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1) ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου (1 ανακοίνωση & 1 ημερίδα) 
 
Ελλάδα, Αθήνα, στις 19:00 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (4, Νεοφύτου Δούκα, τρίτος όροφος) 
Ιωάννα Τσιριγώτη - Δρακωτού, Διευθύντρια Β΄ ΕΠΚΑ 
‘Ειδήσεις για την Αττική από τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες της Β΄ ΕΠΚΑ’ 
  
Γερμανία, Χαϊδελβέργη 
Internationales Wissenschaftsforum in Heidelberg 
Ημερίδα: Minoan realities. Theory-based approaches to images and built spaces as 
indicators of Minoan social structures. 
 
Πρόγραμμα 

 Clairy Palyvou (Thessaloniki): ‘Wall-Painting and Architecture in the Aegean 
Bronze Age: Connections between Illusionary Space and Built Realities’. 

 Quentin Letesson (Louvain): ‘“Open day Gallery” or “Private Collections”: 
An Insight on Neopalatial Frescoes in their Spatial Context’. 

 Diamantis Panagiotopoulos (Heidelberg): ‘Aegean Imagery and the Syntax of 
Viewing’. 

 Fritz Blakolmer (Vienna): ‘Image and Architecture: Reflections of Mural 
Iconography in Seal Images and Other Art Forms of Minoan Crete’. 

 Ute Guenkel-Maschek (Heidelberg): ‘Spirals, Bulls and Sacred Landscapes. 
The Meaningful Appearance of Pictorial Objects within their Spatial and 
Social Contexts’. 

 Jan Driessen (Louvain): ‘Cherchez la Femme - Identifying Minoan Gender 
Relations in the Built Environment’. 

 
Δείτε το πρόγραμμα: http://www.klassische-archaeologie.uni-
hd.de/imperia/md/content/fakultaeten/phil/zaw/klarch/programm_workshop.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  Ute Guenkel-Maschek, uteguenkel@gmx.net. 
 
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, στις 15.30 
Αγγλία, Λονδίνο 
Senate House South Block G 22 / 26 
Mycenaean Seminar 
Anna Simandiraki-Grimshaw 
‘Bodyscapes in Minoan Crete’ 
 
19-21 Νοεμβρίου 
Αγγλία, Οξφόρδη 
POCA 2009 
 
The University of Oxford will be the host of the 9th Annual Meeting in Postgraduate 
Cypriot Archaeology (POCA 2009). The meeting aims to bring together graduate 
students and young scholars, from various institutions across the world, who are 
conducting research in archaeological, anthropological or historical aspects of the 
material culture of ancient Cyprus. The conference will provide an excellent 
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opportunity for postgraduates and young scholars to present their work, exchange 
ideas and interact with people who carry out research in Cypriot Archaeology. 
The event will take place at the Lecture Theatre of the Ioannou Centre for Research in 
Classical and Byzantine Studies.  
 
See map: http://www.communitywalk.com/oxford/uk/map/353102). 
 
The conference will open with a plenary lecture by Professor Edgar Peltenburg from 
the University of Edinburgh, entitled “Text meets material culture in Late Bronze Age 
Cyprus”.  
The keynote lecture will be presented at the Lecture Theatre of the Ioannou Centre 
for  Research in Classical and Byzantine studies at 5 pm on Thursday 19th November. 
A reception will follow Professor Peltenburg’s lecture at the Ioannou Centre’s 
Auditorium. Please RSVP if you wish to attend. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.arch.ox.ac.uk/conferences/articles/poca.html 
 
ή επικοινωνήστε με την Άρτεμη Γεωργίου: artemis.georgiou@merton.ox.ac.uk. 
 
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, στις 16.30 
Αγγλία, Λονδίνο 
Senate House South Block G 34 
Postgraduate Work-in-Progress 
Naomi Carless Unwin 
‘The “Kretan” Zeus in Karia’ 
 
20–21 Νοεμβρίου (για τα μέλη και φίλους με κλασικά ενδιαφέροντα) 
Ελλάδα, Αθήνα 
Γερμανική αρχαιολογική σχολή, Βιβλιοθήκη (Φειδίου 1) 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Griechische Grabbezirke klassischer Zeit - Normen und 
Regionalismen 
 
Δείτε το πρόγραμμα:  
http://www.arxaiologia.gr/assets/media/PDF/5928.pdf 
 
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, στις 16:30 
Αγγλία, Nottingham  
The University of Nottingham – Department of Archaeology, Departmental Research 
seminars, Seminar Room A58 
Καθ. Ελένη Ματζουράνη (Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
‘The Ceramic Neolithic of Cyprus: The case of Kantou-Kouphovounos settlement’ 

 
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, στις 19:00 
Ελλάδα, Αθήνα 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (4, Νεοφύτου Δούκα, τρίτος όροφος) 
Μαρίνα Πλάτωνος-Γιώτα, Αναπλ. Διευθύντρια Β΄ ΕΠΚΑ 
‘Ο αρχαίος δήμος των Αχαρνών και η εύρεση του θεάτρου’ 
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2) ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 

 

Thesprotia Expedition I. Towards a Regional History 
Björn Forsén (επιστημονική επιμέλεια) 
 
 
Πόλη και έτος: Helsinki 2009 
Εκδ. οίκος: Finnish Institute at Athens, PMFIA XV 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 276 σελ., ασπρόμαυρες 

εικόνες, χάρτες, 25x17,5 εκ. 
ISBN: 978-952-67211-0-1 
Τιμή: 31 Ευρώ 
 
 

 
Περίληψη (στα αγγλικά): 
This volume originates in the Thesprotian colloquium that was organised in June 2006 
in Athens by the Finnish Institute at Athens and the 8th Ephorate for Prehistoric and 
Classical Antiquities. As several ofthe papers given at the colloquium already have 
been published elsewhere, this volume includes less than half of the original papers. 
Instead new chapters written by members of the Thesprotia Expedition or by other 
colleagues working in the region have been added. The aim has been to produce a 
book that will give a general picture of some of the newest results concerning the past 
of Thesprotia in northwestern Greece, with a special emphasis given to the results of 
the first three years of the Thesprotia Expedition. The Thesprotia Expedition took 
place with permission of the Greek Archaeological Service and the Institute for 
Geological and Mineral Research (IGME). The archaeological field work was 
conducted under the auspices ofthe Finnish Institute at Athens and under supervision 
of the 32nd (formerly 8th) Ephorate for Prehistoric and Classical Antiquities in 
Igoumenitsa and the 8th Ephorate for Byzantine Antiquities in Ioannina.  
 

Περιεχόμενα: 

Preface  

Björn Forsén, ‘An interdisciplinary Odyssey into the Past’. 

Evangelos Tourloukis and Ourania Palli, ‘The first Mesolithic dite of Thesprotia’. 

Antonia Tzortzatou and Lila Fatsiou, ‘New Early Iron Age and Archaic sites in 
Thesprotia’. 

Jeannette Forsén, ‘The ‘Dark Age’ in the Kokytos Valley – Not so dark after 
all’. 

Mika Lavento and Maria Lahtinen, ‘Geo-archaeological investigations at 
Mavromandilia of Prodromi’. 

