Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Τίτλος Ερευνητικού Έργου
«Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της
γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.)»

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ειρήνη Χιώτη
Εκλαϊκευμένος τίτλος: «Αττική κεραμική στη Θράκη»
Επιστημονική Περιοχή: Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)
Φορέας Υποδοχής: ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις
τεχνολογίες της πληροφορίας, των επικοινωνιών και της γνώσης
Συνεργαζόμενος Φορέας: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

#BrainGain #StrongerGreece

Ποσό Χρηματοδότησης: 169.540 €
Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σύνοψη Ερευνητικού έργου
«Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της
γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.)»

Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση της αθηναϊκής παρουσίας στη Θράκη από τον 6ο ως τον 4ο αι. π.Χ. μέσω
της μελέτης των εμπορικών και κοινωνικών δικτύων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Με βασικό εργαλείο τη
δημοσιευμένη γραπτή αττική κεραμική που έχει βρεθεί σε θέσεις της αρχαίας Θράκης (οικισμούς, ταφές, ιερά) θα
μελετήσουμε τα σχήματα, την εικονογραφία και τη χρήση των αττικών αγγείων στην τοπική κοινωνία. Με αυτόν τον
τρόπο θα αποκτήσουμε μια δειγματοληπτική εικόνα της πολυτελούς αττικής κεραμικής στη Θράκη, των εμπορικών
δρόμων μέσα από τους οποίους διοχετευόταν, αλλά και των εκάστοτε τοπικών προτιμήσεων. Επίσης, η ανάλυση
του υλικού μάς επιτρέπει να εξετάσουμε υπό ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους τον ρόλο των γραπτών αττικών
αγγείων στην αιγαιακή Θράκη και την ενδοχώρα, θέτοντας χωρικές και χρονικές διαβαθμίσεις στα επιμέρους
στάδια ανάλυσης. Απώτερος στόχος μας είναι να διερευνήσουμε την επίδραση των αττικών αγγείων στην τοπική
κοινωνία (π.χ. σε ταφικές, λατρευτικές και άλλες πρακτικές), την θρακική οπτική των εισηγμένων αυτών κεραμικών,
αλλά και την πολυ-πολιτισμική διασύνδεση (ή μη) της κάθε περιοχής. Τέλος, μία ακόμη οπτική του προγράμματος
οδηγεί στο να αντιπαραβάλουμε τα ευρήματά μας με τα αποτελέσματα της εξέτασης των μεταλλικών αγγείων,
αλλά και των αττικών αγγείων με θρακική εικονογραφία εν γένει, συνθέτοντας, έτσι, μια πληρέστερη εικόνα για την
αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη και τις σχέσεις της Αθήνας με την περιοχή. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα
οδηγήσουν αφενός στην απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα και θα
καλύψουν υπάρχοντα κενά και αφετέρου θα αποτελέσουν εφαλτήριο για την προώθηση της επιστημονικής
έρευνας. Για την οργάνωση, διάχυση και τεκμηρίωση του προγράμματος θα συσταθεί μια πλατφόρμα με πλούσιο
ψηφιακό υλικό και χρήσιμα εργαλεία για φοιτητές, ερευνητές και το ευρύ κοινό.

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Το έργο θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για την αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη και τις σχέσεις της Αθήνας
με την περιοχή. Μέσα από την πλατφόρμα με το πλούσιο ψηφιακό υλικό τα αποτελέσματα του έργου θα
είναι προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμενο, ειδικό ή μη, που επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για το
παρελθόν της Θράκης. Ειδικότερα, θα ωφεληθεί η τοπική κοινωνία καθώς τα σχολεία θα αποκτήσουν ένα
χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής, ενώ συγχρόνως μέσα από την
προβολή της τοπικής ιστορίας δημιουργούνται γέφυρες πολιτισμού με όλες τις πληθυσμιακές ομάδες αλλά
και τις γειτονικές χώρες. Επιπλέον, η ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής θα προσελκύσει
μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών με αρχαιολογικά ή γενικότερα πολιτισμικά ενδιαφέροντα.

#BrainGain #StrongerGreece

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Με τη χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μου δίνεται η δυνατότητα να
ασχοληθώ απρόσκοπτα με την έρευνα και να εμβαθύνω σε ένα επιστημονικό
πεδίο του ενδιαφέροντός μου χωρίς αφενός να με απασχολεί ο βιοπορισμός
και αφετέρου να έχω στη διάθεσή μου τα οικονομικά μέσα για την
πραγμάτωση της έρευνάς μου. Παράλληλα, έχω την ευκαιρία να εμπλουτίσω
το ακαδημαϊκό μου προφίλ και να αποκτήσω χρήσιμες εμπειρίες ασκώντας
την εποπτεία ενός επιστημονικού προγράμματος και συντονίζοντας μία
ομάδα, τα μέλη της οποίας έχουν διαφορετικές μεταξύ τους ειδικότητες.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Ειρήνη Χιώτη

Στηρίζουμε την Έρευνα
Ενισχύουμε την Καινοτομία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασιλίσσης Σοφίας 127,
11521, Αθήνα
210 64 12 410, 420

info@elidek.gr
www.elidek.gr

