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1. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  – ΗΜΕΡΙΔΕΣ  – ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 
 
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, 19:00 
Ελλάδα, Αθήνα 
British School at Athens, Upper House 
Anna-Lucia D’ Agata (ICEVO)  
‘The many lives of a ruin. History and metahistory 
of the Palace of Minos at Knossos’ 
 
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 
Βέλγιο, Louvain-la-Neuve 
Salle du Conseil, Faculté FIAL, Place B. Pascal 1 
Conference: La naissance des cités crétoises 
Programme: 
10:00: Pr. D.C. Haggis (Chappell Hill University), 

‘The Archaic Cretan City: Excavations  at Azoria 
2002-2006’ 

11:00: Pr. D. Lefevre-Novaro (Université de 
Strasbourg), ‘La naissance de la cité de 
Phaistos’ 

Επικοινωνία: 
 

jan.driessen@uclouvain.be  

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, 17:00 
Ελλάδα, Αθήνα 
ΑΣΚΣΑ (Loring Hall, Σουηδίας 59) 
TEA TALK  
Dr Vicky Elefanti, Dr Sireen El Zaatari & Dr Tatiana 
Theodoropoulou  
‘Reconstructing daily life in the past’ 
 
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, 19:00 
Ελλάδα, Αθήνα 
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία 
(Πανεπιστημίου 22) 
Χρίστος Ντούμας (Ομότιμος καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών) 
‘Ανασκαφές Ακρωτηρίου Θήρας. Όραμα και 
πραγματικότητα’ 
Επικοινωνία: akrotiri@otenet.gr  
 
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 19:00 
Ελλάδα, Αθήνα 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Φιλολογικού Συλλόγου 
‘Παρνασσός’  (Πλατεία Αγ. Γεωργίου, Καρύτση 8) 
Βιβλιοπαρουσίαση: Οδοιπορικό στα Μνημεία του  
 

Νομού Καρδίτσας: Αρχαιότητες – Ναοί – 
Νεότερα Μνημεία 

Το βιβλίο θα διανεμηθεί δωρεάν στους 
παρευρισκομένους. 
 
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, 19:00 
Ελλάδα, Αθήνα 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αμφιθέατρο (Τοσίτσα 1) 
Φωτεινή Ζαφειροπούλου (Επίτιμος Έφορος 
Αρχαιοτήτων) & 
Ξένια Χαραλαμπίδου (Δρ Αρχαιολογίας) 
‘Το γεωμετρικό νεκροταφείο στο Τσικαλαριό της 
Νάξου’ 
 
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, 15:30 
Αγγλία, Λονδίνο 
Institute of Classical Studies, Senate House South 
Block G 22 / 26 
The Mycenaean Seminar 
Edgar Peltenburg  
‘Fashioning identity in prehistoric Cyprus: 
Cruciform figurine production at Souskiou’ 
 
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, 19:00 
Ελλάδα, Αθήνα 
Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών στην 
Αθήνα (IIHSA) (51α Οδός Νοταρά)  
Dr Christina Souyoudzoglou - Haywood (Univer-
sity College Dublin, IIHSA) 
‘Challenging a Landscape: The Livatho Valley 
Survey Project, Kephalonia, Six Years on’ 
RSVP: 
 

iihsa@hol.gr  

11-12 Φεβρουαρίου 
Αυστρία, Βιέννη  
(Austrian Academy of Sciences, Theatersaal, 
Sonnenfelsgasse 19, 1010 Vienna) 
Διεθνές συνέδριο: 
Cremation Burials in the Region between the 
Middle Danube and the Aegean, 1300–750 BC. 
Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ 
Για την αιγαιακή αρχαιολογία, δείτε ειδικότερα: 
panel 4 – Greece (February 12, 14:30-17-30). 
Επικοινωνία: michaela.lochner@oeaw.ac.at & 
forian.ruppenstein@oeaw.ac.at  
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2. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ  
 
 

 

ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:  
A/A 1865 

 The Minoans in the Central, Eastern and Northern Aegean 
— New Evidence. Acts of a Minoan Seminar 22-23 January 
2005 in Collaboration with the Danish Institute at Athens 
and the German Archaeological Institute at Athens 
Edited by Colin F. Macdonald, Erik Hallager & Wolf-Dietrich 
Niemeier 
 
Πόλη και έτος: [Århus] 2009 [Δεκέμβριος] 
Εκδότης: The Danish Institute at Athens 
Σειρά: Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 8 
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 280 σ., έγχρωμες και 

ασπρόμαυρες εικ., χάρτες, πίνακες, 28x21,5 εκ. 
ISBN: 978-87-7934-292-7 
Τιμή: € 55 
 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
The two-day seminar, which took place on 22-23 January 2005 at the German Archaeological Institute at 
Athens, gathered archaeologists of the Aegean (Greek, Turkish and other nationalities) who were involved 
in publishing material from sites that displayed evidence for a greater or lesser ‘Minoan presence’. The 
main sites and areas discussed in this volume are: Akroteri-Thera, Skarkos-Ios, Afiartis-Karpathos, Ialysos-
Rhodes, Urla Peninsula, Teichiussa, Iasos, Miletus, Troy, Koukonisi-Lemnos and Poliochni-Lemnos. The 
precise nature of that presence (from objects to people, from influence to emulation) was examined and 
subsequently discussed, a summary of which is presented here alongside most of the original papers. Two 
papers (Niemeier-Miletus; Matsas-Mikro Vouni) were not published here but are represented by short 
abstracts and brief bibliographies. The volume is introduced by Yannis Sakellarakis, followed by an essay 
on Minoanisation and the Minoan Thalassocracy by Wolf-Dietrich Niemeier and concluded by Peter 
Warren who prefaced and guided the final discussion. 
 
Περιεχόμενα
Erik Hallager: Preface 
List of contributors 
Yannis Sakellarakis: Opening address  
Wolf-Dietrich Niemeier, ‘“Minoanisation” versus 

“Minoan thalassocrassy” — an introduction’. 
Irene Nikolakopoulou, ‘“Beware Cretans bearing 

gifts”. Tracing the origins of Minoan influence 
at Akrotiri, Thera’. 

Marisa Marthari, ‘Middle Cycladic and early Late 
Cycladic cemeteries and their Minoan 
elements: the case of the cemetery at Skarkos 
on Ios’.  

Manolis Melas, ‘The Afiartis Project: excavations at 
the Minoan settlement of Fournoi, Karpathos 
(2001-2004) — a preliminary report’.  

Toula Marketou, ‘Ialysos and its neighbouring 
areas in the MBA and LB I periods: a chance for 
peace’.  

Hayat Erkanal & Levent Keskin, ‘Relations between 
the Urla peninsula and the Minoan world’.  

Walter Voigtländer, ‘The Bronze Age settlement of 
Teichiussa’.  

Nicoletta Momigliano, ‘Minoans at Iasos?’.  
Wolf-Dietrich Niemeier, ‘Miletus introduction. 

Abstract and bibliography’.  
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Amy E. Raymond, ‘Miletus in the Middle Bronze 
Age: an overview of the characteristic features 
and ceramics’.  

Dietrich Niemeier, ‘Miletus IV: the settlement and 
the Minoan sanctuary of the beginning of the 
Late Bronze Age. Abstract and bibliography’. 

Ivonne Kaiser, ‘Miletus IV: the locally produced 
coarse wares’.  

Discussion after Saturday’s sessions 
Christos Boulotis, ‘Koukonisi on Lemnos: 

reflections on the Minoan and Minoanising 
evidence’.  

Massimo Cultraro, ‘Crete and the islands of north 
Aegean before the palaces: reconsidering the 
evidence of Poliochni, Lemnos’.  

Martha Guzowska, ‘En vogue minoenne ... On the 
social use of Minoan and Minoanising objects 
in Troia’.  

Dimitris Matsas, ‘The Minoans in Samothrace. 
Abstract and bibliography’. 

