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Issu du colloque organisé par la IVe éphorie des 
antiquités préhistoriques et classiques et l’École 
française d’Athènes à l’occasion du centième 
anniversaire des fouilles françaises à Argos, le 
présent volume réunit vingt-quatre articles, qui 
éclairent divers aspects de l’histoire d’ « une cité 
grecque de 6 000 ans » et de son territoire et, 
en même temps, reflètent la richesse des travaux 
qui y sont poursuivis par les deux institutions. 
Certains traitent de l’histoire de la recherche à 
Argos, sur les pas de Wilhelm Vollgraff, ain-
si que de sa réception auprès des habitants ; 
d’autres offrent des synthèses bienvenues sur la 
topographie, sur l’architecture, sur les ateliers 
céramiques ou sur la période byzantine ; près 
de la moitié, enfin, publient des fouilles ou du 
matériel jusque-là inédits sur une période allant 
de la préhistoire jusqu’à l’époque hellénistique.

Προϊόν του συνεδρίου που διοργα νώθηκε από 
την Δ΄ Εφορεία Προϊ στορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών για 
την εκατοστή επέτειο των γαλλικών ανασκαφών 
στο Άργος, ο παρών τόμος συγκεντρώνει είκοσι 
τέσσερα άρθρα, που διαφωτίζουν διάφορες 
πλευρές της ιστορίας «μιας ελληνικής πόλης 
6000 ετών» και της επικράτειάς της και, 
ταυτοχρόνως, αντανακλούν τον πλούτο των 
εργασιών που συνεχίζονται στο Άργος και από 
τα δύο ιδρύματα. Μερικά άρθρα πραγματεύονται 
την ιστορία της έρευνας στο Άργος, στα βήματα 
του Wilhelm Vollgraff, καθώς και τις αντιδράσεις 
των κατοίκων. άλλα αποτελούν ευπρόσδεκτες 
συνθετικές μελέτες για την τοπογραφία, την 
αρχι τεκ τονική, τα κεραμικά εργαστήρια ή για τη 
βυζαντινή περίοδο. τέλος, τα μισά σχεδόν αποτε
λούν δημοσιεύσεις ανασκαφών ή αδημο σίευτου 
έως τώρα υλικού για μια περίοδο που εκτείνεται 
από την προϊστορική έως την ελληνιστική εποχή.
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