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Eπιμέλεια: Kατερίνα Xαρατζοπούλου

Achemenet:
επιστημονική τεκμηρίωση
για την Περσική αυτοκρατορία
κατά την εποχή των
Αχαιμενιδών βασιλέων

Το δίκτυο Achemenet είναι αφιερωμένο στο περσικό βασίλειο κατά την περίοδο των Αχαιμενιδών (περίπου 550-330
π.Χ.), από την ίδρυση δηλαδή της βασιλικής δυναστείας
από τον Κύρο έως την κατάκτησή του από τον Μέγα Αλέξανδρο (www.achemenet.com). O δικτυακός αυτός τόπος
δημιουργήθηκε το 2000 από τον Pierre Briant, καθηγητή
στην έδρα της Ιστορίας και του Πολιτισμού του αχαιμενιδικού βασιλείου και της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου
στο Coll ge de France. Το περιεχόμενο γράφουν και επιμελούνται ο P. Briant και οι συνεργάτες του, μέλη ενός
διεθνούς δικτύου ερευνητών. Oι ιστοσελίδες διατίθενται
στα γαλλικά και τα αγγλικά, σε ελεύθερη πρόσβαση.
Σκοπός του Achemenet είναι αφενός να συμβάλει στην
επικοινωνία μεταξύ ειδικών από διαφορετικές χώρες και
την προαγωγή της έρευνας για τους Αχαιμενίδες οργανώνοντας πηγές και επιστημονική τεκμηρίωση, και αφετέρου
να τονώσει το ενδιαφέρον για την ιστορία και τον πολιτισμό τους, προσφέροντας με εύληπτο τρόπο στο ευρύ κοινό επιλεγμένα πρωτογενή τεκμήρια.
Περιλαμβάνει πληροφορίες από την επικαιρότητα,
για τους ειδικούς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο – εκδόσεις, μαθήματα και σεμινάρια, συνέδρια και εκθέσεις,
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καθώς και ειδήσεις από το ιστολόγιο του Persepolis
Fortification Archive Project, ενός ερευνητικού προγράμματος του Oriental Institute του Πανεπιστημίου του Σικάγο για τις πινακίδες που βρέθηκαν στην Περσέπολη.
Αποκλειστικά για τους ερευνητές, διατίθενται σε μορφή
pdf επιστημονικά άρθρα, βιβλιοκρισίες, επιγραφικές σημειώσεις κ.ά., από τα περιοδικά ARTA - Achaemenid
Research on Texts and Archaeology (βιβλιοκρισίες),
JASR - Journal of Achaemenid Studies and Researches
και NABU - Nouvelles assyriologiques br ves et utilitaires.
Ακόμη, για την ταχεία διάθεση των αποτελεσμάτων της
έρευνας, δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες υπό
εκτύπωση σε περιοδικά ή συλλογικούς τόμους, όπως
συμβαίνει στις θετικές επιστήμες. Διατίθενται ακόμη
βοηθήματα για την έρευνα, όπως βιβλιογραφίες, επιλεγμένα βιβλία σε ψηφιακή μορφή, σύνδεσμοι σε σχετικές
πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό και κατάλογος ερευνητών
που συμμετέχουν στα σημαντικότερα διεθνή ερευνητικά
προγράμματα. Για κάθε ενδιαφερόμενο που ζητά έγκυρη πληροφόρηση για το βασίλειο της Περσίας μέσα από
τις πηγές, προσφέρεται συλλογή κειμένων και επιγραφών μεταφρασμένων και σχολιασμένων από ειδικούς:
επιγραφές από την Ανατολία (στα ελληνικά, αραμαϊκά,
λυκιακά), αιγυπτιακά και βαβυλωνιακά κείμενα, κείμενα
από το περσικό βασίλειο (ελαμιτικά, όπως στις πήλινες
πινακίδες του αρχείου της Περσέπολης, ακκαδικά, αρχαία περσικά). Συμπληρώνονται από μια θεματική παρουσίαση του βασιλείου των Αχαιμενιδών με ιστορική
επισκόπηση, χαρτογραφικό υλικό, τις σημαντικότερες
αρχαιολογικές θέσεις και τη νομισματική ιστορία. Σημαντική προσθήκη στα περιεχόμενα υπήρξε η ανεξάρτητη
ενότητα MAVI - Mus e ach m nide virtuel et interactif, που
εγκαινιάστηκε το 2006. Παρουσιάζει χαρακτηριστικά
αντικείμενα απ’ όλη την επικράτεια της περσικού βασιλείου κατά την αχαιμενιδική περίοδο, από τον Ινδό ποταμό μέχρι τη Μεσόγειο, τα οποία βρίσκονται σήμερα σε
διάφορες συλλογές ανά τον κόσμο (θα παρουσιαστεί
στο επόμενο τεύχος).
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