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1. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ  
 
 

  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2223                           

 The Hieroglyphic Archive at Petras, Siteia 
Metaxia Tsipopoulou & Erik Hallager with contributions by Cesare 
D’Annibale & Dimitra Mylona 
 
 
 
Πόλη και έτος: Αθήνα 2010 
Εκδότης: The Danish Institute at Athens 
Σειρά: Monographs of the Danish Institute at Athens, volume 9 
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 272 σ., ασπρόμαυρες εικόνες, 

χάρτες, πίνακες, σχέδια, 28x21,5 εκ. 
ISBN: 978-87-7934-293-4 
Τιμή: £ 55 
 

 

Περίληψη (στα αγγλικά, από την εισαγωγή του βιβλίου) 
The excavation at Petras started in 1985, initially as a small - scale test dig. In the late 1980’s it was granted 

the status of a ‘systematic research project’ by the Hellenic Ministry of Culture. It is a happy coincidence that the 
25th anniversary of the excavation and the studies of its finds is marked by the presentation to the scholarly 
community of this monograph which constitutes the final publication of the hieroglyphic archive that came to 
light in a MM IIB destruction deposit of the palace of Petras. 

The preservation of the palatial building of Petras was less than perfect. It was very close to the surface, on 
a flat surface. Furthermore, the construction of 33 Byzantine graves had caused serious damage to the 
Neopalatial walls and architectural features. The whole south part of the palace is not preserved, and there are 
no indications of its original size. The finding of the first Linear A tablet, just below the surface in a disturbed 
layer containing many Byzantine sherds, in the west part of the building, and soon afterwards of a second one, in 
the same layer, suggested that the building had a certain administrative function, although it was not possible to 
establish the exact type of administration they represented. The Linear A tablets constituted important 
evidence, but they were not sufficient to prove the building’s function as the centre of a wider geographic area 
(constituting what is usually called a ‘palace’). We will never know whether Petras was equipped with a Linear A 
archive which was not preserved. 
 
Περιεχόμενα
Preface [7-9] 
Introduction by Metaxia Tsipopoulou & Erik Hallager 

[10-16] 
Bibliography [17-20] 
The archeological context by Metaxia Tsipopoulou 

with comments by Erik Hallager [21-47] 
Catalogues 
The pottery by Metaxia Tsipopoulou [49-68] 
The archival documents by Erik Hallager  

Clay bars [70-73] 

Medallions [74-79] 
Roundels [80-81] 
Noduli? [82-83] 
Crescents [84-83] 
Irregular string nodules [87-92] 
Combination nodules [93-101] 
Direct sealings [102-117] 
Miscellaneous [118-128] 
Lumps [129-132] 

Other small finds by Erik Hallager [133] 
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Analyses  
The pottery by Metaxia Tsipopoulou [135-153] 
The inscriptions by Erik Hallager [155-181] 
The nodules and their types – definitions and 

discussions by Erik Hallager [182-194] 
The seal impression and the seals by Erik Hallager 

[195-205] 
The obsidian by Cesare D’Annibale [207-219] 

The bones by Dimitra Mylona [221-232] 
The archive - conclusions with an epilogue by Erik 

Hallager & Metaxia Tsipopoulou [233-259] 
Concordance list of excavation numbers 
Concordance list of inscriptions 
Concordance list of inventoried finds 
Concordance list of seal impressions 
Index

 
 

  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 1991                           

 Political Economies of the Aegean Bronze Age: Papers from 
the Langford Conference, Florida State University, 
Tallahassee, 22-24 February 2007 
Daniel J. Pullen (επιμέλεια) 
 
 
 
Πόλη και έτος: Oxford & Oakville 2010 
Εκδότης: Oxbow Books 
Σειρά: - 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 256 σ., 42 ασπρόμαυρες εικόνες, 

15 πίνακες, 24,2x17 εκ. 
ISBN: 978-1-84217-392-3 
Τιμή: £ 30 (ca. € 37) 

 

Περίληψη (στα αγγλικά)
This volume brings together an international group of researchers to address how Mycenaean and Minoan 
states controlled the economy. The contributions, originally delivered at the 2007 Langford Conference at the 
Florida State University, examine the political economies of state (and pre-state) entities within the Aegean 
Bronze Age, including the issues of: 
 

- centralization and multiple scales of production, distribution, and consumption within a polity 
importance of extraregional trade  

- craft specialization 
- role of non-elite institutions  
- temporal/diachronic variation within regions  
- ‘Aegean’ political economy as a monolithic process  
- political economy before the emergence of the palaces. 

 
The contributors address these issues from an explicitly comparative perspective, both within and across 
Minoan and Mycenaean contexts. The conclusions reached in this volume shed new light on the essential 
differences between and among ‘Minoan’ and ‘Mycenaean’ states through their political economies. 
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Περιεχόμενα 
Preface 
List of Contributors 
Abstract 
1. Daniel J. Pullen, ‘Introduction: Political 

economies of the Aegean Bronze Age’ [1-10]. 
2. William A. Parkinson, ‘Beyond the peer: Social 

interaction and political evolution in the Bronze 
Age Aegean’ [11-34]. 

3. Jan Driessen, ‘Spirit of place: Minoan houses as 
major actors’ [35-65]. 

4. Ilse Schoep, ‘Making elites: Political economy 
and elite culture(s) in Middle Minoan Crete’ [66-
85]. 

5. Sofia Voutsaki, ‘From the Kinship economy to 
the palatial economy: The Argolid in the second 
millennium BC’ [86-111]. 

6. Joanne M.A. Murphy, ‘Political economies in 
ritual: A Comparative study of the rise of the 
state in pre- and protopalatial Knossos and 
Phaistos’ [112-126]. 

7. Dimitri Nakassis, ‘Reevaluating staple and wealth 
finance at Mycenaean Pylos’ [127-148]. 

8. Cheryl A. Ward, ‘Seafaring the Bronze Age 
Aegean: Evidence and speculation’ [149-160]. 

9. Thomas F. Tartaron, ‘Between and beyond: 
Political economy in non-palatial Mycenaean 
worlds’ [161-183]. 

10. Kim Shelton, ‘Citadel and settlement: A 
developing economy at Mycenae, the case of 
Petsas house’ [184-204]. 

11. Peter M. Day, Maria Relaki & Simona Todaro, 
‘Living from pots? Ceramic perspectives on the 
economies of prepalatial Crete’ [205-229]. 

12. Michael L. Galaty, ‘Wedging clay: Combining 
competing models of Mycenaean pottery 
industries’ [230-247]. 

13. James C. Wright, ‘Political economies in the 
Aegean Bronze Age: A response’ [248-266]. 

 
 

  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 1998                           

 Αρχαιολογία και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Παράγοντας και 
καταναλώνοντας τους «Μινωίτες» 
Γ. Χαμηλάκης & N. Momigliano (επιμέλεια)  
 
 
 
Πόλη και έτος: Αθήνα 2010 
Εκδότης: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 
Σειρά: - 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 382 σ., ασπρόμαυρες εικόνες, 

πίνακες, 24x17 εκ. 
ISBN: 978-960-8219-65-6 
Τιμή: € 30 

 

Περίληψη 
Ο τόμος αυτός διερευνά ζητήματα τόσο της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης του «μινωικού» 

παρελθόντος. Εξετάζονται η πρόσληψη και διαχείριση των «Μινωιτών» σήμερα σε διάφορα πεδία (από τη 
δόμηση τοπικών ταυτοτήτων μέχρι τη φροϋδική ψυχανάλυση, από τις εικαστικές τέχνες και τη λογοτεχνία 
μέχρι την παιδαγωγική). Συμβάλλοντας στις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με την αρχαιολογία και την 
ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, ο παρών τόμος θέτει ερωτήματα όπως: 

- Πώς το «μινωικό» παρελθόν διαμορφώθηκε από την ευρωπαϊκή νεωτερικότητα και από τις δεδομένες 
ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες; 
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- Πώς η παραγωγή της «μινωικής» αρχαιολογίας επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από τον τουρισμό και 
τα ΜΜΕ; 

- Πώς η πολιτική οικονομία των αρχαιολογικών πρακτικών διαμορφώνει ερμηνείες, αναπαραστάσεις 
και οικειοποιήσεις του «μινωικού» παρελθόντος; 

- Πώς το «μινωικό» παρελθόν έχει γίνει αντικείμενο οικειοποίησης στη διαπραγμάτευση τοπικών, 
εθνικών και υπερ-εθνικών ταυτοτήτων, και πώς έχει χρησιμοποιηθεί για τη νομιμοποίηση σημερινών 
επιδιώξεων; 

Μετά από έναν αιώνα «μινωικής» ακαδημαϊκής έρευνας τέτοια ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν και να 
κινήσουν το ενδιαφέρον των ασχολούμενων με την αιγαιακή προϊστορία και αρχαιολογία, ιδίως σε ό,τι αφορά 
την καθίδρυση της δυτικής αρχαιολογίας ως έργου της νεωτερικότητας. Επιπλέον, η ενασχόληση με αυτά τα 
ζητήματα μπορεί να συμβάλει σε κρίσιμες εν εξελίξει συζητήσεις σε αρκετά γνωστικά πεδία πέραν της 
αρχαιολογίας (π.χ. ιστορία, ανθρωπολογία, μουσειακές και πολιτισμικές σπουδές) και σε θεματικές όπως η 
κοινωνικο-πολιτική διάσταση του παρελθόντος, ο ρόλος του υλικού πολιτισμού στη δόμηση ταυτοτήτων, η 
εμπλοκή της κοινωνικοϊστορικής έρευνας με τον εθνικισμό, την αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό, η θέση 
των υλικών καταλοίπων του παρελθόντος στη λαϊκή κουλτούρα, και η πολιτική οικονομία στις επιστημονικές 
πρακτικές. 
 
Περιεχόμενα
Πρόλογος και ευχαριστίες 
Συντελεστές 
Χρονολόγηση των μινωικών περιόδων 
 
Ι. Εισαγωγή 
Γιάννης Χαμηλάκης & Nicoletta Momigliano, 

‘Αρχαιολογία και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα: 
ιστορίες από τα σύνορα’ [27-43]. 

