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‘’Φυςικό και ανκρωπογενζσ τοπίο: Μια αζναθ ςχζςθ’’

Το τοπίο του παρελκόντοσ, χϊροσ δράςθσ και δθμιουργίασ του ανκρϊπου μπορεί
να αναγνωςτεί με τθν ςωςτι διεπιςτθμονικι μεκοδολογικι προςζγγιςθ,
προςφζροντασ πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθν κάκε αρχαιολογικι κζςθ. Μζςα από
τισ ανακοινϊςεισ αρχαιολόγων, γεωλόγων, ιςτορικϊν τθσ τζχνθσ, μουςειολόγων και
άλλων ειδικϊν, αποκαλφπτονται κρυφζσ πτυχζσ του αρχαίου περιβάλλοντοσ.
Θ Θμερίδα αποβλζπει ςτθν επίτευξθ των ακόλουκων ςτόχων:

I.

ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΕΙ
 Τον πλοφτο των πλθροφοριϊν αρχαιολογικισ και περιβαλλοντικισ φφςεωσ
που είναι δυνατόν να αντλθκοφν από τθν μελζτθ και τθν αξιοποίθςθ κάκε
αναςκαφικοφ και αρχαιοπεριβαλλοντικοφ ςτοιχείου και ευριματοσ
 Τθν δυνατότθτα προςεγγίςεωσ και κατανοιςεωσ του περιβάλλοντοσ και του
τοπίου προθγοφμενων εποχϊν μζςω τθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ.
 Τθν χρθςιμοποίθςθ κοινισ ορολογίασ μεταξφ ςυγγενϊν επιςτθμονικϊν
κλάδων τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα
 Τθν ςθμαςία τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ

II.

ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΘΝ ΕΥΚΑΙΙΑ περαιτζρω γνωριμίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ φοιτθτϊν,
καταξιωμζνων επιςτθμόνων, ομάδων και φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςε
τομείσ ςχετικοφσ με το αντικείμενο τθσ Ρεριβαλλοντικισ Αρχαιολογίασ ςτθν
Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.

Θ θμερίδα γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ομάδασ Ρεριβαλλοντικισ
Αρχαιολογίασ του ΕΚΡΑ και του Νομιςματικοφ Μουςείου.
Τθν θμερίδα μποροφν να παρακολουκιςουν όλοι όςοι ζχουν ανάλογο επιςτθμονικό
ενδιαφζρον
αφοφ
δθλϊςουν
ςυμμετοχι
θλεκτρονικά
ςτο
e-mail:
anastasia.schoina91@gmail.com
Οι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ, κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.
Σε όςουσ ενδιαφζρονται παρζχεται βεβαίωςθ ςυμμετοχισ-παρακολοφκθςθσ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAMME
9:00-9:15

Εγγραφζσ

9:15-9:30

Χαιρετιςμοί
Ραρουςίαςθ Ερευνθτικοφ Ρρογράμματοσ Βοιωτικοφ Τοπίου.

9:30-9:45

Δρ Θωμάσ Δοξιάδθσ: Χρόνοσ, χϊροσ, άνκρωποσ: θ ανάγνωςι και θ
διαχείριςθ τθσ δυναμικισ εξζλιξθσ ελλθνικϊν τοπίων - εφαρμοςμζνα
παραδείγματα.

9:45 -10:00

Δρ Μάρλεν Μοφλιου: Μουςεία (πόλεων) και πολιτιςτικά (αςτικά)
τοπία: ςκζψεισ και πρακτικζσ ςε μια εποχι αλλαγϊν.

10:00 -10:15 Dr Jari Pakkanen: Natural and anthropogenic landscapes in the recent
fieldwork projects of the Finnish Institute at Athens.
10:15-10:30

Δρ Δθμιτρθσ Μιχαθλίδθσ και Κακ. Γεϊργιοσ Θεοδϊρου: Το χερςαίο
περιβάλλον τθσ νιςου Τιλου από τα 45 ka BP ζωσ τα 3,5 ka BP.
Συμπεράςματα από τθ μελζτθ παλαιο-ορνικολογικοφ υλικοφ από το
ςπιλαιο Χαρκαδιό.

10:30-10:45

Δρ Λίλιαν Καραλι: Μαρτυρίεσ για το τοπίο: Τα οςτά, τα όςτρεα και
οι καρποί από τθν Αλάςαρνα ςτθν Κϊ.

10:45 -11:00 Συηιτθςθ
11:00-11:30

Διάλειμμα

11:30-11:45

Δρ Χριςτοσ Σερηισ: Αρχαιοελλθνικά θχοτοπία με... χζλυν και αυλό.

11:45-12:00

Dr Winfred van de Put: Almost 50 years of looking at landscape and
culture: Kees Bakhuizen and further.

12:00-12:15

Εφθ Σςϊτα: Γθ και φδωρ. Σθμειϊςεισ ςτθν τοπογραφία τθσ Βοιωτίασ.

12:15-12:30

Δρ Ευρυδίκθ Κεφαλίδου: Οι ςπθλιζσ ςτθν αρχαϊκι και κλαςικι
αττικι αγγειογραφία.

12:30-12:45

Δρ Ζζτα Θεοδωροποφλου: Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεθ᾽, ἄκρον Ἀθηνέων…

12:45 -13:00 Συηιτθςθ
13:00-13:30

Διάλειμμα

13:30-13:45

Δρ Αλεξάνδρα υρογιάννθ: Σκελετικά κατάλοιπα και αναςφνκεςθ
περιβάλλοντοσ: Το παράδειγμα του αρχαίου Ρειραιά.
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13:45-14:00

Δρ Χρφςανκοσ Κανελλόπουλοσ: H πρϊτθ «Mικρι Ρερίοδοσ των
Ραγετϊνων».

14:00-14:15

Δρ Γεϊργιοσ Κακαβάσ: Ρρωτοβυηαντινό ςυγκρότθμα με ψθφιδωτά
δάπεδα ςτθν Αγία Κυριακι παραλίασ Λιβαανάτων. Αρχαιολογικι
αναςκαφι και γεωφυςικι ζρευνα.

14:15-14:30

Δρ Αμαλία Παπαϊωάννου: Καταςκευάηοντασ «φυςικά» τοπία τθν
εποχι του Διαφωτιςμοφ: θ περίπτωςθ του πάρκου τθσ Ermenonville.

14:30-14:45

Πθνελόπθ Κουρκοφτθ, MSc: Μζμνηςο ότι άνθρωποσ εί. Το μνθμείο
ωσ αφορμι για τθν ανάδειξθ και ερμθνεία του πολιτιςτικοφ τοπίου.

