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1. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ –  ΗΜΕΡΙΔΕΣ  – ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 
 
Πέμπτη 15 Απριλίου 
Ελλάδα, Αθήνα, 18:30 
Irish Institute of Hellenic Studies (51a Notara)  
Seminar: Mortuary Practices and Society 
Seminar led by Dr. Angelos Papadopoulos 

(Department of Antiquities, Cyprus). 
Please RSVP as spaces are limited: iihsa@hol.gr 
Για περισσότερα: πατήστε εδώ 
 
Παρασκευή 16 Απριλίου 
Ελλάδα, Αθήνα, 18:30 
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία 

(Πανεπιστημίου 22) 
Μινωικό Σεμινάριο  
Jan Driessen 
‘A Minoan Corporate System? For a Bottom-Up 

Approach of Minoan Society’ 
 
Κυριακή 18 Απριλίου 
Ελλάδα, Αθήνα, 12:00 
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία 

(Πανεπιστημίου 22) 
Βασίλειος Χ. Πετράκος  
‘Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 

2009’ 
 
Δευτέρα 19 Απριλίου (2 διαλέξεις) 
 
Ελλάδα, Αθήνα, 19:00 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νεοφύτου Δούκα 4) 
Μέλπω Πωλογιώργη  
‘Ανασκαφές στη Φλύα (Χαλάνδρι)’ 
 
Κύπρος, Λευκωσία, 19:30 
Κτήριο της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας 

(Γλαδστώνος 12)  
Καθ. Ν. Ευστρατίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο)  
‘Στα ίχνη των τελευταίων κυνηγών και τροφο-

συλλεκτών της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Οι 
αρχαιολογικές έρευνες του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στη Λήμνο και την Κύπρο’ 

 
 
 

19-22 Απριλίου  
Δανία, Κοπεγχάγη 
13ο Διεθνές Αιγαιακό Συνέδριο 
KOSMOS - Jewellery, Adornment and Textiles in the 

Aegean Bronze Age 
Για το πρόγραμμα: πατήστε εδώ 
Για τις περιλήψεις: πατήστε εδώ 
Για περισσότερα: πατήστε εδώ 
 
22-23 Απριλίου 
Αγγλία, Durham  
Department of Theology and Religion, Abbey 

House, Palace Green 
Postgraduate workshop, Durham University 
Religion and Identity in the Ancient World 
http://www.dur.ac.uk/mediterranean.centre/ 
 
22-25 Απριλίου 
Πολωνία, Gliwice 
10th International Conference: 
Methods of Absolute Chronology 
Για περισσότερα: πατήστε εδώ  
 
Παρασκευή 23 Απριλίου 
HΠΑ, Νέα Υόρκη, 16:00 (15:30 υποδοχή) 
Hunter College, West Building (south-west corner 

of 68th street and Lexington Ave), room B 
(basement) 126 (Chanin Language Center 
Auditorium) 

Annual Josephine Earle Memorial Lecture 
Professor Guenter Kopcke  
‘From Mycenaean to Greek Classical Art: The 

Socializing Function of Mind [nous]’ 
 
24-25 Απριλίου 
Αγγλία, Οξφόρδη 
University of Oxford 
Συνέδριο: 
Death, Disasters, Downturn. The Archaeology of 

Crises 
Για περισσότερα: www.arch.ox.ac.uk 
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Δευτέρα 26 Απριλίου 
Ελλάδα, Αθήνα, 19:00 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νεοφύτου Δούκα 4) 
Χρυσάνθη Ντόβα  
‘Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες δυτικά του 

Υμηττού’ 
 
26-28 Απριλίου 
Κύπρος, Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Διεθνές Συνέδριο 
Infrastructures for Science and Technology for 

Archaeology and Cultural Heritage in the 
Eastern Mediterranean 

Δικτυακός χώρος: http://starc.cyi.ac.cy  
Email: 
 

m.dikom@ucy.ac.cy  

 

 
29 Απριλίου – 1 Μαΐου  
Κύπρος, Λευκωσία  
The Cyprus Institute (Guy Ourisson Building) 
International Congress on Archaeological Sciences 

in the Eastern Mediterranean and the Near 
East (ICASEMNE) 

Για περισσότερα: http://icasemne.net/ 
Email: archsci2010info@cyi.ac.cy 
 
30 Απριλίου – 2 Μαΐου 
HΠΑ, Providence, Rhode Island 
Brown University, Providence, RI 
Theoretical Archaeology Group (TAG) 2010 
Για περισσότερα: πατήστε εδώ 
Για το πρόγραμμα: πατήστε εδώ 
    

 

2. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ  
 
 

  
              ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 

A/A 2115 

 Χανιά (Κυδωνία). Περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης 
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη (επιμέλεια) 
 
 
Πόλη και έτος: Χανιά 2009 
Εκδότης: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – ΚΕ’ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων  
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 201 σ., έγχρωμες και 

ασπρόμαυρες εικόνες, 20,7x29,3 εκ. 
ISBN: - 
Τιμή: Δεν πωλείται 

 
Περίληψη (από τον πρόλογο) 
H πόλη των Χανίων υπερηφανεύεται δικαίως ότι συγκαταλέγεται στις πόλεις με μακραίωνη ιστορία και 
ειδικά στις πόλεις στις οποίες οι ανασκαφικές εργασίες έχουν αποκαλύψει συνεχή κατοίκηση σε 
αλλεπάλληλα οικιστικά στρώματα. Είναι η μοναδική πόλη στη σύγχρονη Κρήτη που ξεθάβει τόσες πολλές 
μνήμες καθημερινά και φέρνει στο φως τόσα πολλά ίχνη από το μακρινό παρελθόν της. Ίχνη σβησμένα 
και ξανασβησμένα, όπως σε ένα παλίμψηστο χειρόγραφο, αλλά πάντα με αναγνώσιμα και αναγνωρίσιμα 
αποτυπώματα. Έτσι έχει αρχίσει η ανασύνθεση του μοναδικού αρχιτεκτονικού παλίμψηστου της πόλης 
των Χανίων, η οποία έχει χαρακτηριστεί στην Επικράτεια Πολιτισμού ως η πόλη της αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου. Ταυτόχρονα, είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Μεσογείου και ολόκληρης της 
Ευρώπης, τίτλος που στηρίζεται στην ύπαρξη οργανωμένου οικισμού με «αστικό» χαρακτήρα ήδη από 
την τρίτη χιλιετία π.Χ.  
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Σε μια σύγχρονη πόλη με τέτοια πυκνότητα στο χώρο και το χρόνο όπως τα Χανιά, το έργο της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι πολύ δύσκολο. Αφενός πρέπει να προλαβαίνει να διασώζει τις 
καθημερινά εμφανιζόμενες αρχαιότητες από την πλήρη καταστροφή που μπορούν να προκαλέσουν τα 
σύγχρονα εκσκαφικά μηχανήματα και αφετέρου να βρίσκει τρόπους να αναδεικνύει τις σημαντικότερες 
από τις αρχαιότητες που έρχονται στο φως. Είναι ένα έργο σωτηρίας και ανάδειξης δαπανηρό, 
χρονοβόρο και συχνά ψυχοφθόρο. Απέναντι στο προσωπικό πρόβλημα του πολίτη ορθώνεται συνεχώς η 
υποχρέωση της πολιτείας για τη διάσωση των τεκμηρίων της διαχρονικής πορείας της πόλης. Η 
υποχρέωση αυτή ολοκληρώνεται με την ανάδειξη όσων αρχαίων λειψάνων κριθούν ορατά και 
επισκέψιμα και την απόδοσή τους στους πολίτες. Στα Χανιά έχουν ξεκινήσει τέτοιες προσπάθειες και τo 
παρόν πόνημα είναι η πρώτη επιτομή τους, ως αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας όλου του προσωπικού 
της ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Με κύριο βοήθημα τις πολυπληθείς 
αρχαιολογικές μαρτυρίες αρχίζει το ξετύλιγμα ενός άλλου μίτου της Αριάδνης από 21 σημεία διάσπαρτα 
μέσα στην πόλη, που αναφέρονται σε αλλεπάλληλα επίπεδα, σε πολλαπλές εποχές, σε διαφορετικούς 
καιρούς και ανθρώπους, σε ποικίλες δραστηριότητες τους και που αποτελούν μακρινή αλλά άμεση 
σύνδεση με το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου.  
 