Irini Svana, ‘The Rural Sanctuary at Kyra Panagia’. 

Peter Funke, ‘Concilio Epirotarum habitato – Überlegungen zum Problem von 
Polyzentrismus und Zentralorten im antiken Epirus’. 

Γιάννης Πίκουλας, ‘Aναζητώντας αμαξιτούς οδούς στη Θεσπρωτία’. 

Mikko Suha, ‘The fortification walls of Agios Donatos’. 

Esko Tikkala, The frieze-epistyle blocks of Agios Donatos΄’. 
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Markku Niskanen, ‘A shift in animal species used for food from the Early Iron Age to 
the Roman Period’. 

Janne P. Ikäheimo, ‘Stamped terra sigillata from Agios Donatos’. 

William Bowden, ‘Thesprotia in the context of Roman and Late Antique 
Epirus’. 

Erkki Sironen, ‘Some notes on inscriptions of Roman date from Thesprotia’. 

Νίκη Βασιλικού, ‘Παλαιοχριστιανική βασιλική στην Κρυσταλλοπηγή Παραμυθιάς’. 

Asterios Aidonis and Anestis Emmanouil, ‘The people of Doliani: An approach 
to the paleodemography of the Late Byzantine cemetery’. 

Mika Hakkarainen, ‘Venetian presence in Thesprotia’. 

Timo Sironen, ‘An Ottoman sepulchral stele from Paramythia’. 

Evangelia Balta, Fehmi Yilmaz and Filiz Yaşar, ‘Tsamouria – Nineteenth 
century Ottoman Thesprotia’. 

 

 

The British Consular Service in the Aegean and the 
Collection of Antiquities for the British Museum 
Lucia Patrizio Gunning  
 
Πόλη και έτος: Farnham 2009 (Απρίλιος) 
Εκδ. οίκος: Ashgate 
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 234 σελ., 15 

ασπρόμαυρες εικόνες, 23,4x15,6 εκ 
ISBN: 978-0-7546-6023-1 
Τιμή: GB £60.00 
 
 
 

 
Περίληψη (στα αγγλικά): 
The book tells the story of how the British consular service in the Aegean, in the years 
of the British protectorate of the Ionian Islands (1815—1864) became an agency for the 
retrieval, excavation and collection of antiquities eventually destined for the British 
Museum. Exploring the historical, political and diplomatic circumstances that allowed 
the consular service to develop from a chartered company into a state run institution 
under the direction of the Foreign Office, it provides a unique perspective on the 
intersection of state policy, private ambition, and the collecting of antiquities. 

Drawing extensively on consular correspondence, the study sets out several 
challenges to current views. For those interested in the history of travel in the Levant, 
or more generally in the Grand Tour, the book presents an alternative point of view that 
challenges the travellers’ descriptions of the region. The book also intersects with 
British diplomatic history, providing an insight into the consuls in both their official and 
private circumstances, and comparing their situation under the Levant Company with 
that of the Foreign Office run consular service. The complex political situation in the 
Aegean at the time of the take over of the service is examined along with the political 
and commercial roles of the consuls, their daily dealings with the Greeks and Ionians, 
and also with the Ottoman authorities. Through private correspondence, it shows how the 
consuls reflected the belief that Greek, Egyptian, Babylonian, Roman and other 
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antiquities would be better looked after in a British, French, German or American 
museum, than by the people, and in the countries, they were created for. 

In particular, the book illuminates the public/private nature of the consuls’ role, 
the way they worked with, but independently of, government, and it reveals how Britain 
was able to acquire major pieces of sculpture from the nineteenth-century Aegean. 
 

 

Η aιγαιακή προϊστορική έρευνα στις αρχές του 21ου 
αιώνα 
Κατερίνα Κόπακα (επιστημονική επιμέλεια) 
 
 
Πόλη και έτος: Ηράκλειο 2009 (Σεπτέμβριος) 
Εκδ. οίκος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 170 σελ., 2 ασπρόμαυρες 

εικόνες, 4 χάρτες, 20,5x14 εκ. 
ISBN: 978-960-524-286-2 
Τιμή: 14 Ευρώ 
 

 
Περίληψη: 

Από τον 19ο αιώνα και τις ανακαλύψεις των Ε. Σλήμαν, X. Τσούντα, Ά. 
Έβανς και των άλλων πρωτεργατών, οι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν την Εποχή του 
Χαλκού στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο τροφοδοτούν 
σταθερά ένα διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον. To πέρασμα στον 21ο αιώνα μπορεί 
να γίνει η αφορμή για έναν ποιοτικό απολογισμό της κατάστασης της αιγαιακής 
προϊστορικής έρευνας; Στο βιβλίο αυτό, έντεκα προϊστοριολόγοι συζητούν τις 
αφετηριακές δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις προοπτικές του πεδίου τους στο 
πλαίσιο της σημερινής πραγματικότητας, και μέσα από την κριτική αξιολόγηση της 
προηγούμενης γνώσης και εμπειρίας. Αναδεικνύεται, έτσι, η ανάγκη ενός 
εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ Ελλήνων και ξένων ειδικών, που θα οδηγούσε σε 
εναλλακτικές, αναδιατεταγμένες και ώριμες προτάσεις και σε από κοινού στρατηγικές 
στο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Η μεθοδολογική ανανέωση, 
η αυτονόητη διεύρυνση των προσεγγίσεων προς τις πρώιμες περιόδους της 
προϊστορίας και, κυρίως, μια ουσιαστική συνομιλία με το μεσογειακό και το 
παγκόσμιο επιστημολογικό γίγνεσθαι, χωρίς περιττές αιγαιοκεντρικές και 
ευρωκεντρικές εμφάσεις, θα παρείχαν τα ικανοποιητικά καταρχήν εφόδια για μια 
αναστοχαστική πλοήγηση της αρχαιολογίας του Αιγαίου στη σύγχρονη εποχή. 

 

Περιεχόμενα: 

Συμμετοχές  

Εισαγωγικό σημείωμα  

Gerald Cadogan, ‘Υπάρχει μία “αγγλική αρχαιολογική σχολή” στην έρευνα για το 
πρώιμο Αιγαίο;’. 

Νένα Γαλανίδου, ‘Τροφηλάτες ή γεωργοί; Αιγαιακή προϊστορική έρευνα και η αρχή 
του μίτου της κρητικής προϊστορίας’.  

Νίκος Ευστρατίου, ‘Οι προϊστορικές σπουδές και έρευνες στην Ελλάδα στις αρχές 
του νέου αιώνα. Η ευκαιρία για μια αποτίμηση’. 
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Μαρία Ιακώβου, ‘“Μεσογειακότητα”: το μετέωρο βήμα της αιγαιακής προϊστορικής 
έρευνας’. 

Κατερίνα Κόπακα, ‘Η αιγαιακή προϊστορική έρευνα στην αυγή του 21ου αιώνα: από 
μια “ιθαγενή σκοπιά”;’. 

Ελένη Παναγοπούλου, ‘Η παλαιολιθική έρευνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές της’. 

Gilles Touchais, ‘Πέρα από τα σύνορα: η προϊστορία του Αιγαίου και η Αλβανία’. 

