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1. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ  
 
 

  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2340  

 MESOHELLADIKA – MΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΑ. La Grèce continentale au 
Bronze Moyen – Η ηπειρωτική Ελλάδα στη Μέση Εποχή του 
Χαλκού – The Greek Mainland in the Middle Bronze Age 
Anna Philippa-Touchais, Gilles Touchais, Sofia Voutsaki & James 
Wright (επιμέλεια) 
 
 
Πόλη και έτος: Αθήνα 2010 
Εκδότης: École française d’Athènes 
Σειρά: BCH Supplément 52 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 1046 σ., 467 ασπρόμαυρες εικόνες, 

12 έγχρωμες εικόνες, σχέδια, χάρτες, πίνακες, 24x18,7εκ. 
ISBN: 978-2-86958-210-1 
Τιμή: € 120 

 
Actes du colloque international organisé par l’École française d’Athènes, en collaboration avec l’American 
School of Classical Studies at Athens et le Netherlands Institute in Athens, Athènes, 8-12 mars 2006.  
 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
During the first half of the 2nd millennium BC, as the first palaces appear in Crete and the Minoan 
civilisation is flourishing, the Greek mainland goes through what is considered a period of stagnation, if not 
decline and social regression: the Middle Helladic period. The Middle Bronze Age in the Greek mainland has 
received very little attention, perhaps because of the relative austerity of the material culture and the 
absence of overt social differentiation. However, a wealth of research over the past several decades, that 
derives from both recent discoveries and the re-examination of older data, requires us to revise this 
picture. In fact, it is nowadays suggested that the Middle Helladic period witnessed profound cultural, social 
and political transformations which laid the basis for the emergence of the Mycenaean civilisation. It was 
therefore deemed necessary to reassess developments during the period by organising the first 
international conference dedicated exclusively to the Middle Helladic period. The Proceedings of the 
conference, which brings together about one hundred contributions on different aspects of Middle Helladic 
culture is the first publication to throw light on an obscure and neglected period of Aegean prehistory. 
 
Περιεχόμενα 
Préface, par Dominique Mulliez, Directeur de l’EFA, 

Stephen V. Tracy, Directeur de l’ASCSA et Gert Jan 
van Wijngaarden, Directeur du NIA 

Introduction 
Liste des abréviations 
Conférence inaugurale, par Oliver Dickinson: ‘The 

“Third World” of the Aegean? Middle Helladic 
Greece revisited’ [13-27] 

 
 
 

I. ΤOPOGRAPHIE ET HABITAT 
Katie Demakopoulou & Nicoletta Divari-Valakou, ‘The 

Middle Helladic settlement on the Acropolis of 
Midea’ [31-44] 

Άλκηστη Παπαδημητρίου, ‘Οι ανασκαφές στο 
Νοσοκομείο του Άργους’ [45-56] 

Kim Shelton, ‘Living and dying in and around Middle 
Helladic Mycenae’ [57-65] 

Eleni Konsolaki-Yiannopoulou, ‘The Middle Helladic 
establishment at Megali Magoula, Galatas 
(Troezenia)’ [67-76] 
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Joost Crouwel, ‘Middle Helladic occupation at Geraki, 
Laconia’ [77-86] 

Eλένη Zαββού, ‘Eυρήματα της μεσοελλαδικής και της 
πρώιμης μυκηναϊκής εποχής από τη Σπάρτη και 
τη Λακωνία’ [87-99] 

Jack L. Davis & Sharon R. Stocker, ‘Early Helladic and 
Middle Helladic Pylos: The Petropoulos trenches 
and Pre-Mycenaean remains on the Englianos 
ridge’ [101-106] 

Jörg Rambach, ‘Πρόσφατες έρευνες σε 
μεσοελλαδικές θέσεις της δυτικής 
Πελοποννήσου’ [107-119] 

Søren Dietz & Maria Stavropoulou-Gatsi, ‘Pagona and 
the Transition from Middle Helladic to Mycenaean 
in northwestern Peloponnese’ [121-128] 

Lena Papazoglou-Manioudaki, ‘The Middle Helladic 
and Late Helladic I periods at Aigion in Achaia’ 
[129-141] 

Eva Alram-Stern, ‘Aigeira and the beginning of the 
Middle Helladic period in Achaia’ [143-150] 

Michaela Zavadil, ‘The Peloponnese in the Middle 
Bronze Age: An overview’ [151-163] 

Walter Gauss & Rudolfine Smetana, ‘Aegina Kolonna 
in the Middle Bronze Age’ [165-174] 

Naya Sgouritsa, ‘Lazarides on Aegina: Another 
prehistoric site’ (poster) [175-180] 

Γιάννος Γ. Λώλος, ‘Σκλάβος: ένα μεσοελλαδικό 
ορόσημο στη νότια ακτή της Σαλαμίνος’ 
(αναρτημένη ανακοίνωση) [181-185] 

Γιάννα Βενιέρη, ‘Νέα στοιχεία για την κατοίκηση στη 
νότια πλευρά της Ακρόπολης των Αθηνών κατά τη 
Μεσοελλαδική περίοδο: ευρήματα από την 
ανασκαφή στο οικόπεδο Μακρυγιάννη’ [187-198] 

Όλγα Κακαβογιάννη & Κερασία Ντούνη, ‘Η 
Μεσοελλαδική εποχή στη νοτιοανατολική Αττική’ 
[199-210] 

Konstantinos Kalogeropoulos, ‘Middle Helladic 
human activity in eastern Attica: The case of 
Brauron’ [211-221] 

Jeannette Forsén, ‘Aphidna in Attica revisited’ [223-
234] 

†Μαρία Οικονομάκου, ‘Μεσοελλαδικές θέσεις στη 
Λαυρεωτική και τη νοτιοανατολική Αττική’ 
(αναρτημένη ανακοίνωση) [235-242] 

Nikolas Papadimitriou, ‘Attica in the Middle Helladic 
period’ [243-257] 

Φωτεινή Σαράντη, ‘Νέοι οικισμοί της Μέσης Εποχής 
του Χαλκού στην επαρχία Ναυπακτίας’ 
(αναρτημένη ανακοίνωση) [259-267] 

Sylvie Müller Celka, ‘L’occupation d’Érétrie (Eubée) à 
l’Helladique Moyen’ (poster) [269-279] 

Λιάνα Παρλαμά, Mαρία Θεοχάρη, Σταμάτης 
Μπονάτσος, Xριστίνα Pωμανού & Γιάννης Mάνος, 
‘Παλαμάρι Σκύρου: η πόλη της Mέσης 
Xαλκοκρατίας’ (αναρτημένη ανακοίνωση) [281-
289] 

Anthi Batziou-Efstathiou, ‘Kastraki, a new Bronze Age 
settlement in Achaea Phthiotis’ [291-300] 

Βασιλική Αδρύμη-Σισμάνη, ‘Το Διμήνι στη Μέση 
Εποχή Χαλκού’ [301-313] 

Λεωνίδας Π. Χατζηαγγελάκης, ‘Νεότερα ανασκαφικά 
δεδομένα της Μέσης Εποχής Χαλκού στο Νομό 
Καρδίτσας’ [315-329] 

  
II. PRATIQUES FUNÉRAIRES ET ANTHROPOLOGIE 

PHYSIQUE 
Anna Lagia & William Cavanagh, ‘Burials from 

Kouphovouno, Sparta, Lakonia’ [333-346] 
Eleni Milka, ‘Burials upon the ruins of abandoned 

houses in the Middle Helladic Argolid’ [347-355] 
Ελένη Παλαιολόγου, ‘Μεσοελλαδικοί τάφοι από τη 

Μιδέα’ [357-365] 
Olivier Pelon, ‘Les tombes à fosse de Mycènes : 

rupture ou continuité?’ [367-376] 
Vassilis Aravantinos & Kyriaki Psaraki, ‘The Middle 

Helladic cemeteries of Thebes. General review and 
remarks in the light of new investigations and 
finds’ [377-395] 

Laetitia Phialon, ‘Funerary practices in central Greece 
from the Middle Helladic into the Early 
Mycenaean period’ (poster) [397-402] 

Vassilis P. Petrakis, ‘Diversity in form and practice in 
Middle Helladic and early Mycenaean elaborate 
tombs: An approach to changing prestige 
expression in changing times’ [403-416] 

Maia Pomadère, ‘De l’indifférenciation à la 
discrimination spatiale des sépultures ? Variété 
des comportements à l’égard des enfants morts 
pendant l’HM-HR I’ [417-429] 

Florian Ruppenstein, ‘Gender and regional differences 
in Middle Helladic burial customs’ [431-439] 

Sevi Triantaphyllou, ‘Prospects for reconstructing the 
lives of Middle Helladic populations in the Argolid: 
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Past and present of human bone studies’ [441-
451] 

Abi Bouwman, Keri Brown & John Prag, ‘Middle 
Helladic kinship: Families, faces and DNA at 
Mycenae’ [53-459] 

Robert Arnott & Antonia Morgan-Forster, ‘Health and 
disease in Middle Helladic Greece’ [461-470] 

Anne Ingvarsson-Sundström, ‘Tooth counts and 
individuals: Health status in the east cemetery and 
Barbouna at Asine as interpreted from teeth’ 
(poster) [471-477] 

Fabian Kanz, Karl Grossschmidt & Jan Kiesslich, 
‘Subsistence and more in Middle Bronze Age 
Aegina Kolonna: An anthropology of newborn 
children’ (poster) [479-487] 

Leda Kovatsi, Dimitra Nikou, Sofia Kouidou-Andreou, 
Sevi Triantaphyllou, Carol Zerner & Sofia Voutsaki, 
‘Ancient DNA analysis of human remains from 
Middle Helladic Lerna’ (poster) [489-494] 

  
III. UNIVERS SYMBOLIQUE ET RITUEL 
Evyenia Yiannouli, ‘Middle Helladic between Minoan 

and Mycenaean: On the symbolic meaning of 
offensive instruments’ [497-507] 

Fritz Blakolmer, ‘The iconography of the Shaft Grave 
period as evidence for a Middle Helladic tradition 
of figurative arts?’ [509-519] 

Anthi Theodorou-Mavrommatidi, ‘Defining ritual 
action. A Middle Helladic pit at the site of Apollo 
Maleatas in Epidauros’ [521-533] 

Helène Whittaker, ‘Some thoughts on Middle Helladic 
religious beliefs and ritual and their significance in 
relation to social structure’ [535-543] 

Alexandra Tranta-Nikoli, ‘Elements of Middle Helladic 
religious tradition and their survival in Mycenaean 
religion’ (poster) [545-548] 

  
IV. CÉRAMIQUE ET CHRONOLOGIE 
Michael B. Cosmopoulos, ‘The Middle Helladic 

stratigraphy of Eleusis’ [551-556] 
Αικατερίνη Σταμούδη, ‘Η μεσοελλαδική κατοίκηση 

στο Κάστρο Λαμίας. Κεραμεικές ακολουθίες και 
ιδιαιτερότητες στην κοιλάδα του Σπερχειού’ [557-
571] 

Fanouria Dakoronia, ‘Delphi-Kirrha-Pefkakia via 
Spercheios valley: Matt-painted pottery as sign of 
intercommunication’ [573-581] 

Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου & Δημήτρης Ν. 
Σακκάς, ‘Μεσοελλαδική κεραμική από το Αμούρι 
στην κοιλάδα του Σπερχειού’ (αναρτημένη 
ανακοίνωση) [583-590] 

Ελένη Φρούσσου, ‘Η μετάβαση από τη Μέση στην 
Ύστερη Εποχή Χαλκού στο Νέο Μοναστήρι 
Φθιώτιδας’ (αναρτημένη ανακοίνωση) [591-601] 

Kalliope Sarri, ‘Minyan and Minyanizing pottery. Myth 
and reality about a Middle Helladic type fossil’ 
[603-613] 

John C. Overbeck, ‘The Middle Helladic origin of 
“Shaft-Grave Polychrome” ware’ [619] 

Iro Mathioudaki, ‘“Mainland Polychrome” Pottery: 
Definition, chronology, typological correlations’ 
[621-633] 

Walter Gauss, ‘Aegina Kolonna. Pottery classification 
and research database’ (poster) [635-640] 

Sofia Voutsaki, Albert Nijboer & Carol Zerner, 
‘Radiocarbon analysis and middle Helladic Lerna’ 
(poster) [641-647] 

  
V. PRODUCTION, TECHNOLOGIE ET ÉCONOMIE 
Δέσποινα Σκορδά, ‘Κίρρα: οι κεραμεικοί κλίβανοι του 

προϊστορικού οικισμού στη μετάβαση από τη 
μεσοελλαδική στην υστεροελλαδική εποχή’ [651-
668] 

Lindsay Spencer, ‘The regional specialisation of 
ceramic production in the EH III through MH II 
Period’ [669-681] 

Evangelia Kiriatzi, ‘“Minoanising” pottery traditions in 
the southwest Aegean during the Middle Bronze 
Age: Understanding the social context of 
technological and consumption practice’ [683-
699] 

Maria Kayafa, ‘Middle Helladic metallurgy and 
metalworking: Review of the archaeological and 
archaeometric evidence from the Peloponnese’ 
[701-711] 

Ιωάννης Δ. Φάππας, ‘Από τη Μέση στην Ύστερη 
Εποχή Χαλκού: μια οικοτεχνική δραστηριότητα 
στον Βοιωτικό Ορχομενό’ [713-719] 

Armelle Gardeisen, ‘Approche comparative de 
contextes du Bronze Moyen égéen à travers les 
données de l’archéozoologie’ [721-732] 

Gerhard Forstenpointner, Alfred Galik, Gerald E. 
Weissengruber, Stefan Zohmann, Ursula 
Thanheiser & Walter Gauss, ‘Subsistence and 
more in Middle Bronze Age Aegina Kolonna: 



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 
    

6 

Patterns of husbandry, hunting and agriculture’ 
[733-742] 

Alfred Galik, Stefan Zohmann, Gerhard 
Forstenpointner, Gerald Weissengruber & Walter 
Gauss, ‘Subsistence and more in Middle Bronze 
Age Aegina Kolonna: Exploitation of marine 
resources’ (poster) [743-751] 

  
VI. ORGANISATION ET ÉVOLUTION SOCIALES 
John Bintliff, ‘The Middle Bronze Age through the 

surface survey record of the Greek Mainland: 
Demographic and sociopolitical insights’ [755-763] 

Sofia Voutsaki, ‘The domestic economy in Middle 
Helladic Asine’ [765-779] 

Anna Philippa-Touchais, ‘Settlement planning and 
social organisation in Middle Helladic Greece’ 
[781-801] 

James C. Wright, ‘Towards a social archaeology of 
Middle Helladic Greece’ [803-815] 

Louise A. Hitchcock & Anne P. Chapin, ‘Lacuna in 
Laconia: Why were there no Middle Helladic 
palaces?’ (poster) [817-822] 

  
VII. RELATIONS EXTÉRIEURES ET INTERACTION 
Peggy Sotirakopoulou, ‘The Cycladic Middle Bronze 

Age: A “Dark Age” in Aegean Prehistory or a dark 
spot in archaeological research?’ [825-839] 

Donna May Crego, ‘Ayia Irini IV: A distribution center 
for the Middle Helladic World?’ (poster) [841-845] 

Gerald Cadogan & Katerina Kopaka, ‘Coping with the 
offshore giant: Middle Helladic interactions with 
Middle Minoan Crete’ [847-858] 

Luca Girella, ‘MH III and MM III: Ceramic 
synchronisms in the transition to the Late Bronze 
Age’ [859-873] 

Aleydis Van de Moortel, ‘Interconnections between 
the western Mesara and the Aegean in the Middle 
Bronze Age’ [875-884] 

Tomáš Alušík, ‘Middle Helladic and Middle Minoan 
defensive architecture: A comparison’ (poster) 
[885-889] 

Christos Boulotis, ‘Koukonisi (Lemnos), un site 
portuaire florissant du Bronze Moyen et du début 
du Bronze Récent dans le Nord de l’Égée’ [891-
907] 

