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Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο 
H Κεραµική της Κλασικής Εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (480-323/300 π.Χ.) 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. 
 

Ο Τοµέας Αρχαιολογίας του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Τµήµα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών του 

Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, διοργανώνουν Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο για την «Κεραµική της 

Κλασικής Εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (480-323/300 π.Χ.»), µετά την επιτυχηµένη 

διεξαγωγή του αντίστοιχου αρχαιολογικού συνεδρίου για την κεραµική της αρχαϊκής εποχής το 2011.  

Η ανασκαφική έρευνα των τελευταίων χρόνων έφερε στο φως µεγάλο αριθµό αγγείων της κλασικής εποχής, 

τόσο εισηγµένων όσο και ντόπιων, από πολλές αρχαιολογικές θέσεις στα παράλια και την περιφέρεια του Βόρειου 

Αιγαίου. Στην επείσακτη κεραµική συγκαταλέγονται όχι µόνο τα αγγεία «πολυτελείας», ανάµεσα στα οποία 

κυρίαρχη θέση έχουν τα ερυθρόµορφα και µελαµβαφή από την Αττική, αλλά και διάφορες κατηγορίες ακόσµητων 

αγγείων (π.χ. εµπορικοί αµφορείς). Επίσης, η µελέτη της εγχώριας κεραµικής, η οποία περιλαµβάνει διακοσµηµένα 

και αβαφή, καθηµερινής χρήσης, αγγεία, διευρύνει σηµαντικά την έρευνα για τα τοπικά εργαστήρια και τις 

επιδράσεις που δέχτηκαν από άλλες περιοχές.  

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν από Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους 55 ανακοινώσεις σχετικά µε τα 

κεραµικά εργαστήρια, τις χρήσεις, τις τεχνικές κατασκευής, την εικονογραφία, το εµπόριο και τη διασπορά των 

αγγείων στον υπό συζήτηση γεωγραφικό χώρο. Παράλληλα, θα εξεταστούν ειδικότερα θέµατα, όπως οι τοπικές 

αποµιµήσεις διακοσµηµένων και µελαµβαφών αγγείων και η επίδραση της µεταλλοτεχνίας στην κεραµική. 

Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτηρίου της 

Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. και θα διαρκέσουν τρεις ηµέρες (Τετάρτη 17/5 έως Παρασκευή 19/5). Το Σάββατο 

20/5 θα γίνει ηµερήσια εκδροµή στον αρχαιολογικό χώρο και το µουσείο της Πέλλας. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: cpna2017.web.auth.gr 

Επικοινωνία: classicalpottery2017@gmail.com 

 
Η Οργανωτική Επιτροπή 

 
ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
 

 ΑΜΑΛΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 
Λέκτορας Δ.Π.Θ. 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΝΑΚΑ 

ΕΔΙΠ Κλασικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. 
 

 
 
 
 
 

Η Επιστηµονική Επιτροπή 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΒΕΡΙΟΣ Ακαδηµαϊκός – Οµότιµος 
Καθηγητής Α.Π.Θ. 

 
ΣΤΕΛΛΑ ΔΡΟΥΓΟΥ 

Οµότιµη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ-ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ                                    
Επίτιµη Έφορος Αρχαιοτήτων ΥΠ.ΠΟ.Α.  
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Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
 

 ΑΜΑΛΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 
Λέκτορας Δ.Π.Θ.