 
ΙΙ. Το παρόν στο παρελθον: παράγοντας τους 

«Μινωίτες» 
Φίλιππος Κάραμποτ, ‘Μια χώρα σε «κατάσταση 

πλήρους ένδειας» που υπέφερε κάτω από ένα 
«ατυχές καθεστώς»: η Κρήτη στο γύρισμα του 
20ού αιώνα (1898-1906)’ [47-67]. 

James Whitley, ‘Οι Μινωίτες – μία ουαλική επινόηση; 
Μία άποψη από την ανατολική Κρήτη’ [69-87]. 

C.E. Morris, ‘Από τις ιδεολογίες της μητρότητας στη 
«συλλογή Μητέρων-Θεών»’ [89-103]. 

Philip Duke, ‘Η Κνωσός ως μνημείο, τελετουργικό και 
μεταφορά’ [105-119]. 

Kenneth Lapatin, ‘Κατασκευάζοντας το μινωικό 
παρελθόν’ [121-144]. 

Andrew Sherratt, ‘Η Κρήτη, η Ελλάδα και η Ανατολή 
στη σκέψη του Gordon Childe (με ένα παράρτημα 
για τους Toynbee και Spengler: η μεταθανάτια 
ζωή των Μινωιτών στη διανοητική ιστορία της 
Ευρώπης)’ [145-172]. 

Lena Sjögren, ‘Επίδοξοι Μινωίτες: η νεκρανάσταση 
των μινωικών επιδράσεων στη σκανδιναβική 
αρχαιολογία’ [173-194]. 

 
ΙΙΙ. Το παρελθόν στο παρόν: Καταναλώνοντας τους 

‘Μινωίτες’ 
Γιάννης Χαμηλάκης, ‘Το αποικιακό, το εθνικό και το 

τοπικό: κληρονομιές του «μινωικού» 
παρελθόντος’ [197-221]. 

Εσθήρ Σολομών, ‘Κνωσός: κοινωνικές χρήσεις ενός 
μνημειακού τοπίου’ [223-248]. 

Roderick Beaton, ‘Οι Μινωίτες στη σύγχρονη 
ελληνική λογοτεχνία’ [249-267]. 

David Roessel, ‘Κεφάτοι εξωστρεφείς τύποι και 
αιμοδιψείς τύραννοι: Μινωίτες και Μυκηναίοι 
στην αγγλόφωνη λογοτεχνία μετά από τους Evans 
και Schliemann’ [269-284]. 

Cathy Gere, ‘Κρητική ψυχανάλυση και φροϋδική 
αρχαιολογία: η μινωική ανάλυση της H.D. με τον 
Freud το 1933’ [285-300]. 

Fritz Blakolmer, ‘Οι τέχνες της Κρήτης την Εποχή του 
Χαλκού και το ευρωπαϊκό Μοντέρνο στυλ: 
απεικάσματα και διαμόρφωση διαφορετικών 
ταυτοτήτων’ [301-329]. 

Vincenzo La Rosa & Pietro Militello, ‘Η μινωική Κρήτη 
στην ιταλική κουλτούρα του 20ού αιώνα’ [331-
355]. 

Άννα Σημανδηράκη, ‘Η «μινωική» εμπειρία των 
μαθητών στην Κρήτη’ [357-378]. 

Κατάλογος εικόνων 
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Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -                           

 LH III C Chronology and Synchronisms III. LH III C Late and the 
Τransition to the Early Iron Age. Proceedings of the 
international Workshop held at the Austrian Academy of 
Sciences at Vienna, February 23rd and 24th, 2007 
Sigrid Deger-Jalkotzy & Anna Elisabeth Bächle (επιμέλεια) 
 
 
 
Πόλη και έτος: Wien 2009 
Εκδότης: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
Σειρά: Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 30 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 408 σ., έγχρωμες και ασπρόμαυρες 

εικόνες, 29,7x21 εκ. 
ISBN: 978-3-7001-6598-9 
Τιμή: € 77 

 

Περίληψη (στα αγγλικά) 
The Vienna workshops on LH III C Chronology and Synchronisms serve the purpose of developing a generally 
applicable chronological framework of the LH III C period and to contribute to a better understanding of the 
history of this important phase of the early history of Greece. The third workshop was dedicated to the last 
phases of the Mycenaean civilisation and the transition to the Protogeometric period. Apart from the 
presentation of mostly unpublished materials from old and new excavations, the proceedings of this workshop 
contain contributions to many subjects concerning the transition from the Late Bronze to the Early Iron Ages. 
Several speakers pointed out that the end of the Mycenaean civilisation and the transition to the Early Iron Age 
expressed itself by different cultural phenomena in the various regions of Greece. One of the main topics was 
the much debated question whether or not there existed a so-called Submycenaean period, and if so, how 
should it be defined? Moreover, a new proposal for the absolute chronology of the end of the Late Bronze Age is 
suggested which will certainly raise a lively discussion. 
 
 
Περιεχόμενα
Contents [5] 
Preface [7] 
Abbreviations [9] 
Programme of the workshop [11] 
List of Participants [13] 
Stelios Andreou, ‘Stratified wheel made pottery 

deposits and absolute chronology of the Late 
Bronze Age to the Early Iron Age transition at 
Thessaloniki Toumba’ [15-40]. 

Joost H. Crouwel, ‘Pictorial pottery of the Latest 
Bronze Age and the Early Iron Age’ [41-60]. 

Fanouria Dakoronia & Petros Kounouklas, ‘Kynos’ 
pace to the Early Iron Age’ [61-76]. 

Sigrid Deger-Jalkotzy, ‘From LH III C Late to the Early 
Iron Age: The Submycenaean period at Elateia’ 
[77-116]. 

Katie Demakopoulou, ‘Laconia in LH III C Late and 
Submycenaean: Evidence from Epidauros Limera, 
Pellana, the Amyklaion and other sites’ [117-132]. 

Birgitta Eder, ‘The Late Bronze Age / Early Iron Age 
transition in western Greece: Submycenaean 
studies’ [133-149]. 

Elizabeth French, ‘Mycenae: LH III C Late: What little 
there is’ [151-161]. 

Walter Gauss, ‘The last Mycenaeans at Aigeira and 
their successors’ [163-182]. 
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Reinhard Jung, Stelios Andreou & Bernhard 
Weninger, ‘Synchronisation of Kastanás and 
Thessaloníki Toumba at the end of the Bronze and 
the beginning of the Iron Age’ [183-202]. 

Bartłomiej Lis, ‘The sequence of Late Bronze / Early 
Iron Age pottery from central Greek settlements – 
a fresh look at old and new evidence’ [203-233]. 

Ioannis Moschos, ‘Western Achaea during the 
succeeding LH III C Late period – the final 
Mycenaean phase and the Submycenaean period’ 
[235-288]. 

Penelope A. Mountjoy, ‘LH III C Late: An east 
mainland – Aegean Koine’ [289-312]. 

Tobias Mühlenbruch, ‘Tiryns – The settlement and its 
history in LH III C’ [313-326]. 

Florian Ruppenstein, ‘The transitional phase from 
Submycenaean to Protogeometric: Definition and 
comperative chronology’ [327-343]. 

Philipp Stockhammer, ‘New evidence for LH III C late 
pottery from Tiryns’ [345-358]. 

Aleydis Van de Moortel, ‘The Late Helladic III C – 
Protogeometric transition at Mitrou, East Lokris’ 
[359-372] 

Bernhard Weninger & Reinhard Jung, ‘Absolute 
chronology of the end of the Aegean Bronze Age’ 
[373-416]. 

Report on the final general discussion [417-421]. 
  

  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 1989                           

 Η αρχαιοβοτανική έρευνα της διατροφής στην προϊστορική 
Ελλάδα 
Σουλτάνα - Μαρία Βαλαμώτη 
 
 
 
Πόλη και έτος: Θεσσαλονίκη 2009 
Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS 
Σειρά: - 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 220 σ., έγχρωμες και ασπρόμαυρες 

εικόνες, χάρτες, πίνακες, 28x21 εκ. 
ISBN: 9789601217499 
Τιμή: € 38 

 

Περίληψη (από την εισαγωγή του βιβλίου)
Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να ανοίξει ένα παράθυρο στην καθημερινή ζωή των προϊστορικών κατοίκων της 
Ελλάδας, μέσα από το οποίο θα ρίξουμε τη ματιά μας στην «κουζίνα» τους και πιο ειδικά στα φυτικά 
συστατικά της. Τα δεδομένα στα οποία βασίζεται, καθώς και αρκετές από τις ιδέες που αναπτύσσονται, έχουν 
ήδη ανακοινωθεί στην επιστημονική κοινότητα μέσα από επιμέρους εργασίες, δημοσιευμένες μέσα στην 
τελευταία εικοσαετία. Εδώ επιχειρείται η παρουσίασή τους συνολικά για τις προϊστορικές θέσεις της Ελλάδας. 
Μέσα από την επισκόπηση των αρχαιοβοτανικών δεδομένων εξετάζονται τα φυτικά συστατικά της διατροφής 
στην προϊστορική Ελλάδα, συζητιούνται θέματα όπως η αρχή της γεωργίας στον ελλαδικό χώρο, οι 
διατροφικές προτιμήσεις και διαφοροποιήσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, οι τρόποι επεξεργασίας, 
μαγειρέματος και κατανάλωσης μιας πληθώρας ειδών της εξημερωμένης και άγριας βλάστησης της Ελλάδας. 
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι σχεδόν αποκλειστικά τα αρχαιοβοτανικά και σε ελάχιστες 
περιπτώσεις γίνονται αναφορές σε άλλες κατηγορίες δεδομένων, όπως η κεραμική, τα αποτελέσματα χημικών 
αναλύσεων, τα οστά των ζώων, κ.λπ. 
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Περιεχόμενα 
Ευχαριστίες [11] 
1. Εισαγωγή [15] 
2. Η συλλογή των δεδομένων [23] 
3. Η αρχή της γεωργίας στην Ελλάδα [33] 
4. Ο προϊστορικός «άρτος» [7] 
5. Τα όσπρια και η «φάβα» [71] 
6. Το λάδι [81] 
7. Ο προϊστορικός «οίνος» [91] 
8. Φρούτα και άλλοι καρποί [101] 
9. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά [109] 
10. Τρόφιμα που ταξιδεύουν: οι γευστικές 