14:45-15:00

Συηιτθςθ

ΟΜΙΛΘΤΕΣ :
1. Jari Pakkanen (pakkanen@finninstitute.gr)
2. Winfred van de Put (director@nia.gr)
3. Δοξιάδθσ Θωμάσ (thomas@doxiadisplus.com)
4. Θεοδωροποφλου Ηζτα (zetta.theodoropoulou@gmail.com)
5. Κακαβάσ Γιϊργοσ (gthkakavas@hotmail.com)
6. Κανελλόπουλοσ Χρφςανκοσ (chrys_kane@arch.uoa.gr)
7. Καραλι Λίλιαν (ikarali@arch.uoa.gr)
8. Κεφαλίδου Ευρυδίκθ (eurkefalidou@arch.uoa.gr)
9. Κουρκοφτθ Ρθνελόπθ (penkour981@gmail.com)
10. Μιχαθλίδθσ Δθμιτρθσ (dmichailidis@geol.uoa.gr)
11. Μοφλιου Μάρλεν (mmouliou@arch.uoa.gr)
12. Ραπαϊωάννου Αμαλία (amalipapa@gmail.com)
13. Συρογιάννθ Αλεξάνδρα (a.syrogianni@gmail.com)
14. Τερηισ Χριςτοσ (hrterzis@music.uoa.gr)
15. Τςϊτα Εφθ (e_tsota@yahoo.com)
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ – ABSTACT
Χρόνοσ, χϊροσ, άνκρωποσ: θ ανάγνωςι και θ διαχείριςθ τθσ δυναμικισ εξζλιξθσ
ελλθνικϊν τοπίων - εφαρμοςμζνα παραδείγματα.
Δρ Θωμάσ Δοξιάδθσ, Ρρόεδροσ Συμβουλίου Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ.
Το τοπίο αποτελεί τθν χωρικι διάςταςθ των φυςικϊν και ανκρωπογενϊν
διεργαςιϊν. Συγχρόνωσ αποτελεί και χρονικό φαινόμενο. Αλλάηει δυναμικά, με
διαφορετικζσ όμωσ ταχφτθτεσ. Γεωλογία, υδρογραφία, εδάφθ, βλάςτθςθ, πανίδα,
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, διαμορφϊνουν με αυτι τθν ςειρά το τοπίο και
εντάςςονται ςε ζναν αζναο κφκλο αλλθλοεπθρεαςμοφ.
Θ ανατολικι μεςόγειοσ χαρακτθρίηεται από τοπία όπου χρόνοσ, χϊροσ και
άνκρωποσ φτιάχνουν τον τόπο επί χιλιετίεσ. Ρολλά από τα τοπία αυτά είναι
μεγάλθσ αξίασ, αιςκθτικά, πολιτιςτικά, και από άποψθ βιοποικιλότθτασ. Ραρομοίωσ
πολλά από τα τοπία αυτά βρίςκονται ςε φάςθ ραγδαίασ αλλαγισ, από αγροτικά ι
εγκαταλειμμζνα αγροτικά τα οποία επανακτά θ φφςθ, ςε τουριςτικά. Θ αλλαγι
αυτι ςυνικωσ γίνεται με όρουσ καταςτροφισ, κακϊσ αγνοεί τα καίρια
χαρακτθριςτικά των υφιςτάμενων τοπίων.
Πμωσ είναι εφικτό να γίνει ανάγνωςθ του τοπίου, κατανόθςθ των μορφϊν και των
διεργαςιϊν που το χαρακτθρίηουν, και ζνταξθ ςε αυτζσ νζων ςτοιχείων με τρόπο
ταιριαςτό. Ραρουςιάηεται θ ςχετικι μεκοδολογία, και υλοποιθμζνα παραδείγματα
από τθν Ελλάδα.
Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεθ᾽, ἄκρον Ἀθηνέων…..μία νζα προςζγγιςθ.
…..to holy Sunium, the cape of Athens…. (Homer, Odyssey,III, 276-285): a new
approach.
Dr. Zetta Theodoropoulou-Polychroniadis, President of the Archaeological
Committee of UK.
This paper aims to provide an overview of the influence of the natural environment
of Cape Sounion on the gradual development of its regional identity, as well as on
the growth of its socio-economic and political status. An important aspect of these
factors was the establishment of cults on two different but in close proximity sites on
the Cape which gradually developed into two flourishing and important Attic
sanctuaries, that of Poseidon and of Athena. The literary sources, several referring to
the significance of the environmental features of Sounion and which span almost
fourteen centuries, together with the analysis of the archaeological finds, recovered
from the two sanctuaries between 1898 and 1915 by Valerios Stais are reviewed
here, in order to highlight the importance of Cape Sounion over this long historical
period.
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Πρωτοβυηαντινό ςυγκρότθμα με ψθφιδωτά δάπεδα ςτθν Αγία Κυριακι Παραλίασ
Λιβανάτων. Αρχαιολογικι Αναςκαφι και γεωφυςικι ζρευνα.
Δρ. Γιϊργοσ Κακαβάσ, Διευκυντισ του Επιγραφικοφ και Νομιςματικοφ Μουςείου.
Θ ειςιγθςθ αποτελεί ςπουδι πάνω ςτο τι μπορεί να προςφζρει ςτθν ζρευνα μία
μικρι ςωςτικι αναςκαφι ςυνεπικουρουμζνθ και από άλλεσ επιςτιμεσ.
Ραρουςιάηονται, αλλοφ επιγραμματικά και αλλοφ εκτενζςτερα, πρόςφατα
αρχαιολογικά δεδομζνα, που πλουτίηουν τισ γνϊςεισ μασ για τθν αδιερεφνθτθ ςε
μεγάλο βακμό πρωτοβυηαντινι Ανατολικι Λοκρίδα, που καταλαμβάνει ςιμερα το
νοτιοανατολικό τμιμα του Νομοφ Φκιϊτιδασ.
Αφορμι για τθν αναςκαφικι ζρευνα απετζλεςε θ τυχαία αποκάλυψθ μικροφ
τμιματοσ ψθφιδωτοφ δαπζδου ςε ιδιόκτθτο ελαιϊνα, όμορο με το ναό τθσ Αγίασ
Κυριακισ ςτθν παραλία Λιβανατϊν, 68 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τθ Λαμία.
Ακολοφκθςε ςωςτικι αναςκαφι προκειμζνου να διερευνθκεί θ ζκταςθ του
ευριματοσ κακϊσ και θ ταυτότθτα του κτθρίου ςτο οποίο αυτό ανικε. Θ ςφντομθ
ζρευνα ζφερε ςτο φωσ ςθμαντικά κατάλοιπα κρθςκευτικοφ κτθριακοφ
ςυγκροτιματοσ, πρωτοβυηαντινισ εποχισ, που κοςμείτο ςε μεγάλθ ζκταςθ από
πολφχρωμα ψθφιδωτά δάπεδα και ζςωηε ςε περίοπτθ κζςθ ψθφοκετθμζνθ
κτθτορικι επιγραφι.
Από ποια αιτία και πότε καταςτράφθκε το κτθριακό ςυγκρότθμα τθσ Αγίασ Κυριακισ
είναι κρίςιμα ερωτιματα ςτα οποία κα προςπακιςουμε να δϊςουμε απάντθςθ.
Από τθν παρατιρθςθ τόςο του ςτρϊματοσ καταςτροφισ που αποκαλφφκθκε κάτω
από τθν καλλιεργιςιμθ επιφάνεια, όςο και από τα αναςκαφικά δεδομζνα ςε
ςυνδυαςμό με τθν πολφ καλι κατάςταςθ διατιρθςθσ των ψθφιδωτϊν δαπζδων,
γίνεται φανερό ότι θ κατάρρευςθ του οικοδομιματοσ προκλικθκε από κάποιο
βίαιο και απρόςμενο γεγονόσ, πικανότατα από τον ιςχυρό ςειςμό που ζπλθξε το
551 μ.Χ. τθν κεντρικι Ελλάδα, από τον Κριςαίο κόλπο και τθ Βοιωτία ζωσ τον κόλπο
του Οποφντα ςτθν Ανατολικι Λοκρίδα, και τισ ακτζσ του Βόρειου Ευβοϊκοφ και του
Μαλιακοφ κόλπου. Ο ςειςμόσ αυτόσ, ςυνοδευόμενοσ από πελϊρια καλάςςια
ςειςμικά κφματα προκάλεςε τεράςτιεσ ηθμιζσ ςτο ζδαφοσ, κατζςτρεψε πολλά χωριά,
ιςοπζδωςε οκτϊ πόλεισ και βφκιςε μζςα ςτθ κάλαςςα πολλά από τα οικοδομιματά
τουσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφντομθσ αναςκαφικισ ζρευνασ, ακολοφκθςε
γεωφυςικι ζρευνα με τθ χριςθ Θλεκτρικισ Διαςκόπθςθσ και Γεωραντάρ, θ οποία
ανίχνευςε με μθ καταςτροφικό τρόπο και χαρτογράφθςε τισ καμμζνεσ αρχαιότθτεσ
ςτον ευρφτερο περιβάλλοντα χϊρο των αποκαλυφκζντων κτθριακϊν λειψάνων τθσ
Αγίασ Κυριακισ.
An early Christian complex with mosaic floors at Aghia Kyriaki, Livanates coast.
Archaeological excavation and Geophysical survey.
Dr George Kakavas, Director of the Epigraphic and Numismatic Museum, Athens.
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Μαρτυρίεσ για το τοπίο: Σα οςτά, τα όςτρεα και οι καρποί από τθν Αλάςαρνα
ςτθν Κϊ.
Δρ. Λίλιαν Καραλι, Κακθγιτρια Ρροϊςτορικισ και Ρεριβαλλοντικισ Αρχαιολογίασ
ΕΚΡΑ.
Μεγάλθ ποικιλία άμεςων και ζμμεςων ενδείξεων για το τοπίο και τθν ιςτορία του
ανακφπτουν ςε κάκε αναςκαφι από τθν πρϊτθ εγκατάςταςθ μζχρι και τθν
τελευταία φάςθ χριςθσ τθσ κάκε αρχαιολογικισ κζςθσ. Ρρόκειται για υλικά
κατάλοιπα, που αποτελοφν αδιάψευςτεσ μαρτυρίεσ για το φυςικό περιβαλλοντικό
πλαίςιο, τθν οργάνωςθ του χϊρου και των δικτφων δράςθσ και επικοινωνίασ κατά
το παρελκόν. Σθμαντικζσ ενδείξεισ παρζχουν τα ηωικά και φυτικά κατάλοιπα ςε
ςχζςθ με το μικρό και το μακροπεριβάλλον για μια καλφτερθ κατανόθςθ
του γεωγραφικοφ χϊρου, του τφπου του οικιςμοφ και του πολιτιςμικοφ και
τεχνολογικοφ επίπεδου. Οι διαφοροποιιςεισ ςτα ποςοςτά ευρζςεωσ κακϊσ και θ
ςυνάφειά τουσ με τα αναςκαφικά ςφνολα και τθν ταφονομία παρζχουν ςθμαντικζσ
πλθροφορίεσ για περιβαλλοντικζσ ι κοινωνικζσ διαφοροποιιςεισ.
Θ παρουςίαςθ κα αναφερκεί ςτθν ερμθνεία των βιοτικϊν παλαιοπεριβαλλοντικϊν
καταλοίπων, που προζκυψαν κατά τθν πανεπιςτθμιακι αναςκαφι ςτο ιερό του
Απόλλωνα και ςτον Ραλαιοχριςτιανικό Οικιςμό ςτθν αρχαία Αλάςαρνα (ςφγχρονθ
Καρδάμαινα) τθσ Κω. Βρζκθκε ςθμαντικόσ αρικμόσ οςτϊν ηϊων, οςτρζων κακϊσ
και μικρόσ αρικμόσ φυτικϊν καταλοίπων από τθν αρχαϊκι περίοδο μζχρι και τουσ
πρωτοχριςτιανικοφσ χρόνουσ. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα όςτρεα των
ειδϊν, που κα μποροφςαν να αποτελζςουν ζνδειξθ για το τςουνάμι.
Landscape Evidence: Bones, seashells and plants from the Alasarna, Kos.
Dr Lilian Karali, Professor of Prehistoric and Environmental Archaeology UOA.
A diversity of direct and indirect lines of evidence for the landscape and its history
become clear in every excavation, from the beginnings of its occupation and until the
last use of the archaeological site. These are material deposits that constitute
irrefutable evidence for the natural environment, the organization of the site and
the network of action and communication in the past. We have important
indications from the animal and plant deposits concerning the micro and macro
environment for a better understanding of the geographical landscape, the type of
the settlement and the cultural and technological level. The differences in the
percentage of finding as well as their relevance with the excavation sets and the
burial give important information for environmental or social differences.
The presentation focuses on the interpretation of the palaeoenvironmental findings,
excavated from the sanctuary of Appolo and in the Paleo-christian Settlement in the
ancient Alasarna (now Kardamena) of Kos. A high amount of animal bones and sea
shells and a relatively small number of plant deposits from the archaic period until
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the early christian times has been found. Of significant interest are the sea shells of
the species that will could be a mention of the tsunami.