Discussion after Sunday’s sessions 
Peter M. Warren: Final summing up  
General discussion 
Map 

 
 

  
ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:  

A/A 1864 

 Knossos & the Prophets of Modernism 
Cathy Gere 
 
Πόλη και έτος: Chicago 
Εκδότης: The University of Chicago Press 
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 277 σ., 20 ασπρόμαυρες εικ., 

23,5x16 εκ. 
ISBN: 978-0-226-28953-3 
Τιμή: £ 19 (ca. € 22) 
 
Διαβάστε επίσης τη διαδικτυακή βιβλιοκρισία της N. Momigliano 
(Bryn Mawr Classical Review 2009.08.20): πατήστε εδώ 
& 
την πρόσφατη βιβλιοκρισία του Y. Galanakis, The Art Newspaper, vol. 
XVIII, no. 208 (December 2009), p. 44. 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
In the spring of 1900, British archaeologist Arthur Evans began to excavate the palace of Knossos on Crete, 
bringing ancient Greek legends to life just as a new century dawned amid far-reaching questions about 
human history, art, and culture. Over the next three decades, Evans engaged in an unprecedented 
reconstruction project, creating a complex of concrete buildings on the site that owed at least as much to 
modernist architecture as it did to Bronze Age remains. In the process, he fired the imaginations of a 
whole generation of intellectuals and artists, whose work would drive movements as disparate as fascism 
and pacifism, feminism and psychoanalysis, experimental literature and Afrocentric history. 

With Knossos and the Prophets of Modernism, Cathy Gere relates the fascinating story of Evans’s 
excavation and its long-term effects on Western culture. Gere shows how Evans’s often-fanciful account 
of ancient Minoan society captivated a generation riven by serious doubts about the fundamental values 
of European civilization. After the First World War left the Enlightenment dream in tatters, the lost 
paradise that Evans offered in the concrete labyrinth – pacifist and matriarchal, pagan and cosmic – 
seemed to offer a new way forward for writers, artists, and thinkers such as Sigmund Freud, James Joyce, 
Georgio de Chirico, Robert Graves, and Hilda Doolittle, all of whom emerge as forceful characters in Gere’s 
account. Assembling a brilliant, talented, and eccentric cast at a moment of tremendous intellectual 
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vitality and wrenching change, Cathy Gere paints an unforgettable portrait of the age of concrete and the 
birth of modernism. 
 
Περιεχόμενα
Acknowledgments 
Introduction 
1. The birth of tragedy, 1822-1897 
2. Stand-up tragedy, 1851-1899 
3. Ariadne’s lament, 1900-1913 
4. The concrete labyrinth, 1914-1935 
5. Psyche’s labyrinth, 1919-1941 

6. The rebirth of comedy, 1942-1949 
7. The birth of farce, 1950-2000 
8. Conclusion 
9. Notes 
10. Bibliography 
11. Index 

 
  

  
ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:    

- 

 Ανάσκαμμα. Ανασκαφικό περιοδικό 
Τόμος 3, 2009 [Δεκέμβριος] 
 
Εκδότης: Γ. Χ. Χουρμουζιάδης 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 23,8x16,9 εκ. 
ISSN: - 
Τιμή: Δεν πωλείται. Τα άρθρα του τόμου μπορείτε να τα 

κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από το διαδίκτυο. 
 
 
Για τον πρόσφατο τόμο: πατήστε εδώ 
 
Για τον τόμο 2, 2008 [Απρίλιος 2009]: πατήστε εδώ 
 
Για τον τόμο 1, 2008: πατήστε εδώ 
 

 
Περίληψη 

Το «Ανάσκαμμα» κυκλοφορεί, με τη φιλοδοξία να δώσει μια λύση στο πρόβλημα  των ανασκαφών 
που χάνουν τα ευρήματά τους μέσα σε μυστηριώδη, απρόσιτα συρτάρια, αντί να τα χαρούν σε 
πολύχρωμες, προσιτές δημοσιεύσεις.  Μια λύση που δεν είναι ούτε η μόνη ούτε η καλλίτερη. Είναι 
ωστόσο μια λύση, γιατί υπερβαίνει σκόπιμα το λάθος του «ναρκοπεδίου», με το οποίο παρομοιάζεται, 
και πολύ σωστά, μια ανασκαφή, αφού το πρώτο λάθος του ανασκαφέα είναι και το τελευταίο. 
Υπερβαίνει, επίσης, αυτό που λένε πολλοί, ότι μια ανασκαφή στην πραγματικότητα είναι «καταστροφή». 
Και οι υπερβάσεις αυτές γίνονται  με πολύ απλό τρόπο: προσφέρει τις σελίδες του, το «Ανάσκαμμα», για 
να δημοσιευτούν μικρά ή μεγάλα άρθρα, ανακοινώσεις ή απλά σημειώματα με περιεχόμενο που θα 
αναφέρεται αποκλειστικά σε μια ανασκαφή. Σε ένα εύρημα μιας ανασκαφής ή στη θεωρητική 
προσέγγιση ενός προβλήματός της. Μικρά ή μεγάλα άρθρα που δε θα παγιδεύονται, ή, τουλάχιστον, δε 
θα το ομολογούν ότι παγιδεύονται στις συνηθισμένες αναστολές. Σε όλες εκείνες τις γνωστές 
αρχαιολογικές φοβίες, που τις προκαλεί η άρνηση των αρχαιολόγων να δεχτούν πως ένα αρχαιολογικό 
συμπέρασμα μπορεί, στις πιο πολλές περιπτώσεις, να μην είναι τίποτε παραπάνω από την καταγραφή 
της «πρώτης εντύπωσης». Αυτού του άμεσου ενθουσιασμού ή της απογοήτευσης που νιώθει ο 
ανασκαφέας αρχαιολόγος μπροστά στο προσωπικό του ναρκοπέδιο. Της πρώτης εντύπωσης που είναι η 
αφορμή να σκεφτεί και να μιλήσει, να υποψιαστεί και να υποθέσει, ο ανασκαφέας. Χωρίς, προπαντός, 
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να πιστεύει πως αυτό που θα γράψει θα είναι το τελικό συμπέρασμα. Στην αρχαιολογία δεν υπάρχουν 
τελικά συμπεράσματα. Συγκινήσεις υπάρχουν, μόνο, και όνειρα. Προπαντός όνειρα. 

 
Περιεχόμενα (πατήστε τα μπλε γράμματα για να σας ανοίξουν τα άρθρα) 
…που λέει ο λόγος! [editorial] 
Ρένα Βεροπουλίδου – Λιμναία όστρεα και 

χερσαία σαλιγκάρια από το νεολιθικό 
Δισπηλιό Καστοριάς  

Σοφια Δουλκερίδου – Ορισμένες παρατηρήσεις 
για τη λιθοτεχνία λαξευμένου λίθου από το 
Δισπηλιό Καστοριάς 

Ειρήνη Ι. Πετρουτσά – Μελέτη ανθρώπινων 
σκελετικών υπολειμμάτων της θέσης Δισπηλιό 

Μαρίνα Σωφρονίδου - Μακριά από την 
ανασκαφή…  

Γιάννης Σταυριδόπουλος & Τάσος Σιάνος – Ο 
λίθινος περίβολος του Δισπηλιού 

Νεκταρία Δασακλή – Ανασκαφικό Πάρκο 
Δισπηλιού: Θέματα διαχείρισης, διατήρησης 
και συντήρησης αρχαιολογικών καταλοίπων in 
situ 

Παναγιώτης Θεουλάκης, Νικόλαος-Αλέξιος 
Στεφανής, Γεώριος Γερογιάννης, Κατερίνα 

Ζιώγα, Κατερίνα Χατζή – Η διατήρηση  in situ 
των πήλινων αρχιτεκτονικών αρχιτεκτονικών 
κατασκευών στο Δισπηλιό: Εργαστηριακές 
δοκιμές στερέωσης και αποτίμηση των 
κατεργασιών 