παραδόσεις της Νεολιθικής Εποχής και οι 

διατροφικές καινοτομίες της Εποχής του Χαλκού 
[119] 

11. Προϊστορικά μαγειρέματα: από τους σπόρους 
στην προϊστορική «κουζίνα» [127] 

12. Επίλογος: Αναζητώντας το συλλογικό διατροφικό 
μας παρελθόν μέσα από τα προϊστορικά φυτά 
[135] 

Βιβλιογραφία [143] 
Παράρτημα 
Α. Ιστογράμματα 
Β. Πίνακες 
Γ. Κατάλογος εικόνων 

 
 

2. ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ  
 
 
2.1. ‘“Gone with the wind”. Aerial photography of Bâtiment Pi, Malia, Crete (Bronze Age)’ 

Christophe Gaston, Thibaut Gomrée & Maia Pomadère 
AARGnews. The newsletter of the Aerial Archaeology Research Group 40 (March 2010): 17-24. 
Λέξεις κλειδιά: Malia,  Crete, Minoan architecture, aerial archaeology. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Gaston et al. 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
The archaeological site of Malia is located on the north shore of Crete, about 30 km east of the island’s modern 
capital, Heraklion. During the Bronze Age, also known as the Minoan era (about 3000-1400 B.C.), the area 
progressively developed to become one of the principal palatial centers of the island. The site has been 
excavated since 1915, revealing a Minoan palace and a surrounding city. 

In 2005, a new research program started in a densely inhabited area of the urban center. The excavation 
revealed a new building, named bâtiment Pi. Since the beginning of the excavation, archaeologists have had the 
opportunity to work with aerial photographer Christophe Gaston. This article presents both the methodology 
and the technical equipment used by the photographer on this particular excavation, and the application of this 
material by archaeologists. 
 
2.2. ‘Pylos Regional Archaeological Project, part VIII: Lithics and landscapes: A Messenian perspective’ 

William A. Parkinson & John F. Cherry 
Hesperia 79.1 (January 2010): 1-51. 
Λέξεις κλειδιά: Pylos, Messenia, survey, stone tools, Palaeolithic period. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη:  Dig. Parkinson & Cherry 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
The authors document and discuss the chipped stone assemblage collected by the Pylos Regional Archaeological 
Project in Messenia, Greece, during three seasons of surface investigations conducted between 1992 and 1994. 
The article begins with a brief description of the basic characteristics of the PRAP chipped stone assemblage. This 
section is followed by a discussion of the diachronic social processes that can be inferred from the patterns in 
the assemblage, from the Middle Palaeolithic through historical periods. The article concludes with a 
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comparative analysis of how the distribution of chipped stone in the Messenian landscape relates to comparable 
evidence from survey projects elsewhere in the Aegean. 
 
2.3. ‘Stone Age seafaring in the Mediterranean: Evidence from the Plakias region for Lower Palaeolithic 

and Mesolithic habitation of Crete’ 
Thomas F. Strasser, Eleni Panagopoulou, Curtis N. Runnels, Priscilla M. Murray, Nicholas Thompson, 
Panayiotis Karkanas, Floyd W. McCoy & Karl W. Wegmann 
Hesperia 79.2 (April 2010): 145-190. 
Λέξεις κλειδιά: Palaeolithic period, Mesolithic period, Plakias Region, Crete, stone tools, survey. 
Αιγαιακή βιβλιοθήκη: Dig. Strasser et al. 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
A survey in 2008 and 2009 on the southwestern coast of Crete in the region of Plakias documented 28 
preceramic lithic sites. Sites were identified with artifacts of Mesolithic type similar to assemblages from the 
Greek mainland and islands, and some had evidence of Lower Palaeolithic occupation dated by geological 
context to at least 130,000 years ago. The long period of separation (more than 5,000,000 years) of Crete from 
any landmass implies that the early inhabitants of Crete reached the island using seacraft capable of open-sea 
navigation and multiple journeys—a finding that pushes the history of seafaring in the Mediterranean back by 
more than 100,000 years and has important implications for the dispersal of early humans. 
 
2.4. ‘Mycenaean and Cypriot Late Bronze Age ceramic imports to Kommos: An investigation by Neutron 

Activation Analysis’ 
Jonathan E. Tomlinson, Jeremy B. Rutter & Sandra M. A. Hoffmann 
Hesperia 79.2 (April 2010): 191-231. 
Λέξεις κλειδιά: Mycenaean pottery, Cypriot Late Bronze Age pottery, Kommos, Neutron Activation 

Analysis, contacts, Crete, imports. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Tomlinson et al. 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
The results of a small-scale program of neutron activation analysis of 69 ceramic fragments from the Minoan 
harbor town of Kommos are presented and critically evaluated. Prior to analysis, the vessels represented in the 
sample were thought to be imports from outside of Crete, manufactured either on Cyprus or in the Mycenaean 
cultural sphere. The chemical analyses support the identifications of the vessels as imports from the regions in 
question in roughly 80% of the cases. They further suggest that the vast majority of these ceramic imports were 
produced in a comparatively small number of production centers. 
 
2.5. ‘A new type of Early Iron Age fibula from Albania and Northwest Greece’ 

John K. Papadopoulos 
Hesperia 79.2 (April 2010): 233-252. 
Λέξεις κλειδιά: Early Iron Age, Fibula, Albania, Northwest Greece. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Papadopoulos 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
This article presents a hitherto unknown type of Early Iron Age fibula from Lofkënd in Albania, together with 
related examples from Kënet in northeastern Albania and Liatovouni in northwestern Greece. Dubbed the 
“Lofkënd type”, this group of fibulae can be securely dated to the late 10th or 9th century BC. The author 
discusses the evidence provided by archaeological context, as well as the date, distribution, and cultural 
affinities of the new type. 
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2.6. ‘14C dating of the Early to Late Bronze Age stratigraphic sequence of Aegina Kolonna, Greece’ 
E.M. Wild, W. Gauß, G. Forstenpointner, M. Lindblom, R. Smetana, P. Steier, U. Thanheiser, F. 
Weninger 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and 
Atoms 268.7-8 (April 2010): 1013-1021. 
Λέξεις κλειδιά: Aegina, Kolonna, radiocarbon, absolute chronology, Theran eruption, Early Helladic 

period, Middle Helladic period, Late Helladic period, stratigraphy. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Wild et al. 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Aegina Kolonna, located in the center of the Saronic Gulf in the Aegean Mediterranean (Greece), is one of the 
major archaeological sites of the Aegean Bronze Age with a continuous stratigraphic settlement sequence from 
the Late Neolithic to the Late Bronze Age. Due to its position next to the maritime cross roads between central 
mainland Greece, the northeast Peloponnese, the Cyclades and Crete, the island played an important role in the 
trade between these regions. In the course of new excavations, which focused on the exploration of the Early, 
Middle and Late Bronze Age at Kolonna, several short lived samples from different settlement phases have been 
14C-dated with the AMS method at the VERA laboratory. Bayesian sequencing of the 14C data according to the 
stratigraphic position of the samples in the profile was performed to enable estimates of the transition time 
between the cultural phases. The Aegina Kolonna 14C sequence is one of the longest existing so far for the 
Aegean Bronze Age, and therefore of major importance for the absolute Bronze Age chronology in this region. 
Preliminary results indicate that the Middle Helladic period seems to have started earlier and lasted longer than 
traditionally assumed. Further, at the present stage of our investigation we can give also a very tentative time 
frame for the Santorini volcanic eruption which seems to be in agreement with the science derived VDL date. 
 
2.7. ‘Paleoenvironmental evolution and prehistoric human environment, in the embayment of Palamari 

(Skyros Island, Greece) during Middle-Late Holocene’ 
Kosmas Pavlopoulos, Maria Triantaphyllou, Panagiotis Karkanas, Katerina Kouli, George Syrides, 
Kostantinos Vouvalidis, Nikos Palyvos, Theodora Tsourou 
Quaternary International 216.1-2 (1 April 2010): 41-53. 
Λέξεις κλειδιά: Palamari, Skyros, palaeoenvironment, environment, geoarchaeology. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Pavlopoulos et al. 2010 
 

Περίληψη (στα αγγλικά) 
Palamari Bay is located on the northeastern coast of Skyros Island (Sporades Islands, Aegean Sea). At the 
northern edge of the bay a fortified prehistoric settlement is found, dated between 2800 and 1700 BC (Early 
Bronze Age II–Middle Bronze Age I). Detailed geomorphological mapping of the coastal alluvial plain and 
paleontological, micropaleontological, palynological, sedimentological and micromorphological studies of the 
Holocene coastal deposits have been conducted in order to reconstruct the palaeoenvironment and the 
landscape evolution of the broader area of Palamari Bay. 

Three main sedimentary units were recognized (A, B and C, from oldest to youngest). The lowermost 
sedimentary unit A, deposited between before 7500 and 3500 cal BP, consists of sediment deposited from high 
to moderate energy fresh water flows with some suspended load fallout in established water bodies. The 
microfauna indicates a shallow fresh water environment. However, a tendency to oligohaline conditions was 
established gradually. During the same period, the Palamari area was characterized by open mixed deciduous 
forests that gradually retreated as a possible consequence of the intensification of anthropic activity, associated 
with the settlement of Palamari. Indications of cultivating and grazing activities in the vicinity of the lagoon were 
identified, pointing to a strong human presence since the Neolithic. Between about 6000 and 3500 cal BP, the 
embayment was a lagoon southeasterly connected to the sea, therefore sheltered and protected from 
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northeastern winds. The overlying unit B (ca. 3500–800 cal BP) is characterized by the dominance of brackish 
water microfauna, indicating a brackish stagnant shallow water depositional environment, which was 
periodically supplied with fresh water from the surrounding springs. As the result of the continuous sea-level rise 
during the Late Holocene, part of the northern headland was submerged. The decline of the Palamari settlement 
at the time of the establishment of Unit B might be related to the observed changes that rendered the 
embayment a restricted body of water. The uppermost sedimentary unit C corresponds to a backshore 
environment dominated by aeolian activity modified by fluvial processes. 
 
