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1. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ  
 

  
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3033  

 «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;». Η παρούσα κατάσταση της 
έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού 
Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος 
 
 
 
 
 
Πόλη & έτος: Ηράκλειο 2012 
Εκδότης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 664 σελ., 17x24 εκ. 
ISBN: 978-960-524-393-7 
Τιμή: €22,50 

 
Περίληψη 

Πότε ξεκινά ο ελληνικός πολιτισμός; Πώς μπορούμε να ορίσουμε μεθοδολογικά την αφετηρία του και να την 
εντοπίσουμε στον χρόνο; Σε ποιους χρόνους και σε ποιες διαδικασίες μπορεί να αναχθεί η προέλευση του 
ελληνισμού των ιστορικών χρόνων; Το κυριότερο: πού μπορούμε να βρούμε, ως μέσοι Έλληνες αναγνώστες, 
υπεύθυνες απαντήσεις σε ερωτήματα τόσο σημαντικά και ευαίσθητα, μακριά από επικίνδυνες 
υπεραπλουστεύσεις και ακραίες ιδεοληψίες, από μυθομανείς «ερευνητές» χονδροειδούς ερασιτεχνισμού ή 
ενίοτε και αμφίβολης ψυχοπνευματικής ισορροπίας; 

Το βιβλίο αποτελεί ένα επιστημονικό όσο και συγγραφικό εγχείρημα. Λειτουργεί καταρχάς ως ένα 
συστηματικό και προσιτό εγχειρίδιο της μακροχρόνιας, διεθνούς επιστημονικής διερεύνησης των απαρχών του 
ελληνικού πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό επικαιροποιεί δραστικά τις γνώσεις του ευρύτερου ενδιαφερόμενου 
κοινού στην Ελλάδα με δεδομένη την αληθινή κοσμογονία που τα τελευταία 25 περίπου χρόνια έχει συντελεστεί 
σε διεθνές επίπεδο τόσο στην μελέτη της προέλευσης των γλωσσών όσο και στην σχέση μεταξύ της 
αρχαιολογίας, της γλωσσολογίας, αλλά και άλλων εμπλεκομένων επιστημών. Οι πολλές και διαφορετικές θεωρίες 
που έχουν διατυπωθεί στην διεθνή επιστημονική κοινότητα περί της «ελεύσεως των Ελλήνων» ταξινομούνται 
κατά χρονικά παράθυρα, παρουσιάζονται αναλυτικά και σχολιάζονται κατά τον πλέον διεξοδικό, αλλά και 
εύληπτο τρόπο. Μέσα από ένα βασικό φροντιστήριο της προϊστορίας του Αιγαίου, αλλά και ενός ευρύτερου 
γεωγραφικού χώρου γίνεται κατανοητή η σύνθετη ιστορία της έρευνας του προβλήματος, καθώς και το 
υπόβαθρο των νέων, ανατρεπτικών πορισμάτων, στα οποία αυτή καταλήγει. 
 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος του επιμελητή της σειράς [xiii] 
Πρόλογος του συγγραφέα [1] 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΟΘΕΝ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ; [7] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: «ΠΟΘΕΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;». 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ[15]  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ. Η 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
[35] 

http://www.cup.gr/Files/files/chapters/Pothen_Ellines_CH-1-2.pdf
http://www.cup.gr/Files/files/chapters/Pothen_Ellines_CH-1-2.pdf
http://www.cup.gr/Files/files/chapters/Pothen_Ellines_CH-1-2.pdf
http://www.cup.gr/Files/files/chapters/Pothen_Ellines_CH-1-2.pdf
http://www.cup.gr/Files/files/chapters/Pothen_Ellines_CH-1-2.pdf
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ΙΙ.1. Σύνοψη του ινδοευρωπαϊκού προβλήματος – 
Η παραδοσιακή θεωρία [35] 

ΙΙ.2. Σύνοψη της προϊστορίας και πρωτοϊστορίας 
του Αιγαίου [65] 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ [89] 

 
ΙΙΙ.1. Οι αρχαίες παραδόσεις [89] 
ΙΙΙ.2. Τα «προελληνικά υποστρώματα» [96] 
ΙΙΙ.3. Οι ελληνικές διάλεκτοι της 1ης χιλιετίας π.Χ. 

[113] 
ΙΙΙ.4. Τα προαλφαβητικά γραπτά μνημεία στο 

Αιγαίο και τα αρχαιότερα βέβαια ίχνη της 
ελληνικής γλώσσας [121] 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ 

ΛΑΚΚΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΩΝ (18ος-16ος ΑΙΩΝΑΣ 
π.Χ.) [149] 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚATA ΤΗN ΥΣΤΕΡΗ 3η 
ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.Χ. – ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ CETINA [185] 

 
V.1. Εισαγωγή – Ιστορία της έρευνας [185] 
V.2. Ο πολιτισμός της περιόδου των Κτηρίων με 

Διαδρόμους (25ος-23ος αι. π.Χ.) και το 
«διεθνές πνεύμα» των μέσων της  3ης 
χιλιετίας π.Χ. [196] 

V.3. Οι ζώνες πολιτιστικών επαφών στην Μεσόγειο 
των μέσων της 3ης χιλιετίας π.Χ. [212] 

V.4. Η κατάρρευση του πολιτισμού των Κτηρίων με 
Διαδρόμους και τα πραγματικά της αίτια [222] 

V.5. Οι «Αργοναύτες των δυτικών Βαλκανίων» και 
το μεσογειακό πνεύμα του τέλους της 3ης 
χιλιετίας π.Χ. [233] 

V.6. Το φαινόμενο Cetina και η «έλευση των 
Ελλήνων» [255] 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Η «ΣΚΟΤΕΙΝΗ» 4η ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.Χ. 
[279] 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ: ΕΞΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ = 

ΕΚΝΕΟΛΙΘΙΣΜΟΣ; Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ-
ΓΕΩΡΓΙΑΣ TOY COLIN RENFREW [309] 

 
VII.1. Εισαγωγή [309] 
VII.2. Οι βασικοί άξονες κριτικής της παραδοσιακής 

αντίληψης για την κοιτίδα και διασπορά των 
ινδοευρωπαϊκών γλωσσών [315] 

VII.3. Η κριτική της γενετικής συγγένειας: το 
γλωσσικό οικογενειακό δέντρο και η 
πρωτοϊνδοευρωπαϊκή κοινωνία και 
μυθολογία [333] 

VII.4. Η «ανατολιακή υπόθεση»: εξινδο-
ευρωπαϊσμός = εκνεολιθισμός [343] 

VII.5. Τα μεγάλα προβλήματα: οι ινδοϊρανικές 
γλώσσες και η μη ινδοευρωπαϊκή «σφήνα» 
των γλωσσών της Μεσοποταμίας [365] 

VII.6. Το «περιστέρι ανάμεσα στις γάτες»: ο 
αντίλογος στην θεωρία γλώσσας-γεωργίας και 
η περαιτέρω επεξεργασία της [382] 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ [419] 
 
VIIΙ.1. Θεωρίες παλαιολιθικής συνέχειας [419] 
VIIΙ.2. Η «αρχαιολογία των κυττάρων»: 

πληθυσμιακή γενετική [459] 
VIIΙ.3. Έλληνες: εις τα εξ ων συνετέθησαν [503] 
 
ENGLISH SUMMARY [549] 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [595] 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ [625] 
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 

[631] 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ [639] 
 

 
 
 
 

http://www.cup.gr/Files/files/chapters/giannop-english.pdf
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Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -   

 Αρχαιολογία Πελοπόννησος 
Ανδρέας Βλαχόπουλος (επιμέλεια) 
 
 
 
 
Πόλη & έτος: Αθήνα 2012 
Εκδότης: Μέλισσα 
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 616 σελίδες, 1220 έγχρωμες 

φωτογραφίες, 29x24,5 εκ. 
ISΒN: 9789602043134 
Τιμή: € 130 

 
Περίληψη  

O τρίτος τόμος της σειράς Aρχαιολογία εξετάζει την Πελοπόννησο, επικράτεια σημαντικών πόλεων-
κρατών, γενέθλια γη μυθικών ηρώων, έδρα σεπτών ιερών πανελλήνιας εμβέλειας, κοιτίδα αρχαίων 
λατρειών και των σημαντικότερων αθλητικών αγώνων του αρχαίου κόσμου. Oι 65 συγγραφείς του τόμου, 
διευθυντές των ανασκαφών της Πελοποννήσου και έμπειροι ερευνητές του πεδίου και των αρχαίων 
πηγών, προβάλλουν τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα κάθε περιοχής και αποτυπώνουν τα 
συμπεράσματα των πρόσφατων ερευνών, καλύπτοντας τη διαδρομή από την εμφάνιση του ανθρώπου και 
την Eποχή του Λίθου έως το λυκόφως της Pωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Tο φυσικό τοπίο, η μυθολογία, η 
αρχαιολογική και η ιστορική τοπογραφία διαμορφώνουν έναν πρωτότυπο ιστό ανάγνωσης των νομών της 
Πελοποννήσου, με κείμενα, χάρτες και σπάνια εικονογράφηση. Eισαγωγικά κεφάλαια για κάθε περίοδο 
της προϊστορικής και ιστορικής αρχαιότητας προσφέρουν στον αναγνώστη την πληρέστερη εικόνα της 
αρχαιολογικής έρευνας. H Kορινθία, η Aργολίδα, η Aρκαδία, η Aχαΐα, η Hλεία, η Mεσσηνία και η Λακωνία 
παρουσιάζονται κατά τρόπο επιστημονικό, σύγχρονο και εποπτικό, σε ένα συλλογικό έργο που συμβάλλει 
ουσιαστικά στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. 
 
Περιεχόμενα 
Ανδρέας Γ. Βλαχόπουλος, Πρόλογος [11-15] 
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
Ιστορικό και αρχαιολογικό περίγραμμα 
Κατερίνα Χαρβάτη, ‘Η εμφάνιση του ανθρώπου’ 

[18-21] 
Ανδρέας Ντάρλας, ‘Παλαιολιθική περίοδος’ [22-25] 
Joseph Maran, ‘Νεολιθική και Εποχή του Χαλκού’ 

[26-39] 
Αναστασία Γκαδόλου, ‘Γεωμετρική περίοδος 

(1050-700 π.Χ.)’ [40-45] 
Θεοδώρα Καράγιωργα-Σταθακοπούλου, ‘Αρχαϊκή 

περίοδος (700-480 π.Χ.)’ [46-53] 
Βασίλης Κ. Λαμπρινουδάκης, ‘Κλασική περίοδος 

(480-323 π.Χ.)’ [54-59] 
Άγγελος Ματθαίου & Πέτρος Θέμελης, ‘Ελληνι-

στική περίοδος (336-146 π.Χ.)’ [60-69] 

Αθανάσιος Ριζάκης, ‘Ρωμαϊκή περίοδος (146 π.Χ.-
267 μ.Χ.)’ [70-75] 

 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
James C. Wright, ‘Ιστορικό και αρχαιολογικό 

περίγραμμα - Προϊστορικοί χρόνοι’ [78-87] 
Ζωή Ασλαματζίδου-Κωστούρου, ‘Ιστορικό και 

αρχαιολογικό περίγραμμα - Ιστορικοί χρόνοι’ 
[88-95] 

