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Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Δρ. Γεώργιος Σκούρας γεννήθηκε στην Καλαμάτα
την εβδόμη Εκατομβαιώνα ισταμένου, στο δεύτερο
έτος της 681ης Ολυμπιάδας. Πήγε σχολείο Δημοτικό –
Γυμνάσιο στην Αθήνα (Πλάκα) και σπούδασε Φυσική
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Περάτωσε τις
μεταπτυχιακές σπουδές του στην περιβαλλοντική
εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg,
Mainz της Γερμανίας. Αποφοίτησε από τη Σχολή
Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(Σ.Ε.Λ.Μ.Ε) και ολοκλήρωσε την Διδακτορική του
διατριβή στην Κοινωνιολογία. Έγραφε και μιλούσε
Γερμανικά, Αγγλικά, Ρωσικά και Ελληνικά
Υπήρξε για πολλά χρόνια Προϊστάμενος του Γραφείου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας
και Διευθυντής στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Καλαμάτας.
Δίδαξε: Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Λύκεια της
Μεσσηνίας, Lyceum Wiesbaden της Γερμανίας, Τ.Ε.Ι
Καλαμάτας, Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα,
Ίδρυμα Διαρκούς επιμόρφωσης Ενηλίκων, στο ΙΔΕΚΕ,
στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στο ΕΚΕΠΙΣ και σε
πολλά άλλα επιμορφωτικά κέντρα.

Συντηρεί τις ιστοσελίδες:

Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστημονικά
περιοδικά και τον τύπο σχετικά με το περιβάλλον,
την Κοινωνιολογία της Αρχαιότητας και το εντροπικό
κόστος στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

ΒΙΟΠΟΙΚΗΛΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
https://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/

Έχει πάρει μέρος σε πολλά διεθνή και πανελλαδικά
συνέδρια όπου έχει παρουσιάσει πολλές εισηγήσεις
σχετικές με την προστασία του ανθρωπογενούς
και του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, έχει
υποστηρίξει πολλές υποθέσεις στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής αρχαιολογίας.

ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
http://gidoboskos.blogspot.gr/
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ – ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΑΝΘΕΙΑΣ
https://arxaiathouria.wordpress.com/

Νέος περπατούσε στους Αέρηδες και στο Σαϊτάν
Παζάρ. Στα πάρεργά του ασχολήθηκε με την
εντροπία και την ζωή, την τάξη και την αταξία στο
μέτρο του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί
να τεκμηριώσει τους λόγους μείωσης της εντροπίας
στην ευρύτερη περιοχή της Μυκηναϊκής Άνθειας –
Αρχαίας Θουρίας στο πλαίσιο της Κοινωνιολογίας
της Αρχαιότητας.

Νόμισματα Αρχαίας Θουρίας
Κύπρος
Dea Cypria – Dea Syria
Η περιοχή της Μυκηναϊκής Άνθειας - Αρχαίας Θουρίας
βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του Δυτικού
Ταϋγέτου και του ποταμού Παμίσου και περιλαμβάνει
το πιο εύφορο μέρος της Μεσσηνιακής πεδιάδας όπου
σήμερα βρίσκονται τα χωριά: Άγιος Φλώρος, Άγιος
Κωνσταντίνος, Άγριλος, Αιθαία, Αλώνια, Άμμος, Άμφεια,
Ανεμόμυλος, Άνθεια, Αντικάλαμος, Αίπεια, Αριοχώρι,
Άρις, Αρφαρά, Ασπροπουλιά, Βελανιδιά, Βρομόβρυση,
Θουρία, Καλάμι, Μικρομάνι, Πήδημα, Πλατύ, Πολιανή,
Σπερχογεία, Σταματινό.

πλοίο. Επιπρόσθετα, η κοπή των νομισμάτων του
Νομισματοκοπείου Θουρίας είχε άμεση εξάρτηση από
τον χαλκό που κύρια πηγή του ήταν η Κύπρος.
Ο εισηγητής Δρ. Γιώργος Σκούρας θα προσπαθήσει να
παρουσιάσει όλα τα νομίσματα του Νομισματοκοπείου
της Αρχαίας Θουρίας και να συνδέσει τα περισσότερα
απ’ αυτά στο πλαίσιο της αρχαιοκοινωνιολογίας, με τον
μοναδικό και μεγαλοπρεπή Ναό της Συρίας Θεάς, την
άνθιση του εμπορίου στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και την καθοριστική σχέση της Κύπρου
με τα παραπάνω και με τους κατοίκους της Αρχαίας
Θουρίας.

Η ιδιαίτερα εύφορη περιοχή της Μυκηναϊκής Άνθειας Αρχαίας Θουρίας είχε ενώσει περιοδικά την τύχη της
με την Σπάρτη κυρίως και τη Μεσσηνία δευτερευόντως.
Και στις δύο περιπτώσεις οι κάτοικοί της ήταν κατά
τον Όμηρο «πολύρρηνες και πολυβούται», γι’ αυτό το
Νομισματοκοπείο Θουρίας μπόρεσε να «κόψει» 40
σειρές διαφορετικών νομισμάτων από τον 2ο π.Χ. αιώνα
μέχρι τον 3ο μ.Χ.
Την ίδια περίοδο της ευρείας κυκλοφορίας των
νομισμάτων στην περιοχή υπήρχε ιερό και
μεγαλοπρεπής ναός της Σύριας Θεάς (Dea Cypria –
Dea Syria), ο περίβολος του οποίου αποτελούσε χώρο
συνάθροισης των κατοίκων (εμπόριο, συνελεύσεις,
δικαστήρια κλπ), χώρο ανακοινώσεων της εξουσίας και
ανάρτησης των αποφάσεων των δικαστηρίων. Πρέπει
να σημειωθεί ότι ο μεγαλοπρεπής ναός της Σύριας Θεάς
στην Αρχαία Θουρία ήταν ο μοναδικός στην Ελλάδα
κατά τον Παυσανία.
Ο κύριος όγκος των νομισμάτων της παραπάνω
περιόδου βρέθηκε στις όχθες του ποταμού
Ευφράτη, στις πόλεις Δούρα Ευρωπός, Ζεύγμα και
Ιεράπολις, σύμφωνα με σχετικές ανασκαφές πολλών
Πανεπιστημίων. Αυτό αποτελεί απόδειξη της ύπαρξης
και κυρίως (λόγω του μεγάλου όγκου των νομισμάτων
που βρέθηκαν) της έντονης δραστηριότητας των
κατοίκων της Αρχαίας Θουρίας στην ευρύτερη περιοχή.
Αποφασιστικό και μονοσήμαντο ρόλο για τα παραπάνω
έπαιξε το Κοινόν των Κυπρίων που εκείνη την εποχή
είχε τη δυνατότητα και την αυτάρκεια να κατασκευάσει,
να επισκευάσει και να εφοδιάσει οποιοδήποτε

Dea Cypria - Dea Syria
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