Vassilis P. Petrakis & Panagiotis Moutzouridis, ‘Grey 
ware(s) from the Bronze Age settlement of 

Koukonisi on Lemnos: First presentation’ (poster) 
[909-917] 

Massimo Cultraro, ‘In death not separated. Evidence 
of Middle Bronze Age intramural burials at 
Poliochni on Lemnos’ [919-930] 

Peter Pavúk, ‘Minyan or not? The second millennium 
grey ware in western Anatolia and its relation to 
mainland Greece’ [931-943] 

Ιωάννης Ασλάνης, ‘Στοιχεία αρχιτεκτονικής από τη 
μεσοχαλκή Μακεδονία: τα δεδομένα από τον 
Άγιο Μάμα Νέας Ολύνθου’ [945-953] 

Χριστίνα Ζιώτα, ‘Η δυτική Μακεδονία στην ύστερη 
τρίτη και στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Οι 
ταφικές πρακτικές και οι κοινωνικές τους 
διαστάσεις’ [955-967] 

Sevi Triantaphyllou, ‘Aspects of life histories from the 
Bronze Age cemetery at Xeropigado Koiladas, 
western Macedonia’ (poster) [969-974] 

Aikaterini Papanthimou, †Angeliki Pilali & Evanthia 
Papadopoulou, ‘Archontiko Yiannitson: A 
settlement in Macedonia during the late third and 
early second millennium B.C.’ (poster) [975-980] 

Λιάνα Στεφανή & Νίκος Μερούσης, ‘Αναζητώντας τη 
Μέση Εποχή του Χαλκού στη Μακεδονία. Παλιές 
και νέες έρευνες στην Ημαθία’ (αναρτημένη 
ανακοίνωση) [981-986] 

Ευτυχία Πουλάκη-Παντερμαλή, Ελένη Κλινάκη, 
Σοφία Κουλίδου, Ευτέρπη Παπαδοπούλου & 
Αναστάσιος Σύρος, ‘Η Μέση και η αρχή της 
Ύστερης Εποχής Χαλκού στην περιοχή του 
Μακεδονικού Ολύμπου’ (αναρτημένη 
ανακοίνωση) [987-993] 

Kyriaki Psaraki & Stelios Andreou, ‘Regional processes 
and interregional interactions in Northern Greece 
during the early second millennium B.C.’ (poster) 
[995-1003] 

Rozalia Christidou, ‘Middle Bronze Age bone tools 
from Sovjan, Southeastern Albania’ (poster) 
[1005-1012] 

Γαρυφαλιά Μεταλληνού, ‘Η Μέση Χαλκοκρατία στα 
άκρα: η περίπτωση της Κέρκυρας’ [1013-1023] 

Christina Merkouri, ‘MH III/LH I pottery from Vivara 
(Gulf of Naples, Italy). A contribution to the 
understanding of an enigmatic period’ [1025-
1036] 

  
Conclusion [1037-1039] 
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Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -  

 Neolitico a Festòs 
Enrica Fiandra & Elisabetta Mangani (επιμέλεια) 
 
 
 
 
Πόλη και έτος: Ρώμη 2009 
Εκδότης: CIRAAS 
Σειρά:  - 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 239 σ., 165+28 έγχρωμες & 

ασπρόμαυρες εικόνες εντός του κειμένου, 15 ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες, 118 έγχρωμες εικόνες στο τέλος του βιβλίου, 
χάρτες, σχέδια, 29,8x20,8 εκ. 

ISBN: 88-901701-3-1 
Τιμή: € 100 

 
Περίληψη (στα ιταλικά, από την εισαγωγή) 
Il neolitico di Festòs è stato pubblicato, nel tempo, da diversi autori in riviste e volumi, tuttavia riteniamo 
opportuno riprodurre le più importanti edizioni, oggi difficilmente reperibili, relative agli scavi diretti da Luigi 
Pernier su tutta l’area palaziale e a quelli condotti da Doro Levi limitatamente al cortile 40 e al corridoio 7 del 
Palazzo di Festòs. La ragione di quest'ultima particolare scelta è data dal fatto che gli scavi di queste due aree 
sono stati controllati direttamente da Enrica Fiandra, durante i lavori di rifinitura dei saggi scavati, di rilevamento 
grafico e fotografico nel cortile 40 e di scavo e rilievo in occasione del restauro delle lastre di gesso alabastrino 
del pavimento nel corridoio 7, effettuato nel 1957. 

Questa presentazione ha lo scopo di formare un compendio archeologico-topografico omogeneo ed 
esauriente delle ricerche edite, integrate dall'aggiunta di notizie e illustrazioni originali e inedite, a beneficio di 
chi desidera avere riunite e a portata di mano le principali informazioni sull'argomento. Il resoconto degli scavi e 
le osservazioni qui presentati riguarderanno occasionalmente anche i periodi successivi al neolitico: Haghios 
Onouphrios, PM e MM, in quanto le costruzioni di Festòs, in ogni periodo a partire dall’epoca neolitica, si 
sovrappongono, con il risultato di creare rimescolamenti nella ceramica. A questo proposito si deve sottolineare 
che frammenti di ceramica neolitica sono stati ritrovati sotto tutte le costruzioni minoiche. Si tratta dunque di 
una presenza estesa e assai consistente e, a giudicare dalla qualità della ceramica, molto evoluta. In pratica il 
territorio occupato dalle abitazioni in epoca neolitica era esteso per lo meno quanto le superfici coperte dai due 
palazzi di Festòs. 

Il riesame delle aree qui prese in considerazione e l’aggiunta di nuovi dati hanno permesso di mettere in 
evidenza, tra l’altro, alcune inedite osservazioni che confermano la datazione e la sequenza dei periodi struttivi 
del I Palazzo MM. 
 
Περιεχόμενα 
Introduzione [7-11] 
E. Mangani, ‘La nascita della Missione Archeologica 

Italiana a Creta’ [13-17] 
L. Pernier, ‘Saggi per determinare la conformazione 

originaria del colle, la qualità e lo spessore degli 
strati’ [19-45] 

A. Mosso, ‘Palaces of Crete and their builders’ [47-54] 

D. Levi, ‘Piazzale Centrale 40’ [55-61] 
D. Levi, ‘Piazzale Centrale 40/III’ [63] 
D. Levi, ‘Saggio nel Piazzale Centrale 40’ [65-98] 
D. Levi, ‘Piazzale Centrale XXXIII (Cortile 40)’ [99-119] 
D. Levi, ‘Saggi sotto al lastricato e a sud del Cortile 40’ 

[121-126] 
D. Levi, ‘Festòs - Corridoio 7’ [127-128] 
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D. Levi, ‘Corridoio III/7’ [129-148] 
D. Levi, ‘L’età neolitica’ [149-152] 
E. Fiandra, ‘Ritrovamento neolitico durante il rilievo 

delle strutture nel Cortile 40 del Palazzo di Festòs’ 
[153-158] 

E. Fiandra, ‘Brevi annotazioni scritte durante il rilievo 
del Cortile 40’ [159-162] 

E. Fiandra, ‘Illustrazioni dello scavo nel Cortile 40’ 
[163-177] 

E. Fiandra, ‘Saggio sotto il pavimento di lastre di 
alabastro gessoso nella parte sud del corridoio 7 
in occasione del restauro conservativo delle 
lastre’ [179-205] 

E. Fiandra, ‘Corrispondenza con D. Levi relativa ai 
saggi del Cortile 40’ [207-208] 

E. Mangani, ‘Materiali tardo-neolitici e di tradizione 
neolitica di Festòs conservat nel Museo Nazionale 
Preistorico-Etnografico “L. Pigorini”’ [209-239] 

 
 

  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2356  

 Wilhelm Dörpfeld: Daten meines Lebens - Σταθμοί της Ζωής 
μου 
Klaus Goebel & Χαρά Γιαννοπούλου (επιμέλεια) 
 
 
 
 
 
Πόλη και έτος: Πάτρα 2010 
Εκδότης: Περί τεχνών 
Σειρά: - 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 320 σ., 31 ασπρόμαυρες εικόνες, 

23,8x17 εκ. 
ISBN: 978-960-6684-62-3 
Τιμή: € 20 

 
Περίληψη 

Ο Wilhelm Dörpfeld γεννήθηκε το 1853 στο Barmen (σήμερα Wuppertal). Πέθανε το 1940 στην Λευκάδα, 
όπου και ετάφη. Απέκτησε διεθνή φήμη εξαιτίας των ανασκαφών του στην Τροία και στις πόλεις της ελληνικής 
αρχαιότητας, κυρίως στην Ολυμπία, Αθήνα, Πέργαμο, Τίρυνθα και Μυκήνες. Ο Heinrich Schliemann κάλεσε τον 
Dörpfeld ως συνεργάτη του στις ανασκαφές, που είχε ξεκινήσει στην ομηρική Τροία. Στην μικρασιατική πόλη ο 
Dörpfeld εξέλιξε τη μέθοδο της στρωματογραφίας και συνέχισε τις ανασκαφές μετά τον θάνατο του 
Schliemann. Από το 1887 μέχρι και το 1912 διηύθυνε το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα. 

Το αυτοβιογραφικό χειρόγραφο, το οποίο για πρώτη φορά δημοσιεύεται, καταγράφει τη ζωή του 
Dörpfeld κατά χρονολογική αλληλουχία. Ο αρχαιολόγος άρχισε τις καταγραφές το 1916, συμπλήρωσε μέχρι 
τότε την προηγούμενη ζωή του, και συνέχισε μέχρι λίγο πριν από τον θάνατό του. Το χειρόγραφο βρίσκεται 
στην κατοχή του ομότιμου καθηγητού ιστορίας του τεχνικού Πανεπιστημίου του Dortmund κ. Klaus Goebel. 

Η έκδοση γίνεται στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα. 
 
Περιεχόμενα 
Vorwort [11] 
Wilhelm Dörpfelds Aufzeichnung seiner Lebensdaten 

[13] 
I. LEBENSLAUF [21] 

Tagebuchseiten 1-82 
Tagebuchseiten 106-108 

Tagebuchseiten 115-140 
II. AUSGRABUNGEN [124] 

Tagebuchseite 105 
III. BÜCHER, AUFSÄTZE UND VORTRÄGE [125] 

Tagebuchseiten 83-104, 109-114 
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Tagebuchseite 83-85 Bücher (als Verfasser oder 
Mitarbeiter) 
Tagebuchseite 86-89 Aufsätze in den Athener 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts 
Tagebuchseite 90-98 Andere Aufsätze, Vorträge 
Tagebuchseite 109 Bücher, die mir gewidmet sind 
Tagebuchseite 111-114 Andere Aufsätze, Vorträge 

IV. EHRUNGEN ALLER ART [142] 
Tagebuchseiten 99-104,106-109 
Tagebuchseite 99 Doktor-Diplome 
Tagebuchseite 100 Ehren-Mitglied von Vereinen 
und Gesellschaften 
Tagebuchseite 102 Mitglied von Akademien 
Tagebuchseite 103 Andere Ehrungen 
Tagebuchseite 104 Medaillen, Orden und 
Ehrenzeichen 
Bericht von Tod und Beerdigung [146] 

Abbildungen - Φωτογραφίες [149] 
 
Πρόλογος [177] 
Αυτοβιογραφικές σημειώσεις του Wilhelm Dörpleld 

[179] 
Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ [187] 

Σελίδες ημερολογίου 1-82  
Σελίδες ημερολογίου 106-108  

Σελίδες ημερολογίου 115-140 
ΙΙ. ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ [293] 

Σελίδα ημερολογίου 105 
ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ [294] 

Σελίδες ημερολογίου 83-104, 109-114 
Σελίδα ημερολογίου 83-85 Βιβλία (ως 
συγγραφέας ή συνεργάτης) 
Σελίδα ημερολογίου 86-89 Πραγματείες στο 
Περιοδικό του Γερμανικού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου 
Σελίδα ημερολογίου 90-98 Λοιπές πραγματείες. 
Διαλέξεις 
Σελίδα ημερολογίου 109 Βιβλία που μου 
αφιέρωσαν 
Σελίδα ημερολογίου 111-114 Λοιπές 
πραγματείες, Διαλέξεις 

ΙV. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΣ [312] 
Σελίδα ημερολογίου 99 Διδακτορικά, Διπλώματα 
Σελίδα ημερολογίου Ι(Χ) Επίτιμο μέλος Συλλόγων 
και Εταιρειών 
Σελίδα ημερολογίου 102 Μέλος Ακαδημιών 
Σελίδα ημερολογίου 103 Λοιπές τιμητικές 
διακρίσεις 
Σελίδα ημερολογίου 104 Μετάλλια-Παράσημα 

 
Αναφορά στον θάνατο και την ταφή του [316] 

 
 

  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -  

 Cretan Offerings: Studies in Honour of Peter Warren 
Olga Krzyszkowska (επιμέλεια) 
 
 
 
 
 
Πόλη και έτος: London 2010 (Δεκέμβριος) 
Εκδότης: British School at Athens 
Σειρά: BSA Studies 18 
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, xl & 400 σ., 221 εικόνες, 

συμπεριλαμβανομένων 20 έγχρωμων, 4 πίνακες, 29,7x21 εκ. 
ISBN: 978-0-904887-62-4 
Τιμή: £ 79 (ca. € 93) 

 

Περίληψη (στα αγγλικά) 
In recognition of the outstanding contribution made by Peter Warren to Aegean archaeology — and in particular 
to Cretan studies — this volume offers a collection of 36 papers reflecting his wide-ranging research interests. 
Among the topics addressed are material culture and iconography, including frescoes, pottery, seals and stone 
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vases; chronology, inter-site relationships, overseas connections and religion; Knossos and the legacy of Sir 
Arthur Evans; and the natural world, Minoan and modern. While some papers present unpublished material for 
the first time, others reflect on broader themes, offering important new insights into perennial problems of 
Minoan archaeology. Thus, as a whole, the volume serves as an important overview of current research into 
Bronze Age Crete and its wider relations, both spatially and temporally. 
 