Ίρις Τζαχίλη, ‘Μικρό αφήγημα περί ανάπτυξης και τοπίου’.  

Μιχάλης Φωτιάδης, ‘Αιγαιακή προϊστορία: ένα μοναχικό πεδίο;’.  

Γιάννης Χαμηλάκης, ‘Προς ποια αιγαιακή προϊστορία;’.  

Ελένη Χατζάκη, ‘Περιορισμοί και προοπτικές της έρευνας στη μελέτη της 
κεραμεικής της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Η περίπτωση της Κνωσού’. 

 

 

Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2, 
2006. Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Βόλος 16.3 
– 19.3.2006. Τόμος Ι: Θεσσαλία. Τόμος ΙΙ: Στερεά 
Ελλάδα. 
Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν (επιστημονική 
επιμέλεια) 
 
Πόλη και έτος: Βόλος 2009 (Νοέμβριος) 
Εκδ. οίκος: Εργαστήριο Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας & Υπουργείο Πολιτισμού 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 21x28 εκ., 1277 σελ. 

(τόμος I: 799 σελ., τόμος II: 478 σελ.), 
ασπρόμαυρες εικόνες, χάρτες, πίνακες 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά 
ISBN: 978-960-89078-3-6 
Τιμή: ca. 80-100 Ευρώ 

 
Περίληψη: 
Πρόκειται για τα πρακτικά του συνεδρίου με τίτλο Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, που έλαβε χώρα στο Βόλο τον Μάρτιο του 2006. Οι δύο 
ογκωδέστατοι τόμοι περιλαμβάνουν 85 άρθρα, που αφορούν την περίοδο από τα 
προϊστορικά χρόνια μέχρι και τους Οθωμανικούς χρόνους. Ο πρώτος τόμος είναι 
αφιερωμένος στη Θεσσαλία (53 άρθρα), ενώ ο δεύτερος τόμος εστιάζει στην Στερεά 
Ελλάδα (32 άρθρα). 
 
Περιεχόμενα: 

ΤΟΜΟΣ I: ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

Preface 

Καρίμαλη, Λία, ‘Κατανομή λίθινων πρώτων υλών στη Νεολιθική Θεσσαλία: Μια 
συγκριτική εξέταση’. 

Νανόγλου, Στράτος, ‘Η αναπαράσταση του ανθρώπου στη Θεσσαλία και τα κεντρικά 
Βαλκάνια κατά τη Νεολιθική: μορφολογικές διαφορές και τοπικές ταυτότητες’. 

Ροντήρη, Βάσω, ‘Η νεολιθική κεραμική της Θεσσαλίας. Τεχνολογία και 
διαχρονικότητα’. 
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Κατσαρού-Τζεβελέκη, Στέλλα, ‘Σπήλαιο Κύκλωπα Γιούρων: Η συμβολή της 
κεραμικής στη συζήτηση για τους συμβολισμούς της Μέσης Νεολιθικής’. 

Βουζαξάκης, Κωνσταντίνος, ‘Νεολιθικές θέσεις στη Μαγνησία: ανασκόπηση-
ανασύνθεση δεδομένων’. 

Ντούζουγλη, Αγγέλικα - Alram-Stern, Eva, ‘Ο Υστερονεολιθικός οικισμός της 
Μαγούλας-Βισβίκη στη νότια Θεσσαλία’. 

Τουφεξής, Γεώργιος, ‘Τρία πήλινα ζωόμορφα αντικείμενα από τον οικισμό της 
τελικής Νεολιθικής εποχής στη θέση Παλιόσκαλα, Ν. Λάρισας’. 

Τουφεξής, Γ.Ν. - Μανώλης, Σ.Κ. - Φουντουλάκης, Γ.Ε. - Πετρουτσά, Ε.Ι., ‘Ταφές της 
Νεότερης Νεολιθικής εποχής από το Νεολιθικό οικισμό στη θέση Προφήτης 
Ηλίας Μάνδρας, Ν. Λάρισας’. 

Eder, Birgitta, ‘The northern frontier of the Mycenaean world’. 

Αδρύμη-Σισμάνη, Βασιλική - Αλεξάνδρου, Σταματία, ‘Μυκηναϊκός θολωτός τάφος 
στη θέση Καζανάκι’. 

Παπαθανασίου, Αναστασία, ‘To ανθρωπολογικό οστεολογικό υλικό από τον 
Μυκηναϊκό θολωτό τάφο στη θέση Καζανάκι Βόλου’. 

Γούναρης, Αλέξανδρος Π., ‘Οικιστική της Θεσσαλίας κατά την Πρωτογεωμετρική-
Γεωμετρική περίοδο: ένας απολογισμός’. 

Georganas, Ioannis, ‘Dying in Early Iron Age Thessaly’. 

Rehren, Thilo - Asderaki-Tzoumerkioti, Eleni - Malakasioti, Zoi, ‘The Geometric 
tomb at the site of Voulokaliva: a first archaeometric approach’. 

Tziafalias, Athanasios - Haagsma, Margriet J. - Karapanou, Sofia - Gouglas, Sean, 
‘Preliminary results of the urban survey project at Kastro Kallithea, Achaia 
Phthiotis’. 

Παλαιοθόδωρος, Δημήτριος, ‘Οι εισαγωγές γραπτής κεραμικής από την ανατολική 
Ελλάδα στην Θεσσαλία και την Στερεά κατά την Ύστερη Αρχαϊκή περίοδο’. 

Κραβαρίτου, Σοφία, ‘Η οργάνωση των «ημερολογίων» στην αρχαία Ελλάδα. 
Θεσσαλικά δεδομένα’. 

Μπάτζιου-Ευσταθίου, Ανθή - Τριανταφυλλοπούλου, Πελαγία, ‘Επιφανειακές και 
ανασκαφικές έρευνες στο «Σωρό»’. 

Μαζαράκης Αινιάν, Αλέξανδρος, ‘Ανασκαφή Ιερού των αρχαϊκών-κλασσικών 
χρόνων στη θέση «Σωρός» (2004-2005) [Παράρτημα: Ψωμά, Σελήνη, Ο μικρός 
«θησαυρός»]’. 

Λεβέντη, Ιφιγένεια, ‘Τα γλυπτά αναθήματα από το ιερό στη θέση Σωρός και η 
συμβολή τους στην ταύτιση της λατρευόμενης θεότητας’. 

Βήτος, Γιώργος - Πανάγου, Μαρία, ‘Η κεραμεική από το Ιερό του Απόλλωνος στο 
Σωρό: προκαταρκτική μελέτη’. 

Αλεξάνδρου, Σταματία - Αλματζή, Καλλιόπη, ‘Ανασκαφές στο Νοτιοανατολικό 
νεκροταφείο των Φθιωτίδων Θηβών’. 

Helly, Bruno, ‘La Thessalie au 3e siècle av. J.-C’. 

Reinders, Reinder H., ‘The Hellenistic city of New Halos: a creation of Demetrios 
Poliorketes?’. 

Καλογιάννη, Αιμιλία - Οικονόμου, Ιωάννα - Ροντήρη, Βάσω, ‘Τα εργαστήρια 
κεραμικής στην αρχαία Μητρόπολη Ν. Καρδίτσας’. 

