
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Εξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΕΛ.ΘΔ.Ε.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΔΕΠ θαη Εξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Μαξηπξίεο ηεο ζξεζθεπηηθήο, 

πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπ Δίνπ. Χεθηαθή επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε ησλ ζπκθξαδνκέλσλ ησλ ελεπίγξαθσλ κλεκείσλ. 

 

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 198000€ 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 

 

 

Επηζηεκνληθή Υπεύζπλε:  
Σεκέιε Πηλγηάηνγινπ  

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: 
DECAInDION  

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή:  
Αλζξσπηζηηθέο Επηζηήκεο θαη Τέρλεο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: ΑΠΘ 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: - 

 

Θζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(αλ πθίζηαηαη): www.decaindion.gr 
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Είλαη γλσζηό από ηηο αξραίεο γξαπηέο πεγέο όηη ην Δίνλ, ηόπνο ιαηξείαο ηνπ Οιπκπίνπ Δηόο ζηηο αλαηνιηθέο ππώξεηεο 

ηνπ Οιύκπνπ, ππήξμε ε ηεξή πόιε ηνπ καθεδνληθνύ βαζηιείνπ, όηη ζηε ζέζε ηεο ηδξύζεθε από ηνλ Οθηαβηαλό Αύγνπζην 

πεξί ην 30 π.Φ. ε ξσκατθή απνηθία Colonia Iulia Augusta Diensis θαη όηη ε δσή ηεο πόιεο ζπλερίζηεθε σο θαη ηνπο 

πξσηνβπδαληηλνύο ρξόλνπο.  

Οη καθξόρξνλεο αλαζθαθέο ζην Δίνλ έρνπλ θέξεη ζην θσο ελεπίγξαθα κλεκεία, ηα νπνία σο καξηπξίεο ζύγρξνλεο κε ηα 

γεγνλόηα ηεο επνρήο ηνπο απνηεινύλ ηελ αζθαιέζηεξε θαη πην αμηόπηζηε πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηε δσή ηεο αξραίαο 

πόιεο. Από απηά ηα κλεκεία έλα κόλν κέξνο έρεη ζπνξαδηθά δεκνζηεπηεί. 

Τν έξγν αθνξά ζηελ ηεθκεξίσζε θαη κειέηε ηνπ ζπλόινπ ησλ ελεπίγξαθσλ κλεκείσλ ηνπ Δίνπ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο 

δσήο ηνπ κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία λέαο επηζηεκνληθήο γλώζεο, ηε δηάδνζε, πξνβνιή θαη αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πόιεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ γλώξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξάο 

ηζηνξίαο ηεο. Οη κεηαβνιέο απηέο αθνξνύλ ηε ζξεζθεία, ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο πνιηηεηαθέο δνκέο. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε αλάγλσζε ησλ επηγξαθώλ ζα αλαπηπρζεί κεζνδνινγία βαζηδόκελε ζε θαηλνηόκεο ςεθηαθέο ηερληθέο. 

Σηόρνο είλαη ε έθδνζε ησλ επηγξαθηθώλ θεηκέλσλ, ε ζπλδπαζηηθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ώζηε λα εμαρζνύλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζξεζθεπηηθή θαη θνηλσληθνπνιηηηθή δσή ηνπ Δίνπ, ε ζπγθξηηηθή κειέηε κε επηγξαθηθά, αλαζθαθηθά 

θαη γξακκαηεηαθά δεδνκέλα από άιιεο καθεδνληθέο ζέζεηο ώζηε λα δηαηππσζνύλ γεληθόηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

Μαθεδνλία. Η απόδνζε ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ελόο πινύζηνπ επηγξαθηθνύ πιηθνύ, άγλσζηνπ ελ πνιινίο, είλαη 

έλα από ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ.  

Επίζεο, ζα πξνθύςεη πιεξέζηεξε γλώζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο πόιεο. Μέζσ ηεο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ε απνθηεζείζα γλώζε ζα είλαη αμηνπνηήζηκε από ηνπο εηδηθνύο εξεπλεηέο, ελώ ζα έρεη θαη αληίθηππν ζηελ αθόκε 

κεγαιύηεξε πξνβνιή ηνπ αξραίνπ Δίνπ, κε όια ηα νθέιε πνπ απηή ζπλεπάγεηαη ζε πνιηηηζηηθό, θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό 

επίπεδν. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Ζεηνύκελν ηεο δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο είλαη κία ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ελεπίγξαθσλ κλεκείσλ 

ηεο πόιεο ηνπ Δίνπ, ε νπνία ζα  κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα αμηόπηζην εξγαιείν γηα ηελ κειέηε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθή δσήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πόιεο ηόζν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

καθεδνληθνύ βαζηιείνπ όζν θαη θαηά ηηο επόκελεο πεξηόδνπο. Η επηζηεκνληθή έξεπλα πξνζπαζεί λα θαιύςεη έλα 

βαζηθό δεηνύκελν ηεο έξεπλαο κε ηε δεκνζίεπζε ησλ επηγξαθώλ κίαο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πόιεσλ ηεο 

αξραίαο Μαθεδνλίαο θαη κε αιιαγέο ζηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία.  

Τν πεξηερόκελό ηεο είλαη ζαθώο νξηνζεηεκέλν, ηόζν από εηδνινγηθή όζν θαη από γεσγξαθηθή άπνςε, θαζώο ε 

έξεπλα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πιηθνύ (ελεπίγξαθα κλεκεία) κίαο ζπγθεθξηκέλεο πόιεο (ηνπ Δίνπ). 