Catherine Morgan, ‘Περαχώρα – Ηραίο’ [96-99] 
Elizabeth R. Gebhard, ‘Ισθμία’ [100-101] 
Joseph L. Rife, ‘Κεγχρεές’ [102-103] 
Charles K. Williams, ‘Κόρινθος’ [104-111] 
Γιάννης Α. Λώλος, ‘Σικυώνα’ [112-116] 
Stephen Miller, ‘Νεμέα’ [117-123] 
Ζωή Ασλαματζίδου-Κωστούρου, ‘Στύμφαλος’[124-

125] 
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Ζωή Ασλαματζίδου-Κωστούρου, ‘Φενεός’ [126-
127] 

 
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
Ελισάβετ Σπαθάρη, ‘Ιστορικό και αρχαιολογικό 

περίγραμμα - Προϊστορικοί χρόνοι’ [130-137] 
Άννα Μπανάκα, ‘Ιστορικό και αρχαιολογικό 

περίγραμμα - Ιστορικοί χρόνοι’ [138-144] 
Martha Heath Wiencke, ‘Λέρνα’ [145-147] 
Σπύρος Ε. Ιακωβίδης, ‘Μυκήνες’ [148-157] 
Ελένη Παλαιολόγου, ‘«Μυκήνη ευρυάγυια»: Η 

περιοχή πέριξ των Μυκηνών’ [158-161] 
Joseph Maran & Άλκηστις Παπαδημητρίου, 

‘Τίρυνθα’ [162-167] 
Χρήστος Πιτερός, ‘Ναυπλία’ [168-169] 
Καίτη Δημακοπούλου, ‘Μιδέα’ [170-173] 
Gilles Touchais & Άννα Φίλιππα-Touchais, ‘Αργος - 

Προϊστορικοί χρόνοι’ [174-179] 
Άλκηστις Παπαδημητρίου, ‘Άργος – Ιστορικοί 

χρόνοι’ [180-185] 
Ελισάβετ Σπαθάρη, ‘Το Ηραίο του Αργούς’ [186-

188] 
Βασίλης Κ. Λαμπρινουδάκης & Στυλιανός Ε. 

Κατάκης, ‘Επίδαυρος, ‘Η πόλις και το ιερό του 
Ασκληπιού’ [189-207] 

Χρήστος Πιτερός, ‘Επιδαυρία χώρα’ [208-211] 
Ελένη Κονσολάκη-Γιαννοπούλου, ‘Τροιζηνία’ [212-

217] 
Άλκηστις Παπαδημητρίου, ‘Ερμιονίδα’ [218-223] 
Άννα Μπανάκα, ‘Βορειοδυτική Αργολίδα’ [224-

227] 
 
ΑΡΚΑΔΙΑ 
Μιχάλης Πετρόπουλος, ‘Ιστορικό και αρχαιολογικό 

περίγραμμα’ [230-241] 
Θεοδώρα Καράγιωργα-Σταθακοπούλου, ‘Μαντι-

νεία και Μαντινική [242-247] 
Σταμάτης Α. Φριτζίλας, ‘Ορχομενός’ [248-250] 
Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, ‘Γορτυνία. Η γη 

των ποταμών’ [251-257] 
Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος & Γεώργιος Θ. 

Σπυρόπουλος, ‘Σφακοβούνι Καμενίτσας’ [258-
259] 

Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος & Γεώργιος Θ. Σπυρό-
πουλος, ‘Παλαιόκαστρο Γορτυνίας’ [260-261] 

Μιχάλης Πετρόπουλος, ‘Λυκόσουρα’ [262-265] 
David Gilman Romano & Μιχάλης Πετρόπουλος, 

‘Λύκαιον όρος’ [266-269] 
Σταμάτης Α. Φριτζίλας, ‘Μεγαλόπολη’ [270-277] 

Knud Odegard & Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, 
‘Τεγέα και Τεγεατική’ [278-285] 

Γρηγόρης Γρηγορακάκης, ‘Κυνουρία’ [286-291] 
Γεώργιος Θ. Σπυρόπουλος, ‘Η Bίλα του Ηρώδη 

Αττικού στην Εύα/Λουκού Κυνουρίας’ [292-295] 
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Σειρά: Library of the Archaeological Society at Athens 277 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 248 σ., 53 α/μ και έγχρωμες εικόνες, 

88 α/μ και έγχρωμοι πίν. εικόνων, 28x21.2 εκ. 
ISBN: 978-960-8145-93-1 
Τιμή: € 65 

 
Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά) 

The author's interest in Thermos goes back to the time when he served as Ephor of Antiquities for Achaia 
and Aitoloakarnania (1976-1983). It was his obligation to deal with archaeological matters of that site, such as 
the arrangement of the agora. Thus, when, in 1983, at the request of the Archaeological Society in Athens, he 
undertook the continuation of the excavation of Thermos, which had been conducted by Rhomaios until 1932, 
he began with the agora. Yet the burning archaeological questions of Thermos had mainly to do with the 
monuments and with the stratigraphical sequence below the horizon of the early archaic temples, in the context 
of the prehistoric settlement with Megaron A, the establishment of the first centuries after the disintegration of 
the Mycenaean world, Megaron Β with its hypothetical colonnade and the ash altar. In archaeological circles, 
indeed, the prevailing idea was that those questions, which had already been raised again in the past by Drerup, 
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Wesenberg, Schmaltz, Coulson, Mallwitz and others before them, should indeed be reexamined. Much time had 
passed, moreover, since the first revealing researches of the two succesive excavators, George Soteriades and 
K.A. Rhomaios (1897-1916). The author's excavation of the sanctuary, which began in 1992, was not 
programmed to continue until 2003 (small supplementary researches were carried out in addition later). The 
work, however, proceeded slowly because of the detailed process of examining the stratigraphy and, no less, for 
financial reasons. The present monograph, translated by Miriam Caskey, is a condensed, but in some places also 
revised and supplemented edition of the Greek publication entitled "Thermos. Megaron Β and the Early 
Sanctuary (Library of the Archaeological Society in Athens no. 261, pp. 381, pis. 137, Athens 2008). The use of 
more recent bibliography has been only minimal for this edition. 
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PART TWO: CULT IN EARLY THERMOS AND THE 

DEVELOPMENT OF AETOLIAN ETHNICITY 
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The Catalogue of Ships and Aetolia [158] 
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Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 Cypro-Minoan Inscriptions volume 1: Analysis  
Silvia Ferrara 
 
 
 
 
 
 
Πόλη & έτος: Oxford/New York 2012 
Εκδότης: Oxford University Press 
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 336 σ., 40 εικόνες, 23.3x15.4 εκ. 
ISBN: 9780199607570 
Τιμή: $125 (ca. €92) 
 
 

 
Περίληψη (στα Αγγλικά) 

This volume offers the first comprehensive examination of an ancient writing system from Cyprus and Syria 
known as Cypro-Minoan. After Linear B was deciphered by Michael Ventris in 1952, other un-deciphered scripts 
of the second millennium B.C. from the Aegean world (Linear A) and the Eastern Mediterranean (Cypro-Minoan) 
became the focus of those trying to crack this ancient and historical code. Despite several attempts for both 
syllabaries, this prospect has remained unrealized. This is especially true for Cypro-Minoan, the script of Late 
Bronze Age Cyprus found also at Ugarit in Syria, which, counting no more than 250 inscriptions, remains not only 
poorly documented, but also insufficiently explored in previous scholarship. 

Today progress in the study of this enigmatic script demands that we direct our attention to gaining new 
insight through a contextual analysis of Cypro-Minoan by tracing its life in the archaeological record and 
investigating its purpose and significance in the Cypriot and Syrian settlements that created and used it. 

With a new methodology concentrating on a groundbreaking contextual approach, Ferrara presents the 
first large-scale study of Cypro-Minoan with an analysis of all the inscriptions through a multidisciplinary 
perspective that embraces aspects of archaeology, epigraphy, and palaeography.  
 
Περιεχόμενα 
Illustrations [ix] 
Tables [xii] 
Charts [xiii] 
Abbreviations [xiv] 
Introduction [1] 
 
Part I: Function, Object, and Context [7] 
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1.1 Introducing Writing on Cyprus [9] 
1.2 The History of Scholarship [9] 
1.3 Broadening the Picture: A Comprehensive 
Analysis [17] 
1.4 Geographical Distribution [17] 
1.5 Political Geography [22] 
1.6 Writing as Part of the Material Record [27] 
1.7 The Functions of the Inscribed Objects [32] 

1.8 Script as Ideological Symbol [37] 
1.9 Cypro-Minoan as ex novo Creation [40] 

2. The Archaeological Setting: Writing in the LCI-
LCIII Periods [43] 

2.1 Framing the Script in Time and Place [43] 
2.2 Distribution: Diachronic and Synchronic 
Perspectives [44] 
2.3 The MCIII-LCI Period [50] 
2.4 The Beginning of the LCII Period [64] 
2.5 The LCIIC Period [72] 
2.6 The Script in the LCIIC Period [74] 
2.7 The LCIIC-LCIIIA Transition [85] 

3. Writing in LCIIIA: The Cypro-Minoan Floruit [90] 
3.1 The Clay Boules [90] 
3.2 The Geographical and Typological Diffusion 
of Writing in LCIIIA [124] 
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3.3 The Cypro-Minoan Script at Ugarit [132] 
3.4 A Multi-Purpose Script [145] 
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4.3 Techniques of Epigraphic Writing [160] 
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[208] 
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Traditions [211] 
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Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -   

  
 
An Archaeology of Interaction: Network Perspectives on 
Material Culture and Society  
Carl Knappett 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πόλη & έτος: Oxford/New York 2011 
Εκδότης: Oxford University Press 
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 251 σ., 50 α/μ εικόνες, 24x16 εκ. 
ISBN: 978-0-19-921545-4 
Τιμή: £60 (ca. €71) 

 
Περίληψη (στα Αγγλικά) 

Think of a souvenir from a foreign trip, or an heirloom passed down the generations--objects allow us 
to think and act beyond the proximate, across both space and time. Through investigating this uniquely 
human capacity, this innovative volume argues that academic opinion about material objects tends to only 
consider individual artefacts, as in souvenirs and heirlooms, when what is truly distinctive in material 
culture is the capacity of objects to work together in "networks." Objects rarely stand independently from 
each other, but are rather interconnected in whole constellations with almost endless associations. It is 
these associations which we make that instil objects with their power, enabling them to evoke distant times 
and places for us. However, the immense benefits of object networks are countered by their costs. In 
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objectifying and controlling artefacts in networks, human communities can lose track of the recalcitrant 
pull that artefacts exercise. Materials do not always do as they are asked. We never fully understand all 
their aspects. This we grasp in our everyday, unconscious working in the phenomenal world, but overlook 
in our network thinking. And this failure to attend to things and give them their due can lead to societal 
"disorientation." 

Using archaeological case studies from the Bronze Age of Greece throughout, Knappett develops a 
long-term, archaeological angle on the development of object networks in human societies. He explores 
both the benefits such networks create for human interaction across scales, and the challenges faced by 
ancient societies in balancing these benefits against their costs. 
 