Η πρϊτθ “Μικρι Περίοδοσ των Παγετϊνων”.
Χρφςανκοσ Κανελλόπουλοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Κλαςικισ Αρχαιολογίασ ΕΡΚΑ.
Θ πρϊτθ γνωςτι «Μικρι Ρερίοδοσ των Ραγετϊνων» γφρω ςτο ζτοσ 200 π.Χ. ζχει
καταγραφεί παγκοςμίωσ από γεωλόγουσ, κλιματολόγουσ και περιβαλλοντολόγουσ.
Τα ιςτορικά και αρχαιολογικά δεδομζνα επιβεβαιϊνουν τα ςυμπεράςματα. Ενϊ
ςτθν Άπω Ανατολι το φαινόμενο είχε ωσ αποτζλεςμα ξθρό ψφχοσ, λιμοφσ και
μετακίνθςθ πλθκυςμϊν, ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου αυτό ςυνδυάςτθκε με
απότομθ αφξθςθ τθσ υγραςίασ και, ωσ εκ τοφτου, υπιρξε ευεργετικό. Τα επί μζρουσ
φαινόμενα καταγράφονται κυρίωσ ςε ςθμερινζσ άνυδρεσ περιοχζσ τθσ Εγγφσ
Ανατολισ. Ιςτορικζσ υπερχειλίςεισ λιμνϊν προδίδουν τθν επίδραςθ τθσ υγρισ
περιόδου ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο. Ρρόκειται για τθν ίδια περίοδο που ζκανε
ενδιαφζρουςα τθν Ανατολι για τθν ωμαϊκι αυτοκρατορία, με αποτζλεςμα τθν
προςάρτθςθ επί Τραϊανοφ των Ανατολικϊν επαρχιϊν. Αυτζσ παρείχαν πλζον τθ
διπλάςια ποςότθτα κερμιδοφχων προϊόντων: κραςί, λάδι και ςίτο. Τεχνικά ζργα ςε
κάκε τάξθ μεγζκουσ και κλίμακα μαρτυροφν τθν ανκρϊπινθ αντίδραςθ ςτθν
κλιματικι αλλαγι.
The first “Little Ice Age”.
Chrysanthos Kanellopoulos, Αssistant Professor of Classical Archaeology UOA.
The first known “Little Ice Age” which started in around year 200 B.C.E., has been
recorded worldwide by geologists, climatologists and environmentalists. Historical
and archaeological data support the conclusions. While in the Far East the
phenomenon resulted in dramatic drop of temperature, starvation and mass
movement of population, in the Mediterranean the same climatic change was
combined with rise of humidity and was, therefore, beneficial. Phenomena of this
change are being documented in areas of the Near East that are now dry. Historical
overflows of lakes betray the repercussions of the “humid era” in the European
continent. It is the same change that made the Near East appealing to the Roman
empire; previously dry territories that doubled the production of calorie rich
products, namely wine, oil and grain, were eventually annexed by Trajan. Technical
works of every scale and size reveal the human reaction to this climatic change.
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Οι ςπθλιζσ ςτθν αρχαϊκι και κλαςικι αττικι αγγειογραφία.
Δρ Ευρυδίκθ Κεφαλίδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Κλαςικισ Αρχαιολογίασ ΕΡΚΑ.
Οι ςπθλιζσ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό και ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του ελλθνικοφ
τοπίου, με διαχρονικι και ποικίλθ χριςθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ αρχαϊκισ και
κλαςικισ εποχισ δεν χρθςιμοποιοφνταν βεβαίωσ ωσ κατοικίεσ (τουλάχιςτον ςε
περιόδουσ ειρινθσ), οφτε είχαν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν οικονομία αλλά ζπαιηαν
πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτισ μυκολογικζσ αφθγιςεισ και τθ λατρεία: ανάμεςα ςε άλλα,
οι ςπθλιζσ ιταν τόποι γζννθςθσ και ανατροφισ κεϊν, θρϊων και κνθτϊν, τόποι
εγκατάλειψθσ ανεπικφμθτων βρεφϊν, κατοικίεσ διαφόρων τεράτων και
μιξανκρωπικϊν όντων, είςοδοι ςτον Κάτω Κόςμο, αλλά και χϊροι απομόνωςθσ, τθν
οποία ςυνικωσ θκελθμζνα επιηθτοφςαν οριςμζνοι κεοί και κνθτοί που
αςχολοφνταν με δραςτθριότθτεσ (ερωτικζσ και άλλεσ), οι οποίεσ ξζφευγαν από τουσ
γενικά αποδεκτοφσ κοινωνικοφσ κανόνεσ.
Οι ςπθλιζσ είναι ταυτόχρονα υπόγειεσ και υπζργειεσ, με ορατι/ανοιχτι είςοδο
αλλά και ςκοτεινζσ ι/και ανεξερεφνθτεσ, προςφζρουν προςταςία αλλά εμπνζουν
και φόβο, μπορεί να βρίςκονται ςτθν άγρια φφςθ αλλά και μζςα ςτα όρια τθσ πόλθσ
(όπωσ λ.χ. οι ςπθλιζσ τθσ ακθναϊκισ Ακρόπολθσ), με άλλα λόγια είναι τοπόςθμα με
πολφ χαρακτθριςτικι και πολφ ενδιαφζρουςα αμφιςθμία.
Ραρά τισ πολυπλθκείσ πλθροφορίεσ που μασ δίνουν τα αρχαία κείμενα και οι
αναςκαφικζσ ζρευνεσ, ςχετικά λιγοςτζσ είναι οι απεικονίςεισ ςπθλιϊν ςτα αττικά
αγγεία του 6ου, 5ου και 4ου αιϊνα π.Χ., παρόλο που το κεματολόγιό τουσ
περιλαμβάνει, ωσ γνωςτόν, δεκάδεσ χιλιάδεσ παραςτάςεισ που ςχετίηονται με τθν
αρχαία κακθμερινι ηωι, μυκολογία και λατρεία. Το γεγονόσ αυτό ζχει ιδιαίτερο
ενδιαφζρον, γιϋαυτό ςτθν ανακοίνωςθ αυτι προςπακϊ ςυνοπτικά να ςχολιάςω
ποιεσ ςπθλιζσ επιλζγουν να απεικονίςουν οι αγγειογράφοι, πϊσ τισ αποδίδουν
ηωγραφικά, τι είδουσ δράςεισ εκτυλίςςονται ςτο ςπθλαιϊδεσ περιβάλλον, κ.ά. Θ
ςχζςθ γραπτοφ και εικαςτικοφ λόγου βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ ζρευνάσ μου,
ζμφαςθ όμωσ δίνεται ςτθν οπτικι αφιγθςθ, τισ επιλογζσ και τισ ςυμβάςεισ τθσ.

