
 

 

 

 

 

 

ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

 

O Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας σε συνεργασία με το Σουηδικό 

Ινστιτούτο Αθηνών με χαρά αναγγέλλουν την έναρξη των Αιγαιακών Διαλέξεων. Οι 

Αιγαιακές Διαλέξεις έχουν ως σκοπό να παρουσιάζουν νέα ευρήματα, νέες ανασκαφές 

και νέες ερευνητικές μελέτες για την προϊστορία του Αιγαίου, καθώς και όμορων 

περιοχών, όπως η Κύπρος και η Μικρά Ασία, από την Παλαιολιθική έως και την 

Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (Γεωμετρικούς χρόνους). 

Οι Αιγαιακές Διαλέξεις φιλοδοξούν να μην προστεθούν απλώς στην πλούσια 

δραστηριότητα ομιλιών που λαμβάνουν χώρα ετησίως στην Αθήνα και σε όλον τον 

κόσμο, αλλά να σηματοδοτήσουν μια νέα προσέγγιση στην ανοιχτή επικοινωνία 

μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας αλλά και του κοινού. Το ενδιαφέρον τους 

εστιάζεται ως επί το πλείστον στην παρουσίαση νέων ευρημάτων και νέων 

ανασκαφών, καθώς και στην ίδια την ανασκαφική πράξη προκειμένου να αποκτηθεί 

συνολικότερη εικόνα αυτής. Η διεπιστημονική προσέγγιση και ερμηνεία, καθώς και η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ανασκαφική ή ερευνητική, αποτελούν επιθυμητά 

θέματα παρουσίασης και συζήτησης. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σχέση 

των αρχαιολόγων και των ανασκαφών με την τοπική κοινωνία, και στο διάλογο με το 

ακροατήριο στο τέλος κάθε διάλεξης. 

Εκτενείς περιλήψεις των διαλέξεων θα παρουσιάζονται στον ιστότοπο του 

Αιγέα, οι οποίες και θα δημοσιεύονται αργότερα στο περιοδικό του, Αιγαιακές 

Σπουδές. Όλοι οι ομιλητές προσκαλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να δημοσιεύσουν 

πλήρως στο περιοδικό το σύνολο ή τμήμα του ερευνητικού και ανασκαφικού έργου 

που παρουσίασαν στις διαλέξεις. Επιπλέον, με τη σύμφωνη γνώμη των ομιλητών, οι 

διαλέξεις θα βιντεοσκοπούνται και θα αποτελέσουν την απαρχή ενός πολύτιμου 

αρχειακού υλικού για την προϊστορική αρχαιολογία, προσβάσιμου και σε αυτούς που 

δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη διάλεξη. 

Ευελπιστούμε πως οι Αιγαιακές Διαλέξεις θα συμβάλουν στη διάδοση 

σημαντικών νέων πληροφοριών και σε μια ανοιχτή πρόσβαση σε αυτές. Κι ακόμα, 

στην αυξανόμενη κατανόηση της ανάγκης για αρμονική μεθοδολογική συνεργασία 

μεταξύ της παραδοσιακής αρχαιολογίας και των νέων κλάδων της αρχαιολογικής 

επιστήμης, από το σχεδιασμό μιας ανασκαφής, ως την πράξη στο πεδίο, τη μελέτη, 

και την τελική δημοσίευση. 

Οι Αιγαιακές Διάλέξεις κατά το έτος 2013 θα πραγματοποιούνται στο 

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (οδός Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη) σε 

μηνιαία βάση, ημέρα Παρασκευή, στις 7 το απόγευμα. Οι διαλέξεις (στα Ελληνικά ή 

στα Αγγλικά) θα διαρκούν 40-45 λεπτά και θα ακολουθεί συζήτηση 15-20 περίπου 

λεπτών. Ο φετινός κύκλος θα εγκαινιαστεί από την αρχαιολόγο Δρ Γεωργία 

Στρατούλη (ΙΖ´ Ε.Π.Κ.Α.) με τη διάλεξη για την επέτειο των δέκα ετών ανασκαφής 

του νεολιθικού οικισμού Αυγής στην Καστοριά. 

 
 



 

 

Πρόγραμμα διαλέξεων για το έτος 2013 

 

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, ώρα 19:00 

Ανιχνεύοντας νοικοκυριά, ανθρώπους και νοήματα: Δέκα χρόνια ερευνητικής 

δραστηριότητας στο νεολιθικό οικισμό Αυγής Καστοριάς 

Γεωργία Στρατούλη (ΙΖ´ Ε.Π.Κ.Α.) 

 

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 19:00 

Η ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περίοδος στη Λοκρίδα (Καλαπόδι) 

Σοφία Δημάκη (ΙΔ´ Ε.Π.Κ.Α.) 

 

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, ώρα 19:00 

Η ακρόπολη της Βραυρώνας κατά τη μυκηναϊκή περίοδο 

Κώστας Καλογερόπουλος (Ακαδημία Αθηνών) 

 

Παρασκευή 26 Απρίλιου 2013, ώρα 19:00 

Ένας ΥΕ ΙΙΙΓ οικισμός στο ιερό του Ποσειδώνα της Καλαυρείας (Πόρος) (διάλεξη στα 

Αγγλικά) 

Michael Lindblom (Πανεπιστήμιο Uppsala) 

 

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013, ώρα 19:00 

Θα προβληθεί η αρχαιολογική ταινία του Φίλιππου Κουτσαφτή TO.RA.KE.  

Την ταινία θα προλογίσει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ η Δρ Monica Nilsson (Σουηδικό 

Ινστιτούτο Αθηνών) θα μιλήσει για τις ανασκαφές στα Δενδρά και την εύρεση της 

περιώνυμης πανοπλίας. 

 

Φθινόπωρο 2013 

 

Πρωτοελλαδικοί τάφοι στα Νέα Στύρα Ευβοίας  

Μαρία Κοσμά (ΙΑ´ Ε.Π.Κ.Α.) 

 

Η μεσοελλαδική βάρκα από τη θέση Μήτρου και οι απαρχές της αιγαιακής ναυπηγικής 

τέχνης (διάλεξη στα Αγγλικά) 

Aleydis Van De Moortel (Πανεπιστήμιο Tennessee, ΗΠΑ) 

 

Το μεσοελλαδικό Άργος: μια πορεία προς την κοινωνική πολυπλοκότητα 

Άννα Φίλιππα-Touchais (École française d’Athènes) και Gilles Touchais (Paris I-

Sorbonne) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις περιλήψεις των διαλέξεων μπορείτε να 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-

lectures  

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-lectures
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-lectures