Περιεχόμενα 
List of Figures [viii] 
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The Dams and Water Management Systems of Minoan Pseira 
Philip P. Betancourt 
 
 
 
 
 

 
Πόλη & έτος: Philadelphia, Pennsylvania 2012 
Εκδότης: INSTAP Academic Press 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, xv & 95 σ., 39 εικόνες, 22,3x14,9 

εκ. 
ISBN: 978-1-931534-66-6 
Τιμή: $20 (ca. €14) 
 

 
Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά) 

When the Temple University archaeological project was excavating at the Bronze Age seaport on 
Pseira Island and Richard Hope Simpson discovered two massive stone and soil dams that were built in the 
middle of the second millennium B.C., we knew we had opened a new chapter in prehistoric engineering 
and water management. What we did not realize at the time was that these dams were not isolated 
constructions in the countryside, but parts of very sophisticated water retention systems. The Pseirans 
added retaining walls to prevent erosion, massive dams with associated reservoirs, and small check-dams 
to ravines that reached over one hundred meters in length in order to control water runoff and make it 
available for human use. Additional examples of Minoan dams have now been recognized at Gournia, 
Choiromandres, and perhaps Chalinomouri (all in eastern Crete), so we know that these Bronze Age 
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projects were well known to Minoan builders as one of the options available to them to improve their 
agricultural potential. The restudy of the Pseiran examples over 20 years after they were discovered results 
in a much better appreciation of how they were used. 

The opportunity to take a fresh look at the Pseiran water management system was inspired by the 
purchase of a differential Global Positioning System (dGPS) unit by the INSTAP Study Center for East Crete 
(INSTAPSCEC). The unit uses satellite links to establish points for measuring and mapping, and a trained 
operator can map a region in a single day in a way that would once have required weeks. The unit is 
especially useful in a rugged topography like the island of Pseira where in many places no previously 
surveyed points are visible for measuring. We are extremely grateful that the INSTAP Study Center offers 
this service to archaeological projects; and the results achieved for this study contribute substantial 
amounts of new information on the little known subject of Minoan water conservation and control. 
Agriculture was one of the cornerstones of the Bronze Age Cretan economy, and the ways to improve it 
must have been a major concern for those who depended on it for their existence. 
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Τιμή: £31 (ca. €37) 
 
 

 
Περίληψη  (στα Αγγλικά) 

This study investigates the double axe as a tool in Crete during the Minoan period. Previous scholars 
have attributed the double axe to the equipment of a woodworker, a carpenter, a stonemason and a 
butcher. The working activities performed by the different users plausibly would have left various kinds of 
use-wear on the axe, but this has not been studied until now. Therefore the aim was to either exclude or 
confirm use and users of the double axes by conducting diverse investigations. In order to reach such 
conclusions twenty-three double axes were closely examined for traces of manufacturing methods and 

http://www.instappress.com/pdfs/frontmatter/DamsAndWaterPseira_Frontmatter.pdf
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different use-wear, and in addition experimental work was conducted to substantiate my interpretations of 
the Minoan double axes. 

Past research has often included a new typology and, after studying the already existing ones, I 
concluded that they did not meet the requirements needed to study the double axes with all their 
variations and individual features. My new typology, which considered every feature of the double axe, did 
not develop as expected. It became too complex and more difficult to use than any of the earlier ones; this 
became apparent when working with the double axes housed at the archaeological museums at 
Rethymnon and Chania. To construct a typology and place the axes within it is not the most effective way 
to approach and understand what the double axes were used for. I was led to conclude that the different 
types of axes identified were a product primarily of different finishing treatments, which means that all the 
axes were cast in similar moulds and then worked into the required shape. In addition, resharpening could 
have had an effect on the axe shape. The whole manufacturing chain was studied because this approach 
allowed conclusions to be drawn about the casting techniques during the Bronze Age in Crete. This also 
exerts influence on the quality of the axes, which in turn would directly affect the suitability of the end 
product for this or that purpose. 
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Εκδότης: Musée Zervos 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 83 σ., πολυάριθμες έγχρωμες και 

ασπρόμαυρες εικόνες και χάρτες, 24.5x21 εκ. 
ISBN: 2 912 660 
Τιμή: € 25 
 

Catalogue publié sous la direction d’Annie Caubet avec la collaboration de Pat Gezt-Gentle et Alain Pasquier à 
l’occasion de l’exposition présentée au Musée Zervos, Vézelay, Zervos et l’art des Cyclades, 24 juin-14 novembre 
2011 
 
Περίληψη (στα Γαλλικά) 

Ce livre rend hommage à l’action pionnière de Christian Zervos, l’un des premiers à considérer les 
antiquités des Cyclades comme de véritables œuvres d’art, sources d’inspiration pour les artistes 
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contemporains, à qui il ouvrait les pages des Cahiers d’art. En 1957, son livre, L’art des Cyclades du début à 
la fin de l’Âge du bronze, 2500-1100 avant notre ère, a permis au grand public de redécouvrir l’étonnante 
culture née dans ce groupe d’îles réparties « en cercle » (Cyclades) au Néolithique (vers 5000-3300) puis au 
Premier Âge du Bronze (3300-2000) : la manifestation la plus spectaculaire est la production d’« idoles » et 
de vases en marbre. La première partie de ce livre est consacrée à l’exposition organisée au musée Zervos 
de Vézelay en 2011, avec 56 œuvres venues de France, des États-Unis, d’Angleterre, de Suisse, de Monaco, 
qui sont illustrées et commentées. La seconde partie comprend l’étude des œuvres archéologiques de la 
collection du musée Zervos, dont une figure féminine due au sculpteur Schuster, l’un des maîtres les plus 
talentueux de l’art des Cyclades, et un kouros grec du VIe siècle avant J.-C., récemment offert au musée. 
 
Λίγα λόγια για την έκθεση και τον Χρήστο Ζερβό 
 
Περιεχόμενα
André Villiers, ‘Introduction’ [3] 
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Annie Caubet, ‘Egypte’ [66] 
Annie Caubet, ‘Proche-Orient’ [67] 
Annie Caubet, ‘Chypre’ [68-69] 
Annie Caubet, ‘Grèce, céramiques et figurines’ 

[70-72] 
Alain Pasquier, ‘Grèce, sculpture : Kouros grec 

archaïque’ [73-77] 
Christian Derouet, ‘Postface’ [78-79] 
 
Index bibliographique et abréviations [80-81] 
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2. ΝΕΑ  ΑΡΘΡΑ  
 
2.1. ‘Reassessing the Apesokari Tholos A funerary record: preliminary thoughts’ 

Georgia Flouda 
Rivista di Archeologia 35 (2011): 111-121. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Περίληψη (στα Αγγλικά) 

The scope of this paper is to present the preliminary results of the ongoing systematic study of 
Tholos Tomb A at Apesokari, which was excavated in 1942 by A. Schörgendorfer. The main focus will 
be on the new data emerging from the restoration and study of the burial assemblage and on aspects 
of mortuary behaviour, as materialized by the former and by the architectural features of the tomb. 
The following issues will be explored: a) Dating the construction of the annex rooms; b) Evidence on 
the dating of the paved area; c) Establishing the duration of use of the tomb; d) Patterns of the use of 
space and aspects of mortuary practices that can be deduced from the burial assemblage. 

 
Διαβάστε το άρθρο 
 

2.2. ‘The Brown bear in Greece: A brief review of bones and images in the Neolithic and Bronze Ages’ 
Eftychia Yannouli 
in J.-P. Brugal, A. Gardeisen, A. Zucker (eds) 2011. Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, 
Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles. XXXIe rencontres internationales d’archéologie et 
d’histoire d’Antibes, Antibes:Éditions APDCA, 269-284. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Yannouli 2011 
 
Περίληψη (στα Αγγλικά) 

The brown bear is, together with the wolf, at the heart of many of the earliest known cults and 
rituals. This old and persistent connection produced a solid and familiar symbolism, which, irrespective 
of cultural or historical parameters, reproduces and highlights the archetypical properties of this 
animal: motherhood, fertility, protection of the young, healing power. However, there is an obvious 
lack of correspondence between the natural distribution of and the osteological evidence for the 
brown bear from archaeological sites in Greece. Even more intriguing is the poor level of bear imagery 
in prehistory, particularly in the Bronze Age. The reason for this scarcity of archaeological evidence is 
not fully understood, but it is just conceivable that it does not reflect indifference towards the animal, 
given its special position in ancient cult and ritual. 

 
2.3. ‘Forgotten Collections of the Bronze Age Trojan Antiquities: Branievo, Poznan, Wroclaw, Gdansk, 

Warsow’ 
Dariusz Maliszewski 
Archeologia LX (2009): 7-17. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Maliszewski 2009 
 
Περίληψη (στα Αγγλικά)  

The article focuses on forgotten collections of the Bronze Age artefacts from H. Schiemann's and 
W. Dӧrpfed’s excavations at Troy. It presents briefly their complicated history, partition and donation 
to many institutions in European cities, including five in Poland. Based on detailed studies, it 
reconstructs classes of the objects and their approximate number, which supplements our knowledge 
about the distribution of the Trojan finds outside Berlin. Finally, of many recognised forms several 
crucial ones have been discussed within the Anatolian-Aegean Bronze Age cultural context. 

 

http://www.academia.edu/2386559/Flouda_G._2011._Reassessing_the_Apesokari_Tholos_A_funerary_record_preliminary_thoughts_Rivista_di_Archeologia_35_pp.111-121
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2.4. ‘Surviving crisis: Insights from new excavations at Karphi, 2008’ 
Saro Wallace (with contributions by Dimitra Mylona) 
Annual of the British School at Athens 107 (2012): 1-85. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3031 
 
Περίληψη (στα Αγγλικά) 

Seventy years after its first investigation, Karphi (Karfi) on Crete was the subject of a new pilot 
excavation in 2008. The main aim was to provide the first up-to-date detailed contextual records for 
the site across a representative area, thus filling in interpretative gaps left by the original extensive 
excavation. This paper presents and analyses these records with the aim of investigating the likely 
complexity of social systems at one of the largest new communities founded in Crete after the collapse 
of Bronze Age states c.1200 BC. Recent research has tended to focus on small villages, or on sites 
which later developed into poleis, meaning that crisis-period remains are poorly preserved. Occupied 
only between the crisis horizon of c.1200 BC and an important nucleation of Cretan communities at 
large ‘proto-polis’ settlements occurring in the early tenth century, the large Karphi site offers insight 
into the special challenges of creating large, potentially diverse new communities in crisis 
circumstances. It has one of the most dramatic of the new settlement locations, on steep-sided peaks 
1100 m above sea level in an area which had never previously been settled. The social and economic 
adjustments needed here were particularly sharp and urgent, and the paper examines the structures 
which enabled them, using preliminary analyses of bioarchaeological data from the new project to 
assist reconstruction of the economy. The site has had other, highly specialised uses in its history, on 
which the new excavation has thrown light. The results highlight not only the resonance of this 
landscape in ancient consciousness, but also the ways in which such resonance could be exploited, 
both in the socially volatile post-collapse period and in the context of enhanced social and economic 
complexity as polis states started to come into being. Finally, a first set of radiocarbon dates from the 
new excavation is presented and assessed with regard to the dating of the Cretan Bronze to Iron Age 
transition and its wider ramifications. 