2.8. ‘Holocene palaeoenvironmental changes in Agia Paraskevi prehistoric settlement, Lamia, Central 

Greece’ 
K. Vouvalidis, G. Syrides, K. Pavlopoulos, M. Papakonstantinou, P. Tsourlos 
Quaternary International 216.1-2 (1 April 2010): 64-74. 
Λέξεις κλειδιά: palaeoenvironment, environment, geoarchaeology, Lamia, Central Greece, Megali 

Vrysi, Sperchios Valley. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Vouvalidis et al. 2010 
 

Περίληψη (στα αγγλικά) 
Holocene palaeoenvironmental changes in the area of the prehistoric settlement of Megali Vrysi close to the 
village of Agia Paraskevi in Central Greece, 5 km east of Lamia City, were investigated. The area is situated in the 
low flat alluvial plain on the outskirts of Sperchios Valley that is bordered NNW to ENE by a rocky, hilly ridge of 
the Othrys Mountain foothills, 5.5 km away from the present coastline. The Megali Vrysi site is considered to be 
an important Mediterranean prehistoric commercial centre. Reconstruction of the palaeoenvironmental 
changes of the broader area adds new information concerning the general palaeogeographical setting of the 
settlement. Multidisciplinary research involved a detailed geomorphological survey combined with 
stratigraphical, palaeontological, and geophysical studies. 

The penetrated strata differentiated into 4 units from top to bottom. The first represents the archaeological 
strata. The second consists of the freshwater marshy sediments, while the third is the transition layer between 
the second and the deeper fourth group of marine – lagoonal sediments. The Holocene stratigraphy data was 
combined with the 14C-AMS dating results and showed a marine palaeoenvironment (ca. 5500 BC) gradually 
having shifted to a coastal – lagoonal one (ca. 3500 BC) and finally changed to a freshwater marshy environment 
(ca. 2500 BC). The comparison between ages and depths of the relative sea level points allowed the estimation 
of the sea level rise rate for the Agia Paraskevi area which is considerably lower than the one proposed for the 
Aegean Sea in the same time period. This considerable offset is attributed to the intensive tectonic uplift of the 
study area due to the tectonic deformation of the Sperchios Valley and this is probably why the prehistoric 
coastal settlement remained on the surface and unaffected from the sea transgression for more than 7000 yrs 
during Holocene. 
 
2.9. ‘Paleoenvironmental changes since 3000 BC in the coastal marsh of Vravron (Attica, SE Greece)’ 

M.V. Triantaphyllou, K. Kouli, T. Tsourou, O. Koukousioura, K. Pavlopoulos, M.D. Dermitzakis 
Quaternary International 216.1-2 (1 April 2010): 14-22. 
Λέξεις κλειδιά: palaeoenvironment, environment, geoarchaeology, Vravron, Attica. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Triantaphyllou et al. 2010 
 

Περίληψη (στα αγγλικά) 
The coastal area of the Vravron Bay, in the vicinity of the homonym archaeological site, is a marshy plain located 
on the eastern part of the Attica Peninsula (eastern Greece). In order to provide evidence for 
palaeoenvironmental changes and landscape evolution of the area, detailed micropaleontological, palynological 
and sedimentological analyses have been conducted at the underlying Late Holocene coastal deposits. The 
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recovered sediments (lithostratigraphic Units A–D) represent a continuous record of the environmental history 
of the area since the Early Bronze Age, covering all subsequent historical periods. The base of the recovered 
deposits is older than the 3rd millennium BC. Until late medieval times, the studied sequence contains plenty 
evidence for the existence of the natural port reported from the Mycenaean (lithostratigraphic Unit A), that 
infilled after repeated flooding events during the Classic period (lithostratigraphic Unit B) and gradually 
developed into a shallower marine environment (lithostratigraphic Unit C). In the uppermost part of the 
sequence (lithostratigraphic unit D), a transition towards brackish environment with intense fresh water input is 
featured around 1540 AD. Signs of human agricultural activities in Vravron appear since 3000 BC (Early Bronze 
Age) and are linked to the history of inhabitation in the area. 
 
 

3. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ  
 
 
3.1. Högberg, A., 2010. Review of the journal 

Childhood in the Past, Volume 1, 2008, European 
Journal of Archaeology 13 (April): 119-120. 
 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Högberg 2010 

 
3.2. Duru, G., 2010. Review of S. Souvatzi, A Social 

Archaeology of Households in Neolithic Greece: 
An Anthropological Approach (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2008), European 
Journal of Archaeology 13 (April): 120-123. 
 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Duru 2010 

 
3.3. Lindstrøm, T.C., 2010. Review of G. Muskett, 

Mycenaean Art: A Psychological Approach 
(Oxford: Archaeopress, 2007), European Journal 
of Archaeology 13 (April): 126-128. 
 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Lindstrøm 2010 
 

3.4. Christophilopoulou, A., 2010. Review of V. 
Karageorghis & A. Giannikouri (eds) Conserva-
tion and Presentation of the Cultural and Natural 
Heritage of the Large Islands of the 
Mediterranean. Proceedings of the International 
Symposium, Rhodes, 1–3 September 2005 
(Athens: Ministry of Culture/A.G. Leventis 
Foundation, 2006), The Classical Review 60.1 
(April): 266-268.  
 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Christophilo-
poulou 2010 
 

3.5. Augoustakis, A., 2010. Review of T. Ziolkowski, 
Minos and the Moderns. Cretan Myth in 
Twentieth-Century Literature and Art (New York: 
Oxford University Press, 2008), The Classical 
Review 60.1 (April): 290-291.  
 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Augoustakis 
2010 

 
3.6. Sarpaki, A., 2009. Review of S.M. Valamoti, An 

Archaeobotanical investigation of Prehistoric 
Diet in Greece (Η αρχαιοβοτανική έρευνα της 
διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα) 
(Thessaloniki: University Studio Press, 2009), The 
Mediterranean Archaeology & Archaeometry 
(MAA) 9.2: 135-143. 
 
Και η απάντηση της Σ.Μ. Βαλαμώτη στη 
βιβλιοκρισία της Σαρπάκη: S.M. Valamoti, The 
Mediterranean Archaeology & Archaeometry 
(MAA) 9.2: 144-147. 
 
Πατήστε εδώ 
 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Sarpaki 2009 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.maajournal.com/Sarpaki_9.2.pdf�
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4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
 
 
4.1. Seager, R.B., 1912. Excavations in the Ιsland of 

Mochlos, Boston: American School of Classical 
Studies. 

 
Πατήστε εδώ 
 
Για άλλο αντίτυπο: Πατήστε εδώ 
 
Για άλλο αντίτυπο:  Πατήστε εδώ 
 
Για άλλο αντίτυπο:  Πατήστε εδώ 

 
4.2. Seager, R.B., 1916. The Cemetery of 

Pachyammos, Crete, Philadelphia: University 
Museum. 

 
Πατήστε εδώ 
 
Για άλλο αντίτυπο:  πατήστε εδώ 

4.3. Hall, E., 1912. Excavations in Eastern Crete, 
Sphoungaras, Philadelphia: University Museum. 

 
Πατήστε εδώ 

 
4.4. Mosso, A., 1907. The Palaces of Crete and their 

Builders, New York: G.P. Putnam’s Sons. 
 
Πατήστε εδώ 

 
4.5. Burrows, R.M., 1907. The Discoveries in Crete and 

their Bearing on the History of Ancient 
Civilisation, London: John Murray. 

 
Πατήστε εδώ 

 
 

 
 
 
 

5. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priniatikos Pyrgos  
 

Priniatikos Pyrgos is a limestone headland jutting out 
into the southwest corner of the Gulf of Mirabello in 
East Crete. The research so far has revealed evidence 
of prehistoric industrial activity (e.g. two pottery 
kilns) and settlement, part of the Classical and 
Hellenistic city plan of Istron and a previously 
undiscovered Byzantine ecclesiastical site of regional 
importance. The diachronic strategy provides 
stratigraphic evidence for the long-term exploitation 
of this coastal area, providing a rare excavation 
insight into long-term trajectories of economic and 
environmental strategies of landscape exploitation. 

 
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο 

 

Κρητικά Χρονικά 
 

Τα «Κρητικά Χρονικά», πρωτοπόρο επιστημονικό 
περιοδικό που εξέδιδε από το 1947 στο Ηράκλειο ο 
Ανδρέας Γ. Καλοκαιρινός, υπήρξαν επί δεκαετίες 
ένας από τους βασικούς μοχλούς της κρητολογικής 
έρευνας. Οι δεκατέσσερις πρώτοι τόμοι τους (Α΄ / 
1947 - ΙΔ΄ / 1960) έχουν εδώ και πολλά χρόνια 
εξαντληθεί. Για το λόγο αυτό η Εταιρία Κρητικών 
Ιστορικών Μελετών πρότεινε την ψηφιοποίησή τους, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», ώστε τα 405 άρθρα που 
περιλαμβάνονται στους δυσεύρετους αυτούς τόμους 
να συνεχίσουν να είναι προσιτά σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέσω του διαδικτύου.  

 
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο 

 
 
 
 
 
 

http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seager1912�
http://ia350609.us.archive.org/0/items/explorationsinis00seaguoft/explorationsinis00seaguoft.pdf�
http://ia361309.us.archive.org/13/items/explorationsinis00seag/explorationsinis00seag.pdf�
http://ia341342.us.archive.org/3/items/cu31924028234999/cu31924028234999.pdf�
http://ia351412.us.archive.org/0/items/cemeteryofpachya00seagiala/cemeteryofpachya00seagiala.pdf�
http://ia301518.us.archive.org/1/items/cemeteryofpachya00seaguoft/cemeteryofpachya00seaguoft.pdf�
http://ia301538.us.archive.org/3/items/excavationsineas00doha/excavationsineas00doha.pdf�
http://ia311216.us.archive.org/0/items/palacesofcreteth00mossiala/palacesofcreteth00mossiala.pdf�
http://ia341332.us.archive.org/0/items/discoveriesincre00burruoft/discoveriesincre00burruoft.pdf�
http://www.priniatikos.net/PPhome.html�
http://64.244.59.70/IMH/index.aspx?l=Gr�
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6. ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΓΕΑ 
 
Ο δικτυακός τόπος του Αιγέα σύντομα κοντά σας! 
 

