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Κύπρος	και	Εγγύς	Ανατολή:	Ειδικά	θέματα	διαπολιτισμικών	σχέσεων	
	
	
	

• Κωδικός	μαθήματος:	Y-2	
	

• Τύπος	μαθήματος:	υποχρεωτικό	
	

• Εξάμηνο	σπουδών:	Α’		
	

• Αριθμός	πιστωτικών	μονάδων	(ECTS):	6	
	

• Συντονίστρια:	Ευαγγελινή	Μάρκου	
	

• Διδάσκοντες/ουσες:	 Άρτεμις	 Γεωργίου	 (τηλεδιάλεξη),	 Χριστίνα	 Ιωάννου	 (τηλεδιάλεξη),	
Ευαγγελινή	 Μάρκου	 (διά	 ζώσης	 μάθημα),	 Γιώργος	 Μπουρογιάννης	 (τηλεδιάλεξη),	 Νίκος	
Παπαδημητρίου	(διά	ζώσης	μάθημα),	Άγγελος	Παπαδόπουλος	(διά	ζώσης	μαθήματα	-2-).	
	
• Περιεχόμενο μαθήματος:		
Το μάθημα εξετάζει τις σχέσεις της Κύπρου με την Εγγύς Ανατολή,	αλλά και με ολόκληρη την 
ανατολική Μεσόγειο μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα σε επίπεδο πολιτιστικό,	οικονομικό,	
ιδεολογικό και πολιτικό από 	 την	 Νεολιθική	 (περ.	 8200-3900	 π.Χ.)	 μέχρι και την πρώιµη 
ελληνιστική περίοδο (31	 π.Χ.).	 Σκοπός	 του	 µαθήµατος	 είναι	 να παρουσιάσει διαφορετικές 
ερευνητικές προσεγγίσεις στον τομέα της αρχαιολογίας,	 μέσω της θεματικής μελέτης της 
Κύπρου,	να χρησιμοποιήσει ως πηγές μελέτης το πρωτογενές υλικό (τέχνεργα,	αρχιτεκτονική,	
ταφικά έθιμα,	 τεχνολογία,	 κεραμεική,	φιλολογικές,	 επιγραφικές και νομισματικές μαρτυρίες)	
και να μελετήσει την κατανομή θέσεων,	 την οικονομία,	 την κοινωνική και την πολιτική 
οργάνωση)	 τόσο της Κύπρου όσο και των γειτονικών περιοχών της ανατολικής Μεσογείου.	
Επίσης,	οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με μεθοδολογικά ζητήματα 
και να αξιολογήσουν με κριτική σκέψη τόσο τα αρχαιολογικά τεκμήρια,	 όσο και τις 
υπάρχουσες ερμηνείες και υποθέσεις εργασίας.			
	

	
• Επιδιωκόμενα	μαθησιακά	αποτελέσματα:	με	την	επιτυχή	ολοκλήρωση	του	μαθήματος,	

οι	σπουδαστές/ριες	θα:		
	

o Γνωρίζουν	τις	γεωγραφικές	ιδιαιτερότητες	της	Κύπρου	και	θα	είναι	σε	θέση	να	κατανοήσουν	τον	
πολυπρόσωπο	πολιτισμό	της	και	τα	χαρακτηριστικά	του	

o Κατανοήσουν σε βάθος τόσο τα μεθοδολογικά ζητήματα όσο και τις σύγχρονες πρακτικές 
μελέτης προϊστορικών αρχαιολογικών ευρημάτων,	αλλά και των σύγχρονων γραπτών πηγών	

o Έχουν	έρθει	σε	επαφή	με	τον	υλικό	πολιτισμό	της	προϊστορικής	Κύπρου	
o Γνωρίζουν τις εξελίξεις και τις διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις στον τομέα της 

Κυπριακής αρχαιολογίας,		
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o Κατανοούν τους στενούς δεσμούς του Αιγαίου με την ανατολική Μεσόγειο,	και του ιδιαίτερου 
ρόλου που διαδραμάτισε η Κύπρος ως κομβικό σημείο επαφών,	τεχνολογικών εξελίξεων και 
οικονομικής προόδου	

o Εξοικειωθούν με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτειακής οργάνωσης και οικονομικής δομής 
της Κύπρου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού	

o Κατανοήσουν το φαινόμενο της «Μεσογειακής Κρίσης» του 12ου αιώνα π.Χ.	στην ανατολική 
Μεσόγειο και τις επιπτώσεις της στις Κυπριακές πολιτείες,	 σε σχέση με αλλαγές στην 
τοπογραφία των οικισμό,	τον μετασχηματισμό του υλικού πολιτισμού και τα μεταναστευτικά 
ρεύματα.	