 
2.5. ‘Martial Minoans? War as social process, practice and event in Bronze Age Crete’ 

Barry P.C. Molloy 
Annual of the British School at Athens 107 (2012): 87-141. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3031 
 
Περίληψη  

Μαζί με την πολιτική, την οικονομία και τη θρησκεία, ο πόλεμος είναι ένας από τους θεμελιώδεις 
παράγοντες που μπορούν να μορφοποιήσουν την κοινωνία και τις ομαδικές ταυτότητες. Στον 
προϊστορικό κόσμο, οι πηγές για τη μελέτη του πολέμου είναι ανομοιογενείς και η ερμηνεία τους 
μπορεί να είναι αντιφατική και προβληματική. Tο παρόν άρθρο επιχειρεί για πρώτη φορά μία 
συστηματική ανάλυση των δεδομένων για την περίπτωση της Κρήτης στην Εποχή του Χαλκού. Αυτή η 
περίπτωση δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουμε κριτικά πιο αποτελεσματικούς τρόπους στην 
εφαρμογή των ευρέως αποδεκτών παραμέτρων για την εξέταση του πολέμου στην αρχαιότητα βάσει 
των αρχαιολογικών δεδομένων. Ένας άλλος στόχος στην προσπάθεια να διερευνήσουμε τους 
διαχρονικούς ρόλους του πολέμου σε αυτές τις κοινωνίες είναι να προχωρήσουμε σε μία πιο 
ολοκληρωμένη και συστηματική κοινωνική ανάλυση. Το παρόν άρθρο εξετάζει την ύπαρξη και τον 
χαρακτήρα μίας πολεμικής ταυτότητας στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού και υποστηρίζει πως αυτή 
αποτελούσε ένα εμφανές στοιχείο της ανδρικής ταυτότητας. Το άρθρο επίσης συζητά τους 
διαφορετικούς βαθμούς και χρονικούς ορίζοντες διά μέσου των οποίων ο πόλεμος μπορεί να 
επηρεάσει μία κοινωνία και προτείνει ένα ευρύ πλαίσιο για την κατανόηση του πολέμου ως 
κοινωνική διαδικασία, πρακτική και γεγονός. 
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2.6. ‘New light on the Labyrinth Fresco from the Palace at Knossos’ 
Maria C. Shaw 
Annual of the British School at Athens 107 (2012): 143-159. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3031 
 
Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η νωπογραφία του «Λαβυρίνθου», θραύσματα της οποίας 
εντοπίστηκαν από Sir Arthur Evans κατά τις ανασκαφές που διεξήγαγε στην ανατολική πτέρυγα του 
μινωϊκού ανακτόρου στην Κνωσσό. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι το σχέδιο 
πραγματοποιήθηκε με εγχάραξη στην επιφάνεια του κονιάματος και την πλήρωση των αυλακώσεων με 
ένα καθαρό κόκκινο χρώμα. Περιέργως, αυτό το διακοσμητικό σχέδιο παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με 
άλλο διακοσμητικό σχέδιο σε δάπεδο, που παρουσιάζεται να λειτουργεί ως στίβος για ταυροκαθάψια, σε 
επιτοίχιο ζωγραφικό έργο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο Τελλ ελ Ντάμπ'α, μια περιοχή στο Δέλτα του 
Νείλου, στην Αίγυπτο. Συνεπώς, εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο η νωπογραφία του Λαβυρίνθου από την 
Κνωσσό χρησιμοποιήθηκε και ως διακοσμημένο, γύψινο δάπεδο, αντί για επιτοίχια διακόσμηση, όπως 
γενικώς πιστευόταν μέχρι σήμερα. Μια πιθανή ερμηνεία για το ζωγραφικό έργο του Τελλ ελ Ντάμπα είναι 
ότι οι δημιουργοί καλλιτέχνες ήσαν μετανάστες από την Κρήτη – πράγμα που θα μπορούσε να φωτίσει 
περισσότερο τις πιθανές επαφές μεταξύ του Αιγαίου και της Αιγύπτου στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας 
π.Χ. Επιπλέον σχετικά με τα ταυροκαθάψια στην Κνωσσό, η συγγραφέας προτείνει ότι οι αγώνες πιθανόν 
να λάβαιναν χώρα σε μια περιοχή ανατολικά του ανακτόρου, γεγονός που εξηγεί την παρουσία, όχι πολύ 
μακρύτερα, του διαδρόμου με τη διακόσμηση του Λαβυρίνθου στο δάπεδο. 

 
2.7. ‘Mycenae revisited. Part 4: Assessing the new data’ 

O.T.P.K. Dickinson, Lena Papazoglou-Manioudaki, Argyro Nafplioti & A.J.N.W. Prag 
Annual of the British School at Athens 107 (2012): 161-188. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3031 
 
Περίληψη  

Το παρόν είναι το τέταρτο και τελευταίο μια σειράς άρθρων εμπνευσμένων από την εκ νέου 
ανακάλυψη, το 2003, δύο σκελετών που ανέσκαψε ο Παναγιώτης Σταματάκης το 1877 στο λακκοειδή Τάφο 
VI του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. Συζητώνται η συνεισφορά του Σταματάκη στην ανασκαφική 
έρευνα, οι ασυμφωνίες μεταξύ των αδημοσίευτων αναφορών του προς την Αρχαιολογική Εταιρεία και των 
όσων αναφέρει ο Schliemann, και η αξιοπιστία των τελευταίων. Τη συζήτηση αυτή ακολουθεί μια 
επισκόπηση των νέων στοιχείων για τον Ταφικό Κύκλο Α, μετά την επανεξέταση των σωζόμενων οστών από 
τους Τάφους ΙΙΙ-VI και τη δημοσίευση λεπτομερών πληροφορίων από τις αναφορές του Σταματάκη για τη 
διάταξη των ευρημάτων στο εσωτερικό των τάφων. Ακολουθεί μια θεωρητική, τρόπον τινά, συζήτηση της 
συμβολής που έχουν τα συμπεράσματα για τον Ταφικό Κύκλο Α στη μελέτη της ανάπτυξης των Μυκηνών 
κατά την περίοδο της ταχείας ανόδου τους σε προεξάρχουσα θέση και των συνακόλουθων μείζονων 
αλλαγών στη δομή της κοινωνίας, στις Μυκήνες και αλλού στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

 
2.8. ‘The archaeological evidence of the Late Bronze Age and Protogeometric occupation under the 

Roman Villa Dionysus, Knossos, Crete, and an overview of the Protogeometric data of Greece’ 
Alexandra Livarda 
Annual of the British School at Athens 107 (2012): 189-209. 
 Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3031 
 
Περίληψη 

Κατά τις τελευταίες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν κάτω από τη Ρωμαϊκή Βίλα του Διονύσου 
στην Κνωσό της Κρήτης, συνελέγη αρχαιοβοτανικό υλικό από στρώματα που χρονολογούνται στην Εποχή 
του Χαλκού και στην Πρωτογεωμετρική περίοδο. Η αρχαιοβοτανική συγκέντρωση της Εποχής του Χαλκού 
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αποδείχθηκε σχετικά φτωχή, αντιπροσωπεύοντας σποραδικά κατάλοιπα που εισχώρησαν τυχαία στο 
συμπαγές στρώμα από όστρακα και πέτρες. Τα Πρωτογεωμετρικά δεδομένα ήταν πιο πλούσια, 
προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην καθημερινή ζωή της εποχής αυτής. Σε δύο Πρωτογεωμετρικά δάπεδα 
εντοπίστηκαν επενδεδυμένα σιτηρά, κριθάρι, όσπρια, φρούτα και άλλοι καρποί καθώς και διάφορα άγρια 
είδη ενώ δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές αναφορικά προς τη χωρική και χρονική τους κατανομή. 
Τα φυτικά κατάλοιπα, καθώς και οι λοιπές βιο-αρχαιολογικές μαρτυρίες, παραπέμπουν σε μια σειρά 
οικιακών δραστηριοτήτων, όπως το μαγείρεμα, η επεξεργασία και η κατανάλωση τροφής, τα υπολείμματα 
των οποίων συσσωρεύτηκαν σταδιακά στα αλλεπάλληλα επίπεδα εγκατοίκησης. Τα Πρωτογεωμετρικά 
αρχαιοβοτανικά ευρήματα από τη Βίλα του Διονύσου αντιπαρατέθηκαν στη συνέχεια με άλλες θέσεις της 
ίδιας περιόδου από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η συνοπτική επισκόπηση των δεδομένων των 
θέσεων αυτών επέτρεψε την ανίχνευση κάποιων γενικών τάσεων με βάση τις οποίες η ευρύτερη εικόνα των 
Πρωτογεωμετρικών αρχαιοβοτανικών δεδομένων κρίνεται πιο κοντινή στην αντίστοιχη της Εποχής του 
Χαλκού παρά σε εκείνη της Εποχής του Σιδήρου. Επίσης, η επισκόπηση των διαθέσιμων πληροφοριών 
ανέδειξε διαφορές που καθορίζουν αλλά και ταυτόχρονα διαμορφώνονται από τα διαφορετικά κοινωνικο-
οικονομικά συστήματα, καθώς και την ανάγκη για περισσότερες συνδιαστικές μελέτες, ερμηνευμένες με 
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκάστοτε θέσεων. 

 
2.9. ‘The role of Cyprus and the Mycenaean / Greek presence in the island from the End of Bronze Age to 

the first Phases of Iron Age’ 
Anna Margherita Jasink 
Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 52 (2010): 149-167. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 
 
Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά) 

In the period following the fall of Mycenaean palaces, of the Hittite empire and the small states in Syro-
Palestinian areas a likely new role for Cyprus seems to open. The island not only maintains its peculiar position 
as key point for trade but also becomes the cross-road for people who stop in Cyprus, often only provisioning, 
moving from and towards other countries. Moreover, its role in the field of copper and iron metallurgy and its 
trade reaches the top. We will concentrate on three different aspects which may be connected to enlighten a 
picture of the whole Period, although such a connection is in principle hazardous, such aspects being based on 
different sources and requiring different methodological approaches: we are referring to archaeological finds, 
later historical or legendary texts and Cypriote scripts. The fragmentary picture that comes out is, however, 
rich of possibilities of comparison and intersection and may be a starting point for new researches. We will 
analyze in detail the Greece - Cyprus, Anatolian - Cyprus routes, furthermore comparing the "western" impact 
on Cyprus with eastern (Phoenician and, concerning only the last phases, Assyrian) connections and 
influences, extending in consequence our research to some aspects of the Archaic period, which seems 
difficult to separate from the previous ones. Confining the attention to the 12th century, i.e. the beginning of 
the period of our research, while in the surrounding areas clear changes in cultural sphere and political 
powers are well recognizable, in Cyprus it is better to speak of changes which occur in a different span of time 
according to the various areas of the island, forming a sort of puzzle; these changes in many cases develop 
slowly and not always with a real gap. 

 
2.10. ‘À propos des obsidiennes du palais de Malia’ 

Ludovic Bellot-Gourlet, Olivier Pelon & Michel Séfériadès 
Bulletin de Correspondance Hellénique 134 (2010): 1-29. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 
 
Περίληψη (στα Αγγλικά) 

This article treats the obsidians found during recent excavations of the pre- and proto-palatial 
levels within the palace of Malia or in the immediate proximity. The material has been examined from 
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different angles, beginning with the knapping technique. Several workshops have been identified. 
Eight types of nucleus have been distinguished, as well as diverse tools used for the knapping. These 
pieces date primarily to Early Minoan IIA-IIB and attest the existence of a developped industry from 
this period on. Parallel, element analyses by Particle Induced X-ray Emission have been undertaken to 
determine the provenience. As expected for the region, the majority of pieces come from Aegean 
sources on Melos. The five remaining artefacts are attributed on the basis of their geochemical 
signature to Anatolian sources in Cappadocia. This identification contributes to the documentation of 
regional distribution networks from Early Minoan II on and underline the interest of targeted analyses 
of selected obsidian artefacts in this region with the purpose of studying non-Aegean provenances. 

