θα αναρτηθεί στο
Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού μετά την ολοκλήρωσή του. Oι χορηγοί θα αναφέρονται επίσης στην ιστοσελίδα μας
και σε δημοσιεύσεις.
Οι μεγάλοι χορηγοί, περιλαμβανόμενων των καταπιστευμάτων και των ιδρυμάτων, θα λάβουν την ακόλουθη
αναγνώριση:
Μεγάλοι Χορηγοί: £100.000 και άνω
Εταίροι Χορηγοί: £50.000 – £99.999
Υποστηρικτές Χορηγοί: £10.000 – £49.999
Όμιλος Sir Arthur Evans: £2.500 – £9.999

Προνόμια
Τα προνόμια των μεγάλων χορηγών του Προγράμματος Κνωσός 2025 συμπεριλαμβάνουν:

•
•
•

Δυνατότητα οργάνωσης ιδιωτικών δείπνων στο Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού
Αποκλειστικές ξεναγήσεις στο ερευνητικό κέντρο και στο Ανάκτορο της Κνωσού από τον Διευθυντή
της Βρετανικής Σχολής και τον Επιμελητή Κνωσού
Αντίτυπα των τελευταίων δημοσιεύσεων σχετικά με το ερευνητικό έργο της Βρετανικής Σχολής
Αθηνών στην Κρήτη

Ονοματοδοσία αιθουσών
Οι Μεγάλοι Χορηγοί θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν επιπλέον αναγνώριση της προσφοράς τους με την
ονοματοδοσία χώρων του ανακαινισμένου «Στρωματογραφικού Μουσείου Κνωσού». Για περισσότερες
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή, Professor John Bennet: director@bsa.ac.uk

« Το Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού και το Στρωματογραφικό του Μουσείο είναι κέντρα μελέτης

παγκόσμιας εμβέλειας για τη βιοαρχαιολογική έρευνα που επικεντρώνεται στην οικονομία της αρχαίας
Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής της. Έχουν υποστηρίξει βιοαρχαιολογικά ερευνητικά προγράμματα
υψηλών προδιαγραφών που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να υπάρξουν, καθιστώντας την Κνωσό ένα
παγκοσμίως πρωτοποριακό κέντρο μελέτης για τη διαχρονική θεώρηση των αγροτικών καλλιεργειών
και της οικονομίας. Οι δυνατότητες που μου δόθηκαν στο Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού διαμόρφωσαν
την εξέλιξη της δικής μου επαγγελματικής σταδιοδρομίας, καθώς μου ανατέθηκε ένα μεγάλο
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και εξελίχθηκα στη βαθμίδα
της Καθηγήτριας

»

Amy Bogaard
Professor of Neolithic and Bronze Age Archaeology,
University of Oxford

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το Πρόγραμμα Κνωσός 2025:

Για ξενάγηση στο Ερευνητικό Κέντρο
Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών:

Professor John Bennet
Διευθυντής
Βρετανική Σχολή Αθηνών
Σουηδίας 52
10676 Αθήνα

Δρ Κωστής Χρηστάκης
Επιμελητής Κνωσού
Βρετανική Σχολή Αθηνών
Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού
Βίλα Αριάδνη, Κνωσός
71409 Ηράκλειο

Email: director@bsa.ac.uk
Tηλ: +30 211 1022 800

Email: knossoscurator@bsa.ac.uk
Tηλ: +30 281 023 1993

Για να κάνετε δωρεά στο Πρόγραμμα Κνωσός 2025:
Dr Nicholas Salmon
Development Officer
British School at Athens
10 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AH
Email: bsadevelopment@britac.ac.uk
Tηλ: +44 207 969 5282
Οι δωρεές από φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου είναι συνήθως επιλέξιμες για φορολογική
ελάφρυνση Gift Aid. Δωρεές είναι επίσης δυνατές σε ευρώ και σε δολάρια. Οι υποστηρικτές μας με έδρα
στις ΗΠΑ μπορούν να κάνουν δωρεές με φορολογικά αποδοτικό τρόπο μέσω του Ιδρύματος της Βρετανικής
Σχολής Αθηνών (BSA Foundation).
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1. «Στρωματογραφικό Μουσείο Κνωσού»
(αρχιτεκτονική αποτύπωση)
2. Αποθήκη Εργαλείων και Πίθων
3. Αποθήκη Φορτέτσας
4. Συλλογές Αρχιτεκτονικών Μελών
5. Ανεξερεύνητη Οικία και Μικρό Ανάκτορο
6. Βίλα Αριάδνη
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Βίλα Αριάδνη
Κνωσός
71409 Ηράκλειο

Σουηδίας 52
Κολωνάκι
10676 Αθήνα

10 Carlton House Terrace
London
SW1Y 5AH

Η Βρετανική Σχολή Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα εγγεγραμμένο
στο μητρώο Αγγλίας και Ουαλίας (αρ. 208673)
www.bsa.ac.uk