 8



Ενημερωτικό δελτίο για την αιγαιακή και κυπριακή προϊστορία Νο 1: 15-30 Νοεμβρίου 2009  
 

Bouchon, Richard, ‘La taxe des affranchis et le financement de la vie publique dans 
les cités thessaliennes : nouvelle lecture de documents du ΙΙe s. apr. J.-C’. 

Πίκουλας, Γ. A., ‘To πρόγραμμα του ΠΘ - IAKA «Οι διαβάσεις της Πίνδου: οδικό 
δίκτυο και άμυνα». Θεσσαλικά πεπραγμένα (2005)’. 

Ντίνα, Ασπασία, ‘Παλαιοχριστιανικές αρχαιότητες στην παραλία των Φθιωτίδων 
Θηβών-Νέας Αγχιάλου’. 

Σδρόλια, Σταυρούλα, ‘Ανασκαφική έρευνα στην πλατεία Νέας Αγοράς στη Λάρισα’. 

Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Βασιλική, ‘Λείψανα γλυπτού αρχιτεκτονικού διακόσμου 
από τη Βασιλική «του Αγίου Αχιλλίου» Λάρισας. Συμβολή στη μελέτη της 
οικοδομικής ιστορίας του μνημείου’. 

Δεριζιώτης, Λάζαρος - Κουγιουμτζόγλου, Σπύρος, ‘Νεώτερες έρευνες στην 
χριστιανικήν Περραιβίαν: ανασκαφικές εργασίες στο «Καστρί» Δολίχης-
Λιβαδίου’. 

Βλαχάκη, Μαρία, ‘Θησαυρός νομισμάτων από το Πύθιο Ελασσόνας’. 

Βαραλής, Ιωάννης Δ., ‘Δύο ανάγλυφες εικόνες από τη Θεσσαλία στο Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών’. 

Αναστασιάδου, Αρχοντούλα - Κοντογιαννοπούλου, Μαρία, ‘To επιτύμβιο επίγραμμα 
ενός Παλαιολόγου στη Μακρινίτσα του Πηλίου και η σχέση του με τα ταφικά 
μνημεία των Μαλιασηνών της Μαγνησίας’. 

Πανταζής, Γεώργιος - Λάμπρου, Ευαγγελία - †Σοφιανός, Δημήτριος, ‘Χρονολόγηση 
του ναού της Υπαπαντής στα Μετέωρα’. 

Βλαχοστέργιος, Ιωάννης Ε., ‘Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων Κάστρου 
Φαναριού Καρδίτσας 2002-2005’. 

Τριβυζά, Ελένη-Στυλιανή, ‘Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του καθολικού της Μονής 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βυτουμά Καλαμπάκας (1600)’. 

Μαμαλούκος, Σταύρος - Σδρόλια, Σταυρούλα, ‘Αρχαιολογικά κατάλοιπα στο «Όρος 
των Κελλιών»’. 

Μαντζανά, Κρυσταλλία, ‘Ο Άγιος Γεώργιος στη Βασιλική Τρικάλων’. 

Τσιμπίδα, Ελένη, ‘Μνημεία της Ανατολής Αγιάς’. 

Φλώρου, Καλλιόπη, ‘To ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού του Αγίου Νικολάου 
Τσαριτσάνης: 17ος αιώνας’. 

Λιάκος, Δημήτριος Α., ‘Περί της μεταβυζαντινής γλυπτικής του θεσσαλικού χώρου’. 

Στουρνάρας, Γρηγόριος I., ‘Η Θεσσαλία κατά την Οθωμανική περίοδο. Η οργάνωση 
του χώρου μέσα από επιγραφικά δεδομένα’. 

Guerra, Maria Filomena - Röhrs, Stephan - Salomon, Joseph - Walter, Philippe - 
Adrimi-Sismani, Vassiliki, ‘L’origine de l’or de la tombe mycenienne de 
Kasanaki’. 

Adrimi-Sismani, Vassiliki - Rehren, Thilo - Asderaki-Tzoumerkioti, Eleni, ‘Two 
Mycenaean lead vessels: composition and manufacture’. 

Νικολάου, Έλσα - Παπαθανασίου, Αναστασία - Ασδεράκη-Τζουμερκιώτη, Ελένη - 
Καρύδας, Ανδρέας-Γερμανός - Τσατσούλη, Κωνσταντίνα, ‘Μπρούτζινη υδρία 
από την αρχαία Δημητριάδα’. 

Καρύδας, Ανδρέας-Γερμανός - Ζαρκάδας, Χαράλαμπος, ‘Ένα φορητό φασματόμετρο 
ακτίνων x (xrf) στην υπηρεσία της αρχαιομετρικής έρευνας και συντήρησης για 
την περιοχή της Θεσσαλίας’. 
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Τσουρτσούλης, Θοδωρής, ‘Εφαρμογή πολυεστερικών ρητινών στον τρόπο έκθεσης 
αρχαίων αντικειμένων: το παράδειγμα μιας μαρμάρινης κεφαλής άλογου’. 

Μαργαριτώφ-Κονταράτου, Μαρία-Αικατερίνη, ‘Προβληματισμοί και προτάσεις 
συντήρησης σε τμήματα τοιχογραφιών και διακοσμητικών πλαστικής 
διακόσμησης από το ανάκτορο της αρχαίας Δημητριάδας κατά την ανασκαφική 
περίοδο 2002-2004’. 

Ντίνα, Αναστασία, ‘Συντήρηση κοσμημάτων στο εργαστήριο μετάλλων της 7ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων’. 

Δουλγέρη - Ιντζεσίλογλου, Αργυρούλα, ‘Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών 
Σπουδών. Ίδρυση, Πρόγραμμα και Προοπτικές ενός νέου Επιστημονικού Φορέα 
του ΥΠΠΟ στη Θεσσαλία’. 

Αδρύμη-Σισμάνη, Βασιλική - Καλογιάννη, Αιμιλία - Σταμέλου, Ευαγγελία, 
‘Εκπαιδευτικά προγράμματα ΙΓ Ε.Π.Κ.Α’. 

Χατζηαγγελάκης Π., Λεωνίδας, ‘To ερευνητικό έργο της ΛΔ' Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων’. 

 

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Δημάκη, Σοφία - Σουβατζή, Στέλλα, ‘Προϊστορική έρευνα στη λεκάνη του Βοιωτικού 
Κηφισού. To Νεολιθικό υλικό των ανασκαφών Γ. Σωτηριάδη και S. Weinberg’. 

Τσόκας, Γρηγόρης Ν. - Βαργεμέζης, Γεώργιος - Σταμπολίδης, Αλέξανδρος - 
Κυπαρΐσση-Αποστολίκα, Νίνα, ‘Γεωφυσική διασκόπηση στη θέση Κουτρουλού 
μαγούλα πλησίον του Νέου Μοναστηρίου (Ν. Φθιώτιδας)’. 

Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Νίνα, ‘Μαγούλα Ίμβρου. Πηγάδι στο Νέο Μοναστήρι 
Φθιώτιδας (ακόμη μία εγκατάσταση της Μέσης Νεολιθικής στα βόρεια 
διοικητικά όρια του Νομού Φθιώτιδας)’. 