  
2.11. ‘Etude des coutumes funéraires en Crète néopalatiale’ 

Maud Devolder 
Bulletin de Correspondance Hellénique 134 (2010): 31-70. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 
 
Περίληψη (στα Αγγλικά) 

The poverty of the Neopalatial funerary record (1650/1640-1440/1430 B.C.) is the subject of this 
paper, for which both natural and cultural factors are explored. The exposition of corpses to the 
elements or their crude deposition in natural cavities seems to be the reason for their rarity in the 
Neopalatial archaeological landscape. It can also be related to ancient Cretan practices. The palatial 
sphere now appears as the alternative ritual context, better suited to the needs of the population. It 
seems to take an active part in the marked lack of interest for former, monumental, funerary sites, 
which were key features of the Pre- and Protopalatial periods. Despite the poverty of the corpus, the 
relevant funerary information is explored. The diversity of the funerary sites is stressed, together with 
their material content and the ritual practices they were the focus of. 
 

2.12. ‘Kirrha (Phocide)’ 
Despoina Skorda & Julien Zijrbach 
Bulletin de Correspondance Hellénique 134 Rapports (2010): 545-549. 
 Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 
 
Από την εισαγωγή (στα Γαλλικά) 

La fouille systématique franco-grecque sur le site de Kirrha a commencé en 2009, après plusieurs 
étapes préparatoires. Rappelons qu'une prospection géophysique avait eu lieu en mars 2008, qu'en 
deux campagnes en 2007 et 2008 avait été levé un plan topographique de l'ensemble du site et que 
toujours en 2008 E. Fouache et G. Sintès étaient venus pour un premier examen géographique du 
terrain. Du 30 mars au 9 mai 2009, la première campagne de fouilles a eu lieu sous la direction 
commune de D. Skorda, éphore des antiquités préhistoriques et classiques de Delphes (F EPKA) et J. 
Zurbach (EFA). Trois secteurs ont été ouverts, dirigés respectivement par I. Mathioudaki (université 
d'Athènes, secteur 1), C. Oberweiler (secteur 2) et R. Orgeolet (université de Provence, secteur 3). 
L'apothèque a été organisée et supervisée par L. Phialon (université de Paris I). E. Margaritis (BSA, Fitch 
Lab.) a supervisé les opérations de prélèvement et de flottation, avec l'aide de K. Ragkou. I. Moutafi 
(Ephorie de paléoanthropologie et spéléologie) a dirigé la fouille des tombes, en coordination avec A. 
Lagia. G. Sintès est revenu sur le terrain pour préciser l'environnement géographique du site et 
examiner les stratigraphies mises au jour. La fouille a en outre bénéficié de l'aide de L. Fadin, 
topographe (EFA), de Chr. Gaston, pour la photographie aérienne (ministère de la Culture), et de C. 
Chevalier pour le dessin informatisé de la documentation de fouille. 
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2.13. ‘Argos: L'Aspis’ 
Anna Philippa-Touchais, Gilles Touchais & Sylvian Facard (avec la collaboration de K. Nikolopoulou & 
A. Gardeisen) 
Bulletin de Correspondance Hellénique 134 Rapports (2010): 551-566. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Από την εισαγωγή (στα Γαλλικά) 

Dans le cadre du Programme d’étude topographique et architecturale de l’Aspis, cofinancé depuis 
2005 par l’EFA et l’INSTAP, la campagne de 2009 a comporté, d’une part, des opérations de terrain, 
d’autre part, des travaux d’étude. Sur le terrain, on a poursuivi les travaux de consolidation et de 
restauration des vestiges architecturaux dégagés ou redégagés dans le secteur Est (fouilles W. 
Vollgraff) à la faveur des deux campagnes de nettoyage de 2006 et 2007 ; d’autre part, une première 
campagne d’exploration des fortifications de l’Aspis a été menée par S. Fachard, secrétaire scientifique 
de l’École suisse d’archéologie en Grèce. Au musée d’Argos, l’étude a porté sur plusieurs ensembles de 
matériel: céramique mésohelladique issue des nettoyages récents dans le secteur Est; céramique 
hellénistique provenant des niveaux supérieurs des secteurs Nord et Sud-Est; examen complémentaire 
du matériel faunique des campagnes de 1976 à 1995. Parallèlement, on a poursuivi l’élaboration du 
projet de mise en valeur du site. 

 
2.14. ‘Malia, Secteur Pi’ 

Maia Pomadère 
Bulletin de Correspondance Hellénique 134 Rapports (2010): 589-591. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: - 

 
Από την εισαγωγή (στα Γαλλικά) 

La seconde campagne d'étude consacrée au secteur Pi fouillé en 2005, 2007 et 2008 s'est 
déroulée du 8 juin au 4 juillet 2009. Ch. Langohr (UCL-chargée de recherches F.R.S-FNRS) et M. E. 
Alberti (chercheur post-doctorant, université d'Udine) ont étudié la céramique néopalatiale provenant 
de dépôts de destruction homogènes dans le secteur occidental du bâtiment Pi (pièces 10, 11, 13), 
correspondant à la dernière phase d'occupation, datée du MR ΙΑ «mature». Ils comprennent une 
quantité très importante de céramique, principalement des coupelles tronconiques et des tasses 
galbées ou à parois obliques pour la céramique fine, mais également des vases de stockage et des 
marmites en céramique grossière, parfois peintes. Plusieurs tessons de vases en céramique fine et 
décorée viennent confirmer cette datation. En outre, dans la pièce 13, une couche de remblai datant 
probablement d'une phase néopalatiale plus ancienne, MM III/début MR ΙΑ, a été identifiée. Ces 
dépôts reposaient sur des remblais protopalatiaux (MM II). 

 
2.15. ‘Ενάλια αρχαιολογική έρευνα στον Αργοσαρωνικό, 2006-2007’ 

Χρήστος Σ. Αγουρίδης 
Ενάλια. Περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών XI (2012): 70-85. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3034 

 
Από την εισαγωγή 

Η υποβρύχια έρευνα που διεξάγει το Ι.ΕΝ.Α.Ε. τα τελευταία έτη στον Αργοσαρωνικό, επικεντρώθηκε, 
κατά τις ερευνητικές περιόδους 2006 και 2007, στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη νησίδα Μόδι, ΝΑ του 
Πόρου, όπου μετά από εντατική έρευνα των ετών 2003 και 2005 είχαν εντοπιστεί σημαντικότατες ενάλιες 
αρχαιότητες, κυρίως της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Το ευρήματα της υποβρύχιας έρευνας του I.ΕΝ.Α.Ε., σε 
συνδυασμό με τα αποτελέσματα των χερσαίων ανασκαφών που διεξάγει η ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ επί της νησίδας, 
δείχνουν τον ιδιαίτερο ρόλο που πρέπει να είχε το Μόδι ως ναυτικός σταθμός για την περιοχή του 
Αργοσαρωνικού κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Συμπληρωματικές εργασίες έγιναν και στο χώρο του 
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ναυαγίου των πρώιμων βυζαντινών χρόνων, το οποίο έχει εντοπιστεί και τεκμηριωθεί επαρκώς στη ΝΔ 
πλευρά της νησίδας Άγιος Γιάννης στο Βλυχό της Ύδρας. 
 

2.16. ‘Υποβρύχια έρευνα στο σπήλαιο ‘Καθεδρικό’ στο Ακρωτήρι Χανίων’ 
Χρήστος Σ. Αγουρίδης 
Ενάλια. Περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών XI (2012): 86-91. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3034 

 
Από την εισαγωγή 

Κατά την διάρκεια υποβρύχιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2007 από καταδυτικό κλιμάκιο 
της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας στην περιοχή Ακρωτηρίου Χανίων, 
εντοπίστηκε καταβυθισμένο σπήλαιο με την επωνυμία ‘Καθεδρικό’. Το σπήλαιο ήταν γενικώς γνωστό 
στους αυτοδύτες της περιοχής των Χανίων και πολλοί το επισκέπτονταν ως αξιοθέατο. Κατά την 
ολιγοήμερη, προκαταρκτικού χαρακτήρα, έρευνα στο σπήλαιο δόθηκε έμφαση στις μετρήσεις για την 
εκπόνηση του σκαριφήματος και στη φωτογραφική τεκμηρίωση του σπηλαίου και των ευρημάτων που 
εντοπίστηκαν. Έγιναν επίσης χρήσιμες παρατηρήσεις σχετικά με την μορφολογία του σπηλαίου. Τέλος, 
περισυλλέχθηκαν και ανελκύσθηκαν τα σημαντικότερα επιφανειακά ευρήματα. Στην ευρύτερη περιοχή 
εντοπίστηκαν και άλλα σπήλαια, χερσαία και καταβυθισμένα, τα οποία χρήζουν μελέτης και προστασίας 
και θα ερευνηθούν στο μέλλον. 

Το σπήλαιο ‘Καθεδρικό’ βρίσκεται στην κάθετη βραχώδη ακτή μικρού ακρωτηρίου, δυτικά του όρμου 
Καλαθά. Είναι διανοιγμένο σε ασβεστολιθικά πετρώματα, της ζώνης Τριπόλεως (Γεωλογικός χάρτης 
Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλο Χανιά, 1:50.000). Έχει δύο εισόδους, μία από τη θάλασσα και μια από τη στεριά. Η πρώτη 
είσοδος του, βρίσκεται στα -15-16 μέτρα βάθος από την επιφάνεια της θάλασσας, στην κάθετη βραχώδη 
ακτή, είναι κωδωνόσχημη με ύψος 6 μέτρα και πλάτος στη βάση 4 μέτρα περίπου. Το σπήλαιο 
αναπτύσσεται με Ν-ΝΔ κατεύθυνση. Μετά την είσοδο ακολουθεί σήραγγα μήκους 50 μέτρων, με ύψος  
5-6 μέτρα και πλάτος από 4 έως 7 μέτρα. Το βάθος του δαπέδου, μετά τα πρώτα 30 μέτρα, μειώνεται 
συνεχώς κατά την ανάπτυξη του σπηλαίου προς τα Ν-ΝΔ. Από το άνοιγμα της οροφής του σπηλαίου, 
διαμέτρου 5 μέτρων, που αποτελεί την δεύτερη είσοδο, διαχέεται στο σπήλαιο το φυσικό φως. Στο 
γεγονός αυτό οφείλει και την επωνυμία του ‘Καθεδρικό’.  

 
2.17. ‘Mycenaeans and the Adriatic: A nautical challenge. Investigating the beginnings of navigation in 

the Adriatic Sea’ 
Stavros Oikonomidis 
Ενάλια. Περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών XI (2012): 146-151. 
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3034 

 
Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο γίνεται μία γενική επισκόπηση των δυνατοτήτων και των ναυτικών παραμέτρων 
σύμφωνα με τις οποίες θα ήταν εφικτός ο οργανωμένος, συχνά επαναλαμβανόμενος και στέρεα 
εδραιωμένος Μυκηναϊκός διάπλους της Αδριατικής θάλασσας, με στόχο τις εμπορικές συναλλαγές και την 
αναλόγως προκύπτουσα δραστηριότητα. Όπως έχει παρουσιαστεί σε προηγούμενες μελέτες του 
γράφοντος, η Αδριατική, αντιθέτως με ό,τι ίσως πιστεύεται, δεν είναι μία θάλασσα εύκολης ναυσιπλοΐας 
για πλοία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Ωστόσο οι δυνατότητες ναυσιπλοΐας, κατά την συγκεκριμένη 
περίοδο, εξαρτώνται άμεσα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μίας σειράς επιχειρήσεων που κάθε 
άλλο παρά αμελητέου σχεδιασμού και προετοιμασίας είναι. 

