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Ο Κωνσταντίνος Χονδρός αποφοίτησε το 2015 από τη σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και συνέχισε την ακαδημαϊκή του 

εκπαίδευση εισερχόμενος στο αρχαιολογικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της σχολής. Το ενδιαφέρον 

του για τον προϊστορικό υλικό πολιτισμό τον οδήγησε να ασχοληθεί με μία πολύ ιδιαίτερη πτυχή 

της προϊστορικής τεχνολογίας, την οστέινη εργαλειοτεχνία. 

   Στη μεταπτυχιακή του εργασία μελέτησε ένα σύνολο οστέινων αντικειμένων από  οικισμό 

της εποχής του Χαλκού και Σιδήρου, την Τούμπα Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη της 

καθηγήτριας κ. Τριανταφύλλου Σεβαστής. Βασικός στόχος υπήρξε η αναγνώριση και κατανόηση 

του συστήματος παραγωγής και διαχείρισης των αντικειμένων. Η μελέτη ακολούθησε 

συγκεκριμένη μεθοδολογία βασισμένη στη μακροσκοπική και μικροσκοπική ανάλυση όλων των 

σταδίων του κύκλου ζωής των οστέινων αντικειμένων. Ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό κομμάτι 

της μικροσκοπικής ανάλυσης πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Διεπιστημονικής 

Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ). Χρησιμοποιήθηκε ένα στερεοσκόπιο (Nikon SMZ1000) 

μεγάλων μεγεθύνσεων (έως 80x) όπως και ενσωματωμένη κάμερα (Nikon Digital Sight DS-5M), 

με σκοπό την παρατήρηση των ταφονομικών και κατασκευαστικών ιχνών.   

 Από το 2020 ο Κωνσταντίνος είναι υποψήφιος διδάκτορας στη διδακτορική σχολή 

Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon – Sorbonne της Γαλλίας υπό την επίβλεψη των 

καθηγητριών κκ. Procopiou Hara και Christensen Marianne. Η μελέτη επικεντρώνεται στην 

τεχνική και λειτουργική ανάλυση οστέινων εργαλειοτεχνιών από Νεολιθικές θέσεις της Βορείου 

Ελλάδος. Ένα κομμάτι της μικροσκοπικής ανάλυσης θα πραγματοποιηθεί στο ΕΔΑΕ 

χρησιμοποιώντας τον διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό. 

Σύντομο αρχαιολογικό βιογραφικό 

Εκπαίδευση 

2020- Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία, École d'histoire de 

l'art et d'archéologie, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne. Τίτλος Διδακτορικού: 

Caractérisation technique et fonctionnelle des industries osseuses du néolithique moyen récent et 



final du nord de la Grèce (Macédoine et Thessalie), (επιβλ. καθ. Procopiou Hara and Christensen 

Marianne). 

2019 Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία, Φιλοσοφική Σχολή 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τίτλος Μεταπτυχιακού: Οστέινα εργαλεία και 

αντικείμενα από τα κτίρια Β και Ε στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, (επιβλ. καθ. Τριανταφύλλου 

Σεβαστή). 

2015 Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

Παρουσιάσεις σε συνέδρια / ημερίδες 

2020 Θεοδοσάκη Π., Κασαπίδου Γ., Λαθήρας Π., Παρασκευοπούλου Π., Χονδρός Κ. Η 

μεταπτυχιακή έρευνα του ΕΔΑΕ, 2017-2020. Το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου 

Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας του Τομέα Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας ΑΠΘ – Θεσσαλονίκη, Ημερίδα 13 Φεβρουαρίου 2020. 

2019 Chondros, K. Bone artifacts of the late 2nd millennium BC: a discussion based on evidence 

from Thessaloniki Toumba. Stellar Ventures: From the shores of Crete to the plains of Macedonia 

– Thessaloniki, International Conference 12-15 December 2019. 

2017 Andreovits T., Chondros, K. & Kitta, A. War cemeteries of Thessaloniki: lands of memory. 

The Case-Study of Zeitenlik. Ritualizing Funerary Practices in the Prehistoric Aegean: acts of 

transforming and viewing the human body – Thessaloniki, International Seminar 6 April 2017. 