Περιεχόμενα 
List of abbreviations [ix] 
List of figures [xi] 
List of tables [xvi] 
Abstracts/Περιλήψεις [xvii] 
Preface [xxix] 
Reminiscences [xxxi] 
Bibliography of Peter Warren [xxxii] 
1. Philip P. Betancourt, ‘The EM I pithoi from 

Aphrodite’s Kephali’ [1-10] 
2. Manfred Bietak, ‘Minoan presence in the 

pharaonic naval base of Peru-nefer’ [11-24] 
3. Keith Branigan, ‘The Late Prepalatial resurrected’ 

[25-32] 
4. Cyprian Broodbank, ‘Braudel’s Bronze Age’ [33-40] 
5. Gerald Cadogan, ‘Goddess, nymph or housewife; 

and water worries at Myrtos?’ [41-48] 
6. Kostis S. Christakis, ‘A wine offering to the Central 

Palace Sanctuary at Knossos: the evidence from 
KN Zb 27’ [49-56] 

7. Anna Lucia D’Agata, ‘The many lives of a ruin: 
history and metahistory of the Palace of Minos at 
Knossos’ [57-70] 

8. Costis Davaras, ‘One Minoan peak sanctuary less: 
the case of Thylakas’ [71-88] 

9. Nota Dimopoulou, ‘A gold discoid from Poros, 
Herakleion: the guard dog and the garden’ [89-
100] 

10. Christos C. Doumas, ‘Crete and the Cyclades in the 
Early Bronze Age: A view from the north’ [101-
106] 

11. Jan Driessen, ‘The goddess and the skull: some 
observations on group identity in Prepalatial 
Crete’ [107-118] 

12. Doniert Evely, ‘On a lentoid flask of red marble 
from Knossos’ [119-130] 

13. Geraldine Gesell, ‘The snake goddesses of the LM 
IIIB and LM IIIC periods’ [131-140] 

14. Birgitta P. Hallager, ‘The elusive Late IIIC and the 
ill-named Subminoan’ [141-156] 

15. Erik Hallager, ‘A note on a lost stirrup jar from 
Knossos’ [157-160] 

16. Sinclair Hood, ‘The Middle Minoan Cemetery on 
Ailias at Knossos’ [161-168] 

17. Olga Krzyszkowska, ‘Impressions of the natural 
world: landscape in Aegean glyptic’ [169-188] 

18. Vincenzo La Rosa, ‘A new Early Minoan clay model 
from Phaistos’ [189-194] 

19. Angeliki Lebessi, ‘Hermes as Master of Lions at the 
Syme Sanctuary, Crete’ [195-202] 

20. Colin Macdonald, ‘Rejection and revival of 
traditions: Middle Minoan II–IIIA footed goblets or 
eggcups at Knossos’ [203-212] 

21. Irene Nikolakopoulou, ‘Middle Cycladic 
iconography: a social context for ‘A new chapter in 
Aegean art’’ [213-222] 

22. Krzysztof Nowicki, ‘Myrtos Fournou Korifi: before 
and after’ [223-238] 

23. Ingo Pini, ‘An unusual four-sided prism’ [239-242] 
24. Lefteris Platon, ‘On the dating and character of the 

‘Zakros pits deposit’’ [243-258] 
25. Jean-Claude Poursat, ‘Malia: palace, state, city’ 

[259-268] 
26. Oliver Rackham, Jennifer Moody, Lucia Nixon & 

Simon Price, ‘Some field systems in Crete’ [269-
284] 

27. Colin Renfrew, ‘Contrasting trajectories: Crete and 
the Cyclades during the Aegean Early Bronze Age’ 
[285-292] 

28. Georgios Rethemiotakis, ‘A shrine-model from 
Galatas’ [293-302] 

29. Joseph W. Shaw, ‘Setting in the palaces of Minoan 
Crete: a review of how and when’ [303-314] 

30. Maria C. Shaw, ‘A fresco of a textile pattern at 
Pylos: the importation of a Minoan artistic 
technique’ [315-320] 

31. Anna Simandiraki-Grimshaw, ‘The human body in 
Minoan religious iconography’ [321-330] 

32. Jeffrey S. Soles, ‘Evidence for ancestor worship in 
Minoan Crete: new finds from Mochlos’ [331-338] 

33. Metaxia Tsipopoulou, ‘The work of Arthur Evans 
at Knossos as documented in the Historical 



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 
    

11 

Archive of the Greek Archaeological Service 
(1922–31) [339-352] 

34. Andonis S. Vasilakis, ‘Myrtos Fournou Korifi and 
Trypiti Adami Korfali: similarities and differences 
in two Prepalatial settlements in southern Crete’  
[353-358] 

35. Maria Vlazaki, ‘Iris Cretica and the Prepalatial 
workshop of Chamalevri’ [359-366] 

36. Malcolm H. Wiener, ‘A point in time’ [367-377] 
 

  
 

  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2358  

 Humfry Payne. Ελλάδος περιήγησις. Αρχαιολογία και 
νεοελληνική πραγματικότητα στα χρόνια του μεσοπολέμου 
Αλέξανδρος Μάντης 
 
 
 
 
Πόλη και έτος: Αθήνα 2008 [2009] 
Εκδότης: Εκδόσεις του Φοίνικα 
Σειρά: - 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 175 σ., 95 ασπρόμαυρες εικόνες, 

11 έγχρωμες εικόνες, 31x24 εκ. 
ISBN: 978-960-6849-05-3 
Τιμή: Δεν πωλείται 
 

 
Περίληψη 
Ο Humfry Gilbert Garth Payne (1902-1936) ήταν Βρετανός αρχαιολόγος. Γεννήθηκε στο Wendover, στην 
κομητεία του Buckinghamshire, στις 19 Φεβρουαρίου 1902. Ήταν ο μοναδικός γιος του Edward John Payne 
(1844-1904), ανθρωπολόγου και ιστορικού του Νέου Κόσμου, ενώ ένας από τους προγόνους του ήταν ο Sir 
Richard Payne-Knight, διάσημος συλλέκτης αρχαιοτήτων και ανταγωνιστής του λόρδου Έλγιν. Ο Payne φοίτησε 
αρχικά στο Westminster School και συνέχισε αργότερα στο Christ Church College της Οξφόρδης, με μια ανοικτή 
υποτροφία στις κλασικές σπουδές. Μεταξύ των καθηγητών του ήταν η θρυλική μορφή της βρετανικής 
αρχαιολογίας John Beazley. Το 1926 παντρεύτηκε τη δημοσιογράφο Dilys Powell. Τα καλοκαίρια του 1927-1929 
ο Payne τα πέρασε σε αρχαιολογικές εξορμήσεις στην Κρήτη. Τον Ιούνιο του 1929 ανέσκαψε στην Ελεύθερνα. 
Από το φθινόπωρο του 1929 μέχρι το θάνατό του το 1936 ήταν διευθυντής της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων έσκαψε στο Ηραίο Περαχώρας, κοντά στην Κόρινθο. Δυστυχώς, η καριέρα 
του σταμάτησε απότομα, όταν στα 34 του χρόνια πέθανε από μια μόλυνση του σταφυλόκοκκου στο 
Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» κοντά στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Είναι θαμμένος στο κοιμητήριο του Αγίου 
Γεωργίου στις Μυκήνες. 
 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος [11] 
Χαιρετισμός [12] 
Εισαγωγή [13] 
 
Ο «Άδωνης» της βρετανικής αρχαιολογίας [17] 
H «εποχή των μεγάλων περιπατητών» (1924-1926) 

[21] 

Μελετώντας την πρώιμη αρχαία ελληνική τέχνη. Οι 
πρώτες δημοσιεύσεις του Payne και η εκπόνηση 
του Necrocorinthia (1925-1928) [25] 

Σε αναζήτηση μιας ανέπαφης αρχαϊκής θέσης. H 
ανασκαφή του στην Ελεύθερνα (10 Ιούνιου - 11 
Ιουλίου 1929) [37] 
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Ο «Γεωμετρικός άνθρωπος». Tα φυσιογνωμικά 
χαρακτηριστικά του Payne [42] 

H θητεία του ως διευθυντής της Βρετανικής Σχολής 
Αθηνών (1929-1936) [45] 

H «ευκαιρία μιας ολόκληρης ζωής». Οι ανασκαφές 
του Payne στο Ηραίο τns Περαχώρας (1930-1933) 
[49] 

To μελετητικό έργο του κατά τη θητεία του ως 
διευθυντή της Βρετανικής Σχολής [65] 

Επιστροφή στην Κρήτη. Οι ανασκαφές του στο 
νεκροταφείο της Φορτέτσα (1933-1935) [70] 

«Γύψινη μέση πάνω σε μαρμάρινους γοφούς». Οι 
έρευνες και ανακαλύψεις του Payne στο Μουσείο 
της Ακρόπολης [72] 

«Μη θρηνείτε τον Άδωνι». H τελευταία πράξη του 
δράματος [89] 

Επίλογος [95] 
Σημειώσεις [97] 
  
Παραρτήματα [107] 
I. Νεκρολογίες [109] 
II. Εργογραφία [122] 
III. Βιβλιοκρισίες έργων του [123] 
IV. Κείμενα για το έργο του [144] 
V. Πίνακες [152] 
Βιβλιογραφία [170] 
Προέλευση εικόνων και πινάκων [173] 

 
 

 

  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -  

 Cyprus and the East Aegean. Intercultural Contacts from 3000 
to 500 BC. An International Archaeological Symposium held 
at Pythagoreion, Samos, October 17th – 18th 2008 
Vassos Karageorghis & Ourania Kouka (επιμέλεια) 
 
 
 
 
Πόλη και έτος: Λευκωσία 2009 
Εκδότης: A.G. Leventis Foundation 
Σειρά: - 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 262 σ., έγχρωμες και ασπρόμαυρες 

εικόνες, πίνακες, χάρτες, σχέδια, 29,4x21 εκ. 
ISBN: 9789963560868 
Τιμή: Άγνωστη 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
The study of the archaeology and history of a country is not confined within the narrow boundaries of its 
physical borders, but it expands much further, to include its relations with the neighbouring countries and the 
outside world in general. The more so when this country is a small island, like Cyprus, whose survival 
presupposes continuous overseas contacts. The Mediterranean has been uniquely blessed and is a good 
example of the phenomenon of a sea which unites and does not separate the countries which it borders. This 
elongated sea, with a number of islands scattered from one end to the other, has made communications 
possible, even in prehistoric times, when the means of navigation were primitive. 

From a very early period the Cypriots established contacts with their neighbours, the Syro-Palestinian coast, 
Asia Minor and Egypt. The copper trade broadened these horizons to include the Aegean and even further, the 
islands of the Central Mediterranean, Sicily, Sardinia and Corsica. The cultural contacts between Cyprus and the 
East Aegean started in the 3rd mill. BC, when the island of copper adapted the know-how of tin bronze from the 
south-east and the southern coasts of Anatolia. The contacts became more intensive in the 2nd mill. BC, when 
Cyprus was dominant in the Mediterranean as the most important supplier of copper and welcomed colonists 
from Mycenaean Greece. This relationship reached its peak in the Iron Age under the supervision of new 
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political entities, the Cypriote Kingdoms. The contacts between these geographical regions differed through the 
ages with regard to their direction and purpose, as well as to their quality and quantity. 

Several international symposia have already dealt with the relations between Cyprus, Crete and Mainland 
Greece; the results have been published. The aim of the international symposium Cyprus and the East Aegean. 
Intercultural Contacts from 3000 to 500 BC organized on the island of Samos is the research in the relations 
between Cyprus and the Eastern Aegean, a part of the Aegean world which was of pivotal cultural importance, 
because it served as the stepping stone which led to the peoples of Anatolia and the Persian Empire, via the 
western coast of Asia Minor. Furthermore, the Eastern Aegean lies half-way between Cyprus and continental 
Greece, and the rules of early navigation necessitated the following of such a passage, especially through the 
south-eastern Aegean. 

The present symposium has been organized by the A.G. Leventis Foundation and the German 
Archaeological institute, the excavations of which at Samos and Miletus, as well as its scholarly publications, 
have placed research on the civilizations of the Eastern Aegean on a very high pedestal. 
 
Περιεχόμενα 
List of contributors [9] 
Preface [11] 
Abbreviations [13] 
Vassos Karageorghis, ‘Cyprus and the Eastern Aegean: 

an introduction’ [15-22] 
James Muhly, ‘The origin of the name ‘Ionian’’ [23-30] 
Ourania Kouka, ‘Cross-cultural links and elite-

identities: the Eastern Aegean/Western Anatolia 
and Cyprus from the early third millennium 
through the early second millennium BC’ [31-47] 

Toula Marketou, ‘Rhodes and Cyprus in the Bronze 
Age: old and new evidence of contacts and 
interactions’ [48-58] 

Penelope A. Mountjoy, ‘Cyprus and the East Aegean: 
LH IIIC pottery connections’ [59-71] 

Reinhard Jung, ‘Pirates of the Aegean: Italy - the East 
Aegean - Cyprus at the end of the second 
millennium BC’ [72-93] 

Nikolaos Stampolidis, ‘Can Crete be excluded? Direct 
or indirect contacts among Cyprus, the East 
Aegean and Crete during the Geometric - Archaic 
periods’ [94-102] 

Eleni Farmakidou, ‘How far can pots go? 
Conceptualising pottery production and exchange 
in Geometric Rhodes’ [103-113] 

Georgios Bourogiannis, ‘Eastern influence on Rhodian 
Geometric pottery: foreign elements and local 
receptiveness’ [114-130] 

Sabine Fourrier, ‘East Greek and Cypriote ceramics of 
the Archaic period’ [131-138] 

Helmut Kyrieleis, ‘Intercultural commerce and 
diplomacy: Near Eastern, Egyptian and Cypriot 
artefacts from the Heraion of Samos’ [139-143] 

Jacqueline Karageorghis, ‘Moulds, production and 
circulation of terracottas of Cypriote style in 
Cyprus and the Eastern Aegean during the Archaic 
period’ [144-170] 

Panagiota Marantidou, ‘The standing draped female 
figure in the Archaic art of Cyprus and the Eastern 
Aegean: a comparative study’ [171-188] 

Maria Viglaki-Sofianou & Panagiota Marantidou, ‘The 
Cypriote collection in the Archaeological Museum 
of Samos: a new exhibition’ [189-192] 

Vassilis Kilikoglou, Vassos Karageorghis, Nota Kourou, 
Panagiota Marantidou & Michael. D. Glascock, 
‘Cypriote and Cypriote-type terracotta figurines in 
the Aegean: chemical characterisation and 
provenance investigation’ [193-205] 

Jan-Marc Henke, ‘Cypriote terracottas from Miletus’ 
[206-217] 

Reinhard Senff, ‘Beasts, heroes and worshippers: 
Cypriote limestone statuettes from the sanctuary 
of Aphrodite at Miletus’ [218-228] 

Numan Tuna, Nadite Atici, Üftade Mușkara & Ilham 
Sakarya, ‘Some remarks on the limestone figurines 
recently found at the Archaic sanctuary of Apollo 
in the territory of Knidos‘ [229-243] 

Antoine Hermary, ‘Ionian styles in Cypriote sculpture 
of the sixth century BC’ [244-251] 

Ursula Höckmann, ‘Male figures bearing sacrificial 
animals from Cyprus, the Aegean and Naukratis’ 
[252-262] 
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Mara Zatti 
 
 
 
 
 
Πόλη και έτος: Oxford 2009 
Εκδότης: Archaeopress 
Σειρά: BAR International Series 1957 (Freiburg Dissertations in 

Aegean Archaeology) 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 145 σελίδες, 116 ασπρόμαυροι 

πίνακες, 6 εικόνες, 29,7x21 εκ. 
ISBN: 9781407304403 
Τιμή: £ 34 (ca. € 40) 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
In this study of Minoan cult practice, the author looks beyond the many vivid images from Cretan 
prehistory, focussing on the stratigraphy of the artefacts and buildings. She lists all the known cultural 
rooms in a database and divides them into “primary” and “secondary” rooms, according to their cultural 
objects and architectural situation. The former were selected for their good state of preservation, with 
their artefacts found in situ. These rooms were characterised by objects which were recognised as 
“cultural” by archaeology, present in other ancient religions better known from written sources (Egyptian, 
Hittite, Greek). Using this data it became clear that the same objects appeared in different contexts and 
their impact was only intelligible in combination with other findings belonging to the same surrounding 
architecture. Four groups of cultic activities were thus identified: Small offerings; Animal sacrifices; 
Ceremonial events; Purification rites. 
 
Περιεχόμενα 
Vorwort [1] 
Einfürung [2] 
Einfürung zu den primären und sekundären 

Räumen [6] 
 
Teil A: Primäre Räume [7] 
I. Göttermahle I  [7] 
II. Speiseopfer I [18] 
III. Zeremonien I  [24] 
IV. Purifikationsriten I [29] 
 
Teil B: Sekundäre Räume [32] 
I. Göttermahle II [32] 

II. Speiseopfer [41] 
III. Zeremonien II [43] 
IV. Purifikationsriten II [48] 
Schlusswort [54] 
Bibliographie [56] 
 
TEIL C: Katalog der Räume [62] 
Primäre Räume [63] 
Sekundäre Räume [72] 
 
Unbestimmbare Räume 
Abbildungsverzeichnis 
Abbildungen (Fotos und Pläne) 



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 
    

15 

2. ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ  
 
 
2.1. ‘Mineralogical analysis and provenancing of ancient ceramics using automated SEM-EDS analysis 

(QEMSCAN®): a pilot study on LB I pottery from Akrotiri, Thera’ 
C. Knappett, D. Pirrie, M.R. Power, I. Nikolakopoulou, J. Hilditch & G.K. Rollinson 
Journal of Archaeological Science 38.2 (February 2011): 219-232. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
A wide range of existing mineralogical and geochemical methodologies such as optical microscopy, X-ray 
diffraction, manual scanning electron microscopy, ICP-MS and INAA have been utilised in the analysis of 
ancient ceramics, in attempts to elucidate patterns of regional trade and interaction. However, advances in 
automated scanning electron microscopy with linked energy dispersive spectrometers (SEM-EDS) have 
created the potential to offer a seamless combination of textural and mineralogical data based on the 
acquisition of energy dispersive spectra that has so far been unattainable with existing techniques. In this 
pilot study on pottery from the Cycladic Bronze Age site of Akrotiri (Thera), we have quantified the 
mineralogy of the ceramics based on automated SEM-EDS using QEMSCAN® technology and imaged the 
textures of the ceramics through compositional mapping. Thirteen samples were analysed and, based upon 
the automated analysis, four groups of ceramic compositions are defined. These data are consistent with, 
but also refine, previous traditional petrographic examination of the ceramic samples, and enable the likely 
provenance of the raw materials used in the ceramic manufacture to be identified. This technique allows 
the acquisition of fully quantitative data, not only for the larger inclusions within the ceramics but also for 
the typically finer-grained groundmass/matrix, whilst also providing the overall texture of the ceramic. 