Περιεχόμενα 
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ‘Μινωικές και 

κλασικές αρχαιότητες στην πόλη Χανίων: 
Σύντομο Ιστορικό’ [14-29]. 

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ‘Πλατεία Αγίας 
Αικατερίνης: Ελληνοσουηδική ανασκαφή’ [32-
43]. 

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ‘Ανασκαφή 
«Λιονάκη-Βλαμάκη» (Οδός Κανεβάρο 15-17)’ 
[44-49]. 

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ‘Ανασκαφή 
«Βακαλουνάκη» (Οδός Κατρε 10) [50-55]. 

Ευτυχία Πρωτοπαπαδάκη, ‘Ανασκαφή «Νότια του  
τείχους» (Συμβολή οδών Καραολή-Δημητρίου 
και Κατρε)’ [56-61]. 

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ‘Ανασκαφή 
«Μαθιουδάκη» (οδός Κανεβάρο 43)’ [62-69]. 

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ‘Ανασκαφή 
«Παπαδοπούλου» (Οδός Δασκαλογιάννη 63)’ 
[70-77]. 

Μιχάλης Μιλιδάκης, ‘Ανασκαφή «Αγίου Ρόκκου» 
(Οδός Δασκαλογιάννη)’ [78-85]. 

Κατερίνα Τζανακάκη, ‘Ανασκαφή «Μέλισσα» 
(Οδός Δασκαλογιάννη 2)’ [86-95]. 

Ευθυμία Κατάκη, ‘Ανασκαφή «Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Χανίων» (Συμβολή οδών Βενιζέλου 
και Μιχελιδάκη)’ [96-107]. 

Σταυρούλα Μαρκουλάκη, ‘Ανασκαφή «Πάρκου 
Ειρήνης και Φιλίας» (Οδός Α. Παπανδρέου)’ 
[108-113]. 

Σοφία Πρεβέ, ‘Ανασκαφή «Λεντάρη» (Οδός Α. 
Παπανδρέου 81)’ [114-119]. 

Ευθυμία Κατάκη, ‘Ανασκαφή «Μανωλικάκη» 
(Οδός Ανδρ. Παπανδρέου 86-88)’ [120-127]. 

Σταυρούλα Μαρκουλάκη & Βάννα Νινιού-
Κινδέλη, ‘Ανασκαφή «Εμμ. Μαθιουλάκη» 
(Οδός Γ. Χατζηδάκη 31)’ [128-135]. 

Αγγελική Τσίγκου, ‘Ανασκαφή «Μαρ. 
Μαθιουλάκη» (Οδός Χατζηδάκη 31α)’ [136-
145]. 

Βάννα Νινιού-Κινδέλη, ‘Ανασκαφή «Ρόβλια» 
(Οδός Ρενιέρη 9)’ [146-151]. 

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη & Ευτυχία 
Πρωτοπαπαδάκη, ‘Ανασκαφή «Κουκλάκη» 
(Οδός Ηγουμ. Γαβριήλ) 73-77’ [152-165]. 

Σοφία Πρεβέ, ‘Ανασκαφή «Νοτίου Περιβόλου Ι.Ν. 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» (Οδός 
Ηγουμ. Γαβριήλ 69-71)’ [166-171]. 

Σοφία Πρεβέ, ‘Ανασκαφή «Ροβιθάκη» (Οδός 
Μαλινού 11)’ [172-179]. 

Σταυρούλα Μαρκουλάκη, ‘Ανασκαφή 
«Μαλεφάκη» (Οδός Αποκορώνου 161)’ [180-
185]. 

Λαμπρινή Λιμαντζάκη, ‘Ανασκαφή «Αγροτικής 
Τράπεζας» (Συμβολή Οδών Σκαλιδή και 
Μανουσογιαννακήδων)’ [186-195]. 

Αγγελική Τσίγκου, ‘Ανασκαφή «Γωνιωτάκη» (Οδός 
Μελ. Μεταξάκη 32-34)’ [196-201]. 
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                ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:    

                                           - 

 Archaeologies of Cult: Essays on Ritual and Cult in Crete 
Edited by Anna Lucia D’Agata, Aleydis van de Moortel & 
M.B. Richardson  
 
 
 
Πόλη και έτος: Princeton 2009 
Εκδότης: American School of Classical Studies at Athens 
Σειρά: Hesperia Supplement 42 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, xxix & 321 σ., ασπρόμαυρες 

εικόνες, χάρτες, πίνακες, 28x21,5 εκ. 
ISBN: 978-0-87661-542-3 
Τιμή: £ 45 (ca. € 51) 
 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Twenty-five years after Colin Renfrew’s seminal book, The Archaeology of Cult, was published, the study of 
ritual and religion in Crete remains one of the most vital and debated areas of research in Old World 
prehistory. For the present volume, 25 specialists in the archaeology of the island have been invited to 
bring the subject up to date. Their multivocalist discourse ranges in time from the Bronze to the Iron Age 
and includes, in five diverse sections, unpublished finds, theoretically-informed discussion of ritual 
behavior, and innovative reconstructions of sacred landscapes.  
 
Περιεχόμενα 
List of illustrations 
List of tables 
Foreword by James D. Muhly 
Preface by Aleydis Van de Moortel and Anna Lucia 

D’Agata 
Biography of Geraldine C. Gesell, by M.B. 

Richardson 
Bibliography of Geraldine C. Gesell 
 
Anna Lucia D’Agata, ‘Introduction: How many 

archaeologies of cult?’ [1-8]. 
 
PART I: RITUAL AND RELIGION 
 
Joanne M.A. Murphy, ‘Gods in the house? 

Religious rituals in the settlements of south 
central Crete’ [11-17]. 

Eleni Hatzaki, ‘Structured deposition as ritual 
action at Knossos’ [19-30].  

Pascal Darcque & Aleydis Van de Moortel, ‘Special, 
ritual, or cultic: A case study from Malia’ [31-
41]. 

John G. Younger, ‘Tree tugging and omphalos 
hugging on Minoan gold rings’ [43-47]. 

Lucy Goodison, ‘“Why all this about oak or 
stone?”: Trees and boulders in Minoan religion’ 
[51-57]. 

Anaya Sarpaki, ‘Harvest rites and corn dollies in 
the Bronze Age Aegean’ [59-67]. 

 
PART II: PLACES OF CULT 
 
Jean-Claude Poursat, ‘Cult activity at Malia in the 

Protopalatial period’ [71-78]. 
T.F. Cunningham & L.H. Sackett, ‘Does the 

widespread cult activity at Palaikastro call for a 
special explanation?’ [79-97]. 

Lucia Alberti, ‘Rethinking the Tomb of the Double 
Axes at Isopata, Knossos’ [99-106]. 

Birgitta P. Hallager, ‘Domestic shrines in Late 
Minoan IIIA2-Late Minoan IIIC Crete: Fact or 
fiction?’ [107-120]. 

Metaxia Tsipopoulou, ‘Goddesses for “Gene”? The 
Late Minoan IIIC shrine at Halasmenos, 
Ierapetra’ [121-136]. 
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Leslie Preston Day, ‘Ritual activity at Karphi: A 
reappraisal’ [137-151]. 

Nancy L. Klein & Kevin Τ. Glowacki, ‘From Kavousi 
Vronda to Dreros: Architecture and display in 
Cretan cult buildings’ [153-167]. 

 
PART III: RITUAL OBJECTS 
 
Philip P. Betancourt, ‘Additions to the corpus of 

Early Cretan figurines: Was there a nude 
goddess in Early Minoan Crete?’ [171-178]. 

Christine Morris, ‘Configuring the individual: 
bodies of figurines in Minoan Crete’[179-187]. 

George Rethemiotakis, ‘A Neopalatial shrine 
model from the Minoan peak sanctuary at 
Gournos Krousonas’ [189-199]. 

Gerald Cadogan, ‘Tubular stands in Neopalatial 
Crete’ [201-212]. 

Iphiyenia Tournavitou, ‘Does size matter? 
Miniature pottery vessels in Minoan peak 
sanctuaries’ [213-230]. 