Έτσι, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, οι στόχοι και τα οικονομικά οφέλη τέτοιων ναυτικών 
εξορμήσεων στην Αδριατική πρέπει να ανταποκρίνονται στο κόστος τους και να αποπληρώνουν την κάθε 
προσπάθεια διάπλου σε μία θάλασσα με γνωρίσματα πολύ διαφορετικά από εκείνα του Αιγαίου, ή άλλων 
θαλασσών στις οποίες εντοπίζεται η Μυκηναϊκή ναυτοσύνη. 
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3. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ  
 
 
3.1. Gimatzidis, S., 2013. Online review of Giannis Z. 

Tzifopoulos (ed.), Μεθώνη Πιερίας I: Επιγραφές, 
χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη 
γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το 
"Υπόγειο" (Thessaloniki 2012), Bryn Mawr 
Classical Review 2013.1.53 
 
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία 

  
3.2. Scarborough, M. J. C.  2013. Online review of 

Silvia Ferrara, Cypro-Minoan inscriptions. Volume 
1: Analysis (Oxford; New York 2012), Bryn Mawr 
Classical Review 2013.02.04. 
 
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία 

3.3. Kiely, T., 2013. Online review of Giorgos 
Georgiou, Jennifer M. Webb & David Frankel, 
Psematismenos-Trelloukkas: an Early Bronze Age 
Cemetery in Cyprus (Nicosia 2011), Bryn Mawr 
Classical Review 2013.01.20 
 
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία 

 
 
3.4.  Del Freo, M., 2010.  Review of J.-P. Olivier (avec 

la collaboration de Fr. Vandenabeele), Edition 
holistique des textes chypro-minoens [Biblioteca 
di «Pasiphae», VI] (Pisa - Roma 2007), Studi 
Micenei ed Egeo-Anatolici 52 (2010): 305-313. 

 
 

4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkinson, T.D., Bosanquet, R.C., Edgar, C.C., Evans, 
A.J., Hogarth, D.G., Mackenzie, D., Smith, C. & 
Welch, F.B., 1904. Excavations at Phylakopi in 
Melos conducted by the British School at Athens, 
London: Macmillan and Co. 
 
Πατήστε εδώ 
 

Forsdyke, E.J., 1925. Catalogue of the Greek and 
Etruscan Vases in the British Museum. Vol. I. Part I. 
Prehistoric Aegean Pottery, London: British 
Museum. 
 
Πατήστε εδώ 
 

Πεντεδέκα, Α., 2008. Δίκτυα ανταλλαγής της 
κεραμικής κατά τη Mέση και Nεότερη Nεολιθική στη 
Θεσσαλία, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
 
Περίληψη 
 
Κείμενο 
 

Μιχαηλίδου, Α., 1991. Ακρωτήρι Θήρας: η μελέτη 
των ορόφων στα σπίτια του οικισμού, Διδακτορική 
Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
 
Περίληψη 
 
Κείμενο 

 

http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-01-53.html
http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-02-04.html
http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-01-20.html
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/atkinson1904
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bm_vases1925bd1_1?sid=44f17fd8c371fb7993f9a756b0f7728f
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/20092
http://thesis.ekt.gr/20092
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/2072
http://thesis.ekt.gr/2072
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6 .  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΓΕΑ 
 

Επόμενη Αιγαιακή Διάλεξη στις 22 Φεβρουαρίου  
 

 
 

Ο Αιγεύς και το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών με χαρά σας προσκαλούν στη διάλεξη της Σοφίας Δημάκη (ΙΔ´ 
Ε.Π.Κ.Α.) ‘Η ΥΕ ΙΙΒ – ΙΙΙΑ1 περίοδος στο Καλαπόδι Λοκρίδας’. Η διάλεξη θα λάβει χώρα στο Σουηδικό 
Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη) την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 
19:00. 
 
Πρόσκληση 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για τις περιλήψεις των διαλέξεων μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-lectures 

 
Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες 

 
Georgia Kourtessi-Philippakis & René Treuil (eds), 2011. Archéologie du territoire, de l’ Égée au Sahara. 
Paris: Publications de la Sorbonne. Μαλακό εξώφυλλο, 330 σ., εικόνες, σχέδια, 20x27εκ. ISBN 978-2-85944-
658-1 
 
Βιβλιοκρισία από τη Mαρία Ε. Πυργάκη, Καθηγήτρια-Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
(mpyrgaki[at]otenet.gr)  

 
 Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τις εισηγήσεις ενός ερευνητικού σεμιναρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Paris 1 και ήταν αφιερωμένο στην έννοια του χώρου επικράτειας, που τα τελευταία χρόνια 
αποτελεί αντικείμενο σκέψης και προβληματισμού πολλών αρχαιολόγων οι οποίοι εργάζονται σε διαφορετικές 
χρονολογικές περιόδους. Η συλλογή μελετών του παρόντος πονήματος ασχολείται με τη σχέση των κοινωνιών με 

Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια για την Ιστορία 
και τον Πολιτισμό. Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού 
URL: http://www.ehw.gr/ehw/forms/Default.aspx 
 
H Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) 
είναι ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό έργο με 
αντικείμενο τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, 
παρουσίαση και προβολή των ιστορικών 
δεδομένων της παρουσίας του ελληνικού 
πολιτισμικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική του 
εξέλιξη. Η ΕΜΕ περιλαμβάνει κυρίως λήμματα από 
περιοχές που βρίσκονται εκτός των συνόρων του 
ελληνικού κράτους. 
 

Ancient Athens 3D 
URL: http://ancientathens3d.com/arxikiEn.htm 
 
This site was created in order to present the 
monuments and buildings of Athens from the 
Mycenaean period (1600 BCE) to the Early Modern 
period (~AD 1800), through 3D representations. The 
building representations are based on detailed 
architectural plans and excavations, according to 
the most up to date studies. Buildings that have left 
few or no traces at all (like the Mycenaean palace 
on the Acropolis) and some others  (mostly houses), 
were placed in order to give a most complete 
impression of the city.   
 

http://www.aegeussociety.org/images/uploads/aegean-lectures/2013/Aegean-lectures-Dimaki-2013-GR.pdf
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-lectures
mailto:mpyrgaki@otenet.gr
mailto:mpyrgaki@otenet.gr
http://www.ehw.gr/ehw/forms/Default.aspx
http://ancientathens3d.com/arxikiEn.htm
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τον χώρο επικράτειας το οποίο είναι ένα ουσιώδες θέμα όχι μόνο για την αρχαιολογία αλλά και για τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες, γενικότερα. Τριάντα ερευνητές, προϊστοριολόγοι και αρχαιολόγοι, κυρίως, αλλά και 
γενετιστές, ηθολόγοι, γεωγράφοι, γεωμορφολόγοι, εθνολόγοι και ιστορικοί, συμμετέχουν με τις μελέτες τους. Οι 
έρευνες που παρουσιάζονται σε αυτό τον τόμο αφορούν κυρίως τη Μεσόγειο, το Αιγαίο, από την Κύπρο μέχρι τη 
Μακεδονία, τα Βαλκάνια, αλλά επίσης τη Γαλλία και τη δυτική Ευρώπη, καθώς και μερικές περιοχές της Αφρικής, 
ενώ χρονολογικά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιόδων, κυρίως την Παλαιολιθική, τη Νεολιθική, την Εποχή των 
Μετάλλων, την κλασική Αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή. 

 
Περισσότερα 
 
 
 

8. ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 18:30  
Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22 
Μινωικό Σεμινάριο 
Alexander Farnoux & Jan Driessen 
To Quartier Nu στα Μάλια 
Περισσότερες πληροφορίες 
Minoan Seminar on Facebook 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 18:30  
Κτήριο του Ιστορικού Αρχείου (Ψαρομηλίγκου 22, Κεραμεικός) 
Διάλεξη 
Σταυρούλα Μασουρίδη 
Η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή και η δράση των Βρετανών αρχαιολόγων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 
1930-1945 
Διοργάνωση από τον Σύλλογο Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
Χάρτης 
 
Αγγλία, Bristol, 19 Φεβρουαρίου 15:00  
University of Bristol, Graduate School, 7 Woodland Road 
University of Bristol Classics & Ancient History Research Seminar 2012-2013 
Marisa Marthari (P.M. Warren Visiting Professor in Aegean Prehistory, Emerita Director, XXIst Ephorate 
of Prehistoric and Classical Antiquities) 
The Figure-of-eight Shield as a Religious Symbol at Akrotiri, Thera 
Visitors are welcome - for access, please email e.c.ogorman@bristol.ac.uk 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 19:00  
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134-136 
Διάλεξη 
Χρήστος Αγουρίδης 
Υποβρύχια έρευνα μυκηναϊκού ναυαγίου στη νησίδα Μόδι του Σαρωνικού 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 19:00  
Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22 
Διάλεξη 
Catherine Morgan 
Annual Open Meeting on the Work of the British School in 2012 
 
 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-book-reviews/archeologie-du-territoire-review-by-pyrgaki/
http://www.minoanseminar.gr/index.php?lang=el
http://www.facebook.com/groups/204679862041/?fref=ts
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85+22+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1&aq=&sll=38.203655,-48.603516&sspn=52.089643,94.833984&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85+22,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+105+53,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&ll=37.977703,23.721446&spn=0.006478,0.011576&t=m&z=17
mailto:e.c.ogorman@bristol.ac.uk
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ΗΠΑ, Νέα Υόρκη, 22 Φεβρουαρίου 18:30  
The Institute of Fine Arts (One East 78th Street) 
The New York Aegean Bronze Age Colloquium 
Karen Pollinger Foster 
The Adornment of Aegean ships revisited 
Please R.S.V.P. 212-992-5803 or, IFA.events@NYU.edu 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 19:00  
Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα) 
Αιγαιακές Διαλέξεις 
Σοφία Δημάκη (ΙΔ´ Ε.Π.Κ.Α.) 
Η ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περίοδος στη Λοκρίδα (Καλαπόδι) 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
ΗΠΑ, Washington, 27 Φεβρουαρίου  
George Washington University  
Scranton Lecture 
John G. Younger 
Undeciphered Cretan Scripts: Recent Progress in Understanding Pictographic, Linear A and the Phaistos Disc 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 17:00  
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών (Loring Hall), Σουηδίας 54 
Fitch-Wiener Seminar 
Eleni Maragoudaki 
Late Bronze Age Shipbuilding: A reconstruction and evaluation of a Mycenaean carpentry toolkit 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 19:00  
Αμφιθέατρο Άλκη Αργυριάδη (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών), Πανεπιστημίου 30 
Μυκηναϊκό Σεμινάριο Αθηνών 
Στυλιανός Ανδρέου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 
Το Βορειοδυτικό Αιγαίο κατά την Ύστερη Εποχή Χαλκού: οι τοπικές ιστορίες και η δυναμική των 
διαπολιτισμικών επαφών 
Πρόσκληση 
 
Κύπρος, Λευκωσία 1 – 3 Μαρτίου  
Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI)  
Συνέδριο 
J.R.B. Stewart - an Archaeological Legacy 
A posthumous conference and Festschrift in honor of the 100th birthday of J.R. Stewart, organized by the 
Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI). 
Πληροφορίες 
 