The Iconography of Caves in Archaic and Classical Attic Vase-painting.
Eurydice Kefalidou, Assistant Professor of Classical Archaeology UOA.
Caves form a significant and specific feature of the Greek landscape and they were
used for various purposes throughout ages. During the Archaic and Classical era,
they were neither used as domiciles (at least in times of peace), nor they had any
particular economic importance, but they played a crucial role in mythological
narrations and cult. Among others, caves were places of birth and upbringing of gods,
heroes and mortals, places of abandonment of unwanted infants, caverns of
different monsters and hybrid human creatures (mixanthropoi), gates to the
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Underworld, or even isolated sites which gods and mortals deliberately visited in
order to perform various activities (erotic, etc.) that were beyond the generally
accepted social rules.
Caves can be either under or above ground with a visible entrance or even dark and
unexplored. They offer protection but can also inspire fear and they can either be
found in wildlife or within the borders of a city (such as the caves of the Athenian
Acropolis). In other words, they are landmarks with a special and significant
ambiguity.
Despite multiple information from ancient written sources and excavations, we have
very few depictions of caves on Attic vases of the 6th, 5th and 4th centuries B.C., even
though their themes include tens of thousands of everyday life, mythological and
cult depictions. This fact is of particular importance and in this presentation I
attempt to comment in brief which caves were chosen by the vase painters, how
they were depicted and what kinds of action unfold in the cavernous environment.
The relationship of written and visual narration forms the core of my research with
an emphasis on the options and conventions of visual language.
Μέμνηςο ότι άνθρωποσ εί. Σο μνθμείο ωσ αφορμι για τθν ανάδειξθ και ερμθνεία
του πολιτιςτικοφ τοπίου.
Ρθνελόπθ Κουρκοφτθ, Αρχαιολόγοσ M.Arch., ΕΦΑ Βοιωτίασ.
Θ προςταςία και θ διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ και τθσ φυςικισ μασ κλθρονομιάσ,
αποτελεί διεκνι υποχρζωςθ και ιςχυρι αξία για τθν κοινωνία μασ. Θ μελζτθ
ανάδειξθσ αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων είναι άρρθτα ςυνδεδεμζνθ με τθν
κατανόθςθ του πολιτιςτικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ κανζνασ
μνθμειακόσ τόποσ δεν μπορεί να αποςυνδεκεί από το περιβάλλον εντόσ του οποίου
«γεννικθκε». Κάκε χϊροσ διακζτει ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία που
επιβάλλονται τόςο από τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των ανκρϊπων όςο και από τθν
ιδιομορφία του τοπίου.
Στόχοσ του μελετθτι θ αναγκαιότθτα τθσ αποδζςμευςθσ του ςχεδιαςμοφ από τα
προδιαγεγραμμζνα όρια του αρχαιολογικοφ-ιςτορικοφ τοπίου και θ δυνατότθτα
μελζτθσ και αξιολόγθςθσ του ςυνολικοφ πολιτιςμικοφ τοπίου, που πλαιςιϊνει,
περιγράφει και επεξθγεί το εκάςτοτε μνθμείο. Θ παροφςα μελζτθ εςτιάηεται ςτο
παράδειγμα ενόσ εξαιρετικά ςθμαντικοφ αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Βοιωτίασ. Θ
ακρόπολθ του Ορχομενοφ, ζνα ιςχυρό οχυρωματικό ζργο ςτθν κορυφι του
Ακοντίου όρουσ, επιβάλει τθν παρουςία τθσ ςτο τοπίο και επιηθτά τθν προςοχι μασ
κακϊσ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ και
παράδοςθσ.