Mieke Prent, ‘The survival of the goddess with 
upraised arms: Early Iron Age representations 
and contexts’ [231-238].  

 
PART IV: SACRED LANDSCAPES 
 
Jennifer Moody, ‘Environmental change and 

Minoan sacred landscapes’ [241-249]. 
Alan Peatfield, ‘The topography of Minoan Peak 

sanctuaries revisited’ [251-259]. 
Steven Soetens, ‘Juktas and Kophinas: Two ritual 

landscapes out of the ordinary’ [261-268]. 
 Lucia Nixon, ‘Investigating Minoan sacred 

landscapes’ [269-275]. 
 
PART V: CONTINUITY IN CONTEXT 
 
James Whitley, ‘The Chimera of continuity: What 

would “continuity of cult” actually 
demonstrate?’ [279-288]. 

 
References 
Index 

 
 

 

  
                ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:    

               - 

 Εισαγωγή στη γεωαρχαιολογία 
Παναγιώτης Καρκάνας 
 
 
 
 
Πόλη και έτος: Αθήνα 2010 (Μάρτιος) 
Εκδότης: Νεφέλη 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 296 σ., 76 ασπρόμαυρες 

εικόνες, 5 πίνακες, 24x17 εκ. 
ISBN: 978-960-211-949-5 
Τιμή: € 23,50 
 
 

 
Περίληψη 
Μιας και η αρχαιολογία βρίσκει όλα τα βασικά δεδοµένα της µε την ανασκαφή, κάθε αρχαιολογικό 
πρόβληµα ξεκινά ως πρόβληµα της γεωαρχαιολογίας. 
 
H ρήση αυτή του διάσημου αρχαιολόγου C. Renfrew φανερώνει τη σημασία ενός επιστημονικού κλάδου 
που ξεκίνησε μεν τυπικά πριν από τριάντα πέντε χρόνια περίπου, αλλά παραμένει ακόμη νεωτερισμός 
για πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές. H γεωαρχαιολογία ως η ανάλυση του πραγματικού συνδετικού 
υλικού των αρχαιολογικών ευρημάτων, δηλαδή, των ιζημάτων και εδαφών (του κοινού χώματος), αλλά 
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και του περιβαλλοντικού πλαισίου που εντάσσεται μια θέση, δηλαδή, του φυσικού τοπίου, δεν μπορεί 
παρά να αποτελεί θεμελιώδες κείμενο πάνω στο οποίο θα πρέπει να στηρίζεται οποιαδήποτε 
αρχαιολογική ερμηνεία. 

Σήμερα, έχει γίνει πια κατανοητό ότι χωρίς τη γνώση των αποθέσεων και της στρωματογραφίας 
μιας θέσης, είναι αδύνατον να διαπιστωθεί η πραγματική συνάφεια και διάταξη των αρχαιολογικών 
ευρημάτων. Από την άλλη η γεωαρχαιολογία, που σχετίζεται με την ανασύσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος γύρω από μια αρχαιολογική θέση, δίνει σημαντικές πληροφορίες για την αλληλεπίδραση 
ανθρώπου και περιβάλλοντος στην εξέλιξη του χρόνου, τις αλλαγές στην κατοίκηση και τις επιλογές στη 
χρήση και την οικονομία του χώρου. 

To παρόν βιβλίο αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να εισαχθούν οι έννοιες της γεωαρχαιολογίας 
στο ελληνικό κοινό σε ολοκληρωμένη μορφή. Απευθύνεται στους φοιτητές, προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς, αλλά και στους επαγγελματίες και τους ανθρώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας 
γενικότερα, είτε αυτοί σχετίζονται με τις επιστήμες της γης (γεωλογία, φυσική γεωγραφία) είτε με την 
αρχαιολογία. Ένα ευρύτερο κοινό θα βρει ενδιαφέρον σε κεφάλαια όπως αυτό της 
παλαιοκλιματολογίας, των μεθόδων χρονολόγησης και της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον 
κατά την αρχαιότητα. 
 
Περιεχόμενα 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
1. Εισαγωγικές έννοιες 

1.1. Το επιστημονικό πεδίο της 
γεωαρχαιολογίας 

1.2. Σύντομη αναφορά στην επιστήμη της 
αρχαιολογίας 

1.3. Θεματική οργάνωση και ανάπτυξη  
 
2. Το γεωαρχαιολογικό πλαίσιο 

2.1. Το κλίμα στην αρχαιότητα 
2.2. Μέθοδοι χρονολόγησης 
2.3. Άνθρωπος και περιβάλλον στην 

αρχαιότητα  
 
3. Βασικές έννοιες της γεωαρχαιολογίας 

3.1. Η έννοια του ιζήματος 
3.2. Φυσικά ιζήματα 
3.3. Εδάφη και παλαιοεδάφη 
3.4. Αρχαιολογικά ιζήματα 
3.5. Ανθρωπογενείς επεμβάσεις στο 

περιβάλλον 
3.6. Μετα-αποθετικές διαδικασίες 

 
 
 
 
 

4. Γεωαρχαιολογία του ευρύτερου περιβάλλοντος 
4.1. Η αναπαράσταση του 

παλαιοπεριβάλλοντος 
4.2. Δείκτες παλαιοπεριβαλλοντικών αλλαγών 
4.3. Παγετώδη και περιπαγετώδη 

περιβάλλοντα  
4.4. Ερημικά και αιολικά περιβάλλοντα 
4.5. Παραλίμνια περιβάλλοντα 
4.6. Αλλουβιακά περιβάλλοντα 
4.7. Παράκτια περιβάλλοντα  
4.8. Σπήλαια και βραχοσκεπές  

 
5. Γεωαρχαιολογία θέσης  

5.1. Διαδικασίες σχηματισμού των 
αρχαιολογικών θέσεων  

5.2. Διαδικασίες διατήρησης των 
αρχαιολογικών θέσεων 

5.3. Φάσεις καταστροφής 
5.4. Στρωματογραφία αρχαιολογικών θέσεων 
5.5. Η ανάλυση των αποθέσεων 
5.6 . Ειδικά παραδείγματα αρχαιολογικών 

αποθέσεων 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΛΕΞΙΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ  
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
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                ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:    

A/A 2116 

 A Singular Antiquity- Archaeology and Hellenic Identity in 
Twentieth-Century Greece 
Dimitris Damaskos & Dimitris Plantzos (επιμέλεια) 
 
 
 
Πόλη και έτος: Αθήνα 2008 
Εκδότης: Μουσείο Μπενάκη 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 418 σ., 135 ασπρόμαυρες 

εικόνες, 28x21,3 εκ. 
ISBN: 978-960-8347-96-0 
Τιμή: € 20 
 
Δείτε επίσης τις βιβλιοκρισίες παρακάτω (σ. 14) 

 
Περίληψη
Στον συλλογικό τόμο δημοσιεύεται μεγάλο μέρος των εργασιών του συνεδρίου με τίτλο 
«Αρχαιολογία, Αρχαιότητα και Ελληνικότητα στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα» που 
πραγματοποιήθηκε στο Κτήριο της Οδού Πειραιώς τον Ιανουάριο του 2007.  
Ο τόμος «A Singular Antiquity» συγκεντρώνει – για πρώτη φορά σε τέτοιο διεπιστημονικό εύρος – 
εργασίες αρχαιολόγων, ιστορικών, ανθρωπολόγων, και ιστορικών της λογοτεχνίας, της τέχνης και της 
αρχιτεκτονικής. Κοινός στόχος όλων είναι η διακρίβωση των διαδικασιών μέσω των οποίων η 
αρχαιολογία εξελίχθηκε σε παράγοντα πνευματικής καλλιέργειας, αλλά και πρωταγωνιστή στη 
συζήτηση περί ελληνικής κουλτούρας, πολιτισμικής κληρονομιάς και εθνικής ταυτότητας. Η 
αρχαιολογία απετέλεσε κεντρικό πυλώνα εθνικής στρατηγικής στη σύγχρονη Ελλάδα: στον τόμο 
εξετάζεται η διαμόρφωση θέσεων και επιστημολογικού προγράμματος των αρχαιολογικών σπουδών 
στην Ελλάδα, η διάδραση με άλλες επιστήμες, η εμπλοκή της, τέλος, στην πνευματική και πολιτική 
ζωή του τόπου, καθώς και η ανταπόκρισή της με τις επιθυμίες και τις διαθέσεις του κοινού. 
Λαμβάνοντας ως συμβολικά termini τις δύο ελληνικές Ολυμπιάδες – 1896 και 2004 – όταν η 
αρχαιοελληνική κληρονομιά κλήθηκε να διαμορφώσει το απαραίτητο ιδεολογικό έρεισμα, οι 
συγγραφείς ιχνηλατούν τα βήματα που καθόρισαν τη σημερινή εικόνα της ελληνικής αρχαιολογίας. 
 