Κοσμάς Παυλόπουλος, Αθανάσιος Σκέντος & 
Χρυσάνθη Κοταμπάση – Γεωμορφολογική 
χαρτογράφηση και μελέτη της ευρύτερης 
περιοχής Δισπηλιού-Λίμνης Καστοριάς  

Δημήτρης Καϊμάρης, Όλγα Γεωργούλα & Πέτρος 
Πατιάς – Εναέρια και δορυφορική αρχαιολογία  

Γιώργος Παναγιάρης – Δεοντολογικά και 
μεθοδολογικά ζητήματα συντήρησης και 
ανάδειξης ανθρωπίνων υπολειμμάτων  

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ» 
Γ. Χ. Χουρμουζιάδης – Η «κοσμολογία» της 

Ανασκαφής (Σχεδίασμα) 
 

 
 

 

  
ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:  

- 

 Der frühbronzezeitliche Schmuckhortfund von Kap Kolonna. 
Ägina und die Ägäis im Goldzeitalter des 3. Jahrtausends v. 
Chr. 
Claus Reinholdt 
 
Πόλη και έτος: Wien 2008 
Εκδότης: Verlag der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften 
Σειρά: Contributions to the Chronology of the Eastern 

Mediterranean  15  
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 145 σ., 31 έγχρωμοι και 

ασπρόμαυροι πίνακες, 30,5x23,5 εκ.  
ISBN: 978-3-7001-3948-5 
Τιμή: € 41.20 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
The jewellery hoard excavated under the floor of an Early Bronze Age house-unit in the prehistoric 
settlement of Cape Kolonna/Aigina represents in many ways an exceptional collection still unique in the 
central Aegean of the late third millenium B.C. The material consists of precious metals (gold, silver) and 
several nonmetallic valuable objects (carnalian, rock-crystal, frit) and belongs to a secondary hoard of pins, 
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pendants and beads, partly bent for the deposit context (pins). Concerning their original typological 
function some of the objects represent particular remaining stocks. Apart from a small carnalian bead 
decorated in the typical Mesopotamian etching-technique, other items of the deposit represent products 
of Anatolian and Mesopotamian jewellery crafts. The hoard casts new light on the relationship between 
the central Aegean and the Eastern advanced civilisations of Anatolia and Mesopotamia, a relationship 
that has as yet only been illustrated with respect to a few oriental "exotica" in the Aegean. A general 
investigation of all these foreign precious objects in the Aegean during the third millennium where the 
hoard from Cape Colonna can be added as an important new complex shows that the contacts on the part 
of the Eastern civilisations during the Early Dynastic Period do not form real trade activities controlled by 
direct and regular economical conditions. The appearance of foreign precious objects in the Aegean is the 
result of staggered stages in early and more accidental commercial contacts which can nevertheless 
bridge long geographical distances and spaces and which consist of a complex system of interlocked and 
small-spaced networks and merchant units. 
 
Περιεχόμενα  
Πατήστε: http://hw.oeaw.ac.at/3948-5toc  
 
 

3. ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ  
 
 
3.1. ‘Hearsay about the “Keros Hoard”’ 

Giorgos Papamichelakis and Colin Renfrew 
American Journal of Archaeology 114 (January 2010): 181-185. 

 
Περίληψη  
Οι συγγραφείς παρουσιάζουν νέες προφορικές μαρτυρίες για τις παράνομες ανασκαφές στην Κέρο.
 
3.2. ‘Identifying the geochemical taphonomy of the osteological material from Katsambas 

rockshelter’ 
George Iliopoulos, Nena Galanidou, Spiros A. Pergantis, Vicky Vamvakaki and Nikos Chaniotakis  
Journal of Archaeological Science 37 (Issue 1, January 2010): 116-123. 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
We report analytical work undertaken in order to identify the geochemical taphonomy of the osteological 
collection (human and animal bones) recovered from a 1950s excavation at Katsambas, a small cavity in 
the marly limestone on the west bank of Kairatos River, Crete. The site had funerary use and yielded 
material of Neolithic and Minoan  age with poor stratigraphical association. Disintegration of provenance 
labels from bags has introduced further uncertainty about the contexts of recovery. Samples of human 
and animal bones that macroscopically appear to belong to three taphonomic categories were studied by 
means of FT-IR spectroscopy, TEM microscopy and REE analysis to explore the taphonomical processes the 
bones have undergone. Although not novel in palaeontological research the use of REE opens a new path 
to investigating poorly provenanced osteological collections from old excavations. Such geochemical work 
offers a proxy to their relative dating through the evaluation of the time span bones have remained in the 
sediments and their respective taphonomic histories. 
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3.3. ‘The double-axe: A contextual approach to the understanding of a Cretan symbol in the 
Neopalatial period’ 
Matthew Haysom 

Oxford Journal of Archaeology 29 (February 2010): 35-55 (published online: 5 Jan 2010). 
 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
The Double-Axe has always been considered as one of the most important religious symbols in Minoan 
Crete. This paper reassesses the significance of the Double-Axe and puts forward a new interpretation for 
it. It recognizes the great potential for change in symbolic meanings during the Bronze Age and seeks to 
understand the Double-Axe in as narrow a period as is realistically possible by filtering out evidence from 
other periods. Central to the argument is the principle that the meaning of symbols is contextually 
dependent. It builds, therefore, a new interpretation of the Double-Axe on the basis of as wide a range of 
contextual associations as possible, both within iconographic sources and in the wider material record. 
From these contextual associations, it suggests that in the Neopalatial period the Double-Axe was a 
symbol primarily associated with a social group which exercised power in the economic, military and 
religious realms and that it became a solely religious symbol only later. 
 
3.4. ‘Agency matters: Seal-users in Pylian administration’ 

Georgia Flouda 
Oxford Journal of Archaeology 29 (February 2010): 57-88 (published online: 5 Jan 2010). 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
This study aims to provide insights into the patterns discernible in the Pylian sealing practices with regard 
to the identity of the seal-owners involved. The focus is on reassessing the problem of the function of 
glyptic imagery and on testing the working hypothesis that differences in the subject matter of the seal 
devices used to produce the seal impressions may have reflected the hierarchical status of the Pylian seal-
owners. On the basis of context, typology and iconography it is suggested that the heirloom signet rings 
impressed upon the direct object sealings and the combination nodules from the Archives Complex as well 
as upon a set of hanging nodules from the Northeastern Building designated offices within the Pylian 
administrative system. In the case of the open irregular string nodules from the Northeastern Building, the 
Wine Magazine and the Southwestern Building, it is argued that they mainly reflect a system of receipts. 
Last but not least, the example of a gold ring impression reproducing key palatial iconography is used to 
demonstrate that the seal devices should be interpreted as visual symbols that acquired their meaning 
through convention. One of the mechanisms through which the rings and the seals would have been 
differentiated and associated with individual offices or other institutions was possibly the way specific 
symbols were embedded within the composition of image. 
 
3.5. ‘Excavations at Politiko Kokkinorotsos. A Chalcolithic hunting station in Cyprus’ 

Jennifer M. Webb, David Frankel, Paul Croft and Carole McCartney 
Proceedings of the Prehistoric Society 75 (2009): 189-237. 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Recent excavations at a small Chalcolithic site in central Cyprus show that it was occupied about 2880-
2670 cal BC. Fallow deer form the major component of the substantial faunal sample: both these and 
other animals were hunted. The chipped stone, too, fits with a model of intensive meat exploitation. The 
lack of formal architecture supports the general model of a seasonally or intermittently used hunters’ 
village. Plant remains and a limited array of ground stone tools, however, indicate that domesticated 
plants were processed and consumed, although probably not harvested at the site, while large quantities 
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of pottery also show a wider range of activities. These data and observations can be explained by several 
models, which emphasise either broad processes and historical developments or more local patterns of 
varied site-types and activities in different parts of the island or in different ecological zones, providing an 
important insight into the diversity and complexity of cultural systems in the early 3rd millennium BC. 
 
 

4 .  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 
 
4.1. Nikos Efstratiou, 2010. Online review of A. 

Sampson, The Cave of the Cyclops: Mesolithic 
and Neolithic Networks in the Northern 
Aegean, Greece, vol. I. (Philadelphia 2007), 
AJA 114, No. 1 (January).  