Ανασκαφική εμπειρία 

2012 – 2019 Συμμετοχή σε ανασκαφές προϊστορικών (Τούμπα Θεσσαλονίκης, Μαυροπηγή 

Κοζάνης και Δισπηλιό Καστοριάς) και κλασικών (Δίον Κατερίνης και Καραμπουρνάκι 

Θεσσαλονίκης) αρχαιολογικών θέσεων, όπως επίσης και σε επιφανειακές έρευνες (Αρχαιολογικό 

Πρόγραμμα Κοιλάδας Ανθεμούντα). 
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Konstantinos Chondros graduated from the School of History and Archeology of the 

Aristotle University of Thessaloniki and continued his academic education entering the 

archaeological master program. His interest in prehistoric material culture led him to engage with 

a very special aspect of the prehistoric technology, the bone industry.  

In his master thesis he studied a bone artifact assemblage from the Bronze/Iron age site of 

Thessaloniki Toumba in Greece under the supervision of Prof. Triantaphyllou Sevasti. The main 

objective was the identification and understanding of the system of production and manipulation 

of the artifacts. The research followed a specific methodology based on the macroscopic and 

microscopic analysis of aspects from all stages of the life circle of a bone artifact. A large and very 

important part of the microscopic analysis was conducted at the Laboratory of Interdisciplinary 

Archaeological Research (L.I.R.A.). A stereomicroscope (Nikon SMZ1000) with magnifications 

range up to 80x and a built-in camera (Nikon Digital Sight DS-5M) were used, aiming to observe 

the taphonomic and manufacture traces.  

From 2020 Konstantinos is a Ph.D candidate in the École d'histoire de l'art et d'archéologie 

at the university Paris 1 Panthéon – Sorbonne in France under the supervision of Profs. Procopiou 

Hara and Christensen Marianne. The study focuses on the technical and functional analysis of 

Neolithic bone industries from several sites in Northern Greece. A part of the microscopic analysis 

will take place in L.I.R.A. using the available technical equipment.   

Short archaeological bio 

Education 

2020- Ph.D. candidate in Prehistoric Archaeology, École d'histoire de l'art et d'archéologie, 

Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne. Dissertation title: Caractérisation technique et 

fonctionnelle des industries osseuses du néolithique moyen récent et final du nord de la Grèce 

(Macédoine et Thessalie), (supvs. Profs. Procopiou Hara and Christensen Marianne). 



2019 MA degree in Prehistoric Archaeology, Faculty of Philosophy, Aristotle University of 

Thessaloniki. Master thesis title: Bone tools and artefacts from Buildings B and E at Thessaloniki 

Toumba, (supv. Prof. Triantaphyllou Sevasti). 

2015 BA degree in Archaeology, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki. 

Presentations 

2020 Θεοδοσάκη Π., Κασαπίδου Γ., Λαθήρας Π., Παρασκευοπούλου Π., Χονδρός Κ. Η 

μεταπτυχιακή έρευνα του ΕΔΑΕ, 2017-2020. Το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου 

Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας του Τομέα Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας ΑΠΘ – Θεσσαλονίκη, Ημερίδα 13 Φεβρουαρίου 2020. 

2019 Chondros, K. Bone artifacts of the late 2nd millennium BC: a discussion based on evidence 

from Thessaloniki Toumba. Stellar Ventures: From the shores of Crete to the plains of Macedonia 

– Thessaloniki, International Conference 12-15 December 2019. 

2017 Andreovits T., Chondros, K. & Kitta, A. War cemeteries of Thessaloniki: lands of memory. 

The Case-Study of Zeitenlik. Ritualizing Funerary Practices in the Prehistoric Aegean: acts of 

transforming and viewing the human body – Thessaloniki, International Seminar 6 April 2017. 

Archaeological/Fieldwork Experience 

2012-2020 Participation in various excavations of prehistoric (Thessaloniki Toumba, 

Mauropigi Kozani and Dispilio Kastoria) and classical sites (Dion Katerini and Karampournaki 

Thessaloniki), as well as in surveys (Anthemous Valley Archaeological Project). 

 


