CYCLADIC SEMINAR – ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤHE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY AT ATHENS, 22 PANEPISTIMIOU STREET
Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22

_____________________________________________________________________

Tuesday, 10 November 2015, 7 P.M.
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015, 7 μ.μ.

Cyprian Broodbank
Disney Professor of Archaeology at the University of Cambridge

A comparative Mediterranean perspective on the Early Bronze Age Cyclades

Cyprian Broodbank
Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στην έδρα Disney

Η Μεσόγειος και οι Κυκλάδες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού:
Μια συγκριτική προσέγγιση
___________________________________________________________________

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη
The seminar is organized by Marisa Marthari

CYCLADIC SEMINAR

Tuesday, 10 November 2015
Cyprian Broodbank
A comparative Mediterranean perspective on the Early Bronze Age Cyclades
Interpretation of the rich and challenging archaeological record from the Early Bronze Age Cyclades
benefits from a wider comparative perspective. Traditionally, such comparison has typically taken a
regional form, through exploring Cycladic trajectories in contrast to those of contemporary Crete or
areas of the surrounding Aegean mainland. Some years ago, a complementary island archaeological
perspective was proposed, which explored how a comparison between the Cyclades and island groups
elsewhere in the world might cast fresh interpretative light on Cycladic material culture and patterning.
Both these remain relevant today. But this paper presents a fresh comparative, and connected, deep
historical framework, namely that of the Mediterranean basin as a whole. It explores the early social
and cultural dynamics of the Cyclades in relation to this wider middle sea, identifying commonalities
often lost in the detail, and shows how Cycladic transformations often match those visible over a much
broader canvas.

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015
Cyprian Broodbank
Η Μεσόγειος και οι Κυκλάδες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού: Μια συγκριτική προσέγγιση
Η ερμηνεία των πλούσιων και απαιτητικών αρχαιολογικών δεδομένων των Κυκλάδων της Πρώιμης
Εποχής του Χαλκού ωφελείται από μια ευρύτερη συγκριτική οπτική. Κατά παράδοση μια τέτοια
σύγκριση σχετίζεται με την γύρω περιοχή μέσω της εξερεύνησης της πορείας των Κυκλάδων σε
αντιπαραβολή με εκείνην της σύγχρονής τους Κρήτης ή των πέριξ ηπειρωτικών περιοχών του Αιγαίου.
Πριν από μερικά χρόνια προτάθηκε μια εναλλακτική νησιωτική αρχαιολογική οπτική, η οποία εξέταζε
το πώς μια σύγκριση ανάμεσα στις Κυκλάδες και νησιωτικά συμπλέγματα σε άλλα μέρη του κόσμου
μπορούσε να ρίξει νέο ερμηνευτικό φως στον Κυκλαδικό υλικό πολιτισμό και τη διαμόρφωση του.
Και οι δύο αυτές οπτικές παραμένουν επίκαιρες σήμερα. Η παρούσα όμως ανακοίνωση παρουσιάζει
ένα νέο συγκριτικό, και συνάμα σχετικό, διευρυμένο ιστορικό πλαίσιο, εκείνο της Μεσογειακής
λεκάνης συνολικά. Εξετάζει την πρώιμη κοινωνική και πολιτιστική δυναμική των Κυκλάδων σε σχέση
με εκείνην την ευρύτερης κλειστής θαλάσσιας περιοχής της Μεσογείου, επισημαίνοντας ομοιότητες
που συχνά χάνονται στις λεπτομέρειες, ενώ δείχνει πώς οι αλλαγές στις Κυκλάδες μοιάζουν συχνά με
εκείνες που είναι ορατές σε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο.

Fig. 1 Longboat and sea-spirals on a ‘frying’ pan from the Chalandriani cemetery on Syros
Εικ. 1 Μακρό πλοίο και σπείρες που δηλώνουν τη θάλασσα σε τηγανόσχημο σκέυος από το νεκροταφείο της
Χαλανδριανής στη Σύρο

Fig. 2 One-day travel ranges from major Early Bronze II Cycladic centres, indicating several zones of
interaction that differed in nature and intensity.
Εικ. 2 Ακτίνες μονοήμερων ταξιδιών από τα μείζονα Κυκλαδικά κέντρα της Πρώιμης Εποχης του Χαλκού ΙΙ
που υποδηλώνουν διάφορες ζώνες αλληλεπίδρασης, οι οποίες διαφέρουν στον χαρακτήρα και την
ένταση.

