16η ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
16th WORKSHOP OF
ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY

«Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο: Μια αέναη σχέση»
«Natural and anthropogenic landscape: A diachronic relation»

1 Απριλίου 2016
Ιλίου Μέλαθρον - Νομισματικό Μουσείο
Βιβλιοθήκη Σλήμαν 2ος όροφος
Ώρα: 09:00π.μ. - 15:00μ.μ.

Διεύθυνση: Νομισματικό Μουσείο-Ιλίου Μέλαθρον, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12, 10671
Αθήνα- Τηλέφωνα: 210-3632057, 210-3612834 και 210-3612872

‘’Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο: Μια αέναη σχέση’’
Το τοπίο του παρελθόντος, χώρος δράσης και δημιουργίας του ανθρώπου μπορεί να
αναγνωστεί με την σωστή διεπιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση, προσφέροντας
πολύτιμες πληροφορίες για την κάθε αρχαιολογική θέση. Μέσα από τις
ανακοινώσεις αρχαιολόγων, γεωλόγων, ιστορικών της τέχνης, μουσειολόγων και
άλλων ειδικών, αποκαλύπτονται κρυφές πτυχές του αρχαίου περιβάλλοντος.
Η Ημερίδα αποβλέπει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
I.

ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΕΙ
 Τον πλούτο των πληροφοριών αρχαιολογικής και περιβαλλοντικής φύσεως που
είναι δυνατόν να αντληθούν από την μελέτη και την αξιοποίηση κάθε ανασκαφικού
και αρχαιοπεριβαλλοντικού στοιχείου και ευρήματος
 Την δυνατότητα προσεγγίσεως και κατανοήσεως του περιβάλλοντος και του τοπίου
προηγούμενων εποχών μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης.
 Την χρησιμοποίηση κοινής ορολογίας μεταξύ συγγενών επιστημονικών κλάδων
τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα
 Την σημασία της διεθνούς συνεργασίας

II.

ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ περαιτέρω γνωριμίας και συνεργασίας μεταξύ φοιτητών,
καταξιωμένων επιστημόνων, ομάδων και φορέων που δραστηριοποιούνται σε
τομείς σχετικούς με το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ημερίδα γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ομάδας Περιβαλλοντικής
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και του Νομισματικού Μουσείου.
Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι έχουν ανάλογο επιστημονικό
ενδιαφέρον
αφού
δηλώσουν
συμμετοχή
ηλεκτρονικά
στο
e-mail:
anastasia.schoina91@gmail.com
Οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε όσους ενδιαφέρονται παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής-παρακολούθησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9:00-9:15
Εγγραφές
9:15-9:30
Χαιρετισμοί
9:30-9:45
Δοξιάδης Θωμάς: Χρόνος, χώρος, άνθρωπος: η ανάγνωσή
και η διαχείριση της δυναμικής εξέλιξης ελληνικών τοπίων - εφαρμοσμένα
παραδείγματα
9:45 -10:00
Μούλιου Μάρλεν: Μουσεία (πόλεων) και πολιτιστικά
(αστικά) τοπία: σκέψεις και πρακτικές σε μια εποχή αλλαγών
10:00 -10:15
Yari Pakkanen: Natural and anthropogenic landscapes in the
recent fieldwork projects of the Finnish Institute at Athens
10:15-10:30
Μιχαηλίδης Δημήτρης και Θεοδώρου Γεώργιος: Το
χερσαίο περιβάλλον της νήσου Τήλου από τα 45 ka BP έως τα 3,5 ka BP.
Συμπεράσματα από τη μελέτη παλαιο-ορνιθολογικού υλικού από το σπήλαιο
Χαρκαδιό
10:30-10:45
Καραλή Λίλιαν: Μαρτυρίες για το τοπίο: Τα οστά, τα
όστρεα και οι καρποί από την Αλάσαρνα στην Κώ
10:45 -11:00
Συζήτηση
11:00-11:30
Διάλειμμα
11:30-11:45
Τερζής Χρήστος: Αρχαιοελληνικά ηχοτοπία με... χέλυν και
αυλό
11:45-12:00
Winfred van de Put: 'Almost 50 years of looking at landscape and
culture: Kees Bakhuizen and further'

12:00-12:15
Τσώτα Εύη: Γη και ύδωρ. Σημειώσεις στην τοπογραφία της
Βοιωτίας
12:15-12:30
Κεφαλίδου Ευρυδίκη: Οι σπηλιές στην αρχαϊκή και
κλασική αττική αγγειογραφία
12:30-12:45
Θεοδωροπούλου Ζέττα: Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεθ᾽, ἄκρον
Ἀθηνέων,
12:45 -13:00
Συζήτηση
13:00-13:30
Διάλειμμα
13:30-13:45
Συρογιάννη Αλεξάνδρα : Σκελετικά κατάλοιπα και
ανασύνθεση περιβάλλοντος: Το παράδειγμα του αρχαίου Πειραιά
13:45-14:00
Κανελλόπουλος Χρύσανθος: H πρώτη μικρή περίοδος των
παγετώνων
14:00-14:15
Κακαβάς Γεώργιος: Πρωτοβυζαντινό συγκρότημα με
ψηφιδωτά δάπεδα στην Αγία Κυριακή παραλίας Λιβαανάτων. Αρχαιολογική
ανασκαφή και γεωφυσική έρευνα
14:15-14:30
Παπαϊωάννου Αμαλία : Κατασκευάζοντας «φυσικά» τοπία
την εποχή του Διαφωτισμού: η περίπτωση του πάρκου της Ermenonville
14:30-14:45
Κουρκούτη Πηνελόπη : Μέμνησο ότι άνθρωπος εί. Το
μνημείο ως αφορμή για την ανάδειξη και ερμηνεία του πολιτιστικού τοπίου
14:45-15:00
Συζήτηση
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Jari Pakkanen (pakkanen@finninstitute.gr)
Winfred van de Put (director@nia.gr)
Δοξιάδης Θωμάς (thomas@doxiadisplus.com)
Θεοδωροπούλου Ζέττα (zetta.theodoropoulou@gmail.com)
Κακαβάς Γιώργος (gthkakavas@hotmail.com)
Κανελλόπουλος Χρύσανθος (chrys_kane@arch.uoa.gr)
Καραλή Λίλιαν (ikarali@arch.uoa.gr)
Κεφαλίδου Ευρυδίκη (eurkefalidou@arch.uoa.gr)
Κουρκούτη Πηνελόπη (penkour981@gmail.com)
Μιχαηλίδης Δημήτρης (dmichailidis@geol.uoa.gr)
Μούλιου Μάρλεν (mmouliou@arch.uoa.gr)
Παπαϊωάννου Αμαλία (amalipapa@gmail.com)
Συρογιάννη Αλεξάνδρα (a.syrogianni@gmail.com)
Τερζής Χρήστος (hrterzis@music.uoa.gr)
Τσώτα Εύη (e_tsota@yahoo.com)