 
2.2. ‘Three-dimensional visibility analysis of architectural spaces: iconography and visibility of the wall 

paintings of Xeste 3 (Late Bronze Age Akrotiri)’  
Eleftheria Paliou, David Wheatley & Graeme Earl 
Journal of Archaeological Science 38.2 (February 2011): 375-386. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
In recent years various methods of visibility analysis have been applied to investigate human engagement, 
experience and socialisation within historic and prehistoric ‘natural’ and built environments. On many 
occasions these approaches appear to be either extremely limited or wholly inadequate for the 
interpretation of complex built structures and building interiors because they do not fully model the three-
dimensional geometry of such spaces. This paper briefly reviews computational approaches to visual 
analysis that have been previously applied in archaeological research, and then goes on to introduce a new 
analytical technique that uses fully 3D reconstructions of past environments. This method integrates 
common functionalities of 3D modelling software and Geographic Information Systems (GIS), essentially 
permitting viewshed analysis to be performed upon objects of any form and shape modelled in 3D. We 
argue that the proposed methodology can generate new data and encourage fresh lines of enquiry in the 
study of extant and partially preserved historic and prehistoric built structures in a variety of contexts, 
ranging from building interiors and townscapes to landscapes. The potential of the method is illustrated by 
applying the suggested analysis to explore visual perception issues associated with the urban remains of 
Late Bronze Age Akrotiri (Thera, Greece). 
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2.3. ‘A comparison of chemical and petrographic analyses of Neolithic pottery from South-eastern 
Europe’ 
Michela Spataro 
Journal of Archaeological Science 38.2 (February 2011): 255-269. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
This paper deals with the importance of chemical analyses in characterising prehistoric pottery fabrics. Two 
three-year projects focussed on the minero-petrographic and SEM/EDS analyses of the oldest pottery from 
south-east Europe (ca. 6000 cal BC). Whereas in the Impressed Ware culture of the Adriatic region, optical 
microscopy was sufficient to identify provenance, the more uniform geological background of the central 
Balkans required chemical analyses to be able to differentiate between different raw materials. Multiple 
bulk analyses of each sherd were obtained to gauge the variability in composition within each vessel. The 
limiting factor in determining provenance in this area appears to be the similarity of clay sources, not the 
inhomogeneity of the coarse pottery. This is shown here using results from four of the sites, including three 
where petrographic analyses could not establish provenance. 

 
2.4. ‘The use of SEM-EDS, PIXE and EDXRF for obsidian provenance studies in the Near East: a case study 

from Neolithic Çatalhöyük (central Anatolia)’ 
Gérard Poupeau, François-Xavier Le Bourdonnec, Tristan Carter, Sarah Delerue, M. Steven Shackley, 
Jean-Alix Barrat, Stéphan Dubernet, Philippe Moretto, Thomas Calligaro, Marina Milić, Katsuji 
Kobayashi 
Journal of Archaeological Science 37.11 (November 2010): 2705-2720. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
In this paper we evaluate the relative analytical capabilities of SEM-EDS, PIXE and EDXRF for characterizing 
archaeologically significant Anatolian obsidians on the basis of their elemental compositions. The study 
involves 54 geological samples from various sources, together with an archaeological case study involving 
100 artifacts from Neolithic Çatalhöyük (central Anatolia). With each technique the artifacts formed two 
compositional groups that correlated with the East Göllü Dağ and Nenezi Dağ sources. The non-destructive 
capabilities of these methods are emphasized (albeit with certain analytical limitations in the case of SEM-
EDS), suggesting important new techniques for Near Eastern obsidian provenance studies. 

 
2.5. ‘Archaeobotanical inference of Bronze Age land use and land cover in the eastern Mediterranean’ 

JoAnna Klinge & Patricia Fall 
Journal of Archaeological Science 37.10 (October 2010): 2622-2629.  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Charcoal and charred seeds at five Bronze Age archaeological sites discern ancient land use in the eastern 
Mediterranean. Seed frequencies of orchard crops, annual cereals and pulses, and wild or weedy plants are 
used to characterize plant utilization at different archaeological sites on the island of Cyprus, in the Rift 
Valley of Jordan, and in the Jabbul Plain and along the upper Euphrates River valley in Syria. Seed to 
charcoal ratios provide proxies to determine the relative usage of dung versus wood for fuel across the 
ancient Mediterranean landscape. Greater charcoal and lower charred seed values are interpreted to 
represent a wooded environment, while higher amounts of charred seeds and minimal wood charcoal 
suggest a much great use of dung as a fuel source. Interestingly, Politiko-Troullia (Cyprus, Cypriot 
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archaeological sites are, by convention, named for the nearest modern village (Politiko), followed by an 
italicized toponym (Troullia) referring to the plot of land that incorporates the site) has the lowest seed to 
charcoal ratio, suggesting its residents primarily burned wood and that the landscape surrounding Troullia 
remained relatively wooded during the Bronze Age. In contrast, villagers at Tell el-Hayyat (Jordan) utilized a 
mixture of wood and dung, in contrast to Tell Abu en-Ni’aj (Jordan), and especially Umm el-Marra and Tell 
es-Sweyhat (Syria), where inhabitants relied solely on dung fuel. Comparative analysis and interpretation of 
seed and charcoal evidence thus illustrates the variety of fuel use strategies necessitated by the dynamic 
and diverse Bronze Age landscapes of the Eastern Mediterranean. 

 
2.6. ‘Lead pigments and related tools at Akrotiri, Thera, Greece. Provenance and application techniques’ 

S. Sotiropoulou, V. Perdikatsis, Ch. Apostolaki, A.G. Karydas, A. Devetzi & K. Birtacha 
Journal of Archaeological Science 37.8 (August 2010): 1830-1840.  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Sotiropoulou et al. 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
This paper refers to an investigation of finds that are associated with the raw materials and tools for the 
preparation or use of lead pigments at Akrotiri on Thera, Greece, during the Early, Middle and Late Cycladic 
Bronze Age (c. 3000–1600 BC). For the detection and the preliminary characterisation of remains of 
pigments that were found on stone tools, the in situ application of X-Ray Fluorescence spectroscopy proved 
to be invaluable. In order to identify the chemical composition of the pigments and to investigate their 
provenance from a geological perspective, quantitative X-Ray Diffraction analysis was conducted. 
A thorough visual macro and microscopic examination of the morphology of the materials permitted the 
determination of physical features (colour, homogeneity, grain size) as indicators of their nature or degree 
of processing. Based on the results of these analyses, the traces of lead oxides that were detected on the 
stone tools are associated with specific collections of litharge items discovered at the settlement of Akrotiri, 
and probably provide evidence of their earliest use in preparing pigments. 

 
2.7. ‘Tell formation processes as indicated from geoarchaeological and geochemical investigations at 

Xeropolis, Euboea, Greece’ 
Donald A. Davidson, Clare A. Wilson, Irene S. Lemos & S.P. Theocharopoulos 
Journal of Archaeological Science 37.7 (July 2010): 1564-1571.  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Xeropolis is a tell site on the island of Euboea, Greece just to the east of the village of Lefkandi, and was 
occupied from the Early Bronze Age to the Early Iron Age. Excavations in recent years have provided an 
opportunity to investigate site formation processes using geoarchaeological and geochemical techniques. 
Sediments derived from the tell on the southern side have been lost by coastal erosion whilst those on the 
north mantle the flanking slope. Of particular interest is a homogeneous and unstratified deposit of over 
2 m which overlies the archaeology near the southern perimeter of the summit area. The soil structure as 
evident in thin sections indicates a high degree of bioturbation, probably stimulated by recent manuring 
and cultivation. The implication is that tillage erosion has had a major impact on the morphology as well as 
on the surface soils of the tell. Despite such reworking and redeposition of near surface materials, it is still 
possible from multi-element analysis to identify the geochemical distinctiveness of six archaeological 
contexts (pit, house, plaster floor, alley, road and yard); pits and floors have high loadings of all elements 
except Pb; in contrast pits and floors have the lowest elemental concentrations. 
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2.8. ‘Strofilas (Andros Island, Greece): New evidence for the Cycladic Final Neolithic period through novel 
dating methods using luminescence and obsidian hydration’ 
Ioannis Liritzis 
Journal of Archaeological Science 37.6 (June 2010): 1367-1377.  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
The recently excavated coastal prehistoric settlement of Strofilas on Andros Island (Cyclades, Greece) in the 
Aegean sheds new light on the transitional phase from the Final Neolithic to Early Cycladic period regarding 
masonry, fortification, and richly engraved rock art. The fortification possesses early evidence of preserved 
defensive architecture, as evidenced from the plethora of scattered finds from within and around the 
settlement. Important features are carvings on rock walls which mainly depict ships, animals, and fish. 
Initial archaeometric dating via the application of luminescence dating of two samples from the fortified 
wall bearing engraved ships, and by obsidian hydration of two blades employing the new SIMS-SS method 
(secondary ion mass spectrometry via surface saturation), has been undertaken to determine the site's 
chronology. The former yields an average date of 3520 (±540) BC and the latter an average date of 3400 
(±200) years BC, both of which, within overlapping errors, suggest the main settlement occurred during the 
Final Neolithic. 

 
2.9. ‘Arsenic accumulation on the bones in the Early Bronze Age İkiztepe population, Turkey’ 

Kameray Özdemir, Yılmaz Selim Erdal & Şahinde Demirci 
Journal of Archaeological Science 37.5 (May 2010): 1033-1041.  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
In this study, arsenic, copper and lead content of a group of human and animal bones recovered from the 
Early Bronze Age İkiztepe site have been analyzed using ICP-MS method. Average arsenic value of 90 femur 
bones of a human was found to be 15.0 ± 5.79 ppm which was varied among age and sex groups, and 
among species. Origin of arsenic accumulation in bones was diagenetic because overall the groups were 
highly variable. The distribution of metallic items among the burials had a big affect on the arsenic uptake 
of the bones. Copper and lead values supported the diagenetic arsenic accumulation in the bones as well. 
Their values on the bones were not as high as those for the individuals involved in metal working activities 
in the ancient world. Judging from these data, it is concluded that İkiztepe people did not produce the 
manufactured metallic items using arsenical copper but might have been imported from the other sites. 

 
2.10. ‘Keeping an eye on your pots: the provenance of Neolithic ceramics from the Cave of the Cyclops, 

Youra, Greece’ 
Patrick Quinn, Peter Day, Vassilis Kilikoglou, Edward Faber, Stella Katsarou-Tzeveleki & Adamantios 
Sampson 
Journal of Archaeological Science 37.5 (May 2010): 1042-1052. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Combined petrographic and chemical analysis of MN and LN ceramics from the Cave of the Cyclops on the 
island of Youra, Greece, has revealed a compositionally diverse assemblage with a range of different local 
and off-island sources. Ceramics deposited in Neolithic times on this barren, rocky outpost of the Sporades 
chain may have originated from a surprising number of possible origins, including from the Plain of 
Thessaly, Euboea and the volcanic northeast Aegean islands. This picture challenges traditional assumptions 
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about Neolithic pottery production and indicates that significant movement of ceramics was already taking 
place within the northern Aegean as early as the beginning of the sixth millennium BC. The discovery of a 
persistent local pottery tradition, that is also found on the neighbouring island of Kyra-Panagia, indicates 
significant continuity in ceramic technology over some 1500 years. 

 
2.11. ‘Palaeogeographical reconstructions of Lake Maliq (Korça Basin, Albania) between 14,000 BP and 

2000 BP’ 
Eric Fouache, Stéphane Desruelles, Michel Magny, Amandine Bordon, Cécile Oberweiler, Céline 
Coussot, Gilles Touchais, Petrika Lera, Anne-Marie Lézine, Lionel Fadin & Rébecca Roger 
Journal of Archaeological Science 37.3 (March 2010): 525-535. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Since the early 1990s, excavations of a protohistoric lakeside settlement in the Korça basin carried out by a 
French–Albanian archaeological team have induced geomorphological and palynological studies about the 
sedimentary records of Lake Maliq. These studies allow us to distinguish a series of centennial-scale high 
and low lake level events between 4200 and 4000 cal BP (2899–2637 BC/2843–2416 BC) and 2600 cal BP 
(822–671 BC), probably due to large-scale climate changes (in the Mediterranean basin). In addition, the 
sediment sequence also gives evidence of a millennial-scale trend of lake level rise. It appears to be an 
interplay between lake level rises and falls against tectonic subsidence of the basin allowing 
accommodation space for sediment deposition. 

The variations of the lake’s level and the lake's surface area influenced the development and the 
abandonment of the nearby lakeside settlements (like the tell of Sovjan). In order to prepare an 
archaeological survey around the now dried up lake, we made a 3D model of the Holocene deposit from 
the lake including these lake level results, geomorphological mapping, excavation data, numerous core logs, 
AMS 14C dating and SRTM DEM data. The GIS model allowed us to propose four palaeogeographical 
reconstructions of the extension of Lake Maliq: around 14,000 BP, during the Mesolithic (around 9000 BP – 
8781–8542 BC), the Early/Middle Bronze Age transition (around 3800 BP – 2310–2042 BC) and the Iron Age 
(2600 BP – 822–671 BC). A map of the thickness of the sediments above potential archaeological layers is 
also proposed. 
 

2.12. ‘How reliable are our published archaeometric analyses? Effects of analytical techniques through 
time on the elemental analysis of obsidians’ 
R.G.V. Hancock & Tristan Carter 
Journal of Archaeological Science 37.2 (February 2010): 243-250. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
To assess the analytical accuracies and precisions of archaeometric elemental analyses by different 
techniques, a relatively homogeneous material such as obsidian must be studied. An assessment of 
published elemental concentration data from two Anatolian obsidian sources shows that while in most 
cases analytical accuracy is as high as is commonly expected, in some cases it is not. It also shows that 
the dispersions of elemental concentration data (indicators of analytical precisions) coming from 
modern analytical procedures are akin to the estimated homogeneity of the obsidian. Based on this 
latter observation, if one has element dispersion data from a single analytical technique, with a single 
source of obsidian as a control, data sets that contain multiple, but similar sources of obsidian may be 
differentiated. 
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2.13. ‘The manipulation of death: a burial area at the Neolithic Settlement of Avgi, NW Greece’ 
Georgia Stratouli, Sevi Triantaphyllou, Tasos Bekiaris & Nikos Katsikaridis  
Documenta Praehistorica XXXVII (2010): 95-104. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Stratouli et al. 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
In the Neolithic of Northern Greece the disposal of the deceased is strongly related to the community of 
the living, and in most cases to the built environment. Burials often occur in close proximity to, or 
underneath ‘domestic’ structures. The constant association of dead ancestors with the living social 
environment may indicate a particular desire by Neolithic people to negotiate their past by incorporating it 
into their own present. This paper addresses such issues, based on new evidence from the Neolithic 
settlement of Avgi, NW Greece. A group of cremations were recently located inside ten small pots buried in 
an open space in the Neolithic village. The burials consisted of tiny amounts of heavily burnt human bones 
and, in two cases, were accompanied by carbonized seeds. This paper will discuss the occurrence of the 
burial pots and the associated cremations as tokens of memory and of special links to the past represented 
by the dead ancestors. 

