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τον Αρχαιολογικό Πάρκο Κόμμου 

Διατήρηση, Εκπαίδευση και Δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στην λλάδα 
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Ο Κόμμος ήταν μια κατοικημένη περιοχή εδώ και 2000 χρόνια η οποία 

περιλαμβάνει μια μινωική Emporium και ήταν μια πόλη με λιμάνι με ιερό ναό 

ύστερης ελληνιστικής περιόδου. Αυτός ο αρχαιολογικός χώρος δίπλα στην 

παραλία και τη θάλασσα ανασκάφηκε από τους καθηγητές Ιωσήφ και η 

Μαρία Shaw του Πανεπιστημίου του Τορόντο από το 1976 έως το 2006. 

Βρίσκεται στη νότια ακτή της Κρήτης , θεωρείται από τους μελετητές ως 

λιμάνι της Μινωικής Φαιστού και της Αγίας Τριάδας. Η εκτεταμένη έρευνα 

και η δημοσίευση έχει δημιουργήσει σημαντική συμβολή στο σώμα των 

γνώσεων για την εποχή του Χαλκού και του Σιδήρου σε μελέτες της 

Ανατολικής Μεσογείου. Οι Μαρία και Ιωσήφ Shaw έλαβαν βραβείο, το Χρυσό 

Μετάλλιο 2006 αναγνωρισμένου κύρους για Διακεκριμένο Αρχαιολογικό 

Επίτευγμα από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής. 

 

Ένα σχέδιο διατήρησης και ανάπτυξης δημιουργήθηκε από τον Ιωσήφ Shaw 

και Τζέιμς Στρατή το 1998 και το Conservancy Κόμμου ιδρύθηκε ως μη 

κερδοσκοπική οργάνωση το 2007. Η οργανωτική αποστολή είναι 

επικεντρωμένη τόσο στην διατήρηση όσο και στην εκπαιδευτική προβολής 

για τον αρχαιολογικό χώρο του Κόμμου. 

 

Ο Τζέιμς Στρατής έχει δουλέψει με την Ιστορική Κοινωνία Κολοράντο για 27 

χρόνια ως διευθυντής των Γενικών Υπηρεσιών, τον Κρατικό Ιστορικό 

Αρχιτέκτονα και στην Κρατική Διεύθυνση Διατήρησης του Ταμείου Ιστορικών 

Έργων. Το έργο του ως διαχειριστής ανάπτυξης και κατασκευής του 

σιδηροδρομικού πάρκου Georgetown Loop και τα έργα διατήρησης της 

Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο 

Mesa Verde, την Δασική Υπηρεσία ΗΠΑ στον αρχαιολογικό πάρκο Chimney 

Rock/Εθνικό Μνημείο και το Προεδρείο της Διοίκησης των Φαραγγιών των 

Αρχαίων, ενημερώνουν τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του για το  

Conservancy Κόμμου. 

 

Η δημιουργία θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τον προγραμματισμό 

διατήρησης και φυσικής συντήρησης συνέχισαν από τη διακοπή της 

ανασκαφής το 2006 μέχρι σήμερα. Η παρουσίαση διάρκειας τριάντα λεπτών 

παρέχει μια επισκόπηση του πλαισίου της ανασκαφής του Κρητικού χώρου 

και τον σχεδιασμό του αρχαιολογικού πάρκου, και περιλαμβάνει πρόσφατη 

συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστήμιου του Κολοράντο για τη δημιουργία εικονικών 

αναπαραστάσεων μερικών από των κτιρίων και της συνολικής ανασκαφής 

στον Κόμμο. 

 

Η παρουσίαση θα γίνει στα Αγγλικα και στα Ελληνικά 

 

 