o Αποκτήσουν εμπειρία στη μελέτη των πολιτισμών της Ανατολικής Μεσογείου και των 
μηχανισμών κατασκευής,	εμπορίας και κατανάλωσης (συμβολικής και πρακτικής)	εξαιρετικών 
τεχνέργων κατά την αρχαιότητα.	

o Eίναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν την ταυτότητα των Φοινίκων και να γνωρίσουν το ρόλο 
που διαδραμάτισαν στην ανατολική και κεντρική Μεσόγειο (εμπορεία-	αποικίες)	μαθαίνοντας 
και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτούργησαν καθώς και τις συνεργασίες που 
ανέπτυξαν τόσο με την Κύπρο όσο και με το Αιγαίο.			

o Γνωρίσουν τις εξελίξεις των Κυπριακών βασιλείων και των σχέσεων με τους γείτονές τους στο 
διάστημα από τους αρχαϊκούς έως και τους πρώϊμους ελληνιστικούς χρόνους	

o Γνωρίσουν τις εξελίξεις των Κυπριακών βασιλείων και των σχέσεων με τους γείτονές τους 
(Ασσύριους, Πέρσες, Αιγυπτίους μεταξύ άλλων) στο διάστημα από τους γεωμετρικούς έως και 
τους ελληνιστικούς χρόνους.	
	

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη	
	
     α)	Υποχρεωτικά Εγχειρίδια του μαθήματος (πλατφόρμα moodle):	
	

• Aruz,	J.,	K.	Benzel	and	J.M.	Evans	(eds.)	(2009)	Beyond	Babylon.	Art,	Trade	and	Diplomacy	in	
the	Second	Millennium	B.C.	New	York	and	New	Haven.	

• Astrom,	P.	and	Herscher,	E.	(eds)	(1996)	Bronze	Age	Settlement	in	Cyprus:	Function	and	
Relationship,	Jonsered.	

• Iacovou,	M.	(2008)	“Cultural	and	Political	Configurations	in	Iron	Age	Cyprus:	The	Sequel	to	a	
Protohistoric	episode” in	AJA	112:4,	625-657.	

• Knapp,	A.B.	 (2013)	The	archaeology	of	Cyprus.	 From	earliest	prehistory	 through	 the	Bronze	
Age,	Cambridge.	

• Καραγιώργης Β.	(2002)	Κύπρος.	Το σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου 1600	-	500	π.Χ.	
Αθήνα.	

• Pilides,	 D.	 και	 Papadimitriou,	 N.	 (επιμ.)	 (2012)	 Ancient	 Cyprus.	 Cultures	 in	 Dialogue.	
Λευκωσία.		
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     β)	Συμπληρωματική βιβλιογραφία (βιβλιοθήκη ΤΜΣ):	
	

• Akkermans,	 P.M.M.	 και	 G.M.	 Schwartz,	 2003.	 The	 Archaeology	 of	 Syria.	 From	 Complex	
Hunter-Gatherers	to	Early	Urban	Societies	(ca.	16000	BC	–	300	BC).	Cambridge.	

• Dickinson,	O.T.P.K.,	2006.	The	Aegean	 from	Bronze	Age	to	 Iron	Age.	Continuity	and	change	
between	the	twelfth	and	eighth	centuries	BC.	London,	New	York.	

• Broodbank,	C.,	2013.	The	Making	of	the	Middle	Sea:	A	History	of	the	Mediterranean	from	the	
Beginning	to	the	Emergence	of	the	Classical	World,	Cambidge.	

• Duistermaat,	 K.	 και	 Regulski	 I.,	 (επιμ.)	 2011.	 Intercultural	 Contacts	 in	 the	 Ancient	
Mediterranean	(Orientalia	Lovaniensia	Analecta	202),	Leuven.	

• Fitzpatrick,	S.M.	(επιμ.),	2004.	Voyages	of	Discovery.	The	Archaeology	of	Islands.	New	York.	

• Σταμπολίδης	Ν.	και	Αλ.	Καρέτσου	(επιμ.),	1998.	Ανατολική Μεσόγειος: Κύπρος, Δωδεκάνησα, 
Κρήτη. 16ος - 6ος αι. π.Χ.	Αθήνα.	

• Iacovou,	M.,	“From	ten	to	naught.	Formation,	consolidation	and	abolition	of	Cyprus’	Iron	Age	
polities”,	Cahier	du	Centre	d’études	chypriotes	(CCEC)	32,	73-87.	