 
Περιεχόμενα 
INTRODUCTION 
Dimitris Plantzos, ‘Archaeology and Hellenic 

identity, 1896-2004: the frustrated vision’ [11-
30]. 

 
PART I. ANTIQUITΥ AND THE GREEK ANTIQUITIES 
 
Mark Mazower, ‘Archaeology, nationalism and the 

land in modern Greece’ [33-41]. 
Michael Herzfeld, ‘Archaeological etymologies: 

monumentality and domesticity in twentieth-
century Greece’ [43-53]. 

George Tolias, ‘National heritage and Greek 
revival: Ioannis Gennadios on the expatriated 
antiquities’ [55-65]. 

Andromache Gazi, ‘“Artfully classified” and 
“appropriately placed”: notes on the display of 
antiquities in early twentieth-century Greece’ 
[67-81]. 

Marlen Mouliou, ‘Museum representations of the 
classical past in post-war Greece: a critical 
analysis’ [83-109]. 

   

J  10 



A Ι Γ E Υ Σ   –   Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α    Α Ι Γ Α Ι A Κ Η Σ    Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ 
 10 

Niki Sakka, ‘The excavation of the Ancient Agora of 
Athens: the politics of commissioning and 
managing the project’ [111-123]. 

Daphne Voudouri, ‘Greek legislation concerning 
the international movement of antiquities and 
its ideological and political dimensions’ [125- 
140]. 

Delia Tzortzaki, ‘The chronotopes of the Hellenic 
past: virtuality, edutainment, ideology [141-
161]. 

 Vassilis Lambropoulos, ‘The rehearsal of antiquity 
in post-modern Greek fiction’ [163-171]. 

 
PART II. GREEK ARCHAEOLOGY: PARADIGMS AND 

IDEOLOGIES 
 
Kostas Kotsakis, ‘Paths to modernity: Dimitrios R. 

Theocharis and the post-war Greek prehistory’ 
[175-183]. 

Vangelis Karamanolakis, ‘University of Athens and 
archaeological studies: the contribution of 
archaeology to the creation of a national past 
(1911-1932) [185-195]. 

Dionysis Mourelatos, ‘The debate over Cretan 
icons in twentieth-century Greek historio-
graphy and their incorporation into the 
national narrative’ [197-207].  

Olga Gratziou, ‘Venetian monuments in Crete: a 
controversial heritage’ [209-221]. 

Alexandra Bounia, ‘Ancient texts, classical 
archaeology and representation of the past: 
the development of a dialogue’ [223-235]. 

Vangelis Calotychos, ‘The dead hand of Philology 
and the archaeologies of reading in Greece’ 
[237-251]. 

Dimitris Plantzos, ‘Time and the Antique: linear 
causality and the Greek art narrative’ [253-
271]. 

Yannis Hamilakis, ‘Decolonizing Greek archae-
ology: indigenous archaeologies, modernist 
archaeology and the post-colonial critique 
[273-284]. 

 
PART III. THE IMAGINED REALITIES OF GREEKNESS 
 
Dimitris Tziovas, ‘Reconfiguring the past: Antiquity 

and Greekness’ [287-297]. 
Angeliki Koufou, ‘The discourse on Hellenicity, 

historical continuity and the Greek Left’ [299-
307]. 

Dora F. Markatou, ‘Archaeology and Greekness on 
the centenary celebrations of the Greek state’ 
[309-319]. 

Dimitris Damaskos, ‘The uses of Antiquity in 
photographs by Nelly: imported modernism 
and home-grown ancestor worship in inter-war 
Greece’ [321-335]. 

Elena Hamalidi, ‘Greek Antiquity and inter-war 
classicism in Greek Art: Modernism and 
tradition in the works and writings of Michalis 
Tombros and Nikos Hadjikyriakos-Ghika in the 
thirties’ [337-357]. 

Artemis Leontis, ‘An American in Paris, a Parsi in 
Athens’ [359-373].  

Dimitris Philippides, ‘The phantom of classicism in 
Greek architecture’ [375-381]. 

Maria Diamandi, ‘The archaeologist in 
contemporary Greek novel’ [383-399]. 

 
AFTERWORD  
Dimitris Damaskos, ‘In place of a conclusion’ [403-

407].  
 
INDEX 
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3. ΝΕΑ  ΑΡΘΡΑ  
 
 
3.1. ‘The prehistoric finds from the Halasarna survey project 2003-2006, Kos: A preliminary report’ 

M. Georgiadis 
Aegean Archaeology 8 (2005-2006) [2009]: 7-19. 
Λέξεις-κλειδιά: Dodecanese, Neolithic, Bronze Age, Island, stone tools. 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
This is a preliminary report on the six most important prehistoric sites identified during the Halasarna 
Survey Project. The early occupation of Kos was until recently only slightly touched on by archaeological 
investigations and this survey has provided substantial data for better understanding of settlement on the 
island, in particular during the Neolithic and the Early Bronze Age. The six sites are presented here, 
emphasizing on their geographical setting and the general character of surface finds. The most diagnostic 
pottery fragments, chipped stone and ground stone tools are discussed in their chronological and 
functional contexts. The project revealed interesting characteristics of settlement patterns from the Late 
Neolithic through the Late Bronze Age. 
 
3.2. ‘Rapid cooling effects in Early Bronze Age copper smelting Slags from Chrysokamino’ 

M.G. Clinton, S. Martino, G.H. Myer, D.O. Terry, Jr. & P.P. Betancourt 
Aegean Archaeology 8 (2005-2006) [2009]: 21-30. 
Λέξεις-κλειδιά: Crete, metallurgy, Mirabello, chimney, olivine. 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
During the Early Bronze Age, the promontory of Chrysokamino in the Mirabello Bay area of Crete housed a 
small copper smelting installation. Under the direction of Philip P. Betancourt, a team from Temple 
University excavated the site from 1996 to 1997. Slag from the smelting operations was abundantly 
present, up to sixty centimeters deep. Initial analyses of the slag suggested that the smelting operation, 
although relying upon simple technology, was nonetheless effective. With chimneys and artificial draft, the 
furnaces probably reached temperatures of up to 1230° C, sufficient to separate copper from its ores and 
produce slag. Utilizing petrographic thin section analysis, we offer new descriptions of Chrysokamino slags, 
including slag condensed inside chimneys and slag from furnaces. Our analysis of the furnace slag 
identifies several microscopic structures, such as plagioclase crystals, pyroxene crystals, and a glassy matrix 
with olivine. Olivine only forms at temperatures above 1200° C, so we confirm that the furnaces reached 
temperatures high enough to smelt copper. In addition, the form of the crystalline structures, which 
appear to be quench crystals, suggests that the slag cooled rapidly upon exposure to air; thus, we suggest 
that we have identified tapped slag. We differentiate the tapped slag from the chimney slag by illustrating 
the greater abundance of crystalline structures, especially pyroxene, and absence of olivine, which 
indicates that the chimney slag cooled at a lower temperature and more slowly. This new analysis 
confirms that the smelting process at Chrysokamino was both effective and efficient. 
 