Φιλοδοξία του Αιγέα είναι να αποτελέσει ο νέος του ιστότοπος ένα καθημερινό βασικό εργαλείο των 
αρχαιολόγων ή και άλλων ανθρώπων με πολιτιστικά και αρχαιολογικά ενδιαφέροντα. Μέσα από τον 
ιστότοπο θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται τακτικά για όλα τα τρέχοντα θέματα και τις 
πρόσφατες ειδήσεις που αφορούν την αιγαιακή και κυπριακή προϊστορία. Επιπλέον τα μέλη του Αιγέα θα 
έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν το έργο τους σε όλον τον κόσμο. 

Ο νέος δικτυακός τόπος χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στον ίδιο τον Αιγέα και 
στις δραστηριότητες του. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει κυρίως πρωτογενές υλικό και θα παρουσιαστεί στο 
επόμενο ενημερωτικό δελτίο (15 Οκτωβρίου). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Το τρίτο και τελευταίο μέρος αποτελείται από τις ενότητες: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

Το δεύτερο μέρος περιέχει κατά βάση όλες τις 
ενότητες που μέχρι πρότινος παρουσιάζονταν 
στο ενημερωτικό δελτίο: 
 
1. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Εδώ θα δημοσιο-

ποιούνται σε ξεχωριστή ιστοσελίδα ανά μήνα 
όλες οι εκδηλώσεις που αφορούν την 
αιγαιακή και κυπριακή προϊστορία στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

2. ΕΙΔΗΣΕΙΣ: από περιοδικά, εφημερίδες κτλ. 
3. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ: Παρουσιάσεις νέων βιβλίων, 

όπως γίνεται μέχρι τώρα με τα ενημερωτικά 
δελτία του Αιγέα. Επιπλέον στον δικτυακό 
τόπο του Αιγέα κάθε νέο βιβλίο θα 
συνοδεύεται με λέξεις-κλειδιά και θα υπάρχει 
μια σύνθετη αναζήτηση για την πιο εύκολη 
ανεύρεση των βιβλίων. 

 

Λεπτομέρεια από τη σελίδα ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ. 

Λεπτομέρεια από τη σελίδα ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ. 

4. ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ: Αντίστοιχα με τα ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 
παραπάνω. 

5. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: Θα υπάρχει η 
δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης. 

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (call for papers) 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: Θα παρουσιάζονται συνέδρια ή 

και άλλες αρχαιολογικές εκδηλώσεις που 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 

8. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
9. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
10. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: Διαχωρισμένοι σε 26 

μεγάλες κατηγορίες για πιο εύκολη χρήση 
αυτών. 

11. ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΓΕΑ 
12. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Ιστοσελίδα με το πιο 

πρόσφατο δελτίο καθώς και με συνδέσμους 
για όλα τα παλαιότερα τεύχη. 
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7. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ  
 

The Hunter College Department of 
Classical and Oriental Studies  

invites you to the Annual Adelaide Hahn Memorial 
Lecture 

 
“THE MINOAN GOLD RINGS of ‘NESTOR’ and 

‘MINOS’: A DETECTIVE STORY BETWEEN 1925 and 
1931” by NANNO MARINATOS 

 
Thursday, September 23, 2010 

Chanin Language Center Club Room 
B126, Hunter West, Hunter College, 68th Street and 

Lexington Ave. 
 

THE NEW YORK AEGEAN BRONZE AGE 
COLLOQUIUM  

will meet at The Institute of Fine Arts One East 78th 

Street (New York) 
 

Friday, September 24, 2010 
@ 6:30 PM 

 
NANNO MARINATOS will speak on   

“The olar Goddess of Crete: Was Sir Arthur Evans 
Right that she was a Mother?” 

 

Α΄  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΜΑΘΙΑ  

Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη – Λαογραφία 
29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2010 

 
Για το πλήρες πρόγραμμα πατήστε: 
http://emiph.blogspot.com  
Ανακοινώσεις για τους προϊστορικούς χρόνους: 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

20:00 – 20:15 
Γεωργία Στρατούλη, ‘Από την Αρχαιολογία της 
Προϊστορίας στην Κοινωνία της Ανάπτυξης: Οι 
διαστάσεις της πρότασης για την ανάδειξη του 
Νεολιθικού Οικισμού Νέας Νικομήδειας Ημαθίας’. 
 

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

9:30 – 9:45  
Κοσμάς Τουλούμης, ‘«Το αρχαιότερον προϊστορικόν 
χωρίον εις την περιοχήν Βεροίας»: Η ανασκαφή της 
Νέας Νικομήδειας και η προϊστορική αρχαιολογία 
στη δεκαετία του 1960’. 
 
9:45 – 10:00  
Νικόλαος Μερούσης, ‘Η διακοσμημένη κεραμική της 
νεότερης νεολιθικής από την τούμπα 
Πολυπλάτανου’. 
 
10:00 – 10:15  
Αναστάσιος Σακαλής, ‘Μελέτη νεολιθικής κεραμικής 
από την περιοχή του Πολυπλάτανου με την 
εφαρμογή φυσικοχημικών τεχνικών και πολυ-
παραμετρικής στατιστικής ανάλυσης’. 
 
10:15 – 10:30  
Ευαγγελία Στεφανή & Νικόλαος Μερούσης, ‘Η 
κεραμική της Ύστερης Εποχής του Χαλκού από το 
Αγγελοχώρι Ημαθίας’. 
 
10:30 – 10:45  
Σταμάτης Χατζητουλούσης, ‘Η ανατομία ενός 
οικήματος: Ένα παζλ από σκόρπια θραύσματα και 
αποτυπώματα για το Αγγελοχώρι της ΥΕΧ’. 
 
10:45 – 11:30 
Συζήτηση – Διάλειμμα - Παρουσίαση πινακίδας 
Κεφαλίδου 
 

 

http://emiph.blogspot.com/p/blog-page_5678.html�
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ΠΕΤΡΑΣ 1985-2010. 25 χρόνια ανασκαφών και μελέτης - Διήμερο Συμπόσιο 
Αθήνα, 9 και 10 Οκτωβρίου 2010 

Ινστιτούτο της Δανίας, Χαιρεφώντος 14, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Πλάκα, Αθήνα 
 

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 
10.00 Έναρξη –Καλωσόρισμα  
10.05 Μεταξία Τσιποπούλου, ‘25 χρόνια ανασκαφών 

και μελέτης στον Πετρά’. 
10.45. Συζήτηση  
 
Α’ Συνεδρία - α΄ μέρος - Πρόεδρος καθ. P. Betancourt  
11.00 Γιάννης Παπαδάτος, ‘Η Πρωιμότερη Κατοίκηση 

στην Περιοχή του Πετρά: Τα στοιχεία από τον 
Οικισμό της Κεφάλας’. 

11.20 Συζήτηση  
11.35 Ελένη Νοδάρου, ‘Κεραμικές ύλες και Συνταγές 

στην Τελική Νεολιθική και Πρωτομινωική Ι 
Περίοδο: Η Αρχαιομετρική Έρευνα στον Οικισμό 
και την Ταφική Βραχοσκεπή στην Κεφάλα Πετρά’.  

11.55 Συζήτηση / 12.10 έως 12.30 Διάλειμμα 
 
Α’ Συνεδρία - β΄ μέρος – Πρόεδρος Δρ M. Wedde  
12.30 Tatiana Theodoropoulou, ‘Neolithic and 

Minoan Marine Exploitation at Petras. Diachronic 
Trends and Cultural Shifts’. 

12.50 Συζήτηση  
13.05 Cesare D’ Annibale, ‘Obsidian Modes of 

Production and Consumption from a Diachronic 
Perspective as Seen from Petras and the Siteia Bay 
Environs’. 

13.25 Συζήτηση / 13.40 έως 15.30 Διάλειμμα 
 
Β΄ Συνεδρία – α’ μέρος - Πρόεδρος καθ. David Rupp  
15.30 Philip Betancourt, ‘The Architecture at the 

Petras Cemetery’. 
15.50 Συζήτηση  
16.05 Mεταξία Τσιποπούλου, ‘Το Προανακτορικό 

Νεκροταφείο του Πετρά – Ένα Διαχρονικό 
Σύμβολο Κοινωνικής Συνοχής’. 

16.25 Συζήτηση  
16.40 Susan Ferrence, James Muhly, Philip 

Betancourt, ‘Affluence in Eastern Crete: Metal 
Objects from the Cemetery of Petras’. 

17.00 Συζήτηση / 17.15 - 17.35 Διάλειμμα 
 
Β΄Συνεδρία – β’ μέρος - Πρόεδρος καθ. Erik Hallager  
17.35 Olga Krzyszkowska, ‘Seals from the Cemetery 

of Petras, Siteia’. 
17.55 Συζήτηση  
18.10 Σέβη Τριανταφύλλου, ‘ΚΕΦΑΛΑ ΠΕΤΡΑ, 

ΣΗΤΕΙΑΣ: Ανθρώπινα Οστά και Ταφικές Πρακτικές 
στην ΠΜ Βραχοσκεπή’. 

18.30 Συζήτηση  
18.45 Λήξη εργασιών πρώτης ημέρας  
 
 
 
 

Κυριακή 10 Οκτωβρίου  
Β’ Συνεδρία – γ΄μέρος – Πρόεδρος Δρ.C. MacDonald  
10.00 Heidi Dierckx, ‘Size Does Matter: The 

Significance of Obsidian Microliths and Querns at 
Petras Cemetery’. 

