
Πέρα από ηη Χαλκίδα: 

Το ηοπίο ηης 

και οι κοινωνικοοικονομικοί μεηαζτημαηιζμοί ηης ενδοτώρας ηης 

από ηοσς βσζανηινούς τρόνοσς μέτρι ηην οθωμανική περίοδο. 

 

Απκηικόλεξο: HMC (Hinterland of Medieval Chalkida) 

Η ελδνρώξα ηεο Χαιθίδαο θαηά ηε κεζαηωληθή επνρή 

Πεπίληψη 

Απνηειείηαη από κία έξεπλα ζην ηκήκα ηεο θεληξηθήο Δπβνίαο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ηηο 

θνηιάδεο κεηαμύ ηωλ πνηακώλ Λήιαληα θαη Μεζζαπίνπ, πξνο ηα βόξεηα θαη πξνο ηα 

αλαηνιηθά αληίζηνηρα ηεο πόιεο ηεο Χαιθίδαο, όπωο αθξηβώο νξηνζεηείηαη ζηνλ παξαπάλω 

ράξηε. Απηή ε έξεπλα απνζθνπεί λα εξεπλήζεη ζε βάζνο θαη λα αλαδείμεη ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

πιεζπζκνύ, ηεο ρξήζεο ηεο γεο, ηεο ζηξαηηωηηθήο νξγάλωζεο θαη ηεο θνηλωληθννηθνλνκηθήο 

δνκήο ηεο ππαίζξνπ γύξω από ηε Χαιθίδα (Egrippos / Negroponte / Eğriboz) θαη ηηο επξύηαηεο 

εκπνξηθέο θαη βηνηερληθέο ηεο δηαζπλδέζεηο ζηε δηάξθεηα ηωλ βπδαληηλώλ ρξόλωλ, ηεο 

θξαγθνθξαηίαο θαη ηεο ηνπξθνθξαηίαο, δειαδή από ηα κέζα ηνπ 4νπ κέρξη ηα κέζα ηνπ 19νπ 

αηώλα κ.Χ. 

 

Η έξεπλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππό ηελ επνπηεία ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήηωλ Δπβνίαο 

δηακέζνπ ηεο Γξ Αιεμάλδξαο Κωζηαξέιιε ζε ζπλεξγαζία κε ην Οιιαλδηθό Ιλζηηηνύην 

Αζελώλ (ΟΙΑ) δηακέζνπ ηεο Dr Joanita Vroom, Καζεγήηξηαο Αξραηνιόγνο ηεο Μεζαηωληθήο 

θαη Πξώηκεο Σύγρξνλεο Δπξαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λέηληελ ηεο Οιιαλδίαο θαη ζα 

ππνζηεξηρζεί από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σπνπδώλ Δγγύο Αλαηνιήο, ε νπνία εδξεύεη ζηε 

Χαιθίδα (δηακέζνπ ηνπ Dr Andrew Blackler θαη ηνπ Πξνέδξνπ απηήο Γξ Κωλζηαληίλνπ Γ. 

Πνιίηε ωο ζπλδέζκωλ). 



Επιζηημονικό υπόβαθπο 

Μνινλόηη έρνπλ δηεξεπλεζεί εθηελώο ηόζν ν ρώξνο εληόο ηωλ ηεηρώλ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ 

κεζαηωληθνύ θάζηξνπ ηεο Χαιθίδαο ζην ζηελό ηνπ Δπξίπνπ όζν θαη ε αξραία πόιε ζηελ 

πεξηνρή ηωλ πεγώλ ηεο Αξέζνπζαο, ζηα αλαηνιηθά ηεο Χαιθίδαο, δελ έρεη δηελεξγεζεί πνηέ 

θάπνηα νπζηαζηηθή κειέηε πνπ λα αθνξά ζηελ ελδνρώξα, δειαδή ζηελ ύπαηζξν γύξω από ηε 

Χαιθίδα. Δλώ πνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο κε ζέκα ηελ Διιάδα πεξηιακβάλνπλ ηκεκαηηθέο 

έζηω αλαθνξέο ζηε κεζαηωληθή πεξίνδν, ε παξνύζα είλαη ε πξώηε πνπ επηθεληξώλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηε κεζαηωληθή θαη ηε κεηα-κεζαηωληθή πεξίνδν. 

 

Με ηελ εξγαζία απηή ζα αλαδεηρζεί επαγωγηθά ε κεγάιε επηξξνή πνπ είρε ε πόιε ηεο 

Χαιθίδαο ζηελ πεξίνδν ηεο θξαγθνθξαηίαο θαη ηεο ηνπξθνθξαηίαο ζε ζρέζε κε άιια αζηηθά 

θέληξα. 

 

Θα θηλεζνύκε βαζηζκέλνη ζηηο κειέηεο ηεο Joanita Vroom (2003), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα 

θεξακηθά ηεο ύζηεξεο αξραηόηεηαο ζηε Βνηωηία, θαη, εθκεηαιιεπόκελνη αθελόο ηελ εξγαζία 

ηνπ Johannes Koder (1973) κε ζέκα ηε κεζαηωληθή Δύβνηα θαη αθεηέξνπ εθείλε ηνπ Νίθνπ 

Κνληνγηάλλε (2012) κε ζέκα ηε Χαιθίδα θαηά ηνπο κεζαηωληθνύο ρξόλνπο θαη ηελ 

ηνπξθνθξαηία θαη, ηέινο, κία πξόζθαηα νινθιεξωκέλε ηνπνγξαθηθή θαη ηζηνξηθή κειέηε ηεο 

κεζαηωληθήο Δύβνηαο κέζω ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σπζηήκαηνο Γεωγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ 

(GIS) από ηνλ Andrew Blackler (2020). 

 

Παπαδοηέα 

1. Πξόγξακκα επνρηθήο θαηάξηηζεο ηωλ θνηηεηώλ 

2. Δηήζηεο εθζέζεηο 

3. Ταθηηθά ρξνλνινγεκέλνο ηζηνρώξνο 

4. Έθζεζε επξεκάηωλ 

5. Σπλέδξην 

6. Πξνθαηαξθηηθή δεκνζίεπζε 

 

 