 
2.14. ‘Neolithic anthropocentrism: the principles of imagery and symbolic manifestation of corporeality 

in the Balkans’ 
Goce Naumov 
Documenta Praehistorica XXXVII (2010): 227-238. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
The body in the Neolithic was used as adequate symbolic medium which on the one hand 
strengthened the crucial features of individuals, while on the other was capable to explicate the 
essential function of particular objects and constructions. As result to this also the concept of imagery 
hybridism was deployed which incorporate human body within more complex segments of visual 
culture and symbolic communication. Considering the variety of human representations it can be 
deduced that anthropocentrism was one of the main visual principles in the Neolithic Balkans which 
established corporality as major cognitive reference in explication of human agency and its role in 
understanding the fundamental symbolic processes. 
 

2.15. ‘The Neolithic–Chalcolithic sequence in the SW Anatolian Lakes Region’ 
Laurens Thissen  
Documenta Praehistorica XXXVII (2010): 269-284. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
This paper reviews the radiocarbon, stratigraphic and pottery evidence from five early pottery sites in 
SW Turkey. A comparison of the results with data from Ulucak in West Turkey indicates no significant 
time lag between these areas. The onset of Neolithic sites early in the 7th millennium cal BC makes it 
difficult to link their emergence to the collapse theories applied to SE Anatolian societies at the end of 
the PPNB period. The chronology proposed is not compatible with allegedly contemporary 
developments in SE Europe. 

 
 
 



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 
    

21 

2.16. ‘The representation of phalli in Neolithic Thessaly, Greece’ 
Stratos Nanoglou  
Documenta Praehistorica XXXVII (2010): 215-226. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
This paper is an attempt to elucidate a rather understudied aspect of Neolithic imagery from Thessaly, 
Greece, objects representing phalli, and at the same time to consider the possibility that gender was not a 
prominent structuring principle in the past, allowing for the fact that phalli did not elicit a pervasive binary 
categorization of bodies, but instead were invoked in specific circumstances with particular objectives. 

 
2.17. ‘The earlier Neolithic in Cyprus: recognition and dating of a Pre-Pottery Neolithic A occupation’ 

Sturt W. Manning, Carole McCartney, Bernd Kromer & Sarah T. Stewart 
Antiquity 84 (September 2010): 693–706.  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2361 & Dig. Manning et al. 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Intensive survey and initial excavations have succeeded in pushing back the Neolithic human occupation of 
Cyprus to the earlier ninth millennium cal BC. Contemporary with PPNA in the Levant, and with signs of 
belonging to the same intellectual community, these were not marginalised foragers, but participants in the 
developing Neolithic project, which was therefore effectively networked over the sea. 

 
2.18. ‘Salomon Reinach and the religious interpretation of Palaeolithic art’ 

Eduardo Palacio-Pérez  
Antiquity 84 (September 2010): 853–863  
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2361 & Dig. Palacio-Pérez 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
When did upper Palaeolithic cave art come to be thought of as religious? The author shows an origin 
rooted in the intellectual movements of the later nineteenth century, and in particular in the personage 
and thought of Salomon Reinach. 

 
2.19. ‘A source in Bulgaria for Early Neolithic ‘Balkan flint’’ 

P. Biagi & E. Starnini 
Antiquity 84 (September 2010): webpage. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2361 & Dig. Biagi & Starnini 2010 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
During a study trip in the Lower Danube Valley in the summer of 2009, we crossed the western part of the 
Moesian Platform, along a route partly following the Iskar River Valley, which brought us to the Danube 
throughout Pleven and Nikopol. Here, along the road that runs parallel to the Zass’idere torrent, close to its 
confluence with the Danube at the southern outskirts of Nikopol, we noticed that the cutting of the earth 
road along the slopes of Ali Kach Baba hill had exposed a white chalk formation (Upper Cretaceous) with 
several embedded seams of flint nodules. Many cores, flakes and by-products of blade debitage also lay on 
the surface of a pathway that led to a shrine of the Turkish period. The importance of the discovery was 
immediately evident, because the raw material is, without doubt, the well-known, yellow-honey coloured, 
white spotted, waxy, ‘Balkan Flint’, which is common to the assemblages of the Early Neolithic sites of the 
Balkans. Furthermore, there was evidence of flint exploitation and reduction on the spot. 

  
Διαβάστε το άρθρο 

http://www.antiquity.ac.uk/projgall/biagi325/�
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3. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ  
 
 
3.1. Rougemont, F., 2009. Review of S. Deger-Jalkotzy 

& O. Panagl (eds), Die neuen Linear B-Texte aus 
Theben, Ihr Aufschlusswert für die mykenische 
Sprache und Kultur, Akten des internationalen 
Forschungskolloquiums an der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 5.-6. Dezember 
2002 (Vienne 2006), Revue Archéologique 
(fascicule 2): 345-348. 

 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: BR. Rougemont 2009 

 
3.2. Rougier-Blanc, S., 2009. Review of R. Westgate, 

N. Fisher & J. Withley (eds), Building Communities: 
House, Settlement and Society in the Aegean and 
Beyond, Proceedings of a Conference held at 
Cardiff University, 17-21 April 2001 (London 2007), 
Revue Archéologique (fascicule 2): 357-363. 

 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: BR. Rougier-Blanc 2009 

 
3.3. Hermary, A., 2009. Review of V. Karageorghis, 

Aspects of Everyday Life in Ancient Cyprus. 
Iconographic Representations (Nicosia 2006), 
Revue Archéologique (fascicule 2): 350-351. 

 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: BR. Hermary 2009 

 
3.4. Guilaine, J., 2009. Review of B. Knapp, Prehistoric 

and Protohistoric Cyprus, Identity, Insularity, and 
Connectivity (Oxford 2008), Revue Archéologique 
(fascicule 2): 348-350. 

 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: BR. Guilaine 2009 

 
3.5. Carpentier, F., 2010. Review of C. Renfrew (ed.), 

Excavations at Phylakopi in Melos 1974-1977 
(London 2007), Revue Archéologique (fascicule 1): 
67-69. 

 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: BR. Carpentier 2010 
 

3.6. Sørensen, L.W., 2010. Review of A. Hermary 
(ed.), Hommage à Annie Caubet, Actes du colloque 
international “Chypre et la côte du Levant aux IIe et 
Ier millénaires”, Paris 14-16 juin 2007 (Paris 2007), 
Revue Archéologique (fascicule 1): 71-73. 

 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: BR. Sørensen 2010 

 
3.7. Lefèvre-Novaro, D., 2010. Review of S. Privitera, 

Case e rituali a Creta nel periodo neopalaziale 
(Athens 2008), Revue Archéologique (fascicule 1): 
73-74. 

 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: BR. Lefèvre-Novaro 2010 

 
3.8. Blantin, B., 2010. Review of N.J. Coldstream, 

Greek Geometric Pottery. A Survey of ten Local 
Styles and their Chronology (Exeter 2008), Revue 
Archéologique (fascicule 1): 75-76. 

 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: BR. Blantin 2010 

 
3.9. Le Roy, C., 2010. Review of B. Lion & C. Michel 

(ed.), Histoires de déchiffrements. Les écritures du 
Proche-Orient à l’Égée (Paris 2009), Revue 
Archéologique (fascicule 1): 126-127. 

 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: BR. Le Roy 2010 

 
3.10. Shapland, A., 2011. Review of the website 

DBAS: Data Bases about Aegean Subjects, Internet 
Archaeology, issue 29 (January).  

 
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία 
 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: BR. Dig. Shapland 2011 

 
 
 

 

http://intarch.ac.uk/journal/issue29/shapland.html�
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4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
 
 
4.1. Evans, A.J., 1906. The Prehistoric Tombs of 

Knossos. I. The Cemetery of Zafer Papoura. II. 
The Royal Tomb of Isopata (from Archaeologia 
LIX), London: B. Quaritch. 

 
Πατήστε εδώ 

 

 
Για άλλο αντίτυπο 

4.2. Πρακτικά ΙΒ΄ Επιστημονικής  Συνάντησης ΝΑ 
Αττικής. Παλλήνη, 30 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου 
2006, Καλύβια Θορικού: Εταιρεία Μελετών 
Νοτιοανατολικής Αττικής, 2008. 

 
Πατήστε εδώ 

 
4.3. Marett, R.R. (ed.), 1908. Anthropology and the 

Classics. Six Lectures Delivered before the 
University of Oxford, Oxford: Clarendon Press. 

 
Πατήστε εδώ 

4.4. Lolling, H.G., Bohn, R., Furtwängler, A. & 
Köhler, U., 1880. Das Kuppelgrab bei Menidi. 
Herausgeben vom Deutschen Archaeologischen 
Institute in Athen, Athen: K. Wilberg. 

 
Πατήστε εδώ 

 
4.5. Normand, C., 1892. La troie d’Homére: 

Exploration artistique et archéologique, Paris. 
 

Πατήστε εδώ 
 
4.6. Tsountas, C. & Manatt, J.Ι., 1897. The Mycenaean 

Age. Α Study of the Monuments and Culture of 
Pre-Homeric Greece, Boston: Houghton, Mifflin 
and Company. 

 
Πατήστε εδώ 
 

 
Για άλλο αντίτυπο 

 
 
 

5. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARACHNE - Corpus of the Minoan and Mycenaean 
Seals 

 
ARACHNE is the central object-database of the 
German Archaeological Institute (DAI). In 2004 the 
DAI and the Research Archive for Ancient Sculpture 
at the University of Cologne (FA) joined the effort 
to support Arachne as a tool for free internet-
based research. 

The Corpus of the Minoan and Mycenaean Seals 
(CMS) has been published exclusively in a printed 
version since being established in 1958. The 
project’s aim is the scholarly publication of every 
preserved seal and clay cast from the Aegean 
Bronze Age. 
 
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο 

 

DBAS: Data Bases about Aegean Subjects 
 
The DBAS project, the acronym of “Data Bases about 
Aegean Subjects”, starts in 2005 as a complex 
research tool for the study of specific themes, 
regarding the Aegean and the East Mediterranean 
areas in the pre-classical period, from the idea that a 
complete statistical analysis of the data of interest 
could be highly beneficial. Promoted by the 
University of Florence, this project has contributions 
by historians, philologists, archaeologists and 
computer scientists, both from the University of 
Florence and other Institutions. DBAS is a new kind of 
on-line consultation tool, a scientific portal organized 
in three main sections: Data bases for advanced 
research on specific topics, Bibliographic data bases, 
Tools and other implements for general research and 
for educational purposes. 
 
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο 

 
 
 
 
 

http://ia700301.us.archive.org/8/items/prehistorictombs00evan/prehistorictombs00evan.pdf�
http://www.heraklion-crete.org/the-prehistoric-tombs-of-knossos.html�
http://www.emena.gr/?page_id=302�
http://ia700308.us.archive.org/0/items/anthropologyclas00mare/anthropologyclas00mare.pdf�
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menidi1880�
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/normand1892/�
http://ia700102.us.archive.org/3/items/mycenaeanagestud00tsouuoft/mycenaeanagestud00tsouuoft.pdf�
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/tsuntas1897/�
http://www.arachne.uni-koeln.de/drupal/?q=en/node/196�
http://dbas.sciant.unifi.it/index.php?c=project�
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6. ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΓΕΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Αρχείο συνεδρίων 

 
6ο Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών 

Λιβαδειά, 10-12 Σεπτεμβρίου 2010 
 
Το 6ο Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών 
πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Βοιωτικών 
Μελετών από τις 10 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2010 
στη Λιβαδειά. Οι εργασίες του συνεδρίου έγιναν 
στο Συνεδριακό κέντρο ‘Κρύα’ του Δήμου 
Λεβαδέων. Λειτούργησαν δύο τμήματα (σε δύο 
αίθουσες συγχρόνως), στα οποία έγιναν περίπου 
εκατό ανακοινώσεις. Η θεματολογία ήταν πλούσια 
και αφορούσε τομείς όπως αρχαιολογία, ιστορία, 
φιλοσοφία, λογοτεχνία, προσωπικότητες, μνημεία, 
λαογραφία κ.λ.π. Συμμετείχαν αξιόλογοι 
επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Περισσότερα 

Το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών μέλος 
του Αιγέα 

 
Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας, που το 
Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου είναι από τις 20 Ιανουαρίου 2011 
μέλος του Αιγέα. Το καταξιωμένο ίδρυμα με τη 
σημαντική και συνεπή συμβολή του στην αιγαιακή 
προϊστορική έρευνα και ειδικότερα στη μυκηναϊκή 
αρχαιολογία, αποτελεί τον πρώτο επιστημονικό 
φορέα, που γίνεται μέλος της Εταιρείας. Επιπλέον 
θα θέλαμε με την ευκαιρία να εκφράσουμε τις 
ευχαριστίες μας προς το Ινστιτούτο για τη δωρεά 
150 Ευρώ προς ενίσχυση των δράσεων της 
Εταιρείας και επίσης στην καθηγήτρια Olga 
Krzyszkowska για την ενίσχυση και την 
εμπιστοσύνη της στο έργο του Αιγέα. 
 
 

Διατριβές 
 

Domestic Architecture, Spatial Organisation and the 
Use of Space in the Early Iron Age in Island Greece 

Anastasia Christophilopoulou 
University of Cambridge 2008 

 
This thesis examines evidence of domestic 
architecture and household activities in Greece 
between the end of the Bronze Age and the Archaic 
period (from the 12th to the 7th century B.C.) by 
putting forward an analysis of non-religious 
architectural structures in the Aegean, and 
demonstrating how settlement evidence can indicate 
social organisations and interactions. The focus of the 
study is the archaeological material of Island Greece 
rather than the mainland, and the chronological 
framework is the end of the Bronze Age and the 
beginning of the Iron Age. 
 
Περισσότερα 
 

 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/presentations/6th-international-congress-of-boeotian-studies/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/presentations/6th-international-congress-of-boeotian-studies/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/phd-theses/christophilopoulou-phd-2008/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/phd-theses/christophilopoulou-phd-2008/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/phd-theses/christophilopoulou-phd-2008/�


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 
    

25 

7. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  ΤΟΥ  ΜΗΝΑ  
 
 

Για να δείτε τις διαλέξεις του μήνα, πατήστε εδώ. 
 
 

8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Silent Participants: Terracottas as Ritual Objects 
Colloquium Session, 113th Annual Meeting of the Archaeological Institute of America (Philadelphia, January 
5-8, 2012) 
Προθεσμία υποβολής: 01 Μαρτίου 2011  
 
The Coroplastic Studies Interest Group is pleased to announce its organization of a panel for the 113th Annual 
Meeting of the Archaeological Institute of America (Philadelphia, January 5-8, 2012). Building on the foundation 
laid by a 2009 panel addressing current trends in coroplastic studies, this session focuses on one specific issue 
within the field: the interpretation of terracotta figurines from ritual contexts.  
 

περισσότερα 
 
The Aegean Bronze Age from the “other’s” perspective 
Colloquium for Archaeological Institute of America Annual Meeting 2012, to be held in Philadelphia, PA 5th-
8th January 2012 
Προθεσμία υποβολής: 05 Μαρτίου 2011  
 
This colloquium wishes to shift the focus onto women in the Aegean and investigate the role and contribution of 
women not only in the everyday life of Aegean communities, but also their direct or indirect participation in 
articulating social networks and structures and in affecting long term history processes. 
 

περισσότερα 
 
Official Ceremonies and Processions in the Mycenaean World 
17th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 14-18 September 2011 Oslo, Norway 
Προθεσμία υποβολής: 30 Απριλίου 2011  
 
Processions formed an important part of official ceremonies in the Mycenaean period. This is evident from the 
iconograpical material, chiefly the palatial wall paintings and gold rings, and from the Linear B tablets. This 
session aims to explore the political, social, and symbolic functions of official ceremonies and processions in the 
Mycenaean world from a variety of perspectives. 
 

