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Κωνσταντίνος Σ. Γιαννακός Ο Κωνσταντίνος Σ. Γιαννακός είναι Πο-
λιτικός Μηχανικός διπλωματούχος του 
ΕΜΠ και με διδακτορικό από το ΑΠΘ. Έχει 
εκλεγεί Εταίρος της Αμερικανικής Ένω-
σης Πολιτικών Μηχανικών (ASCE), είναι 
μέλος των επιτροπών AR050 και AR060 
του TRB, το οποίο είναι μέλος των Ακα-
δημιών Επιστημών των ΗΠΑ, και μέλος 
πολλών ελληνικών και διεθνών ενώσε-
ων και οργανισμών του τομέα του. Έχει 
μακρόχρονη εμπειρία στην έρευνα, στο 
γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μη-
χανικού, με πολυάριθμες δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Είναι 
μέλος εκδοτικών ομάδων, εκδότης και 
κριτής σε αρκετά διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά και έχει βραβευθεί δύο φορές 
ως «διακεκριμένος κριτής» του Journal 
of Transportation Engineering της ASCE, 
για τα έτη 2011 και 2012. Έχει διδάξει 
ως επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας (2008-2014) και είναι 
συνδιδάσκων στο Διατμηματικό Μετα-
πτυχιακό Πρόγραμμα στις Μεταφορές 
του ΑΠΘ (2002-σήμερα). Είναι μέλος 
της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνι-
κής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ) και του Αιγέα, 
Εταιρείας Αιγαιακής Προϊστορίας, έχει 
ασχοληθεί με την εποχή των Μυκηναί-
ων Ελλήνων, των 15ου και 14ου αιώνων 
π.Χ., και έχει παρουσιάσει άρθρα του 
σε διεθνή αρχαιολογικά συνέδρια και 
περιοδικά. Το βιβλίο του Aegean Type 
Sword and Finds at Hattuša –Technology, 
Sources and dating of Trojan War, δημο-
σιεύθηκε το 2012, από τον εκδοτικό οίκο 
LAP στη Γερμανία.
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Άρθρα του σε επιστημονικά περιοδικά 
και συνέδρια, υπάρχουν στον ιστότοπο: 
http://giannakoskonstantinos.com/wp.

Υ πάρχει κάποιος πυρήνας ιστορικών γεγονότων, από την ύστερη Εποχή
του Χαλκού, στην περιγραφή του Τρωικού Πολέμου, που μας μεταφέ-

ρουν οι πηγές, τα Ομηρικά Έπη και η αρχαία Ελληνική Γραμματεία; Αν ναι, 
πως θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε αυτόν τον πυρήνα, από τις ποιητικές 
μυθοπλασίες, ιχνηλατώντας τα τεκμήρια, που βρίσκονται στις αρχαιολογικές 
μαρτυρίες;

Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες από όλον τον τότε γνωστό κόσμο, δηλαδή τα 
ευρήματα και τα κείμενα των αρχείων που αναγνώσθηκαν, από τη Χαττούσα, 
την Αίγυπτο και τις πινακίδες Γραμμικής Β, μπορούν να μας δώσουν στοιχεία; 
Υπάρχει σχέση και σύνδεση των ευρημάτων από την Κύπρο και την Εγγύς 
Ανατολή αλλά και των κειμένων, που αναφέρονται στην Κύπρο, με τα υπόλοι-
πα τεκμήρια; Μήπως αυτά τα στοιχεία ανακαλούν στη μνήμη μας περιγραφές 
από την αρχαία Ελληνική Γραμματεία; 

Πόσα είναι και πότε χρονολογούνται τα στρώματα καταστροφών της  
Τροί ας, της ύστερης Εποχής του Χαλκού, που ήλθαν στο φως από τους αρχαι-
ολόγους που την ανέσκαψαν; Πως εντάσσονται αυτές οι χρονολογήσεις στο 
πλαίσιο, που προκύπτει από τα υπόλοιπα αρχαιολογικά ευρήματα;

Διέθεταν οι Μυκηναίοι Έλληνες, της ύστερης Εποχής του Χαλκού, τα χα-
ρακτηριστικά μιας «μεγάλης δύναμης», όπως το Βασίλειο του Χάττι και η 
Αίγυπτος, και πότε χρονολογικά ήσαν σε θέση να αναλάβουν μια γιγαντιαία 
εκστρατεία εναντίον της Τροίας; Με δεδομένο ότι –σε όλες τις εποχές– όσες 
χώρες διέθεταν τα χαρακτηριστικά μιας «μεγάλης δύναμης» –στρατιωτική 
ισχύ, συγκέντρωση πλούτου και ανάπτυξη οικονομικής δύναμης–, ταυτόχρονα 
προέβαιναν και σε κατασκευή μνημειακού τύπου μεγάλης κλίμακας έργων, 
αναπτύσσοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία και τεχνολογία, διέθεταν οι Μυ-
κηναίοι Έλληνες αυτά τα χαρακτηριστικά; Τι τεκμηριώνεται από τις αρχαιο-
λογικές μαρτυρίες; Υπάρχουν καταγραφές, στα αρχαιολογικά ευρήματα, για 
εκστρατείες των Αχχιγιάβα/Αχαιών ή/και των Ντανάγια/Δαναών εναντίον 
του Χάττι και της Αιγύπτου, των δύο «υπερδυνάμεων» της εποχής; 
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