 
Πατήστε εδώ 

 
4.2. Barbara J. Hayden, 2010. Online review of K. 

Nowicki, Monastiraki Katalimata, Excavation 
of a Cretan Refuge Site (Philadelphia 2008), 
AJA 114, No. 1 (January). 

 
Πατήστε εδώ 

 
4.3. Nanno Marinatos, 2010. Online review of R. J. 

Cromarty, Burning Bulls, Broken Bones: 
Sacrificial Ritual in the Context of Palace 
Period Minoan Religion (Archaeopress 2008), 
AJA 114, No. 1 (January). 

 
Πατήστε εδώ 

 
4.4. David K. Pettigrew, 2010. Online review of J. 

Bintliff, P. Howard and A. Snodgrass, Testing 
the Hinterland: The Work of the Boeotia 

Survey (1989-1991) in the Southern 
Approaches to the City of Thespiai (Cambridge 
2007), AJA 114, No. 1 (January). 

 
Πατήστε εδώ 

 
4.5. Deborah Harlan, 2010. Online review of L. P. 

Gunning, The British Consular Service in the 
Aegean and the Collection of Antiquities for 
the British Museum (Farnham 2009), AJA 114, 
No. 1 (January). 

 
Πατήστε εδώ 

 
4.6. Gerald Cadogan, 2009. Review of L. P. 

Gunning, The British Consular Service in the 
Aegean and the Collection of Antiquities for 
the British Museum (Farnham 2009), The 
Anglo-Hellenic Review 40 (2009): 29-30. 

 
4.7. Stella Katsarou-Tzaveleki, 2009. ‘Building and 

applying “Insular Theory”: Review of Knapp’s 
Prehistoric and Protohistoric Cyprus, 2008’, 
Mediterraenean Archaeology & 
Archaeometry 9 (No. 1, 2009): 123-128. 

 
 

5. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
 
5.1. Schliemann, H., 1867. La Chine et le Japon 

au temps présent, Paris: Librairie central. 
 

Πατήστε εδώ 
 

5.2. Schliemann, H., 1875. Συνοπτική αφήγησις 
της γενομένης ανακαλύψεως του ομηρικού 
Ιλίου κατά τα έτη 1870, 1871, 1872 και 
1873, Αθήνησιν: Τυπογραφείο των 
Αδελφών Περρή 

. 
Πατήστε εδώ 
 

5.3. Schliemann, H., 1878. Mycenae. A Narrative 
of Researches and Discoveries at Mycenae 
and Tiryns, New York: Scribner, Armstrong 
& Company. 

 
Πατήστε εδώ 

 
5.4. Schliemann, H., 1878. Mykene. Bericht über 

meine Forschungen und Entdeckungen in 
Mykenae und Tiryns, Leipzig: F. A. 
Brockhaus. 

 
Πατήστε εδώ  
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6. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  
 
 
7.1. Theoretical Archaeology Group (TAG-US) 2010 - The Location of Theory 

Friday, April 30th to Sunday, May 2nd, 2010 (Brown University, Providence, RI)  
Deadline: 15 February.  

 
We are now accepting submissions of papers, 
performances, exhibits, or other forms of 
participation for ‘The Location of Theory’, the third 
annual meeting of the Theoretical Archaeological 
Group in North America, at Brown University, 
Providence, Rhode Island.  

We request that each proposal be submitted 
as a single electronic pdf document to 
tag2010@brown.edu , and include the name(s) and 
up-to-date contact information for the author(s) as 
well as an abstract (250 words maximum). If you 
are considering submitting an abstract, for a paper 
or other form of participation, please first check 

the list of our already accepted conference 
sessions (http://proteus.brown.edu/tag2010/7981). 
If you believe the subject of your contribution fits 
within one of these, please send your abstract 
directly to the session organizers. Otherwise, 
papers and abstracts not submitted for specific 
sessions may be grouped into new sessions, or 
forwarded to appropriate session organizers.   

The deadline for individual papers or other 
forms of participation is 15th February 2010. 
 
For more, click: 
http://proteus.brown.edu/tag2010 

 

SArPedon - the Sissi Archaeological 
Project 

 
 
The Sissi Archaeological Project (S.Ar.P.edon) is 
a collaboration of the French and Dutch 
speaking universities of Louvain/Leuven and 
operates in Greece under the auspices of the 
Belgian School of Athens (EBSA). This is 
perhaps the only pan-Belgian excavation 
abroad and the first time a site on Crete is 
excavated by the EBSA. 
 
 
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://sites.uclouvain.be/sarpedon/  
 

Minos. Revista de Filología Egea 
 
 
Το περιοδικό  Minos. Revista de Filología Egea 
ιδρύθηκε το 1951. Οι σημερινοί εκδότες του 
είναι ο JOSÉ LUIS MELENA, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο País Vasco, και ο THOMAS 
PALAIMA, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Austin 
(Texas).  

 
Μπορείτε τώρα να διαβάσετε και να 

κατεβάσετε όλα τα άρθρα από το 1951 μέχρι 
το 1990. 
 
Για τον ιστότοπο πατήστε εδώ 
 
Για τα άρθρα πατήστε εδώ 
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7.2. Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: 15 Φεβρουαρίου.  
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η 

ετήσια 23η Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο 
στη Μακεδονία και στη Θράκη θα 
πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 11 Μαρτίου ως 
το Σάββατο 13 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα 
τελετών του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής 
Σχολής Α.Π.Θ. 

Η οργάνωση της φετινής εικοστής τρίτης 
Συνάντησης γίνεται και πάλι σε συνεργασία των 
Εφορειών Αρχαιοτήτων της Μακεδονίας και της 
Θράκης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.  

Παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής 
να αποσταλούν γραπτά ή ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, Μ. Ανδρόνικου 6, TK 54621, 
υπόψη Π. Αδάμ Βελένη, (fax 2310/861306, 
pveleni@culture.gr) το αργότερο ως τις 15 
Φεβρουαρίου 2010, ώστε να καταρτιστεί και να 
αποσταλεί εγκαίρως το πρόγραμμα. 

Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης είναι 
αυστηρά 15 λεπτά. 

Κύριος στόχος της Συνάντησης 
εξακολουθεί να παραμένει η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του ανασκαφικού-ερευνητικού 
έργου της χρονιάς. Είναι αυτονόητο ότι τα θέματα 
θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, 
ενώ για τις συνεχιζόμενες ανασκαφές ή άλλα έργα 
(αναστηλωτικά, αρχαιομετρικά, συντήρησης, 
ερευνητικά προγράμματα, κλπ) καλό θα ήταν να 
παρουσιάζονται συνοπτικά αποτελέσματα δύο-
τριών ετών μαζί.  

Υπενθυμίζουμε ότι ο κάθε ερευνητής έχει 
δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής και το πολύ και 
μίας δεύτερης σε συνεργασία.  

Η επιτροπή επιφυλάσσεται να μην 
αποδεχθεί συμμετοχές αν δεν εμπίπτουν στο 
παραπάνω πλαίσιο. 
 
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς 
Δημήτριος Παντερμαλής Καθηγητής Αρχαιολογίας  
Πολυξένη Αδάμ Βελένη Προϊσταμένη Α. Μ. Θ. 
Μιχάλης Τιβέριος Καθηγητής Αρχαιολογίας  
Μαρία Λιλιμπάκη Ακαμάτη Προϊσταμένη ΙΖ΄ΕΠΚΑ 
Στέλιος Ανδρέου Καθηγητής Αρχαιολογίας  
Λίλιαν Αχειλαρά Προϊσταμένη ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ    
 
Τηλ. 2310 830 538, fax 2310 861 306.  
Εmail: pveleni@culture.gr  

 
8. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  – ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
 
8.1. TYTUS SUMMER RESIDENCY PROGRAM - UNIVERSITY OF CINCINNATI - Department of Classics 

Application Deadline: 15 February. 
 