10.20 Συζήτηση  
10.35 Donald Haggis, ‘The Lakkos Pottery and 

Protopalatial Petras’. 
10.55 Συζήτηση / 11.10 έως 11.35 Διάλειμμα 
 
Γ΄ Συνεδρία – α’ μέρος - Πρόεδρος καθ. Λ. Πλάτων  
11.35 Maria Emanuela Alberti, ‘Vessels in Cooking 

Fabrics from Petras House I (LMIA)’. 
11.55 Συζήτηση  
12.10 Kostis S. Christakis, ‘Petras, Siteia: Economic 

Trajectories in a ‘Palatial’ Polity’. 
12.30 Συζήτηση  
12.45 Νεκταρία Μαυρουδή, ‘Το Σπίτι ΙΙ στον Πετρά 

Σητείας: Η Αρχιτεκτονική του Ζωή’. 
13.05 Erik Hallager, ‘Three Unpublished Linear A 

Inscriptions from Petras’. 
13.25 Συζήτηση / 13.40 έως 15.30 Διάλειμμα 
 
Γ΄ Συνεδρία – β’ μέρος – Πρόεδρος Δρ Tom Brogan  
15.30 David Rupp, ‘Death in Petras. Two Men Fighting 

on a LMIA Lentoid Seal’. 
15.50 Συζήτηση  
15.05 Anna Simandiraki-Grimshaw, ‘Miniature 

Vessels from Petras’. 
16.25 Συζήτηση  
16.40 Tina Mc George, ‘An Intramural Pot Burial from 

Petras’. 
17.00 Συζήτηση  
16.15 Ναταλία Πούλου-Παπαδημητρίου, ‘Κεραμική 

της Μεσοβυζαντινής και Πρώιμης Ενετικής 
Περιόδου από τον Πετρά Σητείας’. 

17.35 Συζήτηση / 17.35 -17.50 Διάλειμμα 
 
Δ’ Συνεδρία-Πρόεδρος Δρ. Olga Krzyszkowska  
17.50 Χρύσα Σοφιανού & Tom Brogan, ‘O ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙ 

Οικισμός στον Παπαδιόκαμπο. Ανήκε στην 
Επικράτεια του Πετρά;’. 

18.10 Συζήτηση  
18.25 Kώστας Τόγιας, ‘Παρουσίαση του 

Διαδικτυακού Τόπου του Αρχαιολογικού Χώρου 
του Πετρά: www.petras.excavations.gr’. 

18.35 Τελική συζήτηση και σύνοψη των αποτελεσμά-
των του συμποσίου. Συντονιστής Δρ Sandy Mac 
Gillivray. 
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“Iron Age Synchronisms in the Eastern 
Mediterranean” 

International Archaeological Symposium, Zaragoza, 
3-4 December 2010 

Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo 
With the collaboration of The British Museum 

(Department of Greece and Rome) 
 
One of the key problems in the Iron Age archaeology 
of the east Mediterranean is the lack of a 
homogeneous chronological framework. Students of 
different cultural areas use sequences based on their 
internal material evolution, which are organised and 
dated according to the body of available information. 
Absolute dates are assigned to local sequences using 
correlations with other cultures, often through 
imported objects, or scientific dating methods. 
However, the problems with this apparently straight-
forward approach are well known, especially as the 
understanding assigned to both internal cultural 
sequences and external correlations varies according 
to different archaeological perspectives and 
methodologies.  

In recent years a succession of volumes and 
colloquia dealing with this problem has attempted to 
create a more robust and holistic framework to 
encompass a multi-regional perspective. This con-
ference aims to complement existing approaches by 
exploring a possible alternative means of reaching a 
general consensus. Starting with the assumption that 
the internal sequence is the basic framework which 
gives sense to the material culture of a distinct area, 
the idea is to establish a dialogue between as many 
components of the material record as possible.  The 
goal is to identify clear synchronisms between 
sequences as a first step before addressing absolute 
chronological issues, which will be addressed later on 
in the colloquia. 

The symposium, organised by the Instituto de 
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, with the 
collaboration of the British Museum, will take place 
on the 3rd and 4th December, 2010 in Zaragoza. The 
proceedings of the symposium will be published in 
the Cuadernos de Arqueología of the Laboratorio de 
Arqueología, Univesidad Pompeu Fabra of Barcelona. 
There will be no charge for attendance at the 
symposium.  

Please send a provisional title of your lecture 
followed by a short abstract to Dr. Francisco Nuñez 
(fjnunez@ieiop.csic.es) or Dr. Giorgos Bourogiannis 
(gbourogiannis@thebritishmuseum.ac.uk). 

 
 
 
 
 

Διεξαγωγή ΙΔ΄ Επιστημονικής 
Συνάντησης ΝΑ. Αττικής 

 
Η Εταιρία Μελετών ΝΑ. Αττικής που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της ΝΑ. Αττικής και 
διοργανώνει τη διεξαγωγή συνεδρίων με θέματα 
πολιτιστικά, ιστορικά, τέχνης αλλά και σύγχρονα 
θέματα, σας ενημερώνει ότι το επόμενο ΙΔ΄ Συνέδριο 
της Εταιρίας θα γίνει στα Καλύβια Θορικού την 
άνοιξη του 2011 και συγκεκριμένα από 31-03-2011 
έως 03-04-2011. 

Παρακαλούνται οι εισηγητές που πρόκειται να 
παρουσιάσουν ανακοινώσεις, όπως αποστείλουν 
έως 31-10-2010 το δελτίο συμμετοχής και σύντομη 
περίληψη της εισήγησής τους από την οποία θα 
προκύπτει με σαφήνεια η προϋπόθεση του 
αδημοσίευτου και πρωτότυπου χαρακτήρα του 
θέματος προκειμένου να εξεταστεί από την 
επιστημονική επιτροπή. 

Οι απαντήσεις για τη συμμετοχή των συνέδρων 
θα αποσταλούν έναν μήνα μετά την εκπνοή της 
πρώτης προθεσμίας, δηλαδή 30/11/2010. 
 
Πρόσκληση για συμμετοχή στο συνέδριο. 
Δελτίο συμμετοχής. 
URL: http://www.emena.gr 
E-mail: Info@emena.gr 

 

Bourses d’études de l’ÉfA 
 
L’EfA attribue chaque année une soixantaine de 
bourses, pour une durée d’un à deux mois, 
exceptionnellement pour une durée supérieure. Il 
est possible de bénéficier d'une bourse de l’EfA 
deux années de suite. Chaque année, il n’y a 
qu’une session d'attribution des bourses. Date de 
clôture des candidatures au 15 octobre pour 
l'année civile suivante. 
 
Περισσότερα: http://www.efa.gr 
 
 

 

mailto:fjnunez@ieiop.csic.es�
mailto:gbourogiannis@thebritishmuseum.ac.uk�
http://www.emena.gr/wp-content/uploads/2010/07/prosklisi.pdf�
http://www.emena.gr/wp-content/uploads/2010/07/deltio-symmetoxis.pdf�
http://www.emena.gr/�
mailto:Info@emena.gr�
http://www.efa.gr/Formation/Bourses/form_bourses_efa.htm�
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Κρητικά Χρονικά 
Πρόσκληση συμμετοχής 

 
Σας ανακοινώνουμε την επανέκδοση από την Εταιρία 
Κρητικών Ιστορικών Μελετών, εντός του έτους 2011, 
του επιστημονικού περιοδικού Κρητικά Χρονικά που 
ίδρυσε στα 1947 ο Ανδρέας Γ. Καλοκαιρινός, σε 
συνέχεια του τόμου Λ΄ (1990).  

Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού 
απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΙΜ (Αλέξης 
Καλοκαιρινός, Γιάννης Περτσελάκης, Λένα Τζεδάκη-
Αποστολάκη, Μανόλης Δρακάκης, Κλαίρη 
Μιτσοτάκη, Μαρίνα Δετοράκη, Γιώργος 
Νικολακάκης), με τη συνδρομή επιστημονικής 
επιτροπής κριτών την οποία απαρτίζουν οι:  
Όλγα Γκράτζιου, Θεοχάρης Δετοράκης, Ελισάβετ 
Ζαχαριάδου, Στέφανος Κακλαμάνης, Κάλλια 
Καλλιατάκη, Κατερίνα Κόπακα, Γιάννης 
Μαυρομάτης, Σωκράτης Πετμεζάς, Αλέξης Πολίτης, 
Γιάννης Σακελλαράκης, Νίκος Σταμπολίδης, Άγγελος 
Χανιώτης, Νίκος Χατζηνικολάου και Alfred Vincent.  

Το περιοδικό θα κυκλοφορεί σε ετήσια βάση. Θα 
δημοσιεύει πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα στα 
ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά σε 
θέματα κρητικής ιστορίας, αρχαιολογίας, 
λογοτεχνίας και πολιτισμού με χρονική αναφορά 
από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι το 1940. Θα 
δέχεται, επίσης, βιβλιοκρισίες και 
βιβλιοπαρουσιάσεις.  

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε εργασίες προς 
δημοσίευση στον 31ο τόμο (2011) των Κρητικών 
Χρονικών ως την 30η Νοεμβρίου 2010. 
 
Διεύθυνση αποστολής: 
cretica.chronica@ekim.gr  
(όπου παραλαμβάνονται από τη συντονίστρια της 
συντακτικής επιτροπής κ. Μαρίνα Δετοράκη) και, 
επικουρικώς, με συμβατικό ταχυδρομείο στη 
διεύθυνση: 
 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης 
(υπ’ όψιν της συντονίστριας της συντακτικής 
επιτροπής κυρίας Μαρίνας Δετοράκη) 
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 
712 02  Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλ. 2810-288708  
2810-288708       
 

 

Call for Papers for TAG 2010: Bristol, 
17th-19th Dec 2010 

 
The session list for TAG 2010 has now been 
confirmed and paper proposals are invited for 
consideration. There are approximately 40 accepted 
sessions to which you may propose a paper. Please 
browse the session abstracts to see where your work 
will fit best. There is also a general session (S40) 
where you can propose papers that do not fit 
elsewhere and posters for inclusion in the general 
display. Please note that S39 is an exhibition, with 
images and text rather than presentations. 
 