Κουντούρη, Έλενα - Λιάρος, Νίκος, ‘Αποθέτης ΠΕ I χρόνων στο Πυρί Θήβας: μια 
πρώτη προσέγγιση’. 

Τσώτα, Εύη, ‘Ευρήματα της Τελικής Νεολιθικής και ΠΕ I περιόδου από την 
ανασκαφή της ανισόπεδης διάβασης ΟΣΕ, στη Θήβα’. 

Τουρναβίτου, Ιφιγένεια, ‘Ζώα, άνθρωποι και θάνατος. Ο ρόλος των ζώων στις 
ταφικές λάρνακες της Τανάγρας: η περίπτωση της σφίγγας’. 

Papadopoulos, Thanasis - Kontorli-Papadopoulou, Litsa, ‘Mycenaean military 
presence in Central Greece and Thessaly’. 

Fachard, Sylvian, ‘A cyclopean wall at Loupaka, near Dystos?’. 

Πεντεδέκα, Αρετή - Κυριατζή, Ευαγγελία - Ζάχου, Ελένη, ‘Τεχνολογική και 
προελευσιακή μελέτη κεραμικής Πρώιμης Εποχής Χαλκού από τον Προσκυνά 
Λοκρίδας’. 

Tankosić, Žarko - Mathioudaki, Iro, ‘Agios Nikolaos Mylon: some speculations on 
the Bronze Age of Southern Euboea’. 

Livieratou, Antonia, ‘The transition from the Late Bronze to the Early Iron Age in 
East Phokis and Lokris’. 

Δακορώνια, Φανουρία, ‘H Πρωτογεωμετρική Λαμία’. 

Κουνούκλας, Πέτρος, ‘Ο Κύνος στην Πρωτογεωμετρική Εποχή’. 

Δακορώνια, Φανουρία - Κουνούκλας, Πέτρος - Μπελέτσης, Δημήτρης, ‘Ο «Αίας»... 
στον Κύνο. Σύστημα διαχείρισης ανασκαφικών δεδομένων’. 
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Φρούσσου, Ελένη, ‘Γκρίζα τροχήλατη κεραμική εποχής σιδήρου και αρχαϊκών 
χρόνων από το Νέο Μοναστηρι Φθιώτιδας: Πτυχή μιας μακραίωνης αιγαιακής 
παράδοσης’. 

Παπακωνσταντίνου, Μαρία-Φωτεινή - Σιψή, Μαρία, ‘To γεωμετρικό νεκροταφείο 
στη θέση Αγιος Δημήτριος Καινούργιου Νομού Φθιώτιδος’. 

Léderrey, Claude, ‘Excavation in Eretria 2005’. 

Kotsonas, Antonis, ‘Central Greece and Crete in the Early Iron Age’. 

Χατζηδημητρίου, Αθηνά, ‘Νέα ανασκαφικά δεδομένα από τα νεκροταφεία της 
αρχαίας Καρύστου’. 

Χιδίρογλου, Μαρία Α., ‘«Γεραίστιοί τε καταφυγαί...». Ευριπίδης, Κύκλωψ, 295. 
Γεραιστός Καρυστίας. Τα πρώτα πορίσματα των ανασκαφών’. 

Βλαχογιάννη, Έλενα, ‘Η ανθεμωτή επιτύμβια στήλη στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας’. 

Κίτσου, Γαριφαλλιά, ‘Επιτύμβιοι βωμοί και τράπεζες προσφορών αρχαϊκών και 
κλασικών χρόνων από την αρχαία Τανάγρα’. 

Pisani, Marcella, ‘Hellenistic terracotta figurines from Thebes’. 

Bonanno Aravantinos, Margherita, ‘Stele funerarie di età romana da Tanagra con 
raffigurazione di personaggi legati alia sfera religiosa’. 

Χαμηλάκη, Κατερίνα, ‘Νεκροταφείο στο λόφο Αγρίλεζα στο Δήλεσι Βοιωτίας’. 

Cantarelli, Floriana, ‘Le ultime attivita del Gruppo Italiano: anticipazioni sul sistema 
difensivo della polis Meliteia’. 

Domínguez, Adolfo J., ‘Cities and territories in Epiknemidian Lokris’. 

Pascual, José, ‘H εφαρμογή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην 
ιστορική ανάλυση της Επικνημίδιας Λοκρίδας’. 

Farinetti, Emeri, ‘Inhabiting the marshes: a case study from Boeotia applying new 
technologies for the analysis and management of the cultural and natural landscape’. 

Καλαντζή-Σμπυράκη, Αικατερίνη, ‘To ερευνητικό έργο της 24ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κατά τον ένα χρόνο λειτουργίας της’. 

Γιαλούρη, Άννα, ‘Αγροικία - βιοτεχνική εγκατάσταση στη θέση «Αγ. Δημήτριος» 
Καινούργιου Ν. Φθιώτιδας’. 

Τσαρούχα, Ανθούλα, ‘Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της I' ΕΠΚΑ’. 
 

 

New Directions in the Skeletal Biology of Greece 
Lynne A. Schepartz, Sherry C. Fox, and Chryssi 
Bourbou (επιστημονική επιμέλεια) 
 
Πόλη και έτος: Princeton, N.J., 2009 (Φεβρουάριος) 
Εκδ. οίκος: American School of Classical Studies at 

Athens 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, xix, 284 σελ., εικόνες, 

χάρτες, 28 εκ. 
ISBN: 0876615434 & 9780876615430 
Τιμή: GB £50.00  

 
Περίληψη (στα αγγλικά): 
The papers in this book reflect current studies being conducted in the field of 
bioarchaeology in Greece. The authors present material ranging in date from the 
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Palaeolithic to modern times. Biological anthropologists working in the 
Mediterranean region can draw on a wealth of archaeological and documentary 
evidence to inform their hypotheses. This book shows how scientific approaches to 
the past are shedding new light on previously insoluble questions. In addition to 
presenting a number of case studies, the editors provide a synthetic survey of the 
subject.  
 
Περιεχόμενα: 

Lynne A. Schepartz, Sherry C. Fox, and Chryssi Bourbou, ‘Introduction: New 
Directions in the Skeletal Biology of Greece’. 

Jane Buikstra and Anna Lagia, ‘Bioarchaeological Approaches to Aegean 
Archaeology’.  

Katerina Harvati, ‘Petralona: Link between Africa and Europe?’.  

Philippe Charlier, Joël Poupon, Murielle Goubard, and Sophie Descamps, ‘“In This 
Way They Held Funeral for Horse-Taming Hector”: A Greek Cremation Reflects 
Homeric Ritual’. 

Maria A. Liston and Leslie Preston Day, ‘It Does Take a Brain Surgeon: A Successful 
Trepanation from Kavousi, Crete’.  

Kirsi O. Lorentz, ‘The Malleable Body: Headshaping in Greece and the Surrounding 
Regions’.   

Susan Kirkpatrick Smith, ‘Skeletal Evidence for Militarism in Mycenaean Athens’.  

Chryssi Bourbou, ‘Patterns of Trauma in a Medieval Urban Population (11th Century 
A.D.) from Central Crete’.  