The University of Cincinnati Classics Department is 
pleased to announce the Margo Tytus Summer 
Residency Program. Summer Residents, in the 
fields of philology, history and archaeology will 
come to Cincinnati for a minimum of one month 
and a maximum of three during the summer. 
Applicants must have the Ph.D. in hand at the time 
of application. Apart from residence in Cincinnati 
during term, the only obligation of Summer 
Residents is to pursue their own research. They 

will receive free university housing. They will also 
receive office space and enjoy the use of the 
University of Cincinnati and Hebrew Union College 
Libraries. 
 
A description of the Tytus Summer Residency 
Program and an application form is available 
online at:  http://classics.uc.edu/index.php/tytus 
 
Questions can be directed to: 
program.coordinator@classics.uc.edu 
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8.2. Experimental Archaeology Field School in Cyprus  
University of Manchester, University of Edinburgh and Lemba Archaeological Research Centre, 
Cyprus 
29th March-16 April 2010 & 
1st-30th July 2010 
 
Applications are invited from archaeology 

students, and others, interested in participating in 
an experimental archaeology field school to run 
during UK spring and summer breaks 2010.  The 
goal of the project is to reconstruct a Late 
Chalcolithic (c. 2,800 BC) roundhouse at the 
archaeological site of Kissonerga-Mopshilia, one of 
the largest and most important Chalcolithic sites 
on the island. The village of Kissonerga is 
extremely rich in archaeological remains and other 
nearby sites include some of the earliest Neolithic 
wells in the world and a Bronze Age settlement at 
Kissonerga-Skalia.  

The experimental field school forms part of a 
larger ongoing project to integrate all of the sites 
into a long-term narrative in order to raise 
awareness of cultural heritage issues and to 
engage non-specialists with prehistoric remains. 
The field school will be run as a joint project 
between Archaeology at the University of 
Manchester and the University of Edinburgh, 
under the supervision of Dr Paul Croft, also 
responsible for the reconstructions at the Lemba 
Experimental Village. Participants will be taught 
and apply experimental archaeological building 
techniques and receive a series of site tours and 
lectures on Cypriot archaeology and material 
culture by Paul Croft and Lindy Crewe. 
Accommodation will be at the Lemba 

Archaeological Research Centre, located 4km 
north of Paphos in the village adjacent to 
Kissonerga. 

Minimum participation time is two weeks. 
The total charge of £240 covers the two-week 
course fee, on-site picnic lunches, accommodation 
and excursions and lectures that form part of the 
course. Participants wishing to stay for the entire 
three-week spring period or the four-week 
summer period of the field school may pay an 
additional £120 per week. A non-refundable 
deposit of £200 is required upon acceptance to 
secure your place and the balance may be paid on 
arrival in Cyprus. Travel to and from Cyprus, and 
food, are not included. For food and personal 
expenses participants are advised to allow not less 
than £70 per week. 

Prospective applicants are advised that spring 
weather in Cyprus is pleasant but may be 
unpredictable, with temperatures between 15-
25°C. Evenings will be cooler so a mixture of 
wet/dry, warm/cool weather clothing is advised. 
Summer temperatures may reach 38°C and 
conditions are humid. 

Please email Dr Lindy Crewe, Archaeology, 
University of Manchester, for further details and 
an application form:  
 
Lindy.crewe@manchester.ac.uk

 
 
 
8.3. AHRC - Block Grant Studentships 2010  

Deadline: 14 May 2010 (for archaeology). 
 
The University of Bristol has been awarded 15 
studentships under the AHRC Block Grant    

scheme for applicants beginning postgraduate 
programmes in October 2010. 

 
For more information: http://www.bristol.ac.uk/ 
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8.4. Michael Ventris Memorial Award for Mycenaean Studies  
Deadline: 23 February 2010. 

 
The Michael Ventris Memorial Fund was founded 
in 1957 in appreciation of his contribution to the 
fields of Mycenaean civilization and architecture. 
The Trustees of the Fund offer an annual award of 
up to £2,000 to a junior scholar for research into 
Mycenaean studies or kindred subjects: (1) Linear 
B and other Bronze Age scripts of the Aegean and 
Cyprus, and their historical and cultural 
connections and (2) all other aspects of the Bronze 
Age of the Aegean and Cyprus. It is intended that 
the Award should support a specific project, which 
may be part of a continuing programme of post-
doctoral research.  
The Award is open to applicants from all countries 
who have completed their doctorate within the 
past eight years. Applications are also accepted 
from postgraduate students who are about to 
complete their doctorate, but the Award is not 
intended to fund doctoral research per se. 
Applications must reach the Deputy Director, 
Institute of Classical Studies, Senate House, Malet 
Street, London WC1E 7HU not later than 23 
February 2010. Applicants should give particulars 
of their age, qualifications, academic record, and 
should outline the work they intend to pursue in 
the event of the Award being made to them, 

including projected costs. Applications should not 
exceed 6 single-sided pages (A4). They may be 
submitted either as hard copy or by email (the 
attachment to be compatible with Word 2003).  
Applicants must also supply the names and 
addresses of two referees, and, at the same time, 
ask the referees to write independently in support 
of their application.  
The Award will be made by an Advisory 
Committee appointed by the Institute of Classical 
Studies. Payment will be in one single sum in April 
of each year. The Committee reserves the right to 
make no Award in any given year or to invite a 
scholar to hold the Award in a particular year. If 
sufficient money is available, the Committee may 
from time to time make small grants from the 
Fund. 
The successful candidate will be required to 
submit a written report to the Advisory Committee 
on the work that the Award has enabled him or 
her to complete. He or she may be invited to make 
a public presentation of the results at the Institute 
of Classical Studies. 
 
For further information please contact 
admin.icls@sas.ac.uk 

  
  
 
8.5. Stavros S. Niarchos Scholars’ Fund 

The deadline for receipt of applications and both references is Friday 19 March 2010. 
 
The Centre for Hellenic Studies, King’s College 
London and the Stavros S. Niarchos Foundation 
are pleased to announce the establishment in June 
2009 of the Stavros S. Niarchos Scholars’ Fund in 
support of doctoral research on any aspect of 
Hellenic Studies, carried out in either the 
Department of Classics or the Department of 
Byzantine and Modern Greek Studies. One 
scholarship is offered to a student beginning a 
programme of study leading to the PhD in 
September 2010, and one to a student beginning 
in September 2011. 

The scholarship is to the value of £30,000 per year 
for a maximum of three years. It may not be held 
concurrently with any other award. 
Preference will be given to Greek students, 
although non-Greek students are also eligible. 
The funds are intended to be used for any of the 
following purposes, up to the full annual amount 
of the scholarship: 
• Tuition fees for a research degree (PhD) at 

either Home/EU or Overseas rate 
• London living allowance 
• Field research, travel to international libraries, 

participation on archaeological excavations 
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• Travel within London 
• Book allowance 
• Conference attendance (travel, 

accommodation, registration fees) 
A recipient of a scholarship from the Stavros S 
Niarchos Scholars’ fund must agree to work with 
the King’s College London Development Office to 
produce a short annual report on his/her research 
activities for the Stavros S Niarchos Foundation. 
This report will also account for the full annual 

expenditure of the scholarship, and hence, will 
require some financial record keeping on the part 
of the scholarship holder.  
 
For more, click: http://www.kcl.ac.uk/ 
 
Press also the following files:  
Guidelines (doc, 36 KB)  
Application form (doc, 50 KB)  

 
 
 
8.6. Séminaire d’EfA: Les civilisations du Néolithique (ca. 7000-4000 av. J.-C.) dans le monde égéen 
Pascal DARCQUE, directeur de recherche au CNRS (Archéologies et Sciences de l’Antiquité, Nanterre), Zoï 
TSIRTSONI, chargé de recherche au CNRS (Archéologie et Archéométrie, Lyon). Avec l’intervention de 
Rozalia CHRISTIDOU et Dimitra MALAMIDOU. 
Dikili-Tash, 14 - 24 avril 2010  
Date limite pour l’envoi des candidatures : Vendredi 12 février.  
 