11

Remember that you are human. The monument as an opportunity for
enhancement and interpretation of cultural landscape.
Penelope Kourkouti, Archaeologists M.Arch., Ephorate of Antiquities of Boeotia.
The protection and management of cultural and natural heritage, is an international
obligation as also a strong value for our society. The enhancement and remodeling
study in archaeological sites and monuments are inextricably linked to the
understanding of cultural and natural environment, as no monumental place cannot
be disconnected from the environment in which were "born". Each place has special
features imposed by both the needs of humans and by the peculiarity of the
landscape.
The aim of the researcher is the necessity to disconnect the design from the
specified limits of the archaeological-historical landscape and the possibility to study
and to assess the overall cultural landscape that frame, describe and explain each
monument. The present study focuses on the example of an extremely important
archaeological site of Boeotia. The acropolis of Orchomenos, a strong fortification on
top of the Akontio Mountain imposes its presence in the landscape and seeks our
attention as an integral part of our cultural heritage and tradition.

Σο χερςαίο περιβάλλον τθσ νιςου Σιλου από τα 45 ka BP ζωσ τα 3,5 ka BP.
υμπεράςματα από τθ μελζτθ παλαιο-ορνικολογικοφ υλικοφ από το ςπιλαιο
Χαρκαδιό.
Δρ Μιχαθλίδθσ Δ., Malcolm H. Wiener Εργαςτιριο Αρχαιολογικϊν Επιςτθμϊν ASCA
& Κακ. Γ. Θεοδϊρου, Ιςτορικι Γεωλογία – Ραλαιοντολογία ΕΚΡΑ.
Το ςπιλαιο Χαρκαδιο ςτθ νιςο Τιλο, διατθρεί πλικοσ ευρθμάτων ςπονδυλωτϊν,
με εντυπωςιακότερα και πλζον γνωςτά διεκνϊσ, αυτά των ενδθμικϊν νάνων
ελεφάντων Elephas tiliensis THEODOROU et al., 2007. Ρλζον των προβοςκιδωτϊν,
αναςκαφζσ απζδωςαν ςθμαντικό αρικμό ςκελετικϊν ςτοιχείων πτθνϊν από τα
οποία προςδιορίςτθκαν είκοςι τζςςερα διαφορετικά τάξα (Μιχαθλίδθσ, 2013). Κατά
κοινι ομολογία τα πτθνά είναι ιδιαίτερα χριςιμα για τθν αναςφςταςθ του χερςαίου
περιβάλλοντοσ, και ςε αυτι τθ μελζτθ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα από τθν
παλαιοοικολογικι ανάλυςι των ευρθμάτων. Θ παλαιοοικολογικι αναςφςταςθ των
χερςαίων ενδιαιτθμάτων τθσ Τιλου βάςει των παλαιο-ορνικολογικϊν ευρθμάτων,
επιβεβαιϊνει τθν επικράτθςθ διαφορετικϊν ςυνκθκϊν από τισ ςθμερινζσ, τθν
περίοδο απόκεςθσ των απολικωμάτων. Ρροςδιορίςτθκαν είδθ πτθνϊν που ςιμερα
ηουν ςε ψυχρζσ κλιματικζσ ηϊνεσ τθσ Ευραςίασ, πτθνϊν που είχαν ανάγκθ μόνιμθσ
παρουςίασ γλυκοφ νεροφ, κακϊσ και περιβάλλον ανοικτοφ δάςουσ, με περιοχζσ
ζντονθσ δαςοκάλυψθσ από κωνοφόρα και πλατφφυλλα δζντρα. Θ παροφςα μελζτθ
ςυνειςφζρει ςτθν καταγραφι και κατανόθςθ των κλιματικϊν μεταβολϊν που
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επιτελοφνταν ςτθ Νότια Ευρϊπθ κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ παγετϊδουσ
περιόδου.
The terrestrial environment of Tilos Island, Dodecanese from 45 ka BP to 3,5 ka BP.
Conclusions derived from the study of palaeo-ornithological material from
Charkadio cave.
Micahailidis D., Malcolm H. Wiener Wiener Laboratory for Archaeological Science of the
ASCSA & Prof. G. Theodorou, Historic Geology – Paleontology, UOA.
Charkadio cave, at Tilos Island, preserves a plethora of vertebrate remains, among
which the most impressive and widely known are those of the endemic dwarf
elephants Elephas tiliensis THEODOROU et al., 2007. Excavations also resulted in
unearthing a considerable number of avian skeletal elements that were identified to
represent twenty four taxa (Michailidis, 2013). By common consent avian remains
are particularly useful in reconstructing the terrestrial environment, and in this study
the results of the palaeoecological analysis of the findings are presented. The
palaeoecological reconstruction of the continental habitats of Tilos Island based on
the palaeoavifauna, indicates, for the time of its deposition, the dominance of
different climatic conditions than the ones currently observed. Bird species that
today live in the colder Eurasian climatic zones were identified, as well as species
that were dependant on constant sources of fresh water, open forest environments
and areas of dense mixed forest. The present study contributes to the recording and
understanding of the climatic changes taking place in southern Europe during the
period of the last Ice Age.