Chryssi Bourbou and Agathoniki Tsilipakou, ‘Investigating the Human Past of Greece 
during the 6th–7th Centuries A.D.’  

Simon Hillson, ‘The World’s Largest Infant Cemetery and Its Potential for Studying 
Growth and Development’. 

Lynne A. Schepartz, Sari Miller-Antonio, and Joanne M. A. Murphy, ‘Differential 
Health among the Mycenaeans of Messenia: Status, Sex, and Dental Health at Pylos’.  

Carina Iezzi, ‘Regional Differences in the Health Status of the Mycenaean Women of 
East Lokris’.  

Christina Papageorgopoulou and Nikolaos I. Xirotiris, ‘Anthropological Research on 
a Byzantine Population from Korytiani, West Greece’.  

Anastasia Papathanasiou, Eleni Zachou, and Michael P. Richards, ‘Bioarchaeological 
Analysis of the Human Osteological Material from Proskynas, Lokris’.   

Eirini I. Petroutsa, Michael P. Richards, Lazaros Kolonas, and Sotiris K. Manolis, 
‘Isotope Paleodietary Analysis of Humans and Fauna from the Late Bronze Age 
Site of Voudeni’.   

Sandra J. Garvie-Lok, ‘Population Mobility at Frankish Corinth: Evidence from 
Stable Oxygen Isotope Ratios of Tooth Enamel’.  

Eleni Stravopodi, Sotiris K. Manolis, Stavros Kousoulakos, Vassiliki Aleporou, and 
Michael P. Schultz, ‘Porotic Hyperostosis in Neolithic Greece: New Evidence and 
Further Implications’. 

Maria Georgiou, George D. Zouganelis, Chara Spiliopoulou, and Antonis Koutselinis, 
‘The Application of mt-DNA Analysis to the Investigation of Kinship from 
Skeletal Remains’.  
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Time’s Up! Dating the Minoan Eruption of Santorini. Acts 
of the Minoan Eruption Chronology Workshop, Sandbjerg 
November 2007 initiated by Jan Heinemeier and Walter L. 
Friedrich 
David A. Warburton (επιστημονική επιμέλεια) 
 
Πόλη και έτος: [Århus] 2009 (Οκτώβριος) 
Εκδ. οίκος: The Danish Institute at Athens, Monographs of 

the Danish Institute at Athens, Volume 10 
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 298 σελ., έγχρωμες και 

ασπρόμαυρες εικόνες, χάρτες, πίνακες, 28x21,5 εκ. 
ISBN: 978-87-7934-024-4 
Τιμή: 55 Ευρώ 
 
 

 
Περίληψη: 
Πρόκειται για μια συλλογή 21 άρθρων από το συνέδριο Minoan Eruption 
Chronology, που έλαβε χώρα στο Sandbjerg (Δανία) τον Νοέμβριο του 2007. Το 
βιβλίο παρουσιάζει νέα δεδομένα για την ονομαζόμενη «Μινωική» έκρηξη του 
ηφαιστείου της Θήρας (Σαντορίνη). Άξια μνείας είναι τα λόγια του εκδότη: “Should 
archaeologists stop quibbling about details of chronological arguments which 
belonged to the past, and simply discuss the chronological and historical implications 
of the new date?” 
 
Περιεχόμενα: 

David A. Warburton, Editors preface  

David A. Warburton, General introduction  

Walter L. Friedrich & Jan Heinemeier, ‘The Minoan eruption of Santorini radiocarbon 
dated t o l 613± 13BC’ .   

 

Part I: Evidence, geology, archaeology & chronology 

Alexander R. McBirney, ‘Volcanic chronology of Santorini’.  

Floyd W McCoy, ‘The eruption within the debate about the date’.  

Walter L. Friedrich & Nikolaos Sigalas, ‘The effects of the Minoan eruption’.  

Philip P. Betancourt, ‘Evidence from Pseira for the Santorini eruption’. 

Jeffrey S. Soles, ‘The impact of the Minoan eruption of Santorini on Mochlos’. 

Thomas M. Brogan & Chrysa Sofianou, ‘Papadiokambos: new evidence for the 
impact of the Theran eruption’. 

RolfKrauss & David A. Warburton, ‘The basis for the Egyptian dates’. 

Hermann Hunger, ‘How uncertain is Mesopotamian chronology?’. 

Part II: Debate: typology, chronology, methodology 

J. Alexander MacGillivray, ‘Thera, Hatshepsut, and the Keftiu: crisis and response’. 

Karen Polinger Foster, Johannes H. Sterba, Georg Steinhauser & Max Bichler, ‘The 
Thera eruption and Egypt: pumice, texts and chronology’. 
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Peter Warren, ‘The date of the Late Bronze Age eruption of Santorini’. 

Felix Hoflmayer, ‘Aegean-Egyptian synchronisms and radiocarbon chronology’. 

Malcolm H. Wiener, ‘The state of the debate about the date of the Theran eruption’ 

Sturt W. Manning, ‘Beyond the Santorini eruption’. 

Sturt W. Manning & Christopher Bronk Ramsey, ‘The dating of the earlier Late 
Minoan IA period’. 

Robert Merrillees, ‘Chronological conundrums: Cypriot and Levantine imports from 
Thera’. 

Peter M. Fischer, ‘The chronology of Tell el-cAjjul, Gaza’. 

Annette Hejen Sorensen, ‘An update on the chronological value of Minoica in the 
Levant and Cyprus’. 

Raimund Muscheler, ‘14C and 10Be around 1650 cal BC’. 

Jan Heinemeier, Walter L. Friedrich, Bemd Kromer & Christopher Bronk Ramsey, ‘The 
Minoan eruption of Santorini radiocarbon dated’. 

David A. Warburton, Epilogue 

 

 

Ein Trojanischer Federkrieg: Die Auseinandersetzungen 
zwischen Ernst Boetticher und Heinrich 
Michaela Zavadil  
 
Πόλη και έτος: Wien 2009 (October) 
Εκδ. οίκος: Verlag der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 462 σελ., 22,5x15 εκ. 
ISBN: 3700165056 
Τιμή: 64 Ευρώ 
 
 

 
Περίληψη (στα αγγλικά): 
In December 1883, a dispute began between Ernst Boetticher and Heinrich 
Schliemann over the latter's interpretation of his research in Troy. After studying 
Schliemann's book on his excavations in Troy, published in November 1880, 
Boetticher was convinced that Schliemann had misinterpreted the excavation results 
and had not found a settlement, but a fire-necropolis. In strongly-worded articles he 
criticized Schliemann, his colleague Wilhelm Dorpfeld as well as Rudolf Virchow. 
The dispute finally culminated during the so-called Erste Troiakonferenz in December 
1889. The monograph examines the history of this conflict, which, since Boetticher 
published his ideas at least until 1911, continued even after Schliemann's death in 
December 1890. In addition, the volume offers a biography of Ernst Boetticher, about 
whom very little was available until now. 
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ΑΛΣ. Περιοδική έκδοση της Εταιρείας Στήριξης 
Σπουδών Προϊστορικής Θήρας 
 
Nο 6, 2008 (εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009) 
 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 107 σελ., 24x17 εκ. 
Τιμή: 15 Ευρώ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να αγοράσετε ένα 
αντίτυπο, στείλτε ένα email στο: akrotiri@otenet.gr  
ή καλέστε στο: 0030-210-3216902 

 
Περίληψη: 
Το περιοδικό περιέχει 4 άρθρα για τις ανασκαφές στο προϊστορικό Ακρωτήρι, καθώς 
και ένα άρθρο για τη θέση Αρχάγγελος  Θήρας.   
 