Entre 7000 av. J.-C. et 4000 av. J.-C., le monde 
égéen, comme l’ensemble de l’Europe du Sud-Est, 
est occupé par des populations sédentaires qui 
habitent des villages de dimensions en général 
modestes et qui vivent principalement de 
l’agriculture et de l’élevage. Ces populations 
maîtrisent parfaitement les techniques du 
polissage et de la taille de la pierre, elles savent 
aussi fabriquer de la poterie. On définit le 
Néolithique par cet ensemble de traits, mais aussi 
en opposition d’une part avec la situation 
précédente — les sociétés des chasseurs-cueilleurs 
du Paléolithique et du Mésolithique — et d’autre 
part avec la période suivante, que l'on appelle 
l’âge du Bronze. 
 
L’objectif du séminaire est de présenter ces 
civilisations du Néolithique dans le monde égéen 
en prenant appui sur la très riche documentation 
mise au jour en Grèce du Nord, en particulier à 
Dikili Tash.  
 
 
Programme détaillé 
 
 
 
 

Mercredi 14 avril: Arrivée à Krinidès, installation.  
Jeudi 15 avril: Introduction au séminaire. Visite du 

site de Dikili Tash. La néolithisation et le 
Néolithique Ancien. 

Vendredi 16 avril: Le Néolithique Moyen et le 
début du Néolithique Récent. Les méthodes 
de fouille des tells égéens et balkaniques. 

Samedi 17 avril: Visite du Musée de Kavala. La fin 
du Néolithique Récent. Les méthodes d’étude 
et les bases de données. 

Dimanche 18 avril: Visite du musée de 
Thessalonique. Temps libre. 

Lundi 19 avril: L’habitat et l’architecture. Les 
structures de cuisson et de stockage.  

Mardi 20 avril: Visite de Sitagri, du musée de 
Drama et du site d’Arkadikos. La parure et les 
figurines. 

Mercredi 21 avril: L’outillage en os : intervention 
de Rozalia Christidou. La céramique. 

Jeudi 22 avril: Visite du musée de Thasos, des sites 
de Liménaria, Kastri, et Skala Sotiros. Les 
méthodes de datation. 

Vendredi 23 avril: La céramique. Travaux 
pratiques. 

Samedi 24 avril: Correction des travaux pratiques 
et bilan. Départ. 
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8.7. Διαδικασία Προκήρυξης Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού – ΥΠ.ΠΟ. 
 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας προκήρυξης πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού, σύμφωνα με τις 
πρόσφατες εγκυκλίους, οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να 
κατεβάσουν τα παρακάτω έγγραφα: 
 
1. Πρότυπο προκήρυξης πρόσληψης ωρομίσθιου 
προσωπικού  
2. Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου για 
πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, 
ορισμένου χρόνου, κατ’άρθρο 21 του Ν. 2190/94 
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και 
συμπλήρωση του. 
3. Κατάλογος με απαιτούμενα δικαιολογητικά 
υποψηφίων  
4. Υπεύθυνη δήλωση 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά Αρχεία: 
 

  Πρότυπο προκήρυξης  
  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου  
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφίων 
  Υπεύθυνη δήλωση 
  N. 3812/2009 (ΦΕΚ A 234/28 Δεκεμβρίου 

2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων 
στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» 
(νομοθεσία για τον υπολογισμό μορίων) 
 

  N. 2190/1994 (ΦΕΚ A 28/3 Μαρτίου 1994) 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 
(νομοθεσία για τον υπολογισμό μορίων) 
 

Χρονικά Πλαίσια: Έναρξη: 25/1/2010    
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=35333 

 
 
ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να δείτε και το προηγούμενό μας ενημερωτικό δελτίο, καθώς πολλές 
ανακοινώσεις δεν έχουν λήξει ακόμα. 
 
Για το προηγούμενο δελτίο (No. 5: 15-31 Ιανουαρίου) πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και δείτε τις 
σελίδες 15-16: 
http://www.aegeussociety.org/pdf/january/NACP5_15Jan10_GR.pdf 
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9. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tο «μακιγιάζ» του Nεάντερταλ  
 
Kοχύλια 50.000 ετών διαπιστώθηκε ότι 
χρησίμευαν για την παρασκευή ενός είδους 
βαφής. Πολλά από τα όστρακα βρέθηκαν 
σκαλισμένα και ίσως χρησιμοποιούνταν ως 
κοσμήματα  
 
Διαβάστε τα σχετικά άρθρα: 
http://www.ethnos.gr/ 
http://news.bbc.co.uk 
 

Mαρτυρίες 3.200 ετών στον βυθό  

Πολύτιμες μαρτυρίες για μία ιδιαίτερα κρίσιμη 
περίοδο της προϊστορίας στο Aιγαίο φέρνει στο 
φως ένα σημαντικότατο ναυάγιο 3.200 ετών που 
ερευνάται από το Iνστιτούτο Eνάλιων 
Aρχαιολογικών Eρευνών (I. EN. A. E.) στη νησίδα 
Mόδι, νότια του Πόρου.  
 
Διαβάστε το άρθρο: http://www.ethnos.gr/ 
 
Για τον ιστότοπο της I. EN. A. E. πατήστε:  
http://www.ienae.gr/e107EN/index.php 
 

 
Άρθρο για την έρευνα του Μηνά 
Τσικριτσή πάνω στη Γραμμική Α 
Από τον Παναγιώτη Γεωργούδη  
 
Διαβάστε το άρθρο: http://www.enet.gr/ 
 
 
 

     
 

Σειρά μαθημάτων: Αρχαιολογία, 
Περιβάλλον και Πολίτης 
 
Η σχέση των αρχαιολογικών χώρων με το 
φυσικό περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο της 
σειράς μαθημάτων που διοργανώνουν από 
κοινού το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η 
Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.ellet.gr/ 

 
Για το πρόγραμμα: 
http://www.ellet.gr/sites 
 

Ο Αιγεύς σε νέες περιπέτειες 
 
Στο τελευταίο τεύχος του Δεκεμβρίου 2009, το 
περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες αναφέρεται 
στον Αιγέα (βλ. σελ. 117).  
 
Ευχαριστούμε! 
 
Δείτε επίσης και το σχετικό άρθρο στον 
ιστότοπο του περιοδικού: 
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?arti
d=5706 
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Ancient hominids may have been 
seafarers 
By Bruce Bower  
 
Hand axes excavated on Crete suggest hominids 
made sea crossings to go ‘out of Africa’. 
 
Διαβάστε το άρθρο:  
http://www.sciencenews.org/ 
 
 

‘Οι πρώτοι Κρητικοί ήρθαν από 
Λιβύη’  
 
Οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης δεν ήρθαν από 
τις Κυκλάδες, όπως όλοι πίστευαν μέχρι τώρα, 
ούτε έφτασαν πριν από λίγες χιλιάδες χρόνια. 
Μάλιστα, μπορεί να μην ανήκαν, καν, στην 
κατηγορία του Χόμο Σάπιενς.  
 
Διαβάστε το άρθρο: http://www.ethnos.gr/ 
 
και το αγγλικό: 
http://www.timesonline.co.uk/ 
 
Διαβάστε και το πρόσφατο άρθρο της Κατ. 
Κόπακα και του Χρ. Ματζάνα για παλαιολιθικά 
ευρήματα στη Γαύδο: 
http://antiquity.ac.uk/antiquityNew/projgall/kop
aka321/ 
 

‘Tracking Down the Road. From 
GPS to Archaeological Map for 
Less Than 500 Euros.’  
By Sabine Beckmann  
 
Poster presented at the International 
Conference of the Hellenic Ministry of Culture on 
"Digital Heritage in the new knowledge 
environment: shared spaces & open paths to 
cultural content" in 2008. 
 
