
 
 

 
Ηistorical change in the ancient Aegean:  

Συνέδριο προς τιμήν του John Kenyon Davies (16-18 Oκτωβρίου 2020) 
 
Στη μακρόχρονη ακαδημαϊκή του πορεία ο Kαθηγητής J. K. Davies συνέβαλε καθοριστικά 
στη μελέτη της αρχαϊκής, της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου. Ομολογουμένως 
ελάχιστων ιστορικών το έργο διαμόρφωσε τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουμε 
και τις τρεις παραπάνω περιόδους της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας, όπως αυτό του Davies. 
Ωστόσο, η συμβολή του ξεχωρίζει όχι μόνο εξαιτίας του ιδιαίτερα εκτενούς χρονικού της 
εύρους, αλλά και για τη θεματική της ποικιλία. Οι συμβολές του συγκεκριμένου ερευνητή στη 
μελέτη της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, της ιστορίας των θεσμών, της ιστορίας της 
πολιτικής, της κρατικής διαμόρφωσης  και του πολέμου, στη θρησκευτική και πολιτισμική 
ιστορία, στην επιγραφική και στη μελέτη των αρχαίων κειμένων, είναι αναμφισβήτητα 
μείζονος σημασίας. Προκειμένου να τιμήσουν τον καθηγητή Davies για τη συμβολή του στη 
μελέτη της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών συνδιοργανώνουν ένα διεθνές συνέδριο που επενδύει στο έργο του 
Davies, προκειμένου να διερευνηθεί ένα μείζον ζήτημα της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας: αυτό 
της ιστορικής αλλαγής στις πολυσχιδείς εκφάνσεις της. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές 
καλούνται να εξετάσουν ποικίλες μορφές ιστορικών μεταβολών (πολιτικών, στρατιωτικών, 
νομικών, θεσμικών, κοινωνικών, οικονομικών, θρησκευτικών, ταυτοτικών), τις 
περιοδοποιήσεις και τα αφηγήματα που σχετίζονται με τις παραπάνω μεταβολές, τις 
μεταβολές στη φύση των πηγών μας και στο πώς αυτές αποτυπώνουν ή αντικατοπτρίζουν  
την ιστορική αλλαγή. Το συνέδριο, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο 
Ρέθυμνο, στις 13-15 Μαρτίου 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών Covid-19 θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας zoom, στις 16-18 Οκτωβρίου 2020. 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ιστοσελίδα του συνεδρίου, 
https://historicalchange.ims.forth.gr/  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο κάνοντας εγγραφή μέσω του 
ακόλουθου συνδέσμου: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AE6yxi3ORYezHosvYyT7lg 
 
 

*** *** *** 
 

Over the course of his long career, J. K. Davies has made a substantial contribution to the 
study of the archaic, classical and Hellenistic periods. There are very few, if any, historians 
whose work has played a major role in configuring how we approach and conceive all three 
major periods of ancient Greek history. But Davies’ work is remarkable not only for its 
chronological range, but also for its thematic diversity. He has made major contributions to 
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the study of social and economic history, institutional history, the history of politics, state-
building and warfare, religious and cultural history, of epigraphy and ancient documents.  
In order to honour Davies for his contribution to the study of ancient Greek history, the 
University of Crete and the Institute for Mediterranean Studies are organising an 
international conference which builds on Davies’ work in order to explore a major aspect of 
ancient Greek history: the issue of historical change in its various facets. Participants will 
explore the various aspects of historical change (political, military, legal, institutional, social, 
economic, religious, identity change), the periodisations and narratives of change, and the 
change in the nature of our sources and how these reflect historical change. 
The conference, which had initially been planned to be held at Rethymno, Crete, on March 
13-15, 2020, will be taking place online, through the platform zoom, on October 16-18, 2020. 
More information, including the programme and the paper abstracts, may be found at the 
conference's webpage: https://historicalchange.ims.forth.gr/ . 
In order to register, please visit: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AE6yxi3ORYezHosvYyT7lg 
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