περισσότερα 
UK Archaeological Sciences Conference 2011 
University of Reading, 15-18 September 2011 
Προθεσμία υποβολής: 01 Μαΐου 2011  
 
The Department of Archaeology is proud to host the UK Archaeological Sciences 2011 meeting. UKAS is a bi-
annual international conference which aims to bring together archaeological scientists from all areas of the field. 

 
περισσότερα 

 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/lectures-workshops-conferences/�
http://www.aegeussociety.org/en/index.php/call-for-papers/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-silent-participants/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-silent-participants/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-the-aegean-bronze-age-from-the-others-perspective/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-the-aegean-bronze-age-from-the-others-perspective/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-official-ceremonies-and-processions-in-the-mycenaean-world/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-official-ceremonies-and-processions-in-the-mycenaean-world/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-ukas-2011/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-ukas-2011/�
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History, Technology and Conservation of Ancient Metals, Glasses and Enamels 
Αθήνα, 16-19 Νοεμβρίου 
Προθεσμία υποβολής: 20 Ιουνίου 2011  
 
The N.C.S.R. “Demokritos”, The National Technical University of Athens (NTUA) and The National Hellenic 
Research Foundation (NHRF) organizes an International Symposium on “History, Technology and Conservation 
of Ancient Metal, Glasses and Enamels”, to be held in Athens, 16-19 November 2011.  
 

περισσότερα 
 

9 . ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  & ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Προκήρυξη οχτώ (8) θέσεων Leonardo Da Vinci 
Προθεσμία υποβολής: 21 Φεβρουαρίου 2011  
 
Προκήρυξη οχτώ (8) θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci. 
 

περισσότερα 
 
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών 
Προθεσμία υποβολής: 21 Φεβρουαρίου 2011 
 
Η Ακαδημία Αθηνών, ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για 
μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας και δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές 
σπουδές στον κλάδο της Κλασσικής Αρχαιολογίας.  

περισσότερα 
 
PhD position on the Adolescence, Migration and Health in Medieval England Research project  
Προθεσμία υποβολής: 07 Μαρτίου 2011 
 
Applications are welcomed for a 3-year PhD studentship in biological anthropology funded by the Leverhulme 
Trust. The candidate will join a team of researchers examining the life course of children and young adults (10-15 
years) during the early and later medieval period, especially in regard to employment and migration.  
 

περισσότερα 
 
Application and development of computational intelligence methodologies in analyzing archaeological data 
Προθεσμία υποβολής: 20 Μαρτίου 2011  
 
The main scope of the research project is to investigate, design, implement and use intelligent algorithms 
to facilitate archaeological research and archaeometry, in analyzing, classifying and making sense out of 
large quantities of structured and semi-structured data.  

περισσότερα 
 
New Round of Newton International Fellowships 
Προθεσμία υποβολής: 04 Απριλίου 2011 
 
The Newton International Fellowships are funded by the British Academy and the Royal Society and aim to 
attract the most promising early-career post-doctoral researchers from overseas in the fields of the humanities, 
the natural, physical and social sciences.  

περισσότερα 
 
 
 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cpf-history-technology-and-conservation-of-ancient-metals-glasses-and-enamels/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cpf-history-technology-and-conservation-of-ancient-metals-glasses-and-enamels/�
http://www.aegeussociety.org/en/index.php/grants-bursaries/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/job-vacancies/leonardo-da-vinci-uoi-2011/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/job-vacancies/leonardo-da-vinci-uoi-2011/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-bursaries/scholarship-by-the-academy-of-athens/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-bursaries/scholarship-by-the-academy-of-athens/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-bursaries/phd-position-on-the-adolescence-migration-and-health-2011/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-bursaries/phd-position-on-the-adolescence-migration-and-health-2011/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/job-vacancies/application-and-development-of-computational-intelligence-methodologies/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/job-vacancies/application-and-development-of-computational-intelligence-methodologies/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-bursaries/new-round-of-newton-international-fellowships-2011/�
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-bursaries/new-round-of-newton-international-fellowships-2011/�
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10. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ  
 

Κείμενο συγκέντρωσης υπογραφών για τον 
άμεσο διορισμό των εκλεγμένων Μελών ΔΕΠ 

των ΑΕΙ 
 
Περισσότερα από 650 μέλη Διδακτικού και 
Επιστημονικού Προσωπικού των Ελληνικών 
Πανεπιστημίων, εκλεγμένα από το 2009, έχουν 
εγκλωβιστεί σε μια πρωτοφανή κατάσταση 
επαγγελματικής ανυπαρξίας και επιστημονικής 
στασιμότητας. Η κυβέρνηση καθυστερεί αυθαίρετα 
τους διορισμούς πανεπιστημιακών που έχουν 
εκλεγεί σύμφωνα με όλες τις τυπικές και νόμιμες 
διαδικασίες να υπηρετήσουν την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, το δε αρμόδιο υπουργείο δεν 
δημοσιοποιεί τη λίστα των διοριστέων, παρ’ όλες τις 
εξαγγελίες περί διαύγειας. Τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ 
παραμένουν σε αναμονή χωρίς καμία προοπτική 
αναδρομικής αναγνώρισης ή αποζημίωσης του 
χρόνου καθυστέρησης λόγω της κρατικής 
κωλυσιεργίας. Το ιδιότυπο αυτό καθεστώς ομηρείας 
πλήττει τόσο τους ίδιους όσο και το δημόσιο 
πανεπιστήμιο: οι μεν αδιόριστοι επιστήμονες 
καλούνται να επιλύσουν το επείγον ζήτημα της 
επιβίωσης και κατ’ επέκταση της ερευνητικής 
καθήλωσης, τα δε Τμήματα στα οποία θα έπρεπε 
ήδη να υπηρετούν αντιμετωπίζουν σοβαρότατα 
προβλήματα λειτουργίας λόγω έλλειψης 
προσωπικού. Απαιτούμε την άμεση τοποθέτηση 
όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ. 
 
Υπογράψτε το κείμενο 
 

John V. Luce passed away 
 
John V. Luce passed away on 12 February at the age 
of 90. He will be remembered in the world of Aegean 
archaeology for his End of Atlantis (1976), which sold 
more than half a million copies, where he argued for 
the identification of Crete with Plato's Atlantis. An 
advocate of the reality of Homeric topography, he 
was an unwavering believer that the veracity of 
Homer’s landscapes in Troy and Ithaca have been 
vindicated by archaeology (Homer’s Landscapes, 
1998). In the 1980s he put forward the idea of the 
foundation of an Irish Institute at Athens, which came 
to fruition ten years later. He was made a patron of 
the IIHSA, continued to be a supporter, and recently 
co-edited the IIHSA volume The Lure of Greece, Irish 
involvement in Greek culture, literature, history and 
politics (2007). 
 

Αυτά είναι τα πλοία των Μυκηναίων 
Μαρία Θερμού, Το Βήμα, 30/01/2011 

 
Τώρα ξέρουμε πώς ήταν τα πλοία του μυκηναϊκού 
στόλου. Η αρχαιολόγος και συντηρήτρια δρ 
Χαρίκλεια Μπρεκουλάκη κατάφερε, ανασυν-
θέτοντας τοιχογραφίες από το ανάκτορο της Πύλου, 
να ζωντανέψει και πάλι την επί χιλιετίες «χαμένη» 
εικόνα τους αποκαλύπτοντας το σχήμα, το μέγεθος, 
τη διακόσμηση των πλοίων της εποχής της μεγάλης 
ακμής του Μυκηναϊκού πολιτισμού, τον 13ο αιώνα 
π.Χ. Ακόμη και το χρώμα της θάλασσας που ο 
Ομηρος «χρωματίζει» κόκκινη με τους χαρακτη-
ρισμούς «οίνοψ», «ιώδειος», «πορφύρειος» 
αποδεικνύεται αληθινό, αφού οι τοιχογραφίες 
εικονογραφούν ακριβώς τους στίχους του. 
 
Περισσότερα 
 
 

Ανοίγει την άνοιξη η Σαντορίνη 
Ν. Κοντράρου-Ρασσιά, Ελευθεροτυπία, 

28/12/2010 
 
Τον Μάιο του 2011 υπόσχονται οι εργολάβοι να 
έχουν ολοκληρώσει πλήρως το στέγαστρο του 
αρχαιολογικού χώρου στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, 
που παραμένει κλειστός από τις 3/9/2005, όταν 
τμήμα του κατέρρευσε σκοτώνοντας ένα Βρετανό 
τουρίστα. 
 
Περισσότερα 
 

 

 

 

http://www.gopetition.com/petition/42790.html�
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=34&artid=381331&dt=30/01/2011�
http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=236548�
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Πριν 8.000 χρόνια έγιναν οι πρώτες 
καλλιέργειες σταφυλιών 

Αρχαιολογία και Τέχνες, 20/01/2011 
 
Ηλικία 8.000 ετών έχει η καλλιέργεια σταφυλιών για 
την παραγωγή κρασιού, σύμφωνα με νέα έρευνα 
που δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ. Η έρευνα, με 
επικεφαλής τον δρα Sean Myles του Πανεπιστημίου 
Cornell, επικεντρώθηκε στη μελέτη 1000 δειγμάτων 
του «εξημερωμένου» σταφυλιού Vitis vinifera subsp. 
vinifera και του άγριου συγγενούς του V. vinifera 
subsp. sylvestris. Συγκρίνοντας το γενετικό υλικό στα 
δύο είδη, η ομάδα συμπέρανε ότι η ανθρωπότητα 
ξεκίνησε να εξερευνά τις ποικιλίες του σταφυλιού 
για την ανεύρεση της καταλληλότερης 
διασταύρωσης για την παραγωγή κρασιού 8.000 
χρόνια πριν από την εποχή μας. Πώς όμως συνέβη 
αυτό; Η έρευνα «ταξίδεψε» την ομάδα πίσω στο 
χρόνο, στο Νότιο Καύκασο, απ’ όπου η καλλιέργεια 
των vinifera εξαπλώθηκε στη Εύφορη Ημισέληνο, την 
Κοιλάδα του Ιορδάνη και την Αίγυπτο. Η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας συνέβη πριν από 5.000 
χρόνια. 
 
Περισσότερα: 
http://www.arxaiologia.gr 
 
Διαβάστε επίσης το αγγλικό άρθρο: 
USA TODAY 
  
 
 

Τέχνη µε αισθήµατα 3.600 ετών 
Μαίρη Αδαµοπούλου, Τα Νέα, 25/01/2011 

 
Φόβος, αγωνία, απόγνωση, απελπισία, ευφορία και 
απόλαυση είναι µερικά µόνο από τα αισθήµατα και 
τις αισθήσεις που κρύβονται στις µινωικές και 
µυκηναϊκές τοιχογραφίες της 2ης χιλιετίας π.Χ. 
Αρχοντική, ώριµη δέσποινα – όχι επειδή 
«γεννήθηκε» πριν από 34 αιώνες, αλλά επειδή έχει 
διπλοσάγονο και µεστό στήθος – φορά φούστα µε 
βολάν, διαφανές πουκάµισο και πλούσια 
κοσµήµατα. Εκείνο όµως που την κάνει να ξεχωρίζει 
είναι το µειδίαµα που χαράσσεται στα χείλη της. 
Είναι η περίφηµη «Μυκηναία» – µία από τις πιο 
διάσηµες τοιχογραφίες που βρέθηκαν στις 
πολύχρυσες Μυκήνες –και η οποία αποκαλύπτει πως 
το µειδίαµα δεν εµφανίστηκε στις κόρες και τους 
κούρους του 6ου αι. π.Χ., αλλά ότι οι καλλιτέχνες του 
µινωικού και του µυκηναϊκού κόσµου εξέφραζαν 
αισθήµατα και αισθήσεις στα έργα τους ήδη από τη 
2η χιλιετία π.Χ. 
 
Περισσότερα 
 

 

Κατασκευή μουσείου στον αρχαιολογικό 
χώρο της Ελεύθερνας 

 
Το πρώτο Μουσείο σε αρχαιολογικό χώρο της 
Κρήτης μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους 
μήνες καθώς ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή 
του μουσείου του αρχαιολογικού χώρου της 
Ελεύθερνας. 
 
Περισσότερα: 
http://www.ethnos.gr 
http://culture.ana-mpa.gr 
http://www.tovima.gr 
 

 

Με το ιστίο του Αίαντα 
Ν. Κοντράρου-Ρασσιά, Ελευθεροτυπία, 

27/01/2011 
 
Ενα μικρό καράβι, σαν εκείνα του μυκηναϊκού 
στόλου που άνοιξαν τα πανιά τους από το αρχαίο 
λιμάνι της Κύνου στη Λοκρίδα για τον Τρωικό 
Πόλεμο, θα θυμίζει το στέγαστρο που θα 
κατασκευαστεί πάνω από τα αρχαία οικιστικά 
κατάλοιπα της παραλίας Λιβανατών στη Φθιώτιδα. 
 
Περισσότερα 
Δείτε επίσης: http://www.tanea.gr 

 

Nestor 
 
Το τεύχος του Ιανουαρίου του περιοδικού Nestor 
(38.1 - 2011) διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. 
 
Ιανουάριος 2011 (38.1) 
 

 

 

 

http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=8224�
http://content.usatoday.com/communities/sciencefair/post/2011/01/domestics-grape-genome-sequenced/1�
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4614857�
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=52356950�
http://culture.ana-mpa.gr/view5.php?id=10906�
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artId=379953&dt=24/01/2011�
http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=245442�
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4615226�
http://classics.uc.edu/nestor/images/stories/issues/2011/ne38-1jan11final.pdf�
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Νωρίτερα από ό,τι νομίζαμε η Μεγάλη 
Έξοδος του ανθρώπου από την Αφρική 

In.gr, 28/01/2011 
 
O σύγχρονος άνθρωπος άρχισε να μεταναστεύει από 
την Αφρική πριν από 125 με 100 χιλιάδες χρόνια, 
τουλάχιστον 50.000 νωρίτερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί 
ως σήμερα, υποδεικνύουν λίθινα εργαλεία που 
βρέθηκαν στην Αραβία. Οι περισσότεροι 
ανθρωπολόγοι πιστεύουν σήμερα ότι η Αφρική ήταν 
το λίκνο της ανθρωπότητας, οι διαφωνίες όμως 
παραμένουν όσον αφορά τη διαδρομή που 
ακολούθησε ο Homo sapiens στην έξοδό του προς 
άλλες ηπείρους. Η επικρατούσα θεωρία μέχρι 
σήμερα ήταν ότι οι πρώτοι μετανάστες κινήθηκαν 
βόρεια από την υποσαχάρια Αφρική κατά μήκος της 
διαδρομής του Νείλου, και στη συνέχεια πορεύτηκαν 
ανατολικά μέσω του Σινά προς τη Μέση Ανατολή, 
και αργότερα στην Ασία και την Ευρώπη. 
 
Περισσότερα: 
http://news.in.gr 
 
Δείτε και τα αγγλικά άρθρα: 
http://www.guardian.co.uk 
http://www.irishtimes.com 
http://www.sciencedaily.com 
http://www.sciencemag.org 
 
 
 

Σιάτιστα: Ανάδειξη της παλαιοντολογικής 
συλλογής 

Ναυτεμπορική, 31/01/2011 
 
Μια ενδιαφέρουσα προβολή της παλαιοντολογικής 
συλλογής Σιάτιστας αναπτύσσει ομάδα 
παλαιοντολόγων από το Τμήμα Γεωλογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό 
την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας 
Ευαγγελίας Τσουκαλά και του Ντικ Μολ, συνεργάτη 
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ρότερνταμ. Η 
συλλογή απολιθωμάτων αποτελείται από 
προβοσκιδωτά, όπως μαστόδοντες, μαμούθ και 
ελέφαντες, τα οποία έχουν εξαφανιστεί σήμερα και 
θα είναι σύντομα διαθέσιμη για το κοινό σε έναν 
από τους χώρους του ανακαινισμένου Τραμπάν-
τζειου Γυμνάσιου. Ένα μεγάλο μέρος των μοντέλων 
των προβοσκιδωτών σε κλίμακα 1:10 έχει ήδη 
φτάσει στη Σιάτιστα από το προηγούμενο έτος και 
την περασμένη εβδομάδα το κεντρικό έκθεμα της 
έκθεσης, ένα υπό κλίμακα μοντέλο 1:3 
εγκαταστάθηκε στο χώρο. 
 