3.3. ‘A reconsideration of depositional practices in Early Bronze Age Crete’ 

E. Miller Bonney  
Aegean Archaeology 8 (2005-2006) [2009]: 31-50. 
Λέξεις-κλειδιά: Lebena, Koumasa, Kyriaki, elites, ritual, palatial, funerary customs, EM. 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Aegeanists typically argue that the state formed on Crete as it did in the ancient Near East. Hierarchical 
structures developed over the course of the Bronze Age culminating in the centralization of civil and 
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religious power at Knossos near the beginning of the Late Bronze Age. Already at EM I Knossos emerging 
elites competed in the conspicuous consumption of food, drink and fine pottery to legitimate their 
authority. Artistic productions in all media reflected the wealth, access to specialized knowledge, and 
power of these elites in the competitive display that was a hallmark of elite life on palatial Crete. Analysis 
of the pottery placed in tombs at Lebena, Koumasa and Ayia Kyriaki presents a more egalitarian society 
that was ordered heterarchically not hierarchically. While some of the deceased no doubt were wealthier 
than others none of the grave goods displayed the cosmologically charged symbols that distinguished the 
deceased as a prince or high priest. For all the pyxis was a significant component of the burial kit at Lebena 
and Koumasa although apparently not at Ayia Kyriaki from EM I through EM IIA. Across this area in EM IIB, 
however, the pyxis disappears from the burial assemblages replaced by the broadly shared custom of 
depositing large quantities of cups in and around the tombs. These cups were used in drinking or toasting 
rituals by which the survivors celebrated the ancestors and re-affirmed the corporate cognitive code. 
 
3.4. ‘Inferences for use of Skotino Cave during the Bronze Age and later based on a speleological 

and environmental study at Skotino Cave, Crete’ 
L. Tyree, F.W. McCoy, A. Kanta, D. Sphakianakis, A. Stamos, K. Aretaki & E. Kamilaki  
Aegean Archaeology 8 (2005-2006) [2009]: 51-63. 
Λέξεις-κλειδιά: Cave, speleology, refuge, ritual, Crete, Minoan. 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Inferences for the use of Skotino Cave in the Bronze Age are based on a speleological and 
environmental study of the cave conducted in 2007. Level II of the cave, an area excavated by 
Davaras, was the focus of the inquiry. Three speleological questions were posed for investigation, and 
answered, even if not definitively: (1) were idiosyncrasies of stalagmites and other natural features in 
the cave the result of natural processes or of anthropogenic sculpting; (2) were ambient atmospheric 
conditions – temperature, relative humidity, carbon dioxide concentrations, and air flow – possibly 
influential on anthropogenic uses of the cave, including temporary occupation, refuge, and ritual 
uses; and (3) was light penetration and intensity a possible controlling factor in the Bronze Age use of 
the cave. Data from this study infer limitations in the uses of the cave. 
 
3.5. ‘From the Ground Up: Earth in Minoan construction. The case of Building 5 at Palaikastro’ 

M. Devolder  
Aegean Archaeology 8 (2005-2006) [2009]: 65-80. 
Λέξεις-κλειδιά: Crete, mudbrick, wood, architecture, Minoan. 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
The violent destruction by fire of Building 5 at Palaikastro, Crete, provided an interesting and varied 
collection of well-preserved fired-earth elements. Those include fragments of mudbricks, mud coatings, 
roofs/ceilings, doorjambs, and other samples which bear impressions of wooden elements, probably from 
installations made of a combination of earth and wood. The publication of a selection of the samples has 
two purposes. The first is to offer a typological description of the earthen features in order to elucidate 
their various functions and their importance in Minoan architecture. Thus considered, the fragments 
described illustrate particular construction techniques and help reconstructing the original appearance of 
the building. The second purpose of this study is to consider the knowledge Minoan builders had of 
materials and techniques involved in earthen architecture. This study may allow some insights into the 
status of the practitioners of architecture and the degree of involvement of inhabitants or of specialists in 
construction. 
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3.6. ‘The ownership of hard stone seals with the motif of a pair of recumbent bovines from the Late 
Bronze Age Greek mainland: A contextual approach’ 
E. Drakaki  
Aegean Archaeology 8 (2005-2006) [2009]: 81-93. 
Λέξεις-κλειδιά: Society, elite, tholos, chamber tomb, Mycenaean, Mycenaeanization, Cretan, glyptic. 

 
Περίληψη (στα αγγλικά) 
Hard stone seals with the motif of a pair of side-to-side recumbent bovines form one of the most 
recognizable groups of Late Bronze Age Aegean glyptic. In an attempt to shed some light on aspects of 
their ownership, this paper examines in detail the contextual associations of a small corpus of these seals 
from eight Late Bronze Age burials and burial assemblages of the Greek mainland. This examination 
concludes that the majority of these seals were favored by a small group of elite individuals interred in 
large tholos and chamber tombs at key sites of the Mycenaean heartland. Their burials are of martial 
character or replicate certain features of Cretan and Greek mainland ‘warrior burials’; most of them date 
to the LH IIB –IIIA1 period, the time of the presumed Mycenaeanization of Crete, whereas the few of later 
date are furnished with objects that might have been acquired in LH IIIA1 or have originated from LM IIIA1 
Crete. It is suggested that perhaps the Mycenaeans became familiar with this class of seals during LM II/LH 
IIB– IIIA1; following the example of the Cretan elites before them, they adopted them as high status 
emblems and probably tokens of their participation in or involvement with contemporary Cretan affairs. 
 
3.7. ‘2006–2007 Excavations of the Mycenaean cemetery at Ayia Sotira, Ancient Nemea’ 

R.A.K. Smith, E. Pappi, M.K. Dabney, S. Triantaphyllou & J.C. Wright  
Aegean Archaeology 8 (2005-2006) [2009]: 95-109. 
Λέξεις-κλειδιά: Chamber tomb, LH, Tsoungiza, geophysical survey. 
 

Περίληψη (στα αγγλικά) 
During the summers of 2006 and 2007 the Canadian Institute in Greece sponsored the excavation of a 
Mycenaean chamber tomb cemetery at Ayia Sotira near Koutsomodi in the Nemea valley. The cemetery 
was discovered in 2002, when the 4th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities discovered illegal 
digging in an olive grove above the small church of Ayia Sotira, and immediately conducted salvage 
excavations of one of the chamber tombs. Our team returned in 2006 and 2007 and carried out 
geophysical survey, surface pickup, test trenching, and the excavation of another four tombs with material 
dating from LH IIIA1 to LH IIIB2. These tombs almost certainly belong to the nearby settlement of 
Tsoungiza. The location and alignment of these tombs suggest that there are others yet to be discovered 
in fields to the north and west of our original excavation area, and we are in the process of purchasing this 
land in order to continue excavations in 2008. 
 
Διαβάστε όλο το άρθρο και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας: πατήστε εδώ 
 
3.8. ‘A sword of Naue II type from Ugarit and the historical significance of Italian-type weaponry in 

the Eastern Mediterranean’ 
R. Jung and M. Mehofer 
Aegean Archaeology 8 (2005-2006) [2009]: 111-135. 
Λέξεις-κλειδιά: Armament, weapon, Aegean, Cyprus. 
 

Περίληψη (στα αγγλικά) 
In this paper we treat changes in weaponry and armament, which occurred in the Aegean and Levantine 
regions between the late 14th and the early 12th century BC. We aim at reconstructing these changes in a 
sequence as fine-phased as possible and try to identify the regions in which they originated. As a case 
study we use a sword of Naue II type found at Ugarit. As it has no clearly stratified context, we try to fix its 
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chronology on one hand by reference to the overall stratigraphy of the site, and on the other by discussing 
better datable archaeological evidence from the Aegean and Cyprus. Swords of the Naue II group belong 
to new weapon types introduced to the eastern Mediterranean a few decades before the breakdown of 
many palace states around 1200 BC. There are different reasons that lead us to believe that these new 
weapon types arrived together with their users and producers from the central Mediterranean and cannot 
be seen as a result of goods exchange. 
 

 
 

4. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ  
 
 
4.1. Eleni Konstantinidi-Syvridi, 2010. Online 

review of C. Paschalidis, The LMIII Cemetery 
at Tourloti, Siteia: The ‘Xanthoudidis 
Master’ and the Octopus Style in East Crete. 
With a contribution by P.J.P. McGeorge 
(BAR International Series 1917) (Oxford: 
 Archaeopress, 2009), Bryn Mawr Classical 
Review 2010.03.51. 

 
Πατήστε εδώ 
 

4.2. Carl Knappett, 2005-2006 [2009]. Review of 
R. Koehl, Aegean Bronze Age Rhyta 
(Philadelphia: INSTAP, 2006), Aegean 
Archaeology 8: 141-144. 