Deadline: 30 September 2010. 
Περισσότερα: http://www.bristol.ac.uk  
 
 

 

Εντοπισμός φούρνου από την Πρώιμη 
Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο 

 
Σημαντικά στοιχεία και αποδείξεις για τον τρόπο για 
τη ζωή στην Κύπρο την εποχή του Χαλκού έφεραν οι 
ανασκαφές σε παραθαλάσσιο οικισμό, που 
εντοπίστηκε στην περιοχή Σκαλιά στην Κισσόνεργα 
της Πάφου. Μεταξύ άλλων, όπως ανακοίνωσε το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, βρέθηκαν κεραμικά, τα 
οποία χρησιμοποιούσαν ως μαγειρικά σκεύη οι 
αρχαίοι κάτοικοι αυτού του οικισμού. Μάλιστα 
εντοπίστηκε και ένας φούρνος παρόμοιος με αυτόν 
που χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα οι Κύπριοι για 
να ψήσουν το κρέας. Βάσει των ανασκαφών που 
έγιναν από ομάδα του Πανεπιστημίου του 
Μάντσεστερ, υπό τη διεύθυνση της δρος Lindy 
Crewe, φαίνεται πως η κατοίκηση αυτής της 
περιοχής ξεκινά από τις αρχές της Πρώιμης Εποχής 
του Χαλκού, 2300 - 1650 π.Χ. Στόχος της έρευνας 
ήταν η απάντηση σε βασικά ερωτήματα, όπως το 
πώς ζούσαν οι κάτοικοι της Εποχής του Χαλκού στην 
Κισσόνεργα, για πόσο διάστημα κατοικήθηκε η θέση 
και ποιες οι σχέσεις των ντόπιων με άλλες κοινότητες 
που κατοικούσαν στο νησί. 
  
Περισσότερα: http://www.kathimerini.gr/ 
 
 
 
 

 

mailto:cretica.chronica@ekim.gr�
http://www.nomadit.co.uk/tag/tag2010/panels.php5?View=All%20Sessions�
http://www.bristol.ac.uk/archanth/tag/index.html�
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_03/09/2010_353738�
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«Οδύσσεια» 25 χρόνων και ακόμη να 
τελειώσει... 

 
Είκοσι πέντε χρόνια ετοιμάζεται το Μουσείο 
Λάρισας, αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει. Πριν από 
δύο εβδομάδες, το υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού έστειλε εντολή στις συναρμόδιες 
υπηρεσίες του να καταθέσουν τάχιστα τη 
μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη, ώστε να 
ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ και, επιτέλους, να 
ολοκληρωθεί. Ετσι και έγινε. Η μελέτη εξετάστηκε 
προχθές στο Συμβούλιο Μουσείων. 
 
Περισσότερα: http://www.ethnos.gr 
 
 
 
 
 
 
 

Τα άγνωστα Βαλκάνια στο φως 

Ο περίφημος χρυσός της Βάρνας, με πολύτιμα 
κοσμήματα, λατρευτικά αντικείμενα, εργαλεία από 
το νεολιθικό νεκροταφείο που ανακαλύφθηκε το 
1972 στη Βουλγαρία -θεωρείται ο αρχαιότερος 
κατεργασμένος χρυσός στην Ευρώπη- έρχεται στην 
Αθήνα τον Οκτώβριο. Θα αποτελέσει το χάι λάιτ της 
έκθεσης «Το ξεχασμένο παρελθόν της Ευρώπης: Η 
κοιλάδα του Δούναβη 5000-3500 π.Χ.», που θα 
φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Σταθάτου, στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης. 
 
Περισσότερα: http://www.enet.gr 
http://www.ethnos.gr  
http://www.tovima.gr 
 
 
 
 
 
 
 

Nautilus Live 
 
Follow along as Dr. Robert Ballard and his team 
undertake an exciting expedition on the E/V Nautilus 
to map the sea floor, study underwater volcanoes, 
investigate unusual life forms, explore shipwrecks, 
and more. 
 
Περισσότερα: http://www.nautiluslive.org/ 

Κοντά σε σημαντική αρχαιολογική 
αποκάλυψη 

 
Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος 
βρίσκεται το εντυπωσιακό ανάκτορο της Ιωλκού, που 
ανοίγει δρόμους περαιτέρω ερευνών στους 
αρχαιολόγους. Το εντυπωσιακό συγκρότημα που 
δεσπόζει στο Μυκηναϊκό Διμήνι και υπολογίζεται ότι 
καταλαμβάνει συνολική έκταση 3.880 τ.μ, έχει 
κτιστεί πάνω σε προγενέστερο ανακτορικό 
συγκρότημα, το οποίο αποτελεί το επίκεντρο του 
νέου κύκλου ερευνών που θα πραγματοποιήσουν οι 
αρχαιολόγοι, προκειμένου να αποκαλύψουν την 
«ταυτότητά» του. 
 
Περισσότερα: http://www.taxydromos.gr 
 

 

 

 

Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα 
στην Πάφο 

 
Ευρήματα, όπως πλήθος λίθινων εργαλείων και 
κεραμικών σκευών, έφερε στο φως η 
αρχαιολογική σκαπάνη στο μικρό νησί απέναντι 
από την ακτή του Αγίου Γεωργίου Πέγειας στην 
επαρχία Πάφου, που υποδηλώνουν ότι η 
κατοίκηση της Γερονήσου κατά την Χαλκολιθική 
Εποχή το 3800 π.Χ. υπήρξε σημαντική. 
 
Περισσότερα: http://www.sigmalive.com 
 
 
 
 
 
 

Ες ευθύ, το ορθό σύστημα γραφής 
 
Η προς τα δεξιά ανάγνωση επικράτησε των «επί τα 
λαιά» και «βουστοφηδόν» πριν από 25 αιώνες στην 
περιοχή του Αιγαίου.  Άρθρο του καθ. Χρ. Γ. 
Ντούμα. 
 
Περισσότερα: http://news.kathimerini.gr 
 
 
 
 
 
 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11380&subid=2&pubid=22435043�
http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=188159�
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11380&subid=2&pubid=29016954�
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artId=353234&dt=09%2F09%2F2010�
http://www.nautiluslive.org/�
http://www.taxydromos.gr/localnews/tabid/58/articleType/ArticleView/articleId/28453/--.aspx�
http://www.sigmalive.com/news/local/290570�
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_47_25/07/2010_408873�
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Βρέθηκαν ασύλητοι Μινωικοί τάφοι 
 
Ως ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά 
ευρήματα των τελευταίων χρόνων χαρακτηρίζονται 
οι ασύλητοι Μινωικοί τάφοι που βρέθηκαν στη 
διάρκεια διερευνητικών εκσκαφών για την ανέγερση 
μίας οικοδομής στη Λεωφόρο Κνωσού στο ύψος της 
Β ΔΟΥ. Η αποκάλυψη θεωρείται εξαιρετικά 
σημαντική καθώς πρόκειται για ένα σύμπλεγμα 
θολωτών τάφων που δεν έχουν συληθεί και αυτό 
είναι που κάνει την αποκάλυψη των τάφων αυτών 
ιδιαίτερα σημαντική. 
 
Περισσότερα: http://www.cretalive.gr  
 
 
 

Hodder Cleans House at Famed 
Çatalhöyük Dig 

 
Researchers finishing the dig season at Turkey’s 
Çatalhöyük—a 9500-year-old site famed for its art 
and symbolism at the dawn of agriculture—got a big 
shock last week. Stanford University archaeologist Ian 
Hodder, who has directed excavations since 1993, 
told the heads of the dig’s specialty labs that they 
would be asked to step down beginning in 2012, 
when publication of current work will be completed. 
It’s “the night of the long knives,” says one long-time 
team member, who asked not to be identified. 
 
Περισσότερα: http://news.sciencemag.org 
 
 
 
 
 Μεσολιθικά ευρήματα στην Άψαλο 

του Δήμου Αριδαίας, Νομού Πέλλας 
 
Η σπουδαιότητα του περάσματος στην ανατολική 
είσοδο της Αψάλου του Δήμου Αριδαίας, Νομού 
Πέλλας, αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά μέσα 
από τα αρχαιολογικά δεδομένα. Έτσι, μετά τους δύο 
προϊστορικούς οικισμούς και τον ταφικό τύμβο 
Εποχής Χαλκού, που ανασκάφθηκαν το 1997 και 
2000-2001 αντίστοιχα, έρχονται τώρα να 
προστεθούν και προγενέστερα της νεολιθικής 
περιόδου κατάλοιπα. Πρόκειται για ευρήματα της 
Μεσολιθικής Εποχής (10.000-7.000 π.Χ.), εποχή κατά 
την οποία ο άνθρωπος ήταν ακόμη κυνηγός και 
τροφοσυλλέκτης και ζούσε σε εποχικούς 
καταυλισμούς, που βρίσκονταν κατά κανόνα κοντά 
σε ρέματα, ποτάμια ή λίμνες. Η Μεσολιθική 
συμπίπτει με το τέλος της γεωλογικής εποχής του 
Πλειστοκαίνου και τη μετάβαση στο Ολόκαινο, 
οπότε και το κλίμα γίνεται θερμότερο. 
 
Περισσότερα: 
http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=40187 
 

 
‘Lucy’ species used stone tools, fossil 

study says 
 
Two ancient animal bones from Ethiopia show signs 
of butchering by human ancestors, moving back the 
earliest evidence for the use of stone tools by about 
800,000 years, researchers say. 

The bones appear to have been cut and smashed 
some 3.4 million years ago, the first evidence of stone 
tool use by Australopithecus afarensis, the species 
best known for the fossil dubbed “Lucy”, says 
researcher Zeresenay Alemseged. 
 
