
«Έφυγε» ο κορυφαίος αρχαιολόγος Γιάννης Σακελλαράκης - ΕΡΤonline Ειδήσεις
Παρασκευη, 29 10 2010 20:26 - 

Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αρχαιολογίας και γενικότερα του
πνευματικού κόσμου της χώρας, ο Γιάννης Σακελλαράκης έφυγε χθες Πέμπτη από τη ζωή
σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω ένα εξαίρετο έργο. Ο Γιάννης Σακελλαράκης κηδεύτηκε
ήδη, ανήμερα του θανάτου του, στην Αθήνα.      

  

Αν και μη Κρητικός στην καταγωγή, είχε συνδέσει την επιστημονική του και όχι μόνο ζωή με
τις ανασκαφές στην Κρήτη ενώ υπήρξε και διευθυντής του αρχαιολογικού Μουσείου
Ηρακλείου.

  

Ο Γιάννης Σακελλαράκης υπήρξε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και μέλος
της ελληνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας από το 1963. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Πήρε
πτυχίο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε σε
πολλά μέρη της Ελλάδας, στην Κρήτη, στο Μουσείο Ηρακλείου, αρχικά ως επιμελητής
(1963-1968) κι αργότερα ως διευθυντής του (1980-1987) και στην Αθήνα ως επιμελητής και
έφορος των Προϊστορικών Συλλόγων (1970-1980) και υποδιευθυντής (1987-1994) του
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Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

  

Ανέσκαψε στις Αρχάνες, μαζί με τη σύζυγο του Έφη Σακελλαράκη, καθώς και στο Ιδαίο
Άντρο και τελευταία στα Κύθηρα και ανακάλυψε την Ζώμινθο.

  

Δίδαξε στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Αμβούργου και Χαϊδελβέργης και δημοσίευσε πολλά
βιβλία και άρθρα, κυρίως για τους πρώιμους πολιτισμούς του Αιγαίου. Έδωσε πολλές
δεκάδες διαλέξεις σ' όλο τον κόσμο και έλαβε μέρος σε πλήθος συνέδρια και συμπόσια.
Υπήρξε μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών σωματείων.

  

Βραβεύθηκε μαζί με την Έφη Σακελλαράκη από την Ακαδημία Αθηνών και τιμήθηκε με το
χρυσό μετάλλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τον Ιανουάριο του 2004 τιμήθηκε από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το χρυσό σταυρό του Τάγματος της Τιμής.

  

 ΑΠΕ
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Eκτύπωση

Απεβίωσε ο αρχαιολόγος Γιάννης Σακελλαράκης
Μια από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες της αρχαιολογίας και γενικότερα του πνευµατικού
κόσµου της χώρας, ο Γιάννης Σακελλαράκης έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας
πίσω ένα εξαίρετο έργο. Ο Γιάννης Σακελλαράκης κηδεύτηκε ήδη, ανήµερα του θανάτου του, στην
Αθήνα.

Αν και µη Κρητικός στην καταγωγή, είχε συνδέσει την επιστηµονική του και όχι µόνο ζωή µε τις
ανασκαφές στην Κρήτη ενώ υπήρξε και διευθυντής του αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

Ο Γιάννης Σακελλαράκης υπήρξε διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης και µέλος της
ελληνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας από το 1963. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Πήρε πτυχίο από
το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Υπηρέτησε σε πολλά µέρη της
Ελλάδας, στην Κρήτη, στο Μουσείο Ηρακλείου, αρχικά ως επιµελητής (1963-1968) κι αργότερα ως
διευθυντής του (1980-1987) και στην Αθήνα ως επιµελητής και έφορος των Προϊστορικών Συλλόγων
(1970-1980) και υποδιευθυντής (1987-1994) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Ανέσκαψε στις Αρχάνες, µαζί µε τη σύζυγο του Έφη Σακελλαράκη, καθώς και στο Ιδαίο Άντρο και
τελευταία στα Κύθηρα και ανακάλυψε την Ζώµινθο.

∆ίδαξε στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Αµβούργου και Χαϊδελβέργης και δηµοσίευσε πολλά βιβλία και
άρθρα, κυρίως για τους πρώιµους πολιτισµούς του Αιγαίου. Έδωσε πολλές δεκάδες διαλέξεις σ' όλο
τον κόσµο και έλαβε µέρος σε πλήθος συνέδρια και συµπόσια. Υπήρξε µέλος πολλών ελληνικών και
ξένων επιστηµονικών σωµατείων.

Βραβεύθηκε µαζί µε την Έφη Σακελλαράκη από την Ακαδηµία Αθηνών και τιµήθηκε µε το χρυσό
µετάλλιο του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τον Ιανουάριο του 2004 τιµήθηκε από τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας µε το χρυσό σταυρό του Τάγµατος της Τιµής.
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Επιστροφή

Ηλεκτρονική Έκδοση
enet.gr, 19:52 Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Στην Αθήνα τελέστηκε σήµερα η κηδεία του αρχαιολόγου Γιάννη Σακελλαράκη που πέθανε εχθές σε ηλικία 74 ετών.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Αποφοίτησε από το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Υπηρέτησε σε πολλά µέρη της Ελλάδας, στην Κρήτη, στο Μουσείο Ηρακλείου, αρχικά ως επιµελητής (1963-1968) κι
αργότερα ως διευθυντής του (1980-1987) και στην Αθήνα ως επιµελητής και έφορος των Προϊστορικών Συλλόγων
(1970-1980) και υποδιευθυντής (1987-1994) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Υπήρξε διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης και µέλος της ελληνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας από το 1963.
Πραγµατοποίησε ανασκαφές στις Αρχάνες, µαζί µε τη σύζυγο του Έφη Σακελλαράκη, στο Ιδαίο Άντρο και στα Κύθηρα,
όπου ανακάλυψε την Ζώµινθο.

∆ηµοσίευσε πολλά βιβλία και άρθρα, κυρίως για τους πρώιµους πολιτισµούς του Αιγαίου.

Βραβεύθηκε µαζί µε την Έφη Σακελλαράκη από την Ακαδηµία Αθηνών και τιµήθηκε µε το χρυσό µετάλλιο του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Τον Ιανουάριο του 2004 τιµήθηκε από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µε το χρυσό σταυρό του Τάγµατος της Τιµής.
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