 
4.3. Krzysztof Nowicki, 2005-2006 [2009]. 

Review of C. Davaras and Ph.P. Betancourt, 
Hagia Photia Cemetery I: The Tomb Groups 
and Architecture (Philadelphia: INSTAP, 
2004), Aegean Archaeology 8: 144-146. 

 
 
 

4.4. Kostis Kourelis, 2010. Online review of D. 
Damaskos & D. Plantzos (eds.), A Singular 
Antiquity: Archaeology and Hellenic Identity 
in Twentieth-Century Greece (Athens: 
Benaki Museum, 2008), Bryn Mawr 
Classical Review 2010.01.43. 

 
Πατήστε εδώ 
 

4.5. Jonathan Hall, 2009. Review of D. Damaskos 
& D. Plantzos (eds.), A Singular Antiquity: 
Archaeology and Hellenic Identity in 
Twentieth-Century Greece (Athens: Benaki 
Museum, 2008), Mediterranean Historical 
Review 24: 64-69.  

 
4.6. Michael Fotiadis, 2010. Review of D. 

Damaskos & D. Plantzos (eds.), A Singular 
Antiquity: Archaeology and Hellenic Identity 
in Twentieth-Century Greece (Athens: 
Benaki Museum, 2008), Cambridge 
Archaeological Journal 20.1 (February 
2010): 155–156. 

 

5. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
 
 
5.1. Reinach, S., 1891. Chroniques d’Orient:  

documents sur les fouilles et découvertes 
dans l’Orient hellénique de 1883 à 1890, 
Paris: F. Didot frères. 

 
Πατήστε εδώ 

 

5.2. Reinach, S., 1896. Chroniques d’Orient. 
Deuxième série, documents sur les fouilles 
et découvertes dans l’Orient hellénique de 
1891 à 1895, Paris: E. Leroux. 

 
Πατήστε εδώ 
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6. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

 
 
7.1. “Nostoi”. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western 

Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age 
Deadline: 30 June 2010 

 
Nostoi. Indigenous, Migration and Integration in 
the Aegean Islands and Western Anatolia during 
the Late Bronze and Early Iron Age is being 
planned to take place in March 18th-21st 2011 in 
Istanbul, Turkey. Purpose of the symposium is to 
offer to scholars of different disciplines, who work 
either on the Aegean Islands or on the Western 
Anatolian Coast, a forum for the presentation of 
new finds and the discussion of innovative 
research results on various aspects of indigenity, 
migration and the process of integration in local 
communities during the LBA and EIA. 

All papers should be focused on less well 
known aspects of this complex subject, such as the 

various Anatolian and Aegean cross-cultural 
“interfaces”, the archaeological testimonies for the 
“indigenous” population (e.g. Seha, Arzawa, Mira, 
Luwians, Mysians, Lycians, Carians, Pelasgoi etc.), 
the impact of the Mycenaean and Ionian migration 
movements on the pre -existing population, as well 
as inter-cultural and cross-cultural mingling of the 
Aegean and Anatolia or vice versa. 

Please confirm with an email to Çiğdem Maner 
(cmaner@ku.edu.tr) or Konstantinos Kopanias 
(kkopanias@arch.uoa.gr) by June 30th 2010 if you 
would like to participate and present a paper. With 
your confirmation we would like you to send us 
the title of your lecture and a short abstract of 

ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων 
 
Η ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων είναι νεοσύστατη (Ιανουάριος 
2004)  Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα 
την Κατερίνη και αρμοδιότητα Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εκτείνεται στο 
Νομό Πιερίας.  Πρώτη Προϊσταμένη τοπο-
θετήθηκε η κ. Πολυξένη Αδάμ Βελένη (2004-
άνοιξη 2006), στη συνέχεια η κ. Εφη Φ. 
Πουλάκη Παντερμαλή μέχρι σήμερα. 
  
Για τον ιστότοπο:  http://www.kz-epka.gr 
 
 
 
 
 

ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων 
 
Η ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων με περιοχή ευθύνης τα νησιά 
Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, είναι 
νεοσύστατη Περιφερειακή Υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και ως πρώτος 
Προϊστάμενος αυτής ανέλαβε τον Ιούνιο του 
2006 ο αρχαιολόγος Ανδρέας Σωτηρίου. 
Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι να 
προβάλει την πλούσια μνημειακή πολιτιστική 
κληρονομιά των τριών νήσων, Κεφαλονιάς, 
Ιθάκης και Ζακύνθου, που καλύπτει όλες τις 
περιόδους της αρχαιότητας και όλες τις 
εκφάνσεις της ανθρώπινης παρουσίας και να 
την καταστήσει προσιτή στο ευρύ κοινό.  
 
Για τον ιστότοπο: http://www.leepka.gr/ 
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max. 200 words. The presentation of the papers 
should not be longer than 20 minutes. 

All papers must be delivered in English. The 
proceedings of the Symposium should be 
published before the end of 2011, so all 
manuscripts must be submitted by the end of 
August 2011. 

Please feel free to address your question to 
cmaner@ku.edu.tr or kkopanias@arch.uoa.gr 
Nikolaos Chr. Stampolidis (University of Crete) 
Çiğdem Maner (Koç University Istanbul) 
Konstantinos Kopanias (University of Athens) 

 
 
7.2. The Study of Ceramic ‘Standardization’ and ‘Variability’ as a Search for Human Choices in the 

Mediterranean of the late 2nd to late 1st millennium BC 
The Hague, Netherlands 
16th Annual Meeting, 2010 
EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS (EAA) 

 
The session is intended to formally introduce the 
concepts of ‘standardization’ and ‘variability’ in 
Mediterranean pottery studies of the late 2nd to 
late 1st millennium BC. In recent archaeological 
and ethnographic literature, ceramic 
‘standardization’, as the antonym of ceramic 
‘variability’, denotes the relatively high degree of 
homogeneity in the formal and material 
characteristics of a ceramic assemblage. 
‘Standardization’ can also refer to the operational 
sequence of technological actions and choices 
through which that homogeneity is achieved by 
the agency of producers and consumers alike. 

The two concepts have largely been 
overlooked in Mediterranean pottery studies of 
the period in question, which places particular 
emphasis on chronology and typology, as well as 
on stylistic analyses. In this respect, the field has 
downplayed a theoretical/methodological line 
which can contribute significantly to the 
interpretation of a range of pottery data. This line 
can shed important light on the organization and 
intensity of local and/or regional ceramic 
production, of intra-site consumption and of inter-
regional distribution and trade. 

In the session, ‘standardization’ and ‘variability’ 
of select pottery groups will be assessed within a 
flexible interpretative framework, in which typo-
morphological and contextual inquiries are related 
to archaeological materials science analyses. The 
focal point of this integrated approach remains the 
search for human choices, as expressed through 
the materiality of the studied ceramic objects, 
which are perceived as solid indicators of socio-
economic and ideological structures in the ancient 
Mediterranean. 
 
Dr. E.S. Hitsiou Assistant Professor University of 

Amsterdam The Netherlands 
Dr. A. Kotsonas Post-doctoral Researcher for the 

NPAP  
 
An abstract of the session can be found in the page 
attached. It is also available at: 
http://www.congrex-events.nl  
Information on the EAA can be found at: 
http://www.eaa2010.nl  
Guidelines on how to apply for joining the session 
and attending other sessions are available at: 
http://www.eaa2010.nl  
 
 

 
7.3. 15η Επιστημονική Συνάντησή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στο Καστέλι Κισσάμου, στις 30 Απριλίου – 2 Μαΐου 2010 
Προθεσμία υποβολής: 22 Απριλίου 

 
To Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης προγραμματίζει την 15η 

Επιστημονική Συνάντησή του στο Καστέλι 
Κισσάμου, στις 30 Απριλίου – 2 Μαΐου 2010. Η 

   

J   10 

mailto:cmaner@ku.edu.tr�
mailto:kkopanias@arch.uoa.gr�
http://www.congrex-events.nl/docs/EAA2010/thestudyofceramic1887931.pdf�
http://www.eaa2010.nl/�
http://www.eaa2010.nl/?pid=179&page=Call%20for%20papers/posters�


A Ι Γ E Υ Σ   –   Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α    Α Ι Γ Α Ι A Κ Η Σ    Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ 
 17 

Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ε.Σ.Τ.Ι.Α.) 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο την άνοιξη με 
συμμετοχή διδασκόντων, μεταπτυχιακών και 
προπτυχιακών φοιτητών. Στη διάρκεια της 
τριήμερης συνάντησης οι διδάσκοντες του 
Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να 
παρουσιάσουν τόσο προσωπικές τους έρευνες 
που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και ευρύτερους 
προβληματισμούς πάνω σε επιστημονικά 
ζητήματα. Το κλίμα της κοινότητας που 
δημιουργείται σε αυτές τις συναντήσεις ευνοεί 
την ανταλλαγή απόψεων και παρέχει πολλαπλά 

επιστημονικά ερεθίσματα στους συμμετέ-
χοντες. Παράλληλα, προσφέρει την ευκαιρία να 
συσφιχθούν οι σχέσεις των μελών του 
Τμήματος εκτός της καθημερινότητας του 
χώρου του Πανεπιστημίου. Στις συνεδρίες 
παραδοσιακά προεδρεύουν φοιτητές, ενώ η 
συζήτηση συνεχίζεται τα βράδια κατά τη 
διάρκεια των κοινών δείπνων. 
 
Για τη συμμετοχή στη συνάντηση, θα πρέπει να 
έχετε επικοινωνήσει μέχρι τις 22 Απριλίου: 
kokkinakis@phl.uoc.gr 

 
 
7.4. International Colloquium on Geoarchaeology. LANDSCAPE ARCHAEOLOGY. EGYPT AND THE 

MEDITERRANEAN WORLD Cairo, 19th-21st September 2010 
 
The international colloquium “Landscape 
Archaeology” will be dedicated to Egypt and the 
Mediterranean context. Within the framework of 
relations between Man and his environment, the 
primary objective of the colloquium is to throw 
light on the evolution of the River Nile, a major 
component of the Egyptian landscape and its 
impact on the peripheral spaces (coasts, flood 
plain, desert wadis and their tributaries). However, 
are hoping to throw a wider net over the larger 
Mediterranean environment by welcoming 
additional case studies that will better emphasise 
Egyptian conditions.  

“Landscape Archaeology” will be held in Cairo. 
The opening session will take place in the 
conference room of Egyptian Geographical 
Society, which has kept its historic character. All 

sessions will be organised at the French Cultural 
Centre (CFCC), conveniently located in Central 
Cairo close to the IFAO.  

The Cairo international colloquium on 
geoarchaeology is organised by the Institut 
français d’archéologie orientale (Ifao) in 
association with the Centre Européen de 
Recherche et d’Enseignement des Géosciences de 
l’Environnement (CEREGE, CNRS, UMR 6635) and 
the Centre Franco-Égyptien d’Étude des Temples 
de Karnak (CFEETK), USR 3172, CNRS, under the 
patronage of the Working Group on 
Geoarchaeology of the International Association of 
Geomorphologists.  
 
For more, press: http://www.ifao.egnet.net 
 

 
7.5. Fourth International Symposium on Biomolecular Archaeology 

Copenhagen, between 7-11 September, 2010 
Deadline: 1 May 2010 

 
This is the first official call for abstracts for the 
Fourth International Symposium on Biomolecular 
Archaeology (ISBA4), which will be held in 
Copenhagen, Denmark, between 7-11 September, 
2010. The symposium aims to highlight recent 
advances in biomolecular archaeology and to 
provide an international forum to present and 

discuss research results. This year’s symposium is 
being hosted by the Center for GeoGenetics of the 
University of Copenhagen and will be held at 
the Geocenter in central Copenhagen. 

Judging by the three previous meetings in 
Amsterdam, Stockholm, and York, we anticipate a 
wide range of interesting podium and poster 
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presentations on all aspects of research in 
biomolecular archaeology, including proteo-
mics, ancient DNA and stable isotope analysis. In 
addition, we are pleased to announce several key-
note speakers, including Anne Pedersen from the 
National Museum of Denmark, Eske Willerslev 
from the Centre for GeoGenetics, and T. Douglas 
Price from the University of Wisconsin, Madison.  

To register for the symposium, please go to 
our website at www.isba4.net and follow the links 
to registration. Once you have registered online 
you will receive an email, containing the payment 
details. The registration fee is 130 Euros, if you 
register before 1 June 2010. Thereafter, the 
registration fee will increase to 150 Euros. This 
includes a symposium pack, lunch, wireless access, 
and a buffet reception at the Carlsberg 
Academy on Friday evening (but NOT 
accommodation). Registration closes 25 August. 

To submit an abstract please use the abstract 
template provided on our website and submit it no 
later than 1 May 2010. We welcome submissions 
on all aspects of research on ancient biomolecules, 
including recent applications of biomolecular 
techniques to archaeological questions, as well as 
papers dealing with recent technological advances 
and the use of newly emerging technologies in 
biomolecular archaeology, such as high-
throughput sequencing or laser ablation isotope 
analysis. A selection of papers will be published in 
a special issue of the Journal of Archaeological and 
Anthropological Sciences. 

For more information on the symposium, 
including an outline program, as well as other 
useful information regarding travel to 
Copenhagen, the location of the symposium 
venue, and accommodation options please visit 
our website at www.isba4.net. 

 
 
7.6. IDENTITY and OTHERNESS - Dealing with Difference without Borders 

College of Arts and Law Graduate School - University of Birmingham  
Date: 28 May 2010, Muirhead Tower, University of Birmingham 
Deadline: 23 April 

 
The question of identity permeates all realms of 
research in current times.  The breaking down of 
boundaries associated with the discourses of post-
modernism, post-colonialism, multiculturalism and 
globalisation has seen the emergence of new 
markers of identity.  However, the issue of identity 
and how a society relates to difference is not a 
new one.  From Tacitus to Todorov, the 
established dichotomy between “us” and “them” 
has been debated and challenged. This one-day 
transdisciplinary Postgraduate Conference, 
organised by the College of Arts and Law Graduate 
School, seeks papers in the fields of law, arts and 
humanities, which would converge on this central 
question of identity and otherness. 

How do the different disciplines conceive of 
these concepts and what they stand for?  What 
distinguishes self from other?  How do identities 
and subjectivities emerge, and how has this 
changed?  How should we address the issue of 
power here?  Which are the dominant and 
subordinate groups?  How can we approach the 

relationship between the universal and the 
particular?  How do discourses about social 
exclusion and marginalisation fit into this debate?   
 
Possible topics might include, but are not limited 
to:  
• Theoretical approaches to the concept of 

identity; 
• The nature of identity and otherness within 

the contexts of diaspora, geographical 
boundaries, transnationality, exile, 
immigration; 

• Representations and social constructions of 
identity in relation to gender, race, sexuality, 
ethnicity, and class;  

• Nation, identity, and otherness: politics and 
citizenship; 

•  European/non-European cultural, religious, 
political, economic pluralism; 

• Hybridisation; 
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• The concept of individual and communal 
identity and human agency in pre-modern 
societies and cultures; 

•  Treatment of subordinate or dominated 
groups in legal frameworks; 

• Identity and translation 
 

The conference is NOT restricted to the students 
of the University of Birmingham. Abstracts may be 
submitted across all schools and departments in 
law, arts and humanities. Papers should be 20 

minutes in length, and will be followed by 
questions and further comments for 10 minutes.  
If you are interested in offering a paper at this 
one-day event (free registration, and 
refreshments provided), please send an abstract 
of not more than 300 words to:  
CALGS_GRADUATE_CONFERENCE_2010@yahoog
roups.co.uk by 23rd April. 
For any enquiries or for further information please 
contact: Claire Peters on cim951@bham.ac.uk  or 
Sarah Botfield SJB923@bham.ac.uk 

 
 
7.7. International Aerial Archaeology Conference. AARG 2010 Bucharest, Romania 

15th – 18th of September 2010 
Deadline:  31st May 2009

Organised by the Institutul de Memorie 
Culturală (CIMEC) and the Aerial Archaeology 
Research Group 
** Proposals for sessions, papers and posters 
are invited** 
16th – 17th of September: Conference Papers. 
18th of September: Field Trip Neolithic sites 
south of Bucharest, towards the Danube. 
Closing date for proposals of papers, posters 
and sessions is 31st May 2010. 
Address for conference correspondence: 
Dave Cowley, RCAHMS, 16 Bernard Terrace, 
Edinburgh, EH8 9NX, Scotland.  
Email dave.cowley@rcahms.gov.uk    
 