Μουςεία (πόλεων) και πολιτιςτικά (αςτικά) τοπία: ςκζψεισ και πρακτικζσ ςε μια
εποχι αλλαγϊν.
Δρ Μάρλεν Μοφλιου, Λζκτορασ Μουςειολογίασ, ΕΡΚΑ / Ρρόεδροσ τθσ Διεκνοφσ
Επιτροπισ για τισ Συλλογζσ και τισ Δράςεισ των Μουςείων Ρόλεων.
Το Διεκνζσ Συμβοφλιο Μουςείων ζχει αφιερϊςει τθ φετινι χρονιά ςτθ κεματικι
«Μουςεία και Ρολιτιςτικά Τοπία». Από τθν Εκνικι Επιτροπι του ICOM-Italy τζκθκε
προ μθνϊν ςε δθμόςια διαβοφλευςθ θ Χάρτα τθσ Σιζνασ, ζνα κείμενο που
χαρτογραφεί τισ ποικίλεσ πτυχζσ του κζματοσ και τον ενιςχυμζνο ρόλο όςο και τθν
ευκφνθ των μουςείων αναφορικά με τθν προςταςία και ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν
τοπίων, φυςικϊν και ανκρωπογενϊν. Τον Νοζμβρθ του 2015, θ UNESCO υιοκζτθςε
κείμενο Σφςταςθσ για τθν προςταςία και ανάδειξθ των μουςείων, τθσ ποικιλίασ τουσ
και του ρόλου τουσ ςτθν κοινωνία.
Αυτζσ και άλλεσ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςε ςυνδυαςμό με τθν εντυπωςιακι ποςοτικι
αφξθςθ των αςτικϊν πλθκυςμϊν και τισ ραγδαίεσ και ςυχνά μθ αναςτρζψιμεσ
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αλλαγζσ που παρατθροφνται διεκνϊσ ςτισ πόλεισ κακιςτοφν τθ ςυηιτθςθ για τθ
ςχζςθ των μουςείων πόλεων (που βρίςκονται ςε πόλεισ και αφοροφν ςτισ πόλεισ)
και των αςτικϊν τοπίων διαρκϊσ επίκαιρθ όςο και κρίςιμθ.
Στθν παροφςα ανακοίνωςθ κα επιχειρθκεί μια ςφνκεςθ των βαςικϊν παραμζτρων
που οριοκετοφν το κζμα μζςα από παραδειγματικζσ ενδιαφζρουςεσ προςεγγίςεισ
τθσ αςτικισ μουςειολογίασ ςε ό,τι αφορά το τρίπτυχο «χρόνοσ-χϊροσ-μνιμθ».
Κεντρικό το ερϊτθμα: «πϊσ μποροφν τα μουςεία πόλεων να ενεργοποιθκοφν πιο
άμεςα και αποτελεςματικά ςτθν φροντίδα των αςτικϊν πολιτιςτικϊν τοπίων και
πϊσ θ διεφρυνςθ του ζργου τουσ μπορεί να επθρεάςει τθ κεςμικι τουσ ταυτότθτα
όςο και τισ ςυνζργειζσ τουσ με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ»;
Museums (of cities) and cultural (urban) landscapes: reflections and practices in
times of change.
Dr Marlen Mouliou, Lecturer of Museology, UOA / International Committee for the
Collections and Activities of Museums of Cities.
Throughout 2016, the International Council of Museums (ICOM) will focus on the
theme «Museums and Cultural Landscapes. Some months ago the Italian National
Committee of ICOM has released the so-called Siena Charter and placed it under
public debate. The Charter maps all different aspects of the aforementioned theme
and emphasises the special role and rsponsibility of museums towards the
protection and promotion of cultural landscapes, both natural and built
environments. In November 2015, UNESCO adopted a Recommendation concerning
the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their
Role in Society.
All these recent developments in conjunction with the remarkable and
unprecedented quantitaive increase of urban pouplations as well as fast and nonreversible changes in cities all around the globe render the discussion on city
museums (which are in cities and for the cities) and their connections with urban
landscapes even more timely and critical.
In this paper the intention is to synthetically present all the parametres that shape
this issue and do so through exemplary practices of urban museology within the
tripatrite scheme «time-space-memory».
Central remain the following questions: «How can museums of cities get involved in
a more direct and effective way to care for urban cultural landscapes?» and «how
museums’ broader responsibilities affect their institutional identity and their
synergeis with local communities?».
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Καταςκευάηοντασ «φυςικά» τοπία τθν εποχι του Διαφωτιςμοφ: θ περίπτωςθ του
πάρκου τθσ Ermenonville.
Δρ Αμαλία Ραπαϊωάννου, Τ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ, Τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Τ.Ε.
Τρικάλων.
«Αυτόσ ο τόποσ, άξιοσ προςοχισ όλου του κόςμου, ςυγκεντρϊνει αξιοκζατα και
τοπία γεμάτα χάρθ· ςε κάκε βιμα βρίςκει κανείσ τθν πιο ευτυχιςμζνθ φφςθ,
ςυνδυαςμζνθ με τθν πλζον κρυμμζνθ τζχνθ». Με αυτά τα λόγια ξεκινά τθν
περιγραφι του πάρκου τθσ Ermenonville ο Antoine-Nicolas Dezallier d’Argenville ςτο
βιβλίο του Γραφικό ταξίδι των περιχώρων των Παριςίων (1779).
Δθμιοφργθμα του ιδιοκτιτθ του, μαρκθςίου René-Louis de Girardin και του τεχνίτθ
κιπων Jean-Marie Morel και ςχεδιαςμζνοσ υπό τθν εποπτεία του – γνωςτοφ για τισ
τοπιογραφίεσ και τισ ερειπιογραφίεσ του – ηωγράφου Hubert Robert, ο κιποσ τθσ
Ermenonville (περ. 1766-1777) είναι ζνασ χϊροσ όπου οι αρχζσ τθσ ποίθςθσ και τθσ
ηωγραφικισ εφαρμόηονται με εξαιρετικό τρόπο ςτθν αρχιτεκτονικι του τοπίου.
Εμπνευςμζνοσ από προγενζςτερεσ παρόμοιεσ προςπάκειεσ ςτθν Αγγλία και από τθ
φιλοςοφικι ςκζψθ τθσ εποχισ του, ιδιαιτζρωσ από τισ ιδζεσ του Jean-Jacques
Rousseau για τθ φφςθ, ο μαρκιςιοσ de Girardin δθμιοφργθςε ςτθν Ermenonville μία
ςειρά από «φυςικά» τοπία (Αρκαδία, Έρημοσ, δάςοσ, δεντρόκθποσ οπωροφόρων,
«ιταλικι» εξοχι, «ολλανδικό» τοπίο κ.ά.) και από τεχνθτζσ καταςκευζσ, (ντολμζν,
ςπιλαιο των Νυμφϊν, ναοί, οβελίςκοσ, μεςαιωνικόσ πφργοσ, ερθμθτιριο, γζφυρεσ,
μφλοσ), πολλζσ από τισ οποίεσ με ςαφι αναφορά ςτθν Αρχαιότθτα.
Ο ςχεδιαςμόσ αποςκοποφςε ςτθ δθμιουργία τθσ ψευδαίςκθςθσ τοπίων που
απαντϊνται ςτθ φφςθ, που θ εναλλαγι τουσ επιδροφςε ςυναιςκθματικά και
ψυχολογικά ςτον περιπατθτι, ο οποίοσ ακολουκοφςε μζςα ςτο πάρκο μία
διαδρομι φιλοςοφικοφ ςτοχαςμοφ.
Στθν παροφςα εργαςία κα εξερευνθκοφν θ ζννοια τθσ φφςθσ και θ κοινωνικι
λειτουργία του κιπου τθν εποχι τθσ δθμιουργίασ του πάρκου τθσ Ermenonville και
κα αναλυκοφν οι βαςικζσ αρχζσ που διείπαν τον ςχεδιαςμό και τθν πραγμάτωςθ
ενόσ «φυςικοφ» τοπίου ςτο βϋ μιςό του 18ου αιϊνα.
Constructing “natural” landscapes in the Age of Enlightenment: the case of the
Ermenonville parc.
Dr Amalia Papaioannou, University of Applied Sciences Thessaly, Department of Civil
Engineering (Trikala).
“This place, worthy of everybody’s curiosity, presents charming sites and sceneries;
in every step one finds the happiest nature combined with the most hidden art”.
Thus introduces the Ermenonville parc Antoine-Nicolas Dezallier d’Argenville in his
Voyage pittoresque des environs de Paris (1779).
Created by owner René-Louis marquis de Girardin and by gardener Jean-Marie
Morel, and designed under the supervision of well-known landscape and ruins
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painter Hubert Robert, the Ermenonville parc (c. 1766-1777) is a place where the
principles of Poetry and Painting are applied in an exceptionally successful way in
landscape architecture.
Inspired by similar endeavors in England and guided by the philosophical ideals of his
time – especially Jean-Jacques Rousseau’s thoughts on nature – the marquis de
Girardin created in Ermenonville a series of “natural” landscapes (Arcadia, the
Désert, a forest, an orchard, an “Italian” country-side, a “Dutch” t ableau etc.) and
constructions (dolmen, Nymphs’ cave, temples, obelisk, medieval tower, hermitage,
bridges, mill), many of which directly referring to the Antiquity.
The overall effect was the illusion of various natural sceneries, the alternating views
and different angles provoking different sensations and moods, guiding the
promeneur on a path of philosophical contemplation.
In this paper we shall explore the notion of nature and the social function of gardens
during the time of Ermenonville’s creation and will analyze the principles of
“natural” landscape design during the second half of the 18 th century.
κελετικά κατάλοιπα και αναςφνκεςθ περιβάλλοντοσ: Σο παράδειγμα του
αρχαίου Πειραιά.
Δρ. Αλεξάνδρα Συρογιάννθ, Αρχαιολόγοσ, ΕΦΑ Δ. Αττικισ, Ρειραιϊσ & Νιςων.
Θ μακροςκοπικι μελζτθ των ανκρϊπινων ςκελετικϊν καταλοίπων από
νεκροταφείο ελλθνιςτικϊν χρόνων ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ρειραιά,
απζδωςε ςθμαντικά ςτοιχεία για το επίπεδο υγείασ και αςκζνειασ των ανκρϊπων
τθσ περιόδου, ενϊ παράλλθλα, ο ςυνδυαςμόσ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ με
τα δεδομζνα από το φυςικό περιβάλλον, τθν αρχαία τοπογραφία αλλά και το
κοινωνικό και ιςτορικό πλαίςιο, διαμόρφωςε μια πιο ανάγλυφθ εικόνα τθσ προσ
μελζτθ εποχισ. Ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά ςτο περιβάλλον, υπιρξε ενδιαφζρουςα θ
διαδικαςία μζςα από τθν οποία τα ίδια τα ςκελετικά ευριματα υπαγόρευςαν τθν
αναηιτθςθ τθσ ερμθνείασ τουσ, πρωτίςτωσ ςτουσ άμεςουσ περιβαλλοντικοφσ
παράγοντεσ, όπωσ το νερό και το κλίμα. Ειδικότερα για τον Ρειραιά, θ γεωλογικι
του ταυτότθτα με τθν φπαρξθ του Αλιπζδου, θ κατά διαςτιματα υπερχείλιςθ του
Κθφιςοφ αλλά και θ παρουςία των Μακρϊν Τειχϊν κακϊσ και θ αδιάκοπθ
λειτουργία του Λιμανιοφ, ςυνιςτοφν παράγοντεσ αδιάρρθκτα δεμζνουσ με τθ ηωι
των ανκρϊπων αλλά και τθ δυναμικι του τοπίου γενικότερα.
Skeletal remains and reconstruction of environment: A case study from ancient
Piraeus.
Dr. Alexandra Syrogianni, Archaeologist, Ephorate of Antiquities of West Attica,
Piraeus and Islands.
The macroscopic study of human skeletal remains from a cemetery of Hellenistic era
in the broader area of Piraeus, has led to a very interesting outcome as far as the
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health and disease level of the people of the era is concerned. Additionally, the
combination of the new information with the data from the physical environment,
the ancient topography as well as the social and the historic frame, has shaped a
really eloquent picture of the period under consideration. Especially when it comes
to the environment, the skeletal findings (in order to be interpreted) were ascribed
to the direct environmental factors, such as the water and the climate. As far as
Piraeus is concerned, its geological identity and the existence of “Alipedo”, the
periodical overflow of Kifisos, the existence of the Long Walls and the continuous
circulation of the Port, they all constitute factors inseparably related to the people of
the era and the dynamics of the landscape in general.