ΗΠΑ, Cincinnati, OH, 5 Μαρτίου 19:00  
Cincinnati Art Museum 
Διάλεξη 
C. Brian Rose 
Uncovering Troy: Recent Discoveries and the Homeric Tradition 
Περισσότερες πληροφορίες 
 

mailto:IFA.events@NYU.edu
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-lectures/dimaki-al-2013/
http://www.archaeological.org/events/9358
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/pdf/Invitation-Mycenaean-Seminar-GR-ENG-final_1.pdf
http://www.caari.org/
http://www.archaeological.org/events/9479
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Αγγλία, Λονδίνο, 6 Μαρτίου 17:00  
Senate House, South Block G 22 / 26 
Mycenaean Seminar 
Adamantia Vasilogamvrou (Athens) 
Tracing the rulers of Mycenaean Laconia: New insights from excavations Ayios Vasileios (Xerokampi) near 
Sparta 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 8 Μαρτίου 19:00  
ASCSA, Cotsen Hall (Αναπήρων Πολέμου 9) 
Open Meeting of the American School of Classical Studies at Athens 
Jeremy Rutter, AIA Gold Medalist 2013, "Tsoungizan Surprises: The Introduction of an Aegean Lifestyle to 
an Inland Corinthian Village during the Shaft Grave Era" 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 11 Μαρτίου 19:00  
Βρετανική Σχολή Αθηνών 
Upper House Seminar 
Vasif Sahoglu (University of Ankara) 
Çeşme – Bağlararası in Western Anatolia: New Discoveries concerning Anatolia and the Minoan world 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 11 Μαρτίου 19:00  
Αμφιθέατρο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Τοσίτσα 1 
Διάλεξη 
Χρίστος Ντούμας (Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών) 
Το Ακρωτήρι Θήρας κάτω από το βιοκλιματικό στέγαστρο 
 
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 19:00  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Open Meeting of the American School of Classical Studies at Thessaloniki 
Jeremy Rutter, AIA Gold Medalist 2013, "Tsoungizan Surprises: The Introduction of an Aegean Lifestyle to 
an Inland Corinthian Village during the Shaft Grave Era" 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
Αγγλία, Λονδίνο, 13 Μαρτίου 15:30  
Senate House, South Block G 22 / 26 
Mycenaean Seminar 
Tom Tartaron (Pennsylvania) 
Local maritime connectivity in the Mycenaean world 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 15 Μαρτίου 18:30  
Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22 
Μινωικό Σεμινάριο 
Simona Todaro 
Η Φαιστός και η Αγία Τριάδα κατά την Προανακτορική περίοδο: οικιστικά, ταφικά και τελετουργικά 
δεδομένα 
Περισσότερες πληροφορίες 
Minoan Seminar on Facebook 
 
Για να δείτε όλες τις διαλέξεις και όλα τα συνέδρια, πατήστε εδώ. 
 

☺Να επισκέπτεσθε τον ιστότοπο του Αιγέα συχνά για νέες ενημερώσεις και τυχόν αλλαγές. 

http://www.ascsa.edu.gr/index.php/news/eventDetails/tsoungizan-surprises-the-introduction-of-an-aegean-lifestyle-to-an-inland-c
http://www.ascsa.edu.gr/index.php/news/eventDetails/tsoungizan-surprises-the-introduction-of-an-aegean-lifestyle-to-an-inl
http://www.minoanseminar.gr/index.php?lang=el
http://www.facebook.com/groups/204679862041/?fref=ts
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/lectures
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 9. CALL FOR PAPERS  
 

Ancient Warfare Workshop 
Ουαλία, Aberystwyth University, 18-20 Σεπτεμβρίου 2013 
Προθεσμία υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 2013  
 
The workshop is aimed equally at postgraduate students, early career researchers and established 
academics. The intent is to facilitate a multi-disciplinary workshop and therefore researchers from any 
relevant discipline are encouraged to participate. 
 
περισσότερα 
 
Gendered violence in the past: Materialities and corporealities 
Δημοκρατία της Τσεχίας, Plzeň, 4-8 Σεπτεμβρίου 2013 
Προθεσμία υποβολής: 15 Μαρτίου 2013  
 
Session of "Archaeology and Gender in Europe", working party of the European Association of Archaeologists 
 
This session aims to explore the archaeology of gendered violence, to explore when and how violence is 
related to gender, and how we can recognize this in past societies. 
 
περισσότερα 
 
2nd Symposium: Food, Memory & Identity in Greece & in the Diaspora 
Αμάρι (Ρέθυμνο, Κρήτη), 20-21 Ιουλίου 2013 
Προθεσμία υποβολής: 30 Μαρτίου 2013  
 
This conference seeks to address questions surrounding Greek food, drink, foodways, cuisines and recipes 
and their relationship with identity (individual, class, group, regional, ethnic, national etc) and memory 
through the ages. 
 
περισσότερα 
 
Textiles and Cult in the Mediterranean Area in the first millennium BC International workshop in 
Copenhagen, Denmark 
Δανία, Κοπεγχάγη, 21-22 Νοεμβρίου 2013 
Προθεσμία υποβολής: 01 Ιουνίου 2013  
 
It is a pleasure to announce an international workshop on the theme of textiles and cult in the Mediterranean in 
the first millennium BC. The workshop will be arranged by The Danish National Research Foundation’s Centre for 
Textile Research in collaboration with the National Museum of Denmark, and will take place in Copenhagen 
November 21st – 22nd 2013. 
 
περισσότερα 
 
IWA Regional Symposium on Water, Wastewater, and Environment: Traditions and Culture 
Ελλάδα, Πάτρα, 22-24 Μαρτίου 2014 
Προθεσμία υποβολής: 31 Αύγουστου 2013  
 
The Chairman of the Organizing Committee takes great pleasure in inviting you to the IWA Regional 
Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Cultures, which will be held in Patras, 
Greece, from 22-24 March, 2014. It is expected to be a significant scientific event, and aims to stress the 
timeless presence of Western Greece in water-related science, tradition and culture. 
 
περισσότερα 

http://www.aegeussociety.org/en/index.php/call-for-papers/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/ancient-warfare-workshop-cfp/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/gendered-violence-cfp/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/food-memory-identity-in-greece-in-the-diaspora-cfp/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-textiles-and-cults/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-iwa-regional-symposium-on-water/
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10.  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  & ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Post-doc position in Archaeobotany in CIBIO (Research Center in Biodiversity and Genetic Resources. 
Porto, Portugal) 
Προθεσμία υποβολής: 21 Φεβρουαρίου 2013  
 
A post doc position is available in CIBIO (Research Center in Biodiversity and Genetic Resources), Porto, 
Portugal, in Archaeobotany. Please note that the deadline is close. 
 
περισσότερα 
 
International Doctorate in Quaternary and Prehistory (IDQP) 
Προθεσμία υποβολής: 22 Φεβρουαρίου 2013  
 
The International Doctorate in Quaternary and Prehistory (IDQP)'s objective is to train young researchers at 
a high scientific level, opened, with a naturalistic approach to multi-and inter-disciplinary to the major 
scientific debates that animate the international scientific community in terms of human evolution.  
 
περισσότερα 
 
Postdoctoral Position in Archaeology, Stanford University 
Προθεσμία υποβολής: 15 Μαρτίου 2013  
 
The Stanford Archaeology Center invites applications for a post-doctoral fellowship in archaeological 
science. Preferred fields of expertise are materials science, GIS and/or quantitative/statistical/database 
applications in archaeology. 
 
περισσότερα 
 
Postdoctoral Position in Archaeobotany, Stanford University 
Προθεσμία υποβολής: 15 Μαρτίου 2013  
 
The Stanford Archaeology Center announces a postdoctoral position for an archaeobotanist with 
experience in phytolith analysis. The research area is open, but priority will be given to someone working 
on East Asian materials. 
 
περισσότερα 
 
Sylvia Ioannou Foundation. Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 
Προθεσμία υποβολής: 31 Μαρτίου 2013  
 
Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 1ο πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, για τη χορήγηση 
υποτροφιών, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και την απόκτηση μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών στo γνωστικό πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θεματική ενότητα 
την Κύπρο. 
 
περισσότερα 
 
The 2013 Richard Seager Doctoral Fellowship at the INSTAP Study Center for East Crete 
Προθεσμία υποβολής: 31 Μαρτίου 2013  
 
The INSTAP Study Center for East Crete is pleased to announce the availability of one Doctoral fellowship to 
be awarded on a competitive basis to an eligible candidate for work to be done at the Study Center in 
Pacheia Ammos, Crete in 2013. 
 
περισσότερα 

http://www.aegeussociety.org/en/index.php/grants-bursaries/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/post-doc-position-in-archaeobotany/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/idqp/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/postdoctoral-2-stanford-2013/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/potsdoctoral-stanford-2013/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/sylvia-ioannou-foundation-2013-2014/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/2013-richard-seager/
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UCL: Mary Douglas Awards 
Προθεσμία υποβολής: 15 Μαΐου 2013  
 
The UCL Anthropology department is delighted to announce that it will be awarding a number of Mary 
Douglas Awards, collectively worth £32,000, to students applying for our Master’s programmes for entry in 
September 2014. 
 
περισσότερα  
 
Wiener Laboratory Fellowships, Research Associateships and Travel Grants 
Προθεσμία υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2013  
 
Several fellowships with different deadlines. The deadline of Wiener Laboratory Fellowship is on 15 January 
of each year. 
 
περισσότερα 
 
AIA Fellowships, Grants, and Scholarships 
Προθεσμία υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2013 Πολλές υποτροφίες καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου 
 
Κατάλογος διαφόρων υποτροφιών με διαφορετικές προθεσμίες υποβολής καθ'όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. 
 
περισσότερα 
 

 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/ucl-mary-douglas-awards/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/wiener-laboratory-fellowships/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/aia-fellowships-grants-and-scholarships/
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11. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΘΕΜΑΤΑ  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Το μείζον θέμα των αρχαιοτήτων στο σταθμό 

Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης  
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, δελτίο τύπου 

 
Η ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε από την 9η ΕΒΑ 
στην περιοχή του σταθμού Βενιζέλου στη 
Θεσσαλονίκη έφερε στο φως με εντυπωσιακή 
πληρότητα την «καρδιά» της κοσμικής πόλης των 
βυζαντινών χρόνων: τμήμα μήκους 76 μ. του 
κεντρικού πλακόστρωτου δρόμου (decumanus) σε 
πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, κτηριακά 
λείψανα της πόλης από τον 6ο έως και τον 9ο αιώνα 
μ.Χ., αλλά και μεγάλα δημόσια οικοδομήματα του 
7ου αιώνα, φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο για τον 
βυζαντινό κόσμο. 
 
Περισσότερα: http://sea.org.gr 

Breaking the heart of Thessaloniki through 
time? Save city’s byzantine center, the city’s 

memory and identity! 
 
Recent rescue excavations conducting by the Greek 
Archaeological Service at the historical center of 
Thessaloniki, Greece, due to the construction of 
Metro, revealed significant evidence of the city’s 
urban life at 6th – 9th century: the monumental Gate 
placed at the crossroad of the marble paved avenue 
(ca. 76 m in length), framed by public buildings, with 
the road leading to the harbor. These extraordinary 
finds constitute a unique evidence of the social, 
commercial, and everyday life in early byzantine 
Thessaloniki. The decision by the State of removing 
this rare piece of world heritage at an ex-army camp 
undermines the essence of the unmovable 
archaeological monument according to the Greek and 
International Law. 
 