Περιεχόμενα: 
Χρ. Γ. Ντούμας, ‘Οι εργασίες στο Ακρωτήρι κατά το 2008’. 
Κ. Τρανταλίδου, ‘Η αρχαιοζωολογική έρευνα στην ανασκαφή του Ακρωτηρίου. Ο 
ζωϊκός κόσμος στην καθημερινή ζωή και στην ιδεολογία’. 
Α. Μουνδρέα-Αγραφιώτη, ‘Πρωτοκυκλαδικό Ακρωτήρι. Η βιογραφία ενός κονδύλου 
οψιανού’. 
Μ. Παπαπέτρου, ‘Τοιχογράφημα με διακόσμηση σπειρών και ροδάκων από την 
Ξεστή 3’. 
Α. Παπαδόπουλος, ‘Αρχάγγελος. Μια σημαντική θέση στη  νοτιοδυτική Θήρα’. 
Επιστημονικό έργο, Εκδηλώσεις κ.λπ. 
Νεκρολογίες 
Χρ. Γ. Ντούμας, ‘Ιάκωβος Μιχαηλίδης (1944-2008)’. 
Χρ. Γ. Ντούμας, ‘Γιώργος Ραγιάς’. 
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3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 
3.1. ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Η προθεσμία υποβολής 
συμμετοχής πλησιάζει. 
 

Η οργάνωση του επόμενου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου ανατέθηκε 
στην Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου (Ι.Λ.Ε.Ρ.), η οποία υπήρξε 
διοργανώτρια του Γ΄ και  Ζ΄ Συνεδρίου.  Το Δ. Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ. συγκρότησε ήδη την 
Οργανωτική Επιτροπή του ΙΑ΄ Συνεδρίου υπό την προεδρία του Καθηγητή 
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νικολάου Ε. Παπαδογιαννάκη, καθώς και τις επιμέρους 
Eπιτροπές, την Τιμητική και την Επιστημονική. Το ΙΑ΄ Διεθνές Κρητολογικό 
Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κατά το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2011 στο 
Ρέθυμνο. Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι περιλήψεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι 
τέλους Δεκεμβρίου 2009 στον  κ. Μιχάλη Τρούλη, Πρόεδρο της ΙΛΕΡ και του 
Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημοσίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης (οδός 
Αγίας Βαρβάρας 26, Ρέθυμνο 74100, τηλέφωνο 28310-29215 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση iler@iler.gr), ο οποίος θα παραλαμβάνει και τη λοιπή αλληλογραφία. 

   Η ανωτέρω προθεσμία αποστολής ορίζεται ως η τελική, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή εγκαίρως η εκτύπωση των περιλήψεων σε ειδικό τόμο και η διανομή 
στους συνέδρους. Αποδέκτες της δεύτερης εγκυκλίου επιστολής θα είναι μόνον όσοι 
θα έχουν δηλώσει συμμετοχή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών. 

Ως προς τις περιλήψεις των ανακοινώσεων, αυτές πρέπει να είναι σύντομες, 
έως 500 λέξεις, σε δακτυλογραφημένη ή σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή, στα 
Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Η Επιστημονική Επιτροπή θα απαντήσει στους 
συμμετέχοντες σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η προθεσμία κατάθεσης των 
ανακοινώσεων για την έκδοσή τους θα ανακοινωθεί στην καταληκτήρια συνεδρία. 

Περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικές με τη διοργάνωση του Συνεδρίου, θα 
ανακοινωθούν σε επόμενες εγκυκλίους.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, δείτε: 
 
http://www.iler.gr/synedrio/aeggyklios-gr.html  
 
3.2. Exploring Equity in Antiquity / L’exploration de l’équité dans l’antiquité 
 
In honour of the formation of an Equity Committee as part of the Classical 
Association of Canada, the theme for this year’s panel, sponsored by The Women’s 
Network/Réseau des Femmes, is ‘Exploring Equity in Antiquity.’ We invite 
submissions that explore questions regarding the existence and nature of gender 
equality in the ancient Mediterranean world. Did equity in the modern sense of the 
concept exist in antiquity or is the notion of ‘separate but equal’ a more productive 
way of thinking about the question? To what degree was there equity in private or 
public spheres in areas such as religion, domestic and family life, euergetism, 
commerce and trade, creative endeavours (e.g., music, poetry and art) and other 
spheres of activity? How was gender equity affected by other means of differentiation 
such as juridical status, socio-economic status, age, or ethnicity? To what extent did 
these either facilitate or compromise attempts to achieve equity? Contributions might 
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also examine the representation of men and women in literature, mythology and art, as 
well as efforts by classicists in the 19th and 20th centuries to achieve equity in the 
area of scholarship (for example, the struggle of female classicists to gain professional 
recognition). This call for papers is meant to be suggestive rather than exclusive. We 
welcome papers that consider the theme from a variety of perspectives and sources of 
evidence (textual, visual, and material). Please submit abstracts online: 
 
 http://www.evenements.fl.ulaval.ca/index.php/SCEC-CAC/2010/schedConf/cfp 
 
Abstracts should be around 300 words in length. The deadline is January 15, 2010. 
Please note your intention to participate in this panel when you submit. For general 
inquires please contact Judith Fletcher, jfletcher@wlu.ca 
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4)  ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
4.1. Ο θάνατος του Claude Lévi-Strauss 
 
Ο Claude Lévi-Strauss, ίσως ο σημαντικότερος ανθρωπολόγος του προηγούμενου 
αιώνα, απεβίωσε στις 1 Νοεμβρίου 2009, σε ηλικία 100 ετών. 
 
Διαβάστε τo εκτενές αφιέρωμα στους TIMES ONLINE: 
 
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/obituaries/article6901508.ece 
 
 
4.2. Το Ashmolean Museum ξανάνοιξε τις πόρτες του το Σάββατο στις 7 
Νοεμβρίου. 
 
Το νέο κτήριο του Μουσείου Ashmolean (Οξφόρδη) σχεδιάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα Rick Mather και τους συνεργάτες του. Με το νέο κτήριο το Ashmolean 
Μουσείο θα αυξήσει τον εκθεσιακό του χώρο κατά 100%, παρέχοντας μεταξύ των 
άλλων 39 νέες αίθουσες. Το πρωταρχικό μουσείο είχε σχεδιαστεί από τον διάσημο 
αρχιτέκτονα Charles Cockerell και κτίστηκε το 1845. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ashmolean Museum έχει τη μεγαλύτερη και 
σημαντικότερη μινωική συλλογή εκτός Κρήτης, η οποία δημιουργήθηκε από τον 
Άγγλο αρχαιολόγο Arthur Evans. Προς στιγμή η αιγαιακή προϊστορική αίθουσα είναι 
κατά 50% έτοιμη. Αναμένεται να δοθεί πλήρως στο κοινό τον Δεκέμβριο. 
 