Δελ πεξηνξίδεηαη κόλνλ ζηε ζύληαμε ελόο ζπληάγκαηνο επηγξαθώλ, αιιά πξνρσξά ζηε ζύλζεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Δειαδή, νη επηγξαθέο δελ απνκνλώλνληαη από ην αξραηνινγηθό ηνπο πεξηβάιινλ, αιιά εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε 

ην θνξέα ηνπ θεηκέλνπ, ηελ πεξηνρή εύξεζήο ηνπο θαη ηα ζπλεπξήκαηά ηνπο.  

Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αθξηβέζηεξε απνηύπσζε θαη λα δηεπθνιπλζεί ε αλάγλσζε ησλ 

επηγξαθώλ θαη ε ζρέζε κε ηνλ θνξέα ηνπο, ζα αλαπηπρζεί κεζνδνινγία πνπ ζα βαζίδεηαη ζε θαηλνηόκεο ηερληθέο 

θαηάιιειεο γηα ηνλ ζθνπό απηό. Κάλνληαο ρξήζε ηερλνινγίαο αηρκήο ηξηζδηάζηαηεο ςεθηνπνίεζεο, ζα 

κπνξέζνπλ λα κεηαζρεκαηηζηνύλ ζε εμαηξεηηθά ιεπηνκεξή ςεθηαθή κνξθή ηα ελεπίγξαθα επξήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπο. Θα δηεξεπλεζνύλ ηερληθέο 

αλάδεημεο ραξαθηεξηζηηθώλ κνξθνινγίαο θαη ζρήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επθνιόηεξε δηαπίζησζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ επηγξαθηθώλ ζηνηρείσλ. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Τα επηγξαθηθά κλεκεία απνηεινύλ πεγέο πιεξνθνξηώλ γηα ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ζηελ αξραηόηεηα. Η κειέηε 

ηνπο είλαη ε πην αμηόπηζηε πεγή γηα ηε γλώζε ηνπ αξραίνπ θόζκνπ, επεηδή είλαη άκεζεο καξηπξίεο ηεο επνρήο 

ηνπο. 

Η κειέηε απηνύ ηνπ πιηθνύ πξνζθέξεη πνιιέο πξνθιήζεηο θαζώο ην Δίνλ ππήξμε κηα δσληαλή πόιε πνπ έδεζε 

πνιιέο αιιαγέο. Σηελ αξρή, ήηαλ ην ζξεζθεπηηθό θέληξν ηνπ καθεδνληθνύ βαζηιείνπ, κεηά ππήξμε ξσκατθή 

απνηθία θαη ζην ηέινο, κηα ρξηζηηαληθή επηζθνπή. Τν ελ ιόγσ έξγν ζα εμεηάζεη όια ηα επηγξαθηθά κλεκεία θαη ζα 

δώζεη απαληήζεηο ζε δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηε 

ζξεζθεπηηθή δσή ηνπ Δίνπ, κηαο πόιεο πνπ επηβηώλεη γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα αηώλεο. Σπγθξίζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ 

κε άιιεο πόιεηο ηνπ Ειιελνξσκατθνύ θόζκνπ πνπ ήθκαζαλ ηηο ίδηεο επνρέο. 

Είλαη κεγάιεο επηζηεκνληθήο ζεκαζίαο ε έθδνζε ηνπ αλαζθαθηθνύ πιηθνύ θαη κάιηζηα ησλ επηγξαθώλ, πνπ 

αλαζπγθξνηνύλ ηελ ηζηνξία ηνπ Δίνπ. Τα επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε 

δηεπηζηεκνληθή βαζηθή έξεπλα. Όζνλ αθνξά ηε βησζηκόηεηα, αλακέλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη νη 

λέεο γλώζεηο ζα ππνζηεξίμνπλ πνιιέο θαη πνηθίιεο κειινληηθέο κειέηεο θαη ζα ελζαξξύλνπλ ηε λέα έξεπλα ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο. Τν έξγν βαζίδεηαη επίζεο ζε θαηλνηόκεο κεζνδνινγίεο κε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. 

Δεκηνπξγεί επίζεο έλα ςεθηαθό αξρείν θαη βάζε δεδνκέλσλ ησλ επηγξαθώλ από ην Δίνλ. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

o Η ελίζρπζε θαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλέξγεηα έκπεηξσλ εξεπλεηώλ θαη ε ζπλδπαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

γλώζεώλ ηνπο κε ζθνπό ηελ παξαγσγή λέαο επηζηεκνληθήο γλώζεο πνπ ζα πξνβιεζεί θαη ζα αμηνπνηεζεί 

θαηαιιήισο. 

o Ο εκπινπηηζκόο θαη ε επέθηαζε ησλ εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή 

Αλαζθαθή ηνπ Δίνπ θαη ε αμηνπνίεζε θαη ε επαύμεζε ησλ πθηζηάκελσλ εξεπλεηηθώλ δνκώλ. 

o Η απόδνζε ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Επηζηήκεο κε ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή, ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ηερλνινγηώλ αηρκήο. 
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ΕΠΘΚΟΘΝΨΝΘΑ 

 

Λ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2 

ΤΚ. 17121, Νέα Σμύρνη, Ελλάδα 

210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 

 