Περισσότερα 

Τη συντήρηση του πρωτομινωικού 
οικισμού του Μύρτου στο Λασίθι 

αποφάσισε το ΚΑΣ 
In.gr, 04/02/2011 

 
Την ομόφωνη απόφαση να εγκρίνει τη μελέτη 
στερέωσης και συντήρησης των αρχιτεκτονικών 
καταλοίπων του προϊστορικού οικισμού του 
Μύρτου, στη θέση «Φούρνου Κορυφή» Λασιθίου, 
έλαβε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), 
κατά την τελευταία του συνεδρίαση. Ο 
πρωτομινωικός αυτός οικισμός, που βρίσκεται 3,5 
χιλιόμετρα από το χωριό Μύρτο της Ιεράπετρας, 
πάνω σε λόφο 66 μέτρων, ήκμασε την περίοδο 2800-
2200 π.Χ. Είναι από τους πρώτους οικισμούς που 
ιδρύθηκαν στην Κρήτη και από τους λίγους που δεν 
έχουν καταστραφεί από μεταγενέστερες οικιστικές 
φάσεις. 
 
Περισσότερα 
 

 

Επισκέψιμο θα γίνει το σπήλαιο Φράγχθι 
Μαρία Θερμού, Το Βήμα, 14/01/2011 

 
Την ανάδειξη του σπηλαίου Φράγχθι στην Αργολίδα, 
ενός από τα σημαντικότερα του ελληνικού χώρου, 
αφού θεωρείται πιθανό ότι έχει κατοικηθεί από τον 
άνθρωπο του Νεάντερταλ κατά την Μουστιαία 
περίοδο (40.000 χρόνια από σήμερα) αλλά σίγουρα 
από τον Homo Sapiens (30.000 χρόνια από σήμερα) 
αποφάσισε το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου 
να γίνει ευκολότερη η πρόσβαση των επισκεπτών και 
η ενημέρωσή τους. 
 
Περισσότερα 
 

 

 

 

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231076427�
http://www.guardian.co.uk/science/2011/jan/27/stone-tools-human-migration-africa�
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2011/0128/1224288457358.html�
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110127141651.htm�
http://www.sciencemag.org/content/331/6016/387.short�
http://www.naftemporiki.gr/localnews/story.asp?id=1928381�
http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231077281�
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artId=377989&dt=13/01/2011�
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Σπεσιαλιτέ 4.000 ετών 
Μαίρη Αδαµοπούλου, Τα Νέα, 04/02/2011 

 
Το πρώτο πιάτο περιλαµβάνει πίτα και µια εξέχουσα 
λιχουδιά, χοχλιούς. Για δεύτερο σερβίρεται σουβλάκι 
κατσικίσιο ή γίδα βραστή, ενώ για απεριτίφ 
προτείνεται χυµός από εξωτικό ρόδι ή σταφύλι. Το 
µενού δεν είναι έµπνευση ενός ακόµη master chef 
από εκείνους που έχουν κατακλύσει την τηλεοπτική 
οθόνη, αλλά οι αγαπηµένες γεύσεις των κατοίκων 
που έζησαν τη 2η χιλιετία π.Χ. στην προϊστορική 
Θήρα. Φαγητά, υλικά και σκεύη (από σουβλάκια έως 
χύτρες) που «πάγωσαν» κάτω από την ηφαιστειακή 
λάβα και κατάφεραν να αντέξουν ως τις µέρες µας 
για να αποκαλυφθούν από τη σκαπάνη του Χρίστου 
Ντούµα σ’ έναν από τους σηµαντικότερους 
οικισµούς του προϊστορικού Αιγαίου, του 
Ακρωτηρίου. Και τα οποία παρουσίασε σε διάλεξη 
που έδωσε χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο 
πλαίσιο του συνεδρίου του IMIC, µε θέµα «Από την 
ανάγκη στην απόλαυση. Οι διατροφικές συνήθειες 
στο Ακρωτήρι της Εποχής του Χαλκού». 
 
Περισσότερα 
 
Διαβάστε επίσης το άρθρο της Κοντράρου-Ρασσιά 
στην Ελευθεροτυπία 
 
 
 

Κατάργηση υποτροφιών από το ΙΚΥ 
 
Στο πλαίσιο των μέτρων λιτότητας και σε 
συνεννόηση με το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για το ακαδ. έτος 
2011-2012 το ΙΚΥ αποφάσισε να μην προκηρυχθούν: 
α) Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικής έρευνας στην 
Ελλάδα και β) Πρόγραμμα εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής στην Ελλάδα. Για τα υπόλοιπα 
προγράμματα του ΙΚΥ καθώς και για τον τρόπο 
επιλογής και χρηματοδότησης θα ακολουθήσει 
νεώτερη ανακοίνωση. 
 
http://www.iky.gr 
 

 
 

Neanderthal faces were not adapted to cold 
Lin Edwards, PhysOrg, 17/01/2011 

 
New research into Neanderthal skulls suggests that 
facial features believed for over a century to be 
adaptations to extreme cold are unlikely to have 
evolved in response to glacial periods after all. 
Neanderthal faces had prominent cheekbones and 
wide noses previously thought to have developed in 
extremely cold periods because large sinuses were 
needed to warm air as it was inhaled. One problem 
with this theory is that modern people such as the 
Inuits, and other mammals living in Arctic regions 
have not developed large sinuses, and their sinuses 
are often smaller, and another problem is that it has 
never been proven that Neanderthal sinuses were 
larger. 
 
Περισσότερα 
 

ΟΧΙ στην κατάργηση των ερευνητικών και 
μεταδιδακτορικών υποτροφιών 

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος λιτότητας που 
υπαγόρευσε το ΔΝΤ, το ΔΣ του ΙΚΥ αποφάσισε, σε 
συμφωνία με το Υπoυργείο Παιδείας, να σταματήσει 
για το έτος 2011-2012 τη χρηματοδότηση 
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών στην 
Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα προγράμματα 
του ΙΚΥ και ειδικά αυτά που αφορούν τη 
χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων σε παν/μια 
του εξωτερικού, το ΙΚΥ επιφυλάσσεται να 
αποφασίσει αργότερα ως προς τον τρόπο επιλογής 
των υποτρόφων και τη χρηματοδότησή τους. Είναι 
γνωστό ότι το ποσό για το οποίο πρόκειται, πολύ 
χαμηλό εξάλλου συγκρινόμενο με όλες τις χώρες της 
Ευρώπης, είναι ελάχιστο και δεν θα μπορούσε σε 
καμία περίπτωση να δικαιολογήσει μια τέτοια 
απόφαση. Όλοι εμείς, ερευνήτριες/-ές και πολίτες, 
αμφισβητούμε πολύ σοβαρά αυτή τη γραμμή 
πλεύσης και ζητάμε από την υπουργό Παιδείας να 
αναιρέσει άμεσα αυτή την άδικη και 
αναποτελεσματική απόφαση που θέτει σε κίνδυνο 
την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα. 
 
Όποιος/-α θέλει μπορεί να υπογράψει στην 
παρακάτω διεύθυνση:  
http://www.petitionpublique.fr 
 

 
 

 

 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4616543�
http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=248087�
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/announcements/detailedAnn_GR_Window?action=2&annId=80�
http://www.physorg.com/news/2011-01-neanderthal-cold.html�
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N5416�


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 
    

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαγειρεύοντας Μινωικά στη Παχειά Άμμο 
του 2011 

104fm.gr, 23/11/2011 
 
Η πρόσκληση από φίλους αρχαιολόγους, ήταν 
αρχικά, μη καταληπτή. Έλα μου είπαν στη Παχειά 
Άμμο το μεσημέρι της Κυριακής (23/1), για να 
μαγειρέψουμε όπως οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Η 
περιέργεια μεγάλη, οπότε η ευκαιρία δεν αφέθηκε 
να χαθεί παρά τη βροχή και λίγο μετά το μεσημέρι, 
βρέθηκα έξω από ρακάδικο «Ραχάτι», όπου τα 
κάρβουνα πάνω στον άμμο, πάνω στο πεζοδρόμιο 
ήταν ήδη αναμμένα, μαζί δε με τα σύγχρονα 
μαγειρικά σκεύη, κάποια πήλινα μέσα στα οποία 
ήδη κάτι ψηνόταν. 
 
Περισσότερα 
 

 
 

Οι επιστήμονες “άνοιξαν” παράθυρο για να 
διαβαστεί ο δίσκος της Φαιστού! 

CretaLive, 30/01/2011 
 
Πανελλήνια “πρώτη” του ντοκιμαντέρ για τον δίσκο 
της Φαιστού στο National Geographic στις 30 
Ιανουαρίου στους Βώρους, παρουσία πλήθους 
κόσμου, επιστημόνων κι εκπροσώπων φορέων. 
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον και η 
συμμετοχή του κόσμου στην εξαιρετικά επιτυχημένη 
παρουσίαση - σε πρώτη πανελλήνια προβολή- του 
ντοκιμαντέρ για το δίσκο της Φαιστού που γυρίστηκε 
για λογαριασμό του αμερικανικού National 
Geographic κι έγινε χθες στους Βώρους του Δήμου 
Φαιστού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα του δήμου Φαιστού. Συνδιοργανωτές της 
εκδήλωσης ήταν το Μουσείο Κρητικής Λαογραφίας 
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαράς. 
 
Περισσότερα 
 
Διαβάστε επίσης τα παρακάτω άρθρα: 
http://www.ethnos.gr 
http://www.express.gr 
http://www.rethnea.gr 

 

 
 

 
 

Στη δημοσιότητα φωτογραφίες μιας 
«χαμένης φυλής» του Αμαζονίου 

Τα Νέα, Φεβρουάριος 2011 
 
Σπάνιες φωτογραφίες, που δείχνουν μέλη μιας 
φυλής με ελάχιστες έως καθόλου επαφές με τον έξω 
κόσμο, δόθηκαν στη δημοσιότητα ως μέσο πίεσης 
κατά της παράνομης υλοτομίας, της κυριότερης 
απειλής για τους απομονωμένους πολιτισμούς του 
Αμαζονίου. Ενήλικες και παιδιά με τα πρόσωπα 
βαμμένα κόκκινα κοιτούν έκπληκτοι το ελικόπτερο 
που τους φωτογραφίζει σε μια τοποθεσία της 
ζούγκλας που κρατείται μυστική για την προστασία 
της «χαμένης φυλής». Στα χέρια τους κρατούν τόξα 
και λόγχες, ενώ δίπλα στα πόδια τους διακρίνονται 
καλάθια γεμάτα φρούτα παπάγιας και μανιόκας. 
 
Περισσότερα: 
http://www.tanea.gr 
http://www.tanea.gr 
 
Διαβάστε επίσης τα αγγλικά άρθρα (Μάιος 2008): 
http://www.palebludot.com 
http://www.guardian.co.uk 
 

 

Neanderthals and early modern humans 
had same lifespan 

Past Horizons, 12/01/2011 
 
Α new study by a Washington University in St. Louis 
suggests life expectancy was probably the same for 
early modern and late archaic humans and did not 
factor in the extinction of Neanderthals. Our species, 
Homo sapiens, is the only surviving lineage of the 
genus Homo. Still, there once were many others, all 
of whom could also be called human.  One puzzle was 
the lack of elderly individuals.  It was therefore 
suggested that early hominins might have had a 
shorter life expectancy than early modern humans, 
with our lineage ultimately outnumbering 
Neanderthals, contributing to their demise. 
 
Περισσότερα: 
http://www.pasthorizons.com 
http://news.discovery.com 
 
 

 

 

http://104fm.gr/all-news/1-general-news/5042-cooking-minoan-style-in-paheia-ammos-of-2011.html�
http://cretalive.gr/new/22369/civilization/O_diskos_tis_Faistou__sto_National_Geographic�
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11380&subid=2&pubid=52442951�
http://www.express.gr/news/ellada/413530oz_20110131413530.php3�
http://www.rethnea.gr/news/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=17788&cntnt01origid=57&cntnt01returnid=39�
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1231076864�
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4616180�
http://www.palebludot.com/2008/05/31/lost-tribe-discovered-in-the-amazon/�
http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/30/brazil.conservation�
http://www.pasthorizons.com/index.php/archives/01/2011/longevity-unlikely-to-have-aided-early-modern-humans�
http://news.discovery.com/archaeology/neanderthal-life-span-110111.html#mkcpgn=rssnws1�
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Σφραγίζεται ο τάφος του Τουταγχαμών 
Μαίρη Αδαµοπούλου, Τα Νέα, 19/01/2011 

 
Λουκέτο θα βρίσκουν σε λίγο όσοι αποφασίσουν να 
φτάσουν ως τον τάφο ενός από τους πιο διάσηµους 
φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου, του Τουταγχαµών. Αν 
και η συγκεκριµένη λύση δεν είναι προς το παρόν 
επίσηµη, θεωρείται χωρίς αµφιβολία δραστική και 
αρκετή για να προκαλέσει θόρυβο και αντιδράσεις, 
δεδοµένου ότι αφορά ένα από τα µνηµεία µε τη 
µεγαλύτερη επισκεψιµότητα παγκοσµίως. 
 
Περισσότερα 
Διαβάστε επίσης το αγγλικό άρθρο στην Guardian 
 

Ancient Denisovans and the human family 
tree 

Natural History Museum, 12/01/2011 
 
Last month scientists revealed remarkable evidence 
of a new group of ancient humans called Denisovans 
that interbred with our species and left behind a 
genetic trace in people living in south east Asia today. 
An international team, including scientists at the Max 
Planck Institute in Germany, carried out a genetic 
study of a finger bone and a large molar tooth 
uncovered in Denisova Cave in the Altai Mountains, 
Siberia. They sequenced the genome and found that 
this ancient human shared 4-6% of its genetic 
material with some present-day Melanesians. In 
March, the team obtained a complete mitrochondrial 
DNA (mtDNA) sequence for the same finger bone, 
dated to about 40,000 years ago, showing that it was 
from neither a modern human nor Neanderthal. 
 
Περισσότερα 

 
 

Ancient farmers swiftly spread westward - 
Agricultural villages appeared in Croatia 

nearly 8,000 years ago 
Bruce Bower, Science News, January 2011 

 
Croatia does not have a reputation as a hotbed of 
ancient agriculture. But new excavations, described 
January 7 in San Antonio at the annual meeting of the 
Archaeological Institute of America, unveil a 
Mediterranean Sea–hugging strip of southern Croatia 
as a hub for early farmers who spread their sedentary 
lifestyle from the Middle East into Europe. Farming 
villages sprouted swiftly in this coastal region, called 
Dalmatia, nearly 8,000 years ago, apparently with the 
arrival of Middle Easterners already adept at growing 
crops and herding animals, says archaeologist 
Andrew Moore of Rochester Institute of Technology 
in New York. 
 
Περισσότερα 
 

 

Jason and the argot: land where Greek’s 
ancient language survives 

Steve Connor, Independent, 03/01/2011 
 
An isolated community near the Black Sea coast in a 
remote part of north-eastern Turkey has been found 
to speak a Greek dialect that is remarkably close to 
the extinct language of ancient Greece. As few as 
5,000 people speak the dialect but linguists believe 
that it is the closest, living language to ancient Greek 
and could provide an unprecedented insight into the 
language of Socrates and Plato and how it evolved. 
 
