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Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας. Γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης. Σπούδασε στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με καθηγητές τον Μ. Ανδρόνικο και τον
Γ. ∆εσπίνη, και έλαβε το πτυχίο του με άριστα. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βόννη
(Γερμανία). Το 1982 του απονεμήθηκε ∆ιδακτορικό ∆ίπλωμα από το ΑΠΘ, με άριστα.
Εξελέγη λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1984,
Επίκουρος Καθηγητής το 1987, Αναπληρωτής Καθηγητής το 1990 και Τακτικός Καθηγητής
το 1994, Συνδιευθυντής από το 1990 και ∆ιευθυντής από το 2005 του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος «Αρχαίος Κόσμος», Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας
(1991-93) και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής (1993-1996). Έχει ανασκάψει στη
Βεργίνα, τους Φιλίππους, τη Χαλκιδική, τη Ρόδο, την Ελεύθερνα κ.α.
Έχει διδάξει, ξεναγήσει και εκπαιδεύσει εκατοντάδες φοιτητών σε αρχαιολογικούς χώρους
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (στη Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή κυρίως) και σε
ανασκαφές (στην Ελεύθερνα της Κρήτης κυρίως, αλλά και στη Ρόδο, τη ∆ήλο κ.α.). Έχει
λάβει μέρος σε δεκάδες διεθνή και τοπικά συνέδρια και έχει κάνει διαλέξεις σε δεκάδες
πανεπιστήμια, μουσεία και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συγγράψει,
επιμεληθεί, δημιουργήσει πλήθος βιβλίων και καταλόγων εκθέσεων, καθώς και άρθρων
στην ελληνική, την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα. Τακτικό μέλος του ΚΑΣ, υπήρξε
εμπνευστής και δημιουργός του Αρχαιολογικού Πάρκου και του Μουσείου Αρχαίας
Ελεύθερνας. ∆ιευθυντής από το 1996 του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, έχει οργανώσει
δεκάδες αρχαιολογικών και άλλων εκθέσεων στην Αθήνα, την Κρήτη και το εξωτερικό
(Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Πεκίνο κ.α.). Έχει ανακηρυχθεί αντεπιστέλλον μέλος του
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (1992), επίτιμος δημότης Ελεύθερνας (1995) και
Αρχαίας Ελεύθερνας (2005), ∆ιοικητής της Λεγεώνας της Τιμής της Ισπανίας (2019).
Έχει τιμηθεί με το Ασημένιο Μετάλλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994), τον Μεγαλόσταυρο
του Ταξιάρχη της Τιμής (Commendatore) από τον Πρόεδρο της Ιταλικής ∆ημοκρατίας (2008),
το Βραβείο Τουρισμού για την Κρήτη (2015), τον Μεγαλόσταυρο του Ταξιάρχη της Τιμής από
τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ημοκρατίας (2016), το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής
∆ιδασκαλίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (2016), το Βραβείο Ρεθυμνίων (2018) και το
Βραβείο Πολιτισμού «Μαριάννα Βαρδινογιάννη» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής
∆ημοκρατίας (2018).