Sign the petition: http://avaaz.org 
 

Nέος κύκλος επιστημονικών εκδηλώσεων 
της Γαλλικής Σχολής Αθηνών  

 
Το 2013 το πρόγραμμα των επιστημονικών 
εκδηλώσεων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών 
εξελίσσεται και εμπλουτίζεται. Το Σεμινάριο της 
Δευτέρας (που διεξαγόταν 2 φορές το μήνα) 
διασπάται σε δύο κύκλους εκδηλώσεων, σε δύο 
διαφορετικές μέρες της εβδομάδας. Από τον 
Φεβρουάριο του 2013 η Γαλλική Σχολή Αθηνών 
οργανώνει ένα νέο κύκλο μηνιαίων εκδηλώσεων 
την Πέμπτη στις 19:00. 
 
Περισσότερα 

Πρωτοβουλία Πολιτών για διεκδίκηση του 
αναπτυξιακού έργου ΕΣΠΑ Ανάδειξης του 

Νεολιθικού Οικισμού Αυγής στην Καστοριά 
 
Για λόγους ήσσονος σημασίας, που μόνο 
κοινωνική και οικονομική ακινησία προκαλούν, 
έχει μπλοκαριστεί η διαδικασία υλοποίησης του 
αναπτυξιακού έργου ΕΣΠΑ για την ανάδειξη του 
Νεολιθικού Οικισμού Αυγής μέσω της ανάπλασής 
του σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο με έμφαση 
στις εκπαιδευτικές δράσεις.  
 
Περισσότερα 

Institute of Classical Studies. Mycenaean 
Series, Spring 2013 

University of London School of Advanced Study 
 
Wednesdays throughout the year at 3.30 pm 
unless otherwise stated, Senate House South 
Block Ground Floor G22 / 26. 
 
Περισσότερα 

 

 

 

http://www.sea.org.gr/press/pages/viewpress.aspx?PressID=135
http://www.avaaz.org/en/petition/Breaking_the_heart_of_Thessaloniki_through_time_Save_citys_byzantine_center_the_citys_memory_and_identity/?cBAIgeb
http://www.efa.gr/Recherche/Manif/rech_manif_coll.htm
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/news/protovoulia-gia-avgi/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/news/mycenaean-seminar-spring-2013/
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Πολεμοχαρής ο Μινωικός Πολιτισμός 
ισχυρίζεται Βρετανός επιστήμονας 

in.gr, 16-01-2013 
 
Ο αρχαίος Μινωικός Πολιτισμός, ένας από τους 
πρώτους της Ευρώπης, είχε ισχυρές πολεμικές 
παραδόσεις και δεν ήταν τόσο ειρηνικός, όσο γενικά 
θεωρείται μέχρι σήμερα. Αυτό ισχυρίζεται ο Βρετανός 
ερευνητής δρ Μπάρι Μολόι του Τμήματος 
Αρχαιολογίας του βρετανικού πανεπιστημίου Σέφιλντ. 
Ο Βρετανός αρχαιολόγος, που εδώ και χρόνια έχει 
συμμετάσχει σε ανασκαφές και μελετά τους 
ανθρώπους της Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη, 
θεωρεί ότι ο πόλεμος αποτελούσε καθοριστικό 
γνώρισμα της μινωικής κοινωνίας και βασικό 
συστατικό της ταυτότητας των Μινωιτών. 
 
Περισσότερα: http://news.in.gr 
 
Η είδηση στα Αγγλικά: http://shef.ac.uk 
 

Fitch Laboratory - Introduction to Ceramic 
Petrology Course 2013 
Βρετανική Σχολή Αθηνών 

 
In June 2013, the Fitch Laboratory will hold a two-
week postgraduate training course providing an 
introduction to ceramic petrology, building upon 
the Laboratory’s established reputation on 
ceramic petrology applications and its extensive 
reference collections of geological and ceramic 
thin sections. 
 
Περισσότερα 

Βιβλίο για τις έρευνες 20 μεγάλων 
υποθέσεων αρχαιοκαπηλίας 

ΑΠΕ-ΜΠΕ, 17-01-2013 
 
Είκοσι υποθέσεις «Λαθρεμπόρων Ιστορίας» στις οποίες 
ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές είναι ο ίδιος, 
αναπτύσσει στο ομώνυμο βιβλίο του ο ιδιωτικός 
ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης. Οι «Λαθρέμποροι 
ιστορίας - Επιστροφή των 20 θησαυρών» που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιδέρη παρουσιάστηκε 
την Τετάρτη στο ίδρυμα Θεοχαράκη και αποκαλύπτει 
το παρασκήνιο των σύνθετων ερευνών που 
χρειάστηκαν για τη διαλεύκανση μεγάλων υποθέσεων 
αρχαιοκαπηλίας τα τελευταία χρόνια, όπως η κλοπή 
των αρχαίων από το μουσείο της Κορίνθου το 1990. 
 
Περισσότερα: http://amna.gr 

Η μυκηναϊκή τέχνη ήταν στρατευμένη 
Μαρία Θερμού, Το Βήμα, 15-01-2012 

 
«Στρατευμένη» υπήρξε η μυκηναϊκή τέχνη, όσο κι αν 
αυτό φαίνεται παράδοξο σήμερα. Εξυπηρετούσε 
δηλαδή, τους πολιτικούς σκοπούς των ανώτερων 
οικονομικά στρωμάτων, που μέσω του πολεμικού 
ιδεώδους προωθούσαν το κύρος και τη δύναμή τους 
ως νόμιμοι κάτοχοι εξουσίας και διοίκησης. Και ως εκ 
τούτου υφίστατο περιορισμούς και υπάκουε σε 
συγκεκριμένες  οδηγίες. Αυτά ανέφερε χθες το βράδυ 
-Δευτέρα 14 Ιανουαρίου- στην ομιλία του στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο στο πλαίσιο των ομιλιών που 
οργανώνει η Εταιρεία των Φίλων του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, ο αρχαιολόγος και 
μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών κ. Άγγελος Παπαδόπουλος. 
  
Περισσότερα: http://tovima.gr 

"Προοπτική και Πολιτισμός: Η σημασία της 
στρατηγικής σε τρεις τομείς του πολιτισμού": 

Ημερίδα του Συνδέσμου Υποτροφιών  
 
Οργάνωση εσπερίδας: Σύνδεσμος Υποτρόφων 
Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη (Ελλάδας) 
Τόπος: Σπίτι της Κύπρου 
Ημερομηνία: 18 Φεβρουαρίου 2013   
 
Πρόσκληση 
 
Πρόγραμμα 
 

 

 

 

http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231230744
http://www.shef.ac.uk/news/nr/war-central-minoans-ancient-crete-1.235205
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/news/fitch-laboratory-2013/
http://www.amna.gr/articleview.php?id=27294
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=493129
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/pdf/_%CF%83%CE%B5_%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%2818-02-2013%29_%281%29.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/pdf/_%CF%83%CE%B5_%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%2818-02-_2013%29_%282%29.pdf
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To Ιερό Κορυφής του Βρύσινα, νοτίως του 
Ρεθύμνου. Έρευνες και προβληματισμοί 

Ίρις Τζαχίλη, Αρχαιολογία & Τέχνες, 11-02-2013 
 
Όταν σηκώνει κανείς τα μάτια του από το Ρέθυμνο 
προς το νότο στρέφοντας τα νώτα του στη 
θάλασσα, το βλέμμα του καθηλώνεται στον ορεινό 
όγκο του Βρύσινα, και κυρίως στην υψηλότερη 
κορυφή του, το Άγιο Πνεύμα (υψόμετρο 858 μ.), 
που δεσπόζει στην οροσειρά του Βρύσινα, στο 
νότιο τμήμα της. 
 
Περισσότερα: http://archaiologia.gr 

Οικισμός 8.000 ετών στην Κασσαβέτεια 
Μαγνησίας. Χρονολογείται στο β΄ μισό της 

6ης π. Χ. χιλιετίας 
Μαρία Θερμού, Το Βήμα, 13-02-2013 

 
Ένα νεολιθικό οικισμό εντόπισε στην Κασσαβέτεια 
της Μαγνησίας η αρχαιολογική έρευνα που 
διενεργήθηκε εν όψει της ανέγερσης νέων φυλακών 
στην περιοχή. Ο οικισμός χρονολογείται στο β΄ μισό 
της 6ης π. Χ. χιλιετίας και σύμφωνα με τους 
αρχαιολόγους καταλαμβάνει έκταση 25 στρεμμάτων 
περίπου από τα οποία όμως έχουν ερευνηθεί μόνον 
200 τ. μ. 
 
Περισσότερα: http://tovima.gr 

Archaeologists Excavate Early Bronze Age City 
of Greater Megiddo 

Popular Archaeology, 24-01-2013 
 
Excavations at the site of Tel Megiddo, one of Israel's 
oldest and largest archaeological excavations, have 
yielded finds that have added greatly to ancient 
Levantine archaeological history and established 
standards for exploration of early Bronze Age 
settlements in present-day Israel for decades. 
 
Περισσότερα: http://popular-archaeology.com 

Η Εποχή Χαλκού στην Ήπειρο (Μέρος Δ΄). Η 
Ύστερη Χαλκοκρατία: η μεταλλοτεχνία-

μικροτεχνία 
Χρήστος Ν. Κλείτσας, Αρχαιολογία & Τέχνες, 28-

01-2013 
 
Η μεταλλοτεχνία της Ύστερης Εποχής Χαλκού στην 
Ήπειρο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Περιλαμβάνει ικανές ποσότητες χάλκινων ή 
ακριβέστερα μπρούντζινων αντικειμένων, 
κατασκευασμένων από κράμα χαλκού με κασσίτερο. 
Μοναδική εξαίρεση ως προς το υλικό κατασκευής 
συνιστούν χρυσό έλασμα και χρυσή χάντρα. 
 
Περισσότερα: http://archaiologia.gr 

Επίσκεψη μαθητών Δημοτικών Σχολείων στον 
προϊστορικό οικισμό της Αγίας Παρασκευής 

στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΙΔ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων με τις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Φθιώτιδας. 
 
Την ανασκαφή την οποία διεξάγει η ΙΔ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων από το 
2006 στη θέση ‘’Πλατάνια’’ Αγίας Παρασκευής 
Λαμίας επισκέφτηκαν στις 1 Φεβρουαρίου 
μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων των Δημοτικών 
Σχολείων Μεγάλης Βρύσης, Αγίας Παρασκευής και 
Νέας Μαγνησίας. Πρόκειται για μια από τις 
σημαντικότερες προϊστορικές θέσεις της Κεντρικής 
Ελλάδας με συνεχή κατοίκηση τουλάχιστον από 
την Νεότερη Νεολιθική περίοδο μέχρι την ΄Υστερη 
εποχή του Χαλκού, η οποία συνεχίστηκε και στους 
ιστορικούς χρόνους.  
 
Περισσότερα  

 

 

 

http://www.archaiologia.gr/blog/2013/02/11/to-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%81/
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=498138
http://popular-archaeology.com/issue/december-2012/article/archaeologists-excavate-early-bronze-age-city-of-greater-megiddo
http://www.archaiologia.gr/blog/2013/01/28/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%84/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/news/id-eforeia-ayia-draseis/
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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! 

 

http://www.aegeussociety.org/