Περισσότερα: http://news.yahoo.com 
 

 

Bulgarian Archaeologists Preserve 
Skeleton of ‘1st European Man’ 

 
The 8000-year-old skeleton of a young man found 
near the village of Ohoden has been taken to the 
Regional History Museum in Vratsa. The skeleton, 
already dubbed by the Bulgarian media as “the first 
European”, was discovered recently by archaeologist 
Georgi Ganetsovski who specializes in paleolithic 
settlements. It belonged to a 35-year-old man with a 
height of 165 cm. This is the fourth 800-year-old 
skeleton found in the Valoga region near Ohoden, 
and the first one belonging to a man. 
 
Περισσότερα: http://www.novinite.com 
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A Ι Γ E Υ Σ   –   Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α    Α Ι Γ Α Ι A Κ Η Σ    Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ 
    

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutankhamun excavation archive  
goes online 

 
The huge archive of material relating to the discovery 
of King Tutankhamun has been put online for the first 
time. The comprehensive notes and photos recording 
the find by archaeologist Howard Carter in 1922, 
were donated to Oxford University’s first Professor of 
Egyptology, Frank Griffith, by the Carter family. 
  
Περισσότερα: http://www.oxfordmail.co.uk 
 
 

 
 

Administrative Assistant to the Director 
of the American School of Classical 

Studies at Athens 
 
Applications are now being taken for the position of 
Administrative Assistant to the Director of the 
American School of Classical Studies at Athens. 
Position half-time from October 10, 2010; full-time 
from December 1, 2010. Requirements for the 
position include an undergraduate degree in 
archaeology; written and oral fluency in English and 
Greek; excellent skills in word-processing, electronic 
data base management, and the management of 
electronic resources. The Administrative Assistant to 
the Director of ASCSA serves the director, and 
through him the members of ASCSA, principally in all 
communication with the Ministry of Culture of 
Greece, including, but not limited to, processing of 
applications for fieldwork and study and arranging 
visits by students and faculty of ASCSA to archaeolo-
gical sites and museums. The Administrative Assistant 
to the Director also assists the director in other affairs 
as requested. Entry level position. Salary commensu-
rate with experience. Generous benefits package. 
Send letter of application and curriculum vitae to Jack 
L. Davis, Director, American School of Classical 
Studies at Athens, 54 Souidias   Street, GR-106-76 
Athens, Greece or an email application to 
admin.position@ascsa.edu.gr. Review of applications 
will begin on September 20, 2010 and will continue 
until the position is filled.   ASCSA is an EO/AA 
employer. Website: http://www.ascsa.edu.gr.  
 
 

 

Ένα εκατ. χρόνια γηραιότεροι οι 
πρώτοι τεχνίτες 

 
Τα πρώτα εργαλεία χρονολογούνται ένα 
εκατομμύριο χρόνια αρχαιότερα απ’όσο πιστεύαμε 
μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το πόρισμα διεθνούς 
ερευνητικής ομάδας. Η ανακάλυψη κομμένων οστών 
ζώων στην Αιθιοπία ενδέχεται να αλλάξει την ιστορία 
της εξέλιξης της τεχνολογίας. 
 
Περισσότερα:  
http://www.enet.gr 
http://www.eurekalert.org 

 

 
 

«Η Ελλάδα έχει γεμίσει από νεκρούς 
αρχαιολογικούς χώρους» 

 
Αισθανόμαστε και είμαστε προνομιούχοι που 
έχουμε μια πρωτεύουσα διάστικτη από 
αρχαιολογικούς χώρους υψηλής αισθητικής αξίας 
και συμβολισμού. Είναι, όμως, αυτοί οι χώροι ομαλά 
ενταγμένοι στην καθημερινότητα της πόλης; Τους 
ζούμε ή κρατάμε τις αποστάσεις μας; Ο αρχαιολόγος 
Γιάννης Χαμηλάκης εξηγεί και ανιχνεύει μια σχέση 
έντασης. 
 
Περισσότερα: http://www.enet.gr 
 
 
 
 

Το ΥΠΠΟΤ βάζει τάξη στις ζώνες 
προστασίας της Κνωσού 

 
Την ανεξέλεγκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 
από τις αυθαίρετες οικοδομές και πολυτελείς 
κατοικίες, που βρίσκονται διάσπαρτες γύρω από το 
ανάκτορο της Κνωσού, αλλά και από την επεκτατική 
τάση των υπαρχόντων οικισμών, πάντα προς την 
κατεύθυνση των αρχαίων, έρχεται να σταματήσει η 
προχθεσινή απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου για οριοθέτηση ζωνών προστασίας του 
αρχαιολογικού χώρου.  
 
Περισσότερα:  
http://news.kathimerini.gr 
http://www.tovima.gr 
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Στο «φως» το ανάκτορο του Οδυσσέα 
εκτιμούν επιστήμονες 

 
Πολύ κοντά σε μια από τις πιο σημαντικές 
αρχαιολογικές ανακαλύψεις εκτιμούν ότι βρίσκονται 
δύο Έλληνες αρχαιολόγοι από το πανεπιστήμιο των 
Ιωαννίνων. Όπως τόνισαν, πιστεύουν ότι βρήκαν το 
ανάκτορο του Οδυσσέα, το μόνο από εκείνα των 
ομηρικών επών που δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι 
σήμερα. Οι δύο αρχαιολόγοι, ο καθηγητής Θανάσης 
Παπαδόπουλος και η σύζυγός του, Λίτσα Κοντορλή, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια παρουσίασαν στις 20 
Αυγούστου την επιστημονική τους ανακάλυψη. Τα 
τελευταία 16 χρόνια πραγματοποιούν ανασκαφές 
στην Ιθάκη. «Σύμφωνα με τα έως σήμερα στοιχεία, 
κινητά και ακίνητα, που είναι ιδιαίτερα σοβαρά, και 
με κάθε επιστημονική επιφύλαξη, πιστεύουμε ότι 
βρισκόμαστε μπροστά στο Ανάκτορο του Οδυσσέα 
και της Πηνελόπης, το μόνο από τα Ανάκτορα των 
Ομηρικών Επών, που δεν έχει ανακαλυφθεί», 
δήλωσε ο Θ. Παπαδόπουλος.  
 
Δείτε τους παρακάτω ιστοτόπους: 
http://www.telegraph.co.uk 
http://www.friendsofhomer.gr 
http://www.yppo.gr 
http://www.tanea.gr 
http://www.enet.gr 
http://www.skai.gr 
http://www.youtube.com 

Ο Ότζι τάφηκε στις Άλπεις, δεν 
βρέθηκε εκεί τυχαία 

 
Ο Ότζι, ο 5.000 ετών «Άνθρωπος των Πάγων», δεν 
βρέθηκε τυχαία στις ιταλικές Άλπεις, αλλά, όπως 
ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι, ετάφη σύμφωνα με 
τους τελετουργικούς κανόνες της εποχής.  
 
Περισσότερα:  
http://www.enet.gr 
http://www.bbc.co.uk 
 
 
 

 

Ανακαλύφθηκε η ομηρική Λακεδαιμών 
και η ιερή πόλη της Λίμνης 

 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΚΑΙ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ, ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ. 
Tίθεται το ερώτημα, ανατρέπεται η μέχρι τώρα 
γνωστή Ιστορία; Εμείς λέμε ίσως ναι , διότι το 
ενδιαφέρον ενός απόδημου Έλληνα για να 
παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο το γεγονός, η 
προσφορά ενός Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών και 
οι περιγραφές αρχαιολόγου καθηγητή Θεόδωρου 
Σπυρόπουλου, αποδεικνύουν ότι ανακαλύφθηκε το 
Ανάκτορο του Μενέλαου και της Ελένης το οποίο 
βρίσκεται την αρχαία Λακεδαίμονα.  
 
Περισσότερα: http://tro-ma-ktiko.blogspot.com 
 
 
 
 
 

Παρέμβαση Εισαγγελέα για το 
Λαβύρινθο Κρήτης 

 
Την παρέμβαση του Δημάρχου Μοιρών κ. Γιώργου 
Αρμουτάκη καθώς και την παρέμβαση του 
Εισαγγελέα κ. Νίκου Μαρκάκη, προκάλεσαν τα όσα 
καταγγέλουν οι σπηλαιολόγοι της Κρήτης αλλά και 
της Αθήνας για λαθρανασκαφές στο Λαβύρινθο. Δε 
θα πρέπει να ξεχνά κανείς ότι πέρυσι τέτοια εποχή 
είχαμε και πάλι ανασκαφές για παράνομη δράση στα 
"σπλάχνα" του Λαβυρίνθου, η οποία όπως φαίνεται 
όχι μόνο συνεχίζεται αλλά παρουσιάζει και πρόοδο.  
 
Περισσότερα:  
http://apodimoikrites.blogspot.com 
http://www.ethnos.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Κρανία προϊστορικών ανθρώπων με 
ενδείξεις τρυπανισμού βρέθηκαν στη 

Τουρκία 

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σε προϊστορικό οικισμό 
στη Τουρκία τα λείψανα ανθρώπων της Εποχής του 
Χαλκού που έφεραν καθαρά ίχνη τρυπανισμού, 
δηλαδή χειρουργικής επέμβασης στο κρανίο του. Οι 
ανασκαφές στο Ικίζτεπε, στη περιοχή της 
Σαμψούντας στο Εύξεινο Πόντο, έφεραν στο φως 
οικισμό που κατοικήθηκε μεταξύ 3200 και 2100 π.Χ. 
 
Περισσότερα:  
http://www.tanea.gr 
http://www.dnaindia.com 
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Εάν γνωρίζετε άλλα νέα ή εκδηλώσεις ή θέλετε να γνωστοποιήσετε κάποια πρόσφατη δημοσίευση σας, στείλτε μας ένα 
email για να τα συμπεριλάβουμε σε κάποια από τα επόμενα ενημερωτικά δελτία ή στον δικτυακό τόπο του Αιγέα. 

 
Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας 

Λητούς 6, 15124 Μαρούσι, Αθήνα 
Email: info@aegeussociety.org, URL: www.aegeussociety.org 

 
Χρειάζεται να εκτυπώσετε το δελτίο αυτό; Παρακαλούμε, σκεφτείτε το περιβάλλον! 

mailto:info@aegeussociety.org�
http://www.aegeussociety.org/�
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