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  
http://www.scribd.com/ 
 
 
 
 
 

       
 

Πρώτη εκτίμηση για τον 
ανθρώπινο πληθυσμό πριν 1,2 
εκατ. χρόνια: Μόλις 55.000 
άτομα 
 
Μελετώντας τη σύνθεση του γονιδιώματος του 
σύγχρονου ανθρώπου, αμερικανοί γενετιστές 
υπολόγισαν, για πρώτη φορά με τόση ακρίβεια, 
το συνολικό ανθρώπινο πληθυσμό πριν 1,2 
εκατ. χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, 
ήσαν 18.000 «ενεργά» άτομα (δηλαδή σε ηλικία 
αναπαραγωγής), ενώ ο συνολικός αριθμός τους 
ήταν περίπου τριπλάσιος (55.000 άνθρωποι). 
 
Διαβάστε τα σχετικά άρθρα: 
http://www.tovima.gr/ 
http://www.in.gr/news/ 
 
και το αγγλικό: 
http://www.nytimes.com/ 
 
 

Προϊστορική βάρκα στον βυθό 

Το πρώτο ξύλινο προϊστορικό πλοιάριο στα 
Βαλκάνια ανακαλύφθηκε στις όχθες της 
Μεγάλης Πρέσπας, επιβεβαιώνοντας ακόμη μία 
φορά ότι η περιοχή των λιμνών των Πρεσπών 
κρύβει πολλά και ενδιαφέροντα ευρήματα που, 
όταν έλθουν στο φως, θα εμπλουτίσουν τον 
αρχαιολογικό χάρτη της περιοχής με επιπλέον 
προϊστορικά μνημεία. 
 
Διαβάστε το άρθρο: http://www.ethnos.gr/ 
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10.  
Επιστημονικό Εργαστήριο  

«Warfare in the Bronze Age Aegean»  
Αθήνα, 12-13 Δεκεμβρίου 2009  

Μια αποτίμηση  
  
 
Το διεθνές επιστημονικό εργαστήριο “Bronze Age 
Aegean Warfare” πραγματοποιήθηκε στις 12-13 
Δεκεμβρίου 2009 στην Αθήνα. Η συνάντηση 
τέθηκε υπό την αιγίδα του Τομέα Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης, του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Όταν αποφασίσαμε να οργανώσουμε αυτό 
το επιστημονικό εργαστήριο δεν περιμέναμε 
φυσικά να εξαντλήσουμε ένα θέμα τόσο ευρύ και 
σύνθετο, όπως είναι ο πόλεμος στο Αιγαίο της 
Εποχής του Χαλκού. Ελπίζαμε όμως, και 
πιστεύουμε πως το κατορθώσαμε, να 
καταδείξουμε πόσο εκτεταμένη και εμβριθής 
έρευνα έχει πραγματοποιηθεί στο θέμα αυτό τα 
τελευταία χρόνια, με αφορμή τη συμπλήρωση 
δέκα ετών από την έκδοση των πρακτικών του 
συνεδρίου Polemos στη Λιέγη (Liège), που 
αποτέλεσε το ερέθισμα για μια νέα γενιά 
ερευνητών. Πρόθεση μας ήταν να υιοθετήσουμε 
μια κατά το δυνατόν «ολιστική» προσέγγιση, γι’ 
αυτό και οι ανακοινώσεις επιλέχθηκαν, ώστε να 
καλύψουν ποικίλα πεδία, όπως οχυρωματική, 
εικονογραφία, ταφικές πρακτικές και σκελετικά 
κατάλοιπα, Γραμμική Β, τεχνολογία.  

Οι οχυρώσεις παραμένουν πεδίο 
αντιπαράθεσης, ιδίως στην Κρήτη, καθώς, όπως 
κατάδειξε η S. Beckmann ακόμη προσπαθούμε να 
καταλήξουμε σε κάποια κριτήρια προσδιορισμού 
του οχυρωματικού ή όχι χαρακτήρα μιας 
εγκατάστασης. Από την άλλη πλευρά, ο Δρ. T. 
Alusik επισήμανε εύστοχα την πιθανότητα 
εφαρμογής άλλων αμυντικών στρατηγικών, όπως 
οδών διαφυγής, που αφήνουν λίγα αρχαιολογικά 
ανιχνεύσιμα στοιχεία. Η περίπτωση των 
κυκλαδικών οχυρώσεων, που εξετάστηκε από τον 
Β. Σαμαρά, αποτελεί παράδειγμα του πώς θα 
πρέπει να απαλλαγούμε από παλαιότερες 
προσεγγίσεις, που επικαλούνταν εξωτερικές 
αρχιτεκτονικές επιδράσεις και να εστιάσουμε 

αντίθετα στις πρακτικές αναγκαιότητες, που 
διαμόρφωσαν σταδιακά τοπικές παραδόσεις. 

Η εικονογραφία αποτελεί από μόνη της ένα 
«πεδίο μάχης». Ο Δρ C. Vohnhoff έθιξε ζητήματα 
συνέχειας εικονογραφικών μοτίβων από την 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού ως την Πρώιμη Εποχή 
του Σιδήρου̇ τέτοια ερωτήματα καθιστούν 
αναγκαία την επεξεργασία και διασάφηση της 
μεθοδολογίας μας, όπως σημείωσε ο Δρ Α. 
Παπαδόπουλος. Προς αυτή την κατεύθυνση, μια 
«διαθεματική» προσέγγιση, όπως αυτή του S. 
O’Brien, αξιοποιώντας ανατολικά εικονογραφικά 
παράλληλα και δεδομένα της Γραμμικής Β, 
αποτελεί αξιομίμητη προσπάθεια. 

Οι ταφικές πρακτικές παραμένουν δημο-
φιλές πεδίο έρευνας, προσφέροντας σημαντικές 
δυνατότητες για την διερεύνηση θεμάτων 
σχετικών με την κοινωνική θέση και ταυτότητα. 
Ζητήματα εθνοτικής ταυτότητας των πολεμιστών 
εκτός ηπειρωτικής Ελλάδας, τόσο στην ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙ Α1 
Κνωσό (Δρ L. Alberti) όσο και στα ΥΕ ΙΙΙ Α-Β 
Δωδεκάνησα (Δρ Μ. Γεωργιάδης), παραμένουν 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Παράλληλα, 
καταδείχθηκε πόσο διαφορετικές μορφές 
μπορούσε να πάρει η επίδειξη της ταυτότητας του 
«πολεμιστή», μέσα στο χρόνο και το χώρο, από τις 
πρώιμες (ΜΕ/ΥΕ Ι) ταφές με όπλα εκτός των 
Μυκηνών (Κ. Γρηγορόπουλος) ως τις ΥΕ ΙΙΙ Γ ταφές 
της ΒΔ Πελοποννήσου (Δρ Θ. Γιαννόπουλος). 

Η εξέταση τεχνολογικών ζητημάτων 
κατέστησε εμφανή τον πρωταγωνιστικό ρόλο της 
Κρήτης στις εξελίξεις, ήδη από την Προανακτορική 
εποχή, όταν χάλκινα εγχειρίδια χρησιμο-
ποιήθηκαν εκτενώς για πρώτη φορά (Δρ Θ. 
Τσέλιος), μέχρι και τη Νεοανακτορική εποχή, όταν 
διαμορφώθηκε μια πιο εκλεπτυσμένη τεχνική 
μάχης και ένα σχετικό ήθος που διαδόθηκαν στη 
συνέχεια στην ηπειρωτική Ελλάδα (Δρ B. Molloy – 
αναγνώστηκε από τον Δρ Α. Παπαδόπουλο). 
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Η ανάδειξη ανακτορικών κρατών στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα κατά την ΥΕ ΙΙΙ Α-Β είχε δραματικές 
συνέπειες, όχι μόνο ως προς τις πρακτικές 
δυνατότητες διεξαγωγής του πολέμου που πλέον 
έφτασαν σε ανώτερο επίπεδο, όπως επισήμανε ο 
Δρ R. Schon, αλλά και στο φυσικό περιβάλλον 
καθώς η κεντρική εξουσία προσπάθησε να 
διατρανώσει τη στρατιωτική της ισχύ (K. Harrell).  