Ώρες επίσκεψης κοινού: 
Τρίτη – Σάββατο 10:00 – 18:00 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το δικτυακό χώρο του μουσείου: 
 
http://ashweb2.ashmus.ox.ac.uk/ 
 
καθώς και τον ιστότοπο του Rick Mather και των συνεργατών του: 
 
http://www.e-architect.co.uk/oxford/ashmolean_museum.htm 
 
4.3. Tsunami waves generated by the Santorini eruption reached Eastern 
Mediterranean shores 

Excavations by 5 geologists, at Caesarea, Israel, a coastal town dating from Roman 
and Byzantine days, brought new evidence for the Thera eruption. The team, Beverly 
N. Goodman-Tchernov, Hendrik W. Dey, Eduard G. Reinhardt, Floyd McCoy and 
Yossi Mart, sank a half-dozen tubes into the offshore seabed and pulled up sediment 
cores for analysis. It looked for standard signs of tsunami upheaval, including pumice 
(the volcanic rock that solidifies from frothy lava), distinctive patterns of 
microfossils, cultural materials from human dwellings and well-rounded beach 
pebbles that seldom appear in deeper waters. 

Writing in Geology (2009: 37, 943-946), the team reported finding evidence of 
three tsunamis — two historically documented ones dating to A.D. 115 and 551, and 
one from the time of the Thera eruption. The Thera tsunami, the team wrote, left a 
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signature layer in the seabed of well-rounded pebbles, distinctive patterns of mollusks 
and characteristic inclusions in rocky fragments all oriented in the same direction. 
 
Διαβάστε το άρθρο:  
http://www.nytimes.com/2009/11/03/science/03tsunami.html?_r=4 
 
ή επισκεφτείτε το περιοδικό Geology για να κατεβάσετε την δημοσίευση (απαιτείται 
συνδρομή): 
http://geology.gsapubs.org/content/37/10/943.full.pdf+html?sid=3e12fc30-6069-
4622-8f80-669a5954b304 
 

4.4. «Μινωικής» τεχνοτροπίας τοιχογραφίες στο Ισραήλ 

Τοιχογραφίες «Μινωικής» τεχνοτροπίας, τις μοναδικές μέχρι σήμερα, ανακάλυψαν 
ισραηλινοί αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου της Χάιφα, στην πόλη Τελ Κάμπρι. Οι 
τοιχογραφίες, φέρουν κοινά στοιχεία με τοιχογραφίες που έχουν βρεθεί στο Αιγαίο 
(Κρήτη και Σαντορίνη) και χρονολογούνται πριν από 3.600 χρόνια περίπου.... 

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο: 
 
http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=101220 
 
και στα αγγλικά: 
http://newmedia-eng.haifa.ac.il/?p=1484 
 
4.5. The Archaeological Sites of the Aegean “Minoans”, 235 archaeological 
prehistoric sites and geographical features, by W. Sheppard Baird 
 

The Aegean “Minoan” 3D GIS Project was initiated in 2007 to produce a 
three-dimensional (3D) full-color mapping of the archaeological sites of the Minoan 
times in the Aegean Sea area using Google Earth. It is intended to be a definitive 
geographical reference available to everyone. While this is an ongoing project, it is by 
far the most comprehensive and accurate mapping of its kind ever made and includes 
the sites and features listed below. 

All sites are referenced to the archaeological literature and have links to 
additional descriptive and visual information with some exceptions. 3D virtual reality 
panoramas like Bruce Hartzler’s Metis QTVR catalog and the British School at 
Athens’ 3D virtual reality tour of Knossos are included and all sites listed on Ian 
Swindale’s “Minoan Crete” website are linked to it. 
 
Κατεβάστε το πρόγραμμα: 
Aegean Minoans 103009.kmz  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1054387#Post1
054387 
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4.6. EThOS-Beta. Electronic Theses Online Service 
 
Το EThOS (Electronic Theses Online System) έχει δημιουργηθεί από τη Βρετανική 
Βιβλιοθήκη και προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε διατριβές που έχουν εκπονηθεί 
στην Αγγλία και βρίσκονται στη βιβλιοθήκη αυτή. Μπορείτε να τις κατεβάσετε και 
να τις σώσετε στον υπολογιστή σας. 
 
Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 
 
http://ethos.bl.uk 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.bl.uk/reshelp/atyourdesk/docsupply/productsservices/theses/blthesesoct20
08/ethosupdates/index.html 
 

4.7. Νέος δικτυακός χώρος από την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή  

 

Στις 2 Νοεμβρίου η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή εγκαινίασε τον νέο της δικτυακό 
χώρο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.bsa.ac.uk/pages/news_drill.php?cat_id=30&news_id=34 
 
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 
www.bsa.ac.uk  
 
4.8. Το βιβλίο της Shirley H. Weber, Schliemann’s First Visit to America 
(Cambridge: Harvard University Press, 1942) τώρα σε ψηφιακή μορφή. 
 
Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ψηφιοποίησε πρόσφατα το βιβλίο της Shirley H. Weber, 
Schliemann’s First Visit to America που εκδόθηκε το 1942.   
  
Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε το βιβλίο, πατήστε: 
 
S.H. Weber, Schliemann’s First Visit to America, Cambridge 1942. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο αυτό, δείτε επίσης: 
http://www.ascsa.edu.gr/index.php/publications/book/?i=9780876614020 
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4.9. Το βιβλίο του Arthur Evans The Palace of Minos (1921-1935), τώρα σε 
ψηφιακή μορφή! 
 
Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους και κατεβάστε τα βιβλία στον υπολογιστή 
σας: 
 
Γ
 
ια τον πρώτο τόμο (1921): 

http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1921bd1 
 
Για τον δεύτερο τόμο (1928): 
 
 
http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1928 (part 1) 
 
http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1928a (part 2) 
 
Για τον τρίτο τόμο (1930): 
 
http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1930 
 
Γ
 
ια τον τέταρτο τόμο (1935): 

http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1935 (part1) 
 
http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1935a (part 2) 
 
Γ
 
ια το index (1936): 

http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1936 
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Εάν γνωρίζετε άλλα νέα ή εκδηλώσεις (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή θέλετε να 
γνωστοποιήσετε κάποια πρόσφατη δημοσίευση σας, στείλτε στον Αιγέα ένα email (με τίτλο 
θέματος ΝΕΑ) για να τα συμπεριλάβουμε στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο. 

Σε περίπτωση που γνωρίζετε άλλους συναδέλφους ή φίλους, που θα ήθελαν να λαμβάνουν το 
ενημερωτικό δελτίο για την αιγαιακή και κυπριακή προϊστορία, μπορούν να στείλουν στο 
info@aegeussociety.org ένα email με  τίτλο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών, στείλτε στην 
ηλεκτρονική μας διεύθυνση ένα email με τίτλο ΔΙΑΓΡΑΦΗ. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας 
Λητούς 6, Μαρούσι 

15124 Αθήνα 

email:  info@aegeussociety.org 
URL: www.aegeussociety.org 

 
 
 

 
 

   Παρακαλούμε, σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε το κείμενο αυτό! 
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