Περισσότερα 
 

Ο πολιτισμός του Αιγαίου 
Χρ. Γ. Ντούμας, Kykladesnews, 25/01/2011 

  
Η σχετικά πρόσφατη (δεκαετία του 1960) 
θεμελιώδης σύλληψη της τεκτονικής των πλακών 
αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της γεωλογικής 
επιστήμης. Χάρη σ’ αυτήν οι μεταβολές που 
συντελούνται στον φλοιό της γης έγιναν πιο 
κατανοητές και μπόρεσαν να δώσουν πειστικές 
εξηγήσεις σε πολλά τεκτονικά φαινόμενα. 
 
Περισσότερα 

 

 

 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4613822�
http://www.guardian.co.uk/culture/2011/jan/17/tutankhamun-tomb-to-close�
http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2011/january/ancient-denisovans-and-the-human-family-tree93500.html�
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/68493/title/Ancient_farmers_swiftly_spread_westward�
http://www.independent.co.uk/life-style/history/jason-and-the-argot-land-where-greeks-ancient-language-survives-2174669.html�
http://www.kykladesnews.gr/politismos/42-politismoscategory/58221-2011-01-25-09-37-06.html�
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Διεθνές ενδιαφέρον για την ανασκαφή 
στον Πλακιά  

Τα Νέα, 24/01/2011 
 
Τον γύρο του κόσµου εξακολουθεί να κάνει η είδηση 
των ταπεινών στη µορφή αλλά εντυπωσιακών επί 
της ουσίας αρχαιολογικών ανακαλύψεων στον 
Πλακιά Κρήτης. Και µετά την επιστηµονική 
επιθεώρηση «Archaeology» (και στα «ΝΕΑ» 
28/12/2010) που ενέταξε την ανασκαφή στη λίστα 
µε τις δέκα σπουδαιότερες της χρονιάς που έφυγε, 
τώρα και η γαλλική εφηµερίδα «Le Monde» 
αφιέρωσε µία ολόκληρη σελίδα στην έρευνα που 
διεξάγεται από τη διεπιστηµονική οµάδα υπό τη 
διεύθυνση του Thomas Strasser (Αµερικανική Σχολή 
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα) και της Ελένης 
Παναγοπούλου (Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - 
Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος), χάρη στην οποία 
ανακαλύφθηκαν προϊστορικά εργαλεία 130.000 
ετών τα οποία έρχονται να ανατρέψουν τις έως τώρα 
γνωστές θεωρίες. 
 
Περισσότερα 
 
Δείτε κάποια γαλλικά άρθρα: 
http://actualite.portail.free.fr 
http://groups.google.com 
http://voyages.liberation.fr 
http://www.lepoint.fr 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποκαλύπτοντας τις δομές εξουσίας στην 
κεντροανατολική Ευρώπη της Εποχής του 

Χαλκού 
Αρχαιολογία και Τέχνες, 14/01/2011 

 
Ο όρος «Tel» είναι γνωστός σε κάθε αρχαιολόγο ως 
προσδιορισμός ενός λόφου που έχει σχηματιστεί 
από αλλεπάλληλα στρώματα πυκνής κατοίκησης, 
ενώ αντιστοιχεί κυρίως στο αρχαιολογικό πλαίσιο 
της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι λιγότερο γνωστό 
όμως ότι η χρήση του όρου απαντά ευρέως και στο 
αρχαιολογικό πλαίσιο της Β.Α. Ευρώπης, 
χαρακτηρίζοντας άγνωστες στους πολλούς θέσεις-
κατάλοιπα κοινωνιών με ισχυρή εσωτερική 
οργάνωση. Αυτές οι «Tell-Building Societies» ήταν το 
θέμα μιας έρευνας διδακτορικού επιπέδου που 
έδειξε ότι κατά την πρωτοχαλκή εποχή οι κάτοικοι 
της κεντροανατολικής Ευρώπης διέθεταν μια 
άγνωστη μέχρι τώρα κοινωνική διαστρωμάτωση, 
ενώ είχαν διαμορφώσει και πολιτικές για τη 
διατήρηση του κοινωνικού ελέγχου. 
 
Περισσότερα: http://www.arxaiologia.gr 
Διαβάστε και το αγγλικό άρθρο: ScienceDaily 
 

 

Πολυτελείς κατοικίες στην Ιαλυσό και η ζωή 
στο Προϊστορικό Αιγαίο 

Γιώτα Συκκά, Καθημερινή, 11/01/2011 
 
Είναι πλέον βέβαιο ότι η Ιαλυσός υπήρξε ένας από 
τους σημαντικότερους σταθμούς από και προς την 
Ανατολική Μεσόγειο, την Κρήτη και τις 
Μικρασιατικές ακτές στα δύσκολα ταξίδια της 
προϊστορίας. Αν μάλιστα σταθούμε στα τελευταία 
ευρήματά της και ειδικά στο εντυπωσιακό πολύθυρο 
με τον γραπτό διάκοσμο, για την ομορφιά του 
οποίου μιλάει όλη η Ρόδος, αλλάζουν πολλά από τα 
μέχρι σήμερα δεδομένα για τη Μέση Εποχή του 
Χαλκού στο προϊστορικό Αιγαίο. 
 
Περισσότερα 
 

Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο οινοποιείο! 
National Geographic News, 10/01/2011 

 
Προϊστορικό οινοποιείο έκρυβε μια σπηλιά στο 
σύμπλεγμα Areni-1 της Αρμενίας, κοντά στα νότια 
σύνορα της χώρας με το Ιράν. Σύμφωνα με αναφορά 
της National Geographic Society, η εγκατάσταση 
αποτελείται από πατητήρι και αγγείο απορροής 
χωρητικότητας 60 λίτρων, ενώ εντοπίστηκε και 
κύπελλο πόσης. Την αποκάλυψη έκανε αρχαιολογική 
ομάδα με μέλη από την Ιρλανδία, την Αρμενία και τις 
ΗΠΑ με επικεφαλής τον καθηγητή του UCLA Hans 
Barnard. Το αρχαίο οινοποιείο χρονολογείται μέσω 
ραδιοχρονολόγησης στο 4100 π.Χ. 
 
Περισσότερα: 
http://www.arxaiologia.gr 
http://news.nationalgeographic.com 
http://newsroom.ucla.edu 
http://www.bbc.co.uk 
http://www.reuters.com 
http://www.irishcentral.com 
http://content.usatoday.com 
 

 
 

 

 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4614625�
http://actualite.portail.free.fr/sciences/04-01-2011/les-hommes-naviguaient-ils-il-y-a-130000-ans/�
http://groups.google.com/group/le-big-bang/browse_thread/thread/cdb85581aa6d9315?pli=1�
http://voyages.liberation.fr/decouverte/la-grece-livre-la-preuve-d-039-une-navigation-humaine-il-y-plus-de-130-000-ans�
http://www.lepoint.fr/science/la-grece-livre-la-preuve-d-une-navigation-humaine-vieille-de-130-000-ans-03-01-2011-126337_25.php�
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/01/03/97001-20110103FILWWW00449-les-hommes-naviguaient-il-y-a-130000-ans.php�
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=8203�
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110111132719.htm�
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_1_11/01/2011_428208�
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=8186�
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/01/110111-oldest-wine-press-making-winery-armenia-science-ucla/�
http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/chemical-analysis-confirms-discovery-188683.aspx�
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12158341�
http://www.reuters.com/article/idUSTRE70A0XS20110111�
http://www.irishcentral.com/news/Irish-archaeologists-help-unearth-the-worlds-oldest-winery-113340529.html�
http://content.usatoday.com/communities/sciencefair/post/2011/01/archaeologists-uncork-oldest-wine-press-discovery/1�
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Ήταν η αλεπού ο καλύτερος φίλος του 
προϊστορικού ανθρώπου; 
Ελευθεροτυπία, 28/01/2011 

 
Την αλεπού φαίνεται πως προτιμούσαν οι 
πρόγονοί μας για κατοικίδιο ζώο, παρά τον σκύλο, 
σύμφωνα με νέα ευρήματα Βρετανών 
επιστημόνων, που υποστηρίζουν ότι το πανέξυπνο 
ζώο είχε εξημερωθεί χιλιάδες χρόνια πριν τους 
σκύλους και είχε αγαπηθεί από τους 
προϊστορικούς ανθρώπους. 
 
Περισσότερα: 
http://www.enet.gr 
 
Διαβάστε και τα αγγλικά άρθρα: 
http://www.physorg.com 
http://www.pasthorizons.com 
http://www.dailymail.co.uk 
 

Study of Lice DNA Shows Humans First 
Wore Clothes 170,000 Years Ago 

Medical News Today, 07/01/2011 
 
A new University of Florida study following the 
evolution of lice shows modern humans started 
wearing clothes about 170,000 years ago, a 
technology which enabled them to successfully 
migrate out of Africa. 
 
Περισσότερα 
 
 

 
 

Νήσος Γυαλί: Κινδυνεύει το νησί της 
ελαφρόπετρας  

Μαρία Θερμού, Το Βήμα, 18/01/2011 
 
Ενα νησάκι ανάμεσα στη Νίσυρο και στην Κω, το 
οποίο χάνεται σιγά-σιγά από το πρόσωπο της Γης, 
είναι το Γυαλί. Και αυτό λόγω του πλούτου του σε 
ηφαιστειακά πετρώματα κυρίως ελαφρόπετρα και 
περλίτη (φυσικό γυαλί) τα οποία εξορύσσονται 
αδιακόπως εδώ και 20 χρόνια. Αποτέλεσμα; Το ένα 
τμήμα του νησιού (αποτελείται από δύο λοφώδη 
τμήματα τα οποία συνδέονται από μια επίπεδη 
γλώσσα γης) έχει σχεδόν εξαφανισθεί και στη θέση 
του έχουν απομείνει δύο μεγάλοι κρατήρες 
λατομείων. 
 
Περισσότερα 
 

 
 

Απολιθωμένες υποσχέσεις για Μουσείο στο 
Πικέρμι 

Ν. Καραγιαννίδη, Ελευθεροτυπία, 19/01/2011 
 
Το Πικέρμι απέμεινε με το διεθνή χαρακτηρισμό της 
«Ακρόπολης» της Παλαιοντολογίας... Τα μοναδικά 
απολιθώματα, σπονδυλωτών που έζησαν στην 
περιοχή πριν από 7 εκατ. χρόνια, εντοπίστηκαν 
τυχαία επί Βαυαροκρατίας, αποκαλύφθηκαν τότε, 
αλλά και σε ύστερες ανασκαφές ξένων παλαιο-
ντολόγων, για να καταλήξουν, τα περισσότερα στις 
προθήκες ευρωπαϊκών Μουσείων Φυσικής Ιστορίας. 
Μετά τον εμπλουτισμό τους, με νέες ανασκαφές των 
καθηγητών Συμεωνίδη και Μαρίνου στις δεκαετίες 
του ’70 και του ’80 -πρόσφατα του Γ. Θεοδώρου- 
αποφασίστηκε να δημιουργηθεί στο χώρο των 
ανασκαφών Παλαιοντολογικό Μουσείο και Πάρκο. Η 
Μελίνα Μερκούρη χαρακτήρισε το 1984 την περιοχή 
«αρχαιολογικό τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» 
και έκτοτε... ουδέν. Οι κάτοικοι αγωνίζονται να 
συγκινηθεί κάποιος, να βρεθούν χρήματα για να 
καθαριστεί ο χώρος, που έγινε χωματερή. Να γίνει το 
πάρκο κι ένα μουσείο αντάξιο των ευρημάτων. 
Δεκαετίες κρατικής αδιαφορίας και πολιτιστικής 
σκουριάς. 
 
Περισσότερα 
 

H Περιηγητική Λέσχη Αρχανών και ο 
Γιάννης Σακελαράκης 

Νίκος Κολομβοτσάκης, Πατρίς, 04/02/2011 
 
Περισσότερα 
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 Νορβηγικές βραχογραφίες 
Αρχαιολογια & Τέχνες, 02/02/2011 

 
Σημαντικό αριθμό αξιόλογων βραχογραφιών της 
Εποχής του Χαλκού αποκάλυψαν στο Stjørdal της 
Νορβηγίας αρχαιολόγοι του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Νορβηγικού 
Πανεπιστημίου Επιστημών. Σύμφωνα με την 
επικεφαλής της έρευνας Anne Haug, οι ανασκαφείς 
είχαν ξεκινήσει να ερευνούν κάτι που έμοιαζε με 
τύμβο. Καθώς προχωρούσε η ανασκαφή, ο τύμβος 
αποδείχθηκε ότι είχε υψωθεί σε φυσική καμπή του 
βράχου, όπου είχαν λάβει χώρα δύο καύσεις. Το 
σημαντικότερο όμως ήταν ότι οι καύσεις κάλυπταν 
μια επιφάνεια γεμάτη με αρχαίες βραχογραφίες - 
οκτώ αποτυπώματα ποδιών καθώς και ακανόνιστα 
σχήματα. 
 
Περισσότερα: 
http://www.arxaiologia.gr 
 
Και το αγγλικό άρθρο: 
http://www.pasthorizons.com 
 

‘Πρώτες βοήθειες’ σε βραχογραφίες 5.000 
ετών στη Σομαλία 

Αρχαιολογία και Τέχνες, 02/07/2011 
 
Αντιλόπες, φίδια και καμηλοπαρδάλεις, σκύλοι, 
πρόβατα αλλά και ανθρώπινες μορφές. Είναι 
μερικά μόνο από τα θέματα των ηλικίας 5.000 
ετών βραχογραφιών που εντοπίστηκαν το 2007 
στο Νταμπαλίν της Σομαλιλάνδης, του πιο 
αμφιλεγόμενου ίσως κράτους της Αφρικής, 
ανεξάρτητου από το 1991 - μετά τον εμφύλιο 
πόλεμο στη Σομαλία – αλλά μη αναγνωρισμένου 
από άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. 
 
Περισσότερα 
Διαβάστε και το αγγλικό άρθρο στο CNN 
 
 

 

Στα άδυτα του Διαχρονικού Μουσείου 
Λάρισας 

Δημ. Κατσανάκης, Ελευθερία, 30/01/2011 
 
Μεταξύ των πλέον σημαντικών και ταυτόχρονα 
επιβλητικών Μουσείων στην Ελλάδα εντάσσεται το 
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, η λειτουργία του 
οποίου τοποθετείται χρονικά στα μέσα του 2013 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τόσο των τοπικών αρχών 
όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών. «Βρισκόμαστε 
στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του...» 
εκτίμησε την προηγούμενη Δευτέρα στη διάρκεια 
της επίσκεψής του ο δήμαρχος Λαρισαίων Κώστας 
Τζανακούλης, επιβεβαιώνοντας μαζί με τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες των αρχαιολογικών 
υπηρεσιών ότι η τελική ευθεία αφορά στη 
διαμόρφωση του εντυπωσιακού εκθεσιακού χώρου, 
όπου πρόκειται να εκτεθούν ευρήματα που 
καλύπτουν χρονικά και με μεγάλη επάρκεια την 
περίοδο από την παλαιολιθική εποχή έως και τα 
μεταβυζαντινά χρόνια. 
 
Περισσότερα: 
http://www.eleftheria.gr 
 

Στο υπουργείο Πολιτισμού το σπήλαιο 
Πετραλώνων 

Μαρία Θερμού, Το Βήμα, 01/02/2011 
 
Νέα εποχή για το σπήλαιο των Πετραλώνων στην 
Χαλκιδική μετά την οριστική αποβολή της 
Ανθρωπολογικής Εταιρείας με απόφαση του 
Συμβουλίου Επικρατείας και την υπαγωγή του στο 
υπουργείο Πολιτισμού. Το σπήλαιο περνά πλέον 
στην αρμοδιότητα της Εφορείας Παλαιοανθρωπο-
λογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας, καθώς 
πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο, που σύμφωνα με 
την ελληνική νομοθεσία δεν μπορεί να ανήκει σε 
ιδιώτες (Ανθρωπολογική Εταιρεία). 
 
Περισσότερα 
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Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας 

Λητούς 6, 15124 Μαρούσι, Αθήνα 
Email: info[at]aegeussociety.org, URL: www.aegeussociety.org 

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