“Αρχαιοελλθνικά θχοτοπία με... χζλυν και αυλό”.
Δρ. Χριςτοσ Τερηισ, Αρχαιομουςικολόγοσ, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν.
Ο Μαρςφασ αποδζχκθκε πρόςκλθςθ να ςυναγωνιςτεί τον Απόλλωνα, κακϊσ,
ςφμφωνα με το μφκο, κεωροφςε τον αυλό ανϊτερο τθσ λφρασ. Ζχαςε, όμωσ, και
πλιρωςε βαρφ τίμθμα. Μολονότι ο αυλόσ "ιρκε δεφτεροσ", εντοφτοισ, αν και
διαφορετικά ςτθ χριςθ και τον ιχο μουςικά όργανα, θ λφρα κι αυλόσ υπιρξαν τα
εκφραςτικότερα. Θ χζλυσ (είδοσ λφρασ) με θχείο από κζλυφοσ χελϊνασ και δφο είδθ
αυλϊν κα θχιςουν αυτςχεδιαςμοφσ πάνω ςε αρχαιοελλθνικζσ μελωδίεσ. Δυο λόγια
για κακζνα απ' τα τρία αυτά όργανα κα ακουςτοφν. Ο ςκοπόσ; Τρία ολιγόλεπτα,
αυτοςχζδια, αρχαιοελλθνικά θχοτοπία.