Τέλος, η βιοαρχαιολογία αποτελεί 
συναρπαστικό και πολλά υποσχόμενο πεδίο. Δύο 
περιπτώσεις που εξετάστηκαν εδώ, ο ταφικός 
κύκλος Α των Μυκηνών (Δρ Α. Ναυπλιώτη) και οι 
«ταφές πολεμιστών» της Αρχαίας Αγοράς (Καθ. S. 
K. Smith και Καθ. M. Liston - αναγνώστηκε από την 
Δρ S. Fox), κατέδειξαν τις εξαιρετικές δυνατότητες 
(αλλά και τους περιορισμούς) της επιστημονικής 
έρευνας.  

 
Ευχαριστίες 

Οφείλουμε ευχαριστίες προς τις πρυτανικές 
αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών για την 
παραχώρηση του αμφιθεάτρου «Ιωάννης 
Δρακόπουλος» στο κεντρικό κτίριο, παρά το 
έκρυθμο κλίμα εκείνων των ημερών˙ η συμβολή 
της Καθηγήτριας Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα σε 
όλη τη διάρκεια των συνεννοήσεων υπήρξε 
καίρια.  

Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του 
εργαστηρίου στάθηκαν δίπλα μας σε διάφορες 
φάσεις της οργάνωσης με πολύτιμες συμβουλές 
(με αλφαβητική σειρά): Καθ. F. Blakolmer 
(Πανεπιστήμιο Βιέννης), Επίκ. Καθ. Α. 
Βλαχόπουλος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Δρ. I. 
Kilian (Mainz), Καθ. C. Mee (Πανεπιστήμιο 
Liverpool) και Καθ. Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών). Επίσης θερμές 
ευχαριστίες οφείλουμε στο Ίδρυμα Ι. Φ. 
Κωστοπούλου και στο Institute of Aegean 
Prehistory για την ευγενική τους υποστήριξη, και 
μάλιστα σε εποχές οικονομικής ύφεσης. Ιδιαίτερη 
τιμή για μας υπήρξε η θετική ανταπόκριση του 

Ακαδημαϊκού-Καθηγητή Σ. Ιακωβίδη να 
πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του 
εργαστηρίου, με θέμα τη δυτική πρόσβαση στη 
μυκηναϊκή ακρόπολη των Αθηνών.  

Ευχαριστούμε θερμά την Καθ. Ν. 
Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, τον Επίκ. Καθ. Α. 
Βλαχόπουλο και την Καθ. Ε. Μαντζουράνη 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών), οι οποίοι προήδρευσαν  
σε συνεδρίες του εργαστηρίου. 

Ευχαριστούμε, επίσης, την σχεδιάστρια 
Μαριλού Προκοπίου, που ήταν υπεύθυνη για τις 
προσκλήσεις, τα φυλλάδια και τις αφίσες, καθώς 
και τον Δρ Barry Molloy (University College 
Dublin), που μας παραχώρησε χώρο στην 
ιστοσελίδα του www.combat-archaeology.org, 
όπου κάποιος μπορεί να βρει το πρόγραμμα του 
εργαστηρίου και άλλα σχετικά. 

Τέλος, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς 
τους ομιλητές που δέχθηκαν την πρόσκληση να 
συμμετάσχουν στο εργαστήριο μας και να 
μοιραστούν μαζί μας την εξειδικευμένη γνώση 
τους πάνω σε διάφορα πεδία. 

Για όλα αυτά καθώς και για την συζήτηση και 
τις διαφωνίες που προέκυψαν είμαστε 
ευγνώμονες σε όλους τους συμμετέχοντες. 
Ευχαριστούμε για την παρουσία τους όλους 
όσους παρακολούθησαν τις εργασίες αυτού του 
διημέρου ˙ η συμμετοχή τους ξεπέρασε τις 
προσδοκίες μας και απέδειξε πως ένα θέμα τόσο 
εξειδικευμένο, όσο ο πόλεμος στο Αιγαίο της 
Εποχής του Χαλκού μπορεί παρόλα αυτά να 
κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ευελπιστούμε ότι η 
έκδοση των πρακτικών του εργαστηρίου σε 
εύλογο χρονικό διάστημα θα αποτελέσει 
ερέθισμα για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον.  

 
Δρ Άγγελος Παπαδόπουλος 
Ειδικός Ερευνητής (Πρόγραμμα Έγκωμης) 
Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου 
 
Κυριάκος Γρηγορόπουλος, υποψ. Δρ 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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11 .  ΔΩΡΕΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΥΠΩΝ  
 
 
Τα παρακάτω βιβλία δωρίστηκαν πρόσφατα στην Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 
 
Από τη Γεωργία Φλούδα: 
• Flouda, G., 2010. ‘Agency matters: Seal-users in 

Pylian administration’, Oxford Journal of 
Archaeology 29, 2010 (February): 57 – 88 [as 
pdf file]. 

 
Από τον Γιάννη Γαλανάκη: 
• Galanakis, Y., 2009: Review of C. Gere, Knossos 

and the Prophets of Modernism (Chicago 2009), 
The Art Newspaper XVIII, No. 208 (December 
2009): 44 [as pdf file]. 
 

Από τον Μηνά Τσικριτσή: 
• Τσικριτσής, M., 2004. Απαρχές Ολυμπιακών 

Αγώνων – Μινωικά αθλήματα, Ηράκλειο. 
• Τσικριτσής, M., 2008. Πλάτωνας – Κρήτη – 

Ατλαντίδα, Ηράκλειο. 
• Τσικριτσής, M., Κονσολάκη, E., Κανούτος, Δ., 

Σμυρνάκης, Z. και Μανιός, A., 2007. ‘Η ιατρική 
στην προϊστορική Ελλάδα. Θεραπείες – Βότανα 
– Ιατροί στην Εποχή του Χαλκού’, ΙΧΩΡ 
(Σεπτέμβριος), 6-43. 

 
 

Από την Στέλλα Ραυτοπούλου: 
• Το Μουσείον. Περιοδική έκδοση του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου 3 (2002-3), 4 (2004) 
& 5 (2005). 

• Dickinson, Ο., 1972. ‘Υστεροελλαδική ΙΙα και 
ΙΙβ: Μερικά στοιχεία από το Κοράκου’ (μεταφρ. 
από την Χαρίκλεια Γιαννακοπούλου), BSA: 103-
112. 

• Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 35-38 
(2002-2005). 

• Ανθρωπολογικά. Περιοδική Έκδοση Θεωρίας 
και Πρακτικής 1 (1980), 2 (1981), 3 (1982 – two 
copies), 6 (1984), 8 (1985). 

• Αρχαιολογία και Τέχνες 1  (Νοέμβριος 1981), 2 
(Φεβρουάριος 1982), 3 (Μάιος 1982), 4 
(Αύγουστος 1982), 5 (Νοέμβριος 1982), 6 
(Φεβρουάριος 1983), 7 (Μάιος 1983), 8 
(Αύγουστος 1983), 9 (Νοέμβριος 1983), 11 
(Μάιος 1984), 13 (Νοέμβριος 1984), 14 
(Φεβρουάριος 1985), 15 (Μάιος 1985), 16 
(Αύγουστος 1985), 18 (Φεβρουάριος 1986), 20 
(Αύγουστος 1986), 22 (Μάιος 1987), 23 
(Ιούνιος 1987), 65 (Δεκέμβριος 1997). 

 
 
 
Τους ευχαριστούμε θερμά. 
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Εάν γνωρίζετε άλλα νέα ή εκδηλώσεις (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή θέλετε να γνωστοποιήσετε κάποια πρόσφατη 
δημοσίευση σας, στείλτε μας ένα email για να τα συμπεριλάβουμε σε κάποια από τα επόμενα ενημερωτικά δελτία. 

 
Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας 

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

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

 

Με την ευγενική υποστήριξη 

 

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