• Knapp,	A.B.,	1988.	The	history	and	culture	of	ancient	western	Asia	and	Egypt.	California:	The	
Dorsey	Press.	

• Killebrew,	A.E.	και	Steiner,	M.	(επιμ.),	2013	The	Oxford	Handbook	of	the	Archaeology	of	the	
Levant	(c.	8000-332	B.C.).	Oxford.	

• Liverani,	M.,	1990.	Prestige	and	Interest.	International	Relations	in	the	Near	East	1600-1100	
BC.	Padova.	

• Maier,	F.G.,	1985.	“Factoids	 in	Ancient	History:	The	case	of	 the	 fifth	 -	century	Cyprus”,	 JHS	
105,	32-39.	

• Maguire,	 L.C.,	 2009.	Tell	 el-Daba	XXI:	 The	Cypriot	 Pottery	 and	 its	 Circulation	 in	 the	 Levant.	
Wien.	

• Monroe,	 C.M.,	 2009,	 Scales	 of	 Fate:	 Trade,	 Tradition	 and	 Transformation	 in	 the	 Eastern	
Mediterranean	ca.	1350-1075	BC,	Münster.		

• Moscati,	S.,	1968.	The	World	of	the	Phoenicians,	London.	
• Sauvage,	C.,	2012.	Routes	maritime	et	systèmes	d’échanges	internationaux	au	Bronze	récent	

en	Méditerranée	orientale.	Lyon.	
• Σταμπολίδης,	 Ν.	 (επιμ.),	 2003.	 Πλόες.	 Από	 τη	 Σιδώνα	 στη	 Χουέλβα.	 Σχέσεις	 λαών	 της	

Μεσογείου	16ος-6ος.	Αθήνα:	Ίδρυμα	Ν.Π.	Γουλανδρή	–	Μουσείο	Κυκλαδικής	Τέχνης.		
• Steel,	L.,	2004.	Cyprus	before	history.	From	the	Earliset	Settlers	to	the	End	of	the	Bronze	Age.	

London:	Duckworth	
• Webb, J.M., 1999. Ritual Architecture, Iconography and Practice in the Late Cypriot 

Bronze Age. Studies in Mediterranean Archaeology-Pocket Books 75. Jonsered, Paul 
Åströms Förlag. 
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Γ)	Χρονολόγια – Σύνδεσμοι ενδιαφέροντος	

• Παπαδημητρίου,	Ν.,	2005.	Αιγαίο – Κύπρος.	Χρονολόγιο.	Αθήνα:	 Ίδρυμα Ν.Π.	Γουλανδρή.	
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.	

• Συλλογή Κυπριακών αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου: 
http://www.britishmuseum.org/research/publications/online_research_catalogues/anci
ent_cyprus_british_museum.aspx 

• Πρόγραμμα μελέτης τάφων Έγκωμης, Κυπριακό Μουσείο: http://www.enkomicm.org/ 
• Ηχογραφημένες διαλέξεις Κυπριακού Σεμιναρίου (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης) 

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=289&clang=0 
• Κύπριος Χαρακτήρ. Ιστότοπος για την Αρχαία Κύπρο με επιστημονικά κείμενα για ειδικά 

θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας και νομισματικής (http://kyprioscharacter.eie.gr/el/). 
Ειδικά η ενότητα: Άρθρα http://kyprioscharacter.eie.gr/el/episthmonikes-symboles/ 

	
	

• Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:	η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε διαδραστικές 
ασκήσεις,	 εκπαιδευτικά βίντεο,	 αναρτήσεις πληροφοριών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
και κυρίως μέσα από τακτικές τηλεδιασκέψεις και δια ζώσης διαλέξεις νέων επιστημόνων,	των 
οποίων το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Κύπρο.	 Στο πλαίσιο του μαθήματος 
προβλέπεται επίσκεψη-μάθημα, αλλά και τηλέ-ξενάγηση στη συλλογή Θ.Ν.	 Ζιντίλη του 
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης των Αθηνών.	
	

• Μέθοδοι	 αξιολόγησης	 /	 βαθμολόγησης: Συγγραφή δυο εργασιών. Η βαθμολόγηση της 1ης 
εργασίας θα ισοδυναμεί με το 30% και η βαθμολόγηση της 2ης εργασίας με το 70% του 
τελικού βαθμού.    
	

• Γλώσσα	διδασκαλίας:	Ελληνική.	
	

• Τρόπος	 παράδοσης	 μαθήματος:	 Διαλέξεις	 και	 σεμιναριακού	 τύπου	 παραδόσεις	 με	 τη	
συμμετοχή	των	σπουδαστών/τριών	κατά	τη	διάρκεια	του	μαθήματος.	