Γθ και φδωρ. θμειϊςεισ ςτθν τοπογραφία τθσ Βοιωτίασ
Εφθ Τςϊτα, Αρχαιολόγοσ, ΕΦΑ Βοιωτίασ
Θ Βοιωτία διακζτει ζνα εξαιρετικά πλοφςιο φυςικό τοπίο και ζνα εξίςου
εντυπωςιακό ιςτορικό και αρχαιολογικό περιβάλλον. Θ «τρικάλαττοσ» Βοιωτία
διακζτει δεκάδεσ ποταμοφσ και παραπόταμουσ, λίμνεσ και πλοφςιεσ πεδιάδεσ, ενϊ
περιβάλλεται από μεγάλουσ ορεινοφσ όγκουσ. Μζςα από ζνα ζντονο μυκολογικό
περίγραμμα, οι εκτάςεισ τθσ κατζκτθςαν αρχαίουσ και νζουσ ςυγγραφείσ, ιςτορικοί,
ερευνθτζσ και περιθγθτζσ ςτο πζραςμα των αιϊνων, που ςτάκθκαν ςτισ
ιδιαιτερότθτεσ του τοπίου αλλά και ςτο πολιτιςτικό περιβάλλον τθσ. Αναηθτϊντασ
τθν παρουςία και τθν πορεία των κατοίκων αυτοφ του φαινομενικά αρμονικά
δεμζνου τοπίου, εφκολα μπορεί κανείσ να αναλογιςτεί κατά πόςο το περιβάλλον
μπορεί να κακορίηει ι να επθρεάςει τισ πράξεισ και τθν κακθμερινι ηωι του
ανκρϊπου ι εάν υπάρχει μία εναλλαςςόμενθ και αλλθλοεξαρτθμζνθ ςχζςθ που
μπορεί να διακρικεί και να αποτυπωκεί. Μεταβολζσ και εξζλιξθ, γθ και φδωρ, δφο
παράλλθλοι δρόμοι ανάμεςα ςτο μφκο και τα αρχαιολογικά δεδομζνα κα
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αποτελζςει τον πυρινα αυτισ τθσ μελζτθσ ςε μία προςπάκεια κατανόθςθσ ενόσ
ιδιαίτερου χϊρου.
Earth and water. Notes on the topography of Boeotia
Evi Tsota, Archaeologist, Ephorate of Antiquities of Boeotia
Boeotia has an exceptionally unique natural landscape and at the same times an
equally impressive historical and archaeological environment. The trithalattos
Boeotia has dozens of rivers and tributaries, lakes and fertile valleys, while is
surrounded by high mountains as well. Over the centuries, writers, historians,
researchers and travelers, through an intense mythological background, noticed the
dominated character of the landscape and culture of Boeotia. In this seemingly
harmonious bound landscape in search of the continuing presence and progress of
the inhabitant’s one can easily wonder, whether the environment may define or
influence their actions and everyday life or if there is an alternate and
interdependent connection that can be identified and noticed. Ιn an effort to
understand this interesting landscape this study is focused in the changes and
evolution, land and water, two parallel paths between the myth and the
archaeological evidences.

Natural and anthropogenic landscapes in the recent fieldwork projects of the
Finnish Institute at Athens
Dr Jari Pakkanen, Director of the Finnish Institute at Athens.
The Kyllene Harbour Project is an on-going interdisciplinary study of the coastal and
underwater remains of the ancient naval base and the Frankish harbour. It is
conducted as an archaeological co-operation between the Finnish Institute at Athens
and the Ephorate of Underwater Antiquities, and the fieldwork of the project has
thus far been carried out in 2007–11 and 2013–15. In addition to recording and
excavating the manmade features, the project has collected a series of detailed
measurements of the coastal changesfrom 2007 onwards. Very serious annual
erosion of the archaeological layers due to winter storms has been recorded in some
parts of the site.
The City-Scape of Naxos is a four-way collaborative fieldwork project between the
Archaeological Park of Naxos, the Finnish Institutes at Athens and in
Rome and Foundation for Research and Technology, Hellas (F.O.R.T.H.) and it was
started in 2013. In addition to excavations, a topographical survey andgeophysical
work, the emphasis of the last two seasons has also been retrieving environmental
information from the first completely excavated well in the area.
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Previous and already published research of the institute on environmental
archaeology includes the Thesprotia Expedition directed by Dr. Björn
Forsén and carried out in 2003–2010.

Almost 50 years of looking at landscape and culture: Kees Bakhuizen and further.
Dr Winfred van de Put, Director of the Netherlands Institute at Athens.
Almost 50 years of looking at landscape and culture: Kees Bakhuizen and further'
In the 1960s, a young Dutch archaeologist, Kees Bakhuizen, started survey work that
would eventually lead to the establishment of the Netherlands Institute at Athens.
Bakhuizen's archive resides at the NIA and its recent inventorization is the reason for
highlighting his work, starting in Chalkis and culminating in his work at Goritsa. His
main interest was the relation between the physical surroundings and the
development of Greek cities. It also was the start of many other projects and
activities in Greece, such as the Aetolia survey and the fieldwork in Halos, both
survey and excavation, which this year celebrates its fourteenth anniversary.
Bakhuizen's pioneering work helps to explain the Netherlands Institute's
commitment to survey fieldwork.
Project: Αρχαίο οδικό δίκτυο Βοιωτίασ.
Λίλιαν Καραλι, Εφθ Τςϊτα
Ρροκαταρκτικι παρουςίαςθ προγράμματοσ καταγραφισ δθμοςιευμζνων και
αδθμοςίευτων, αρχαίων δρόμων τθσ Βοιωτίασ.
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