STUDENT/YOUNG RESEARCHERS BURSARIES FOR 
AARG 2010 
These are to support bona fide students and 
young researchers who are interested in aerial 
archaeology and wish to attend the conference. 
Applications to Dave Cowley at the above 
address, by letter or email. There is no formal 
application form but please provide the 
following information:  Your interests in 
archaeology and aerial archaeology; place of 
study; the name and contact details of a 
supervisor or employer who can provide a 
reference; an estimate of travel costs to attend.  
Further information: http://aarg2010.cimec.ro/

8. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
 
8.1. Θέση Επίκουρου καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Tμήμα Mεσογειακών Σπουδών 

Προθεσμία υποβολής: 24 Απριλίου 2010    
 
Tο Πανεπιστήμιο Aιγαίου ανακοινώνει την 
προκηρύξη της παρακάτω θέσεως Δ.E.Π.: «Eποχή 
του Xαλκού στο Aιγαίο» στη βαθμίδα του 
Eπίκουρου Kαθηγητή στο Tμήμα Mεσογειακών 
Σπουδών (Πληρ.: Δ. Kολοκυθά, Σ. Xαλκιά, τηλ.: 
22410 99316 -314, Fax: 22410 99309, email: 
grammateiaTMS@rhodes.aegean.gr). 

Η προκηρύξη της παραπάνω θέσεως Δ.E.Π. δημο-
σιεύτηκε στο ΦEK με αριθ. 82/09.02.2010 τ. Γ. Oι 
προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά λήγουν στις 
24.04.2010. Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Tμήματος 
Mεσογειακών Σπουδών. 
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8.2. Δύο υποτροφίες της Ελληνικής Εταιρείας για μεταπτυχιακές σπουδές ενός αρχαιολόγου & 

ενός αρχιτέκτονα μηχανικού στο Πανεπιστήμιο YORK της Αγγλίας το 2010-2011 
Προθεσμία υποβολής: 22 Απριλίου 2010    

 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & 
Πολιτισμού με χορηγία του «The John S Fafalios 
Foundation» προκηρύσσει διαγωνισμό για δύο (2) 
υποτροφίες, μία για αρχαιολόγο και μία για 
αρχιτέκτονα μηχανικό, για μεταπτυχιακές 
σπουδές διάρκειας ενός (1) έτους για το 
ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στο Centre for 
Conservation Studies του Πανεπιστημίου York 
(Αγγλία) σε θέματα αναστήλωσης, αποκατά-
στασης και διαχείρισης μνημείων.   Οι υποτροφίες 
καλύπτουν το κόστος σπουδών και μέρος του 
κόστους διαβίωσης. 

Οι θέσεις προκηρύσσονται καταρχήν για 
Έλληνες, Ελληνοκυπρίους και ελληνικής κατά-
γωγής αρχιτέκτονες μηχανικούς και αρχαιο-
λόγους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας και, στην περίπτωση 
που είναι υπάλληλοι (Δημοσίου, Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ ή ιδιωτικοί), να 
μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια απουσίας ή 
εκπαιδευτική άδεια ενός πλήρους έτους, η οποία 
να αρχίζει την 1.9.2010. Επίσης, μέχρι την 
ημερομηνία των εξετάσεων θα πρέπει να έχουν 
λάβει το βασικό πτυχίο τους (αρχαιολόγου ή 
αρχιτέκτονα μηχανικού). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπου θα 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος 
(διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.). Η αίτηση θα 
συνοδεύεται από συνοπτικό αλλά πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, ομιλούμενες 
γλώσσες, ενδεχόμενη προγενέστερη πείρα σε 
θέματα αναστήλωσης, αποκατάστασης, διαχεί-

ρισης, δημοσιεύματα κ.λπ. με όλα τα σχετικά 
αποδεικτικά). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν 
απαραιτήτως στην αίτησή τους κατά πόσον έχουν 
άλλη τυχόν υποτροφία για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο York της Αγγλίας για 
το έτος 2010-2011. Εάν τυχόν έχει χορηγηθεί άλλη 
υποτροφία στον υποψήφιο, τούτο δεν αποκλείει 
τη συμμετοχή του στον παρόντα διαγωνισμό. Εάν 
όμως ο υποψήφιος επιλεγεί για τη χορήγηση της 
παρούσας υποτροφίας, προϋπόθεση της χορή-
γησής της είναι η παραίτηση από οποιαδήποτε 
άλλη παράλληλη υποτροφία. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν 
ιδιοχείρως στο γραφείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Τριπόδων 28, 10558 Αθήνα (Πλάκα), 
καθημερινά, 10.00-17.00, εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής, τηλ. 2103225245, 2103226693, να 
σταλούν με fax (2103225240) ή να σταλούν 
ταχυδρομικώς (στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), το 
αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22 Απριλίου 2010   
(Πληροφορίες: 210-3225245 εσ. 3, 
sak@ellinikietairia.gr, www.ellet.gr) 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, έπειτα, να περάσουν 
γραπτή και προφορική εξέταση στην αγγλική 
γλώσσα την Πέμπτη 6 Μαΐου 2010, στις 15:00 στα 
γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Εταιρείας. Οι επιτυχόντες 
θα έχουν προσωπική συνέντευξη με την 
Εξεταστική Επιτροπή ειδικών καθηγητών και 
επιστημόνων, τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2010, 15:00-
17:00. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την 
Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 στα γραφεία της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ώρες 12:00-17:00.  

 
8.3. Fulbright Scholar Program for US Faculty and Professionals for 2011-2012 is open 

Deadline: 2 August 2010 
 
The Fulbright Scholar Program offers 17 awards in 
teaching, research or combined teaching/research 
in archaeology, including a Fulbright Distinguished 
Chair.  Even better, faculty and professionals in 

archaeology also can apply for one of the 175 “All 
Discipline” awards open to all fields. 
 
For more information, visit: http://www.cies.org/ 

 
 

   

Jh 10 

mailto:sak@ellinikietairia.gr�
http://www.ellet.gr/�
http://www.cies.org/�


A Ι Γ E Υ Σ   –   Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α    Α Ι Γ Α Ι A Κ Η Σ    Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ 
 21 

8.4. Past Preserves. Putting the Past into Perspective. Media Training Masterclasses 
 
Historian? Archaeologist? Anthropologist? Do 
you have what it takes to work in the media? 
Join renowned and respected professionals from 
the media world along with the Past Preservers 
Team for Masterclasses designed to develop and 
strengthen your skills. Upcoming courses will 
include:  
• Developing your career as a TV Historian, 

Writer & Presenter 
• Devising program concepts  

• Research skills for the specialist Media 
Historian/Archaeologist 

 
Courses will be held in the UK, USA, Europe and 
where demand leads us. Dates to be announced 
soon!  
 
Interested? Send a statement of interest ASAP 
to  nigel@pastpreservers.com   
See also: www.pastpreservers.com 

  
 
8.5. ICREA SENIOR CALL GUIDELINES 2010 – ICREA opens 20 senior research positions 

Deadline:  19 April 2010 
 

Minimum requirements are a Ph.D. degree 
obtained preferably before 2006, with four 
years of international exposure at pre-doctoral 
and/or post-doctoral level. Only very strong 
candidates with an outstanding research record 
and excellent leadership capabilities will be 
considered.    

Successful applicants will have a permanent 
contract with ICREA and will work at 
universities, research centres in Catalonia. ICREA 
researchers are required to make substantial 
contributions to their own areas of research and 
have a strong impact in the Catalan research 
system by becoming active members and 
leaders of the Catalan research community.    

Part of the offered positions will be focalized 
in order to fulfill the objectives of the Catalan 
Government in orienting research. Thus, the 

selection of applicants will take into con-
sideration the objectives of the Research and 
Innovation Plan (2010-2013) (pending of being 
approved during April 2010) in order to establish 
the strategic areas of research.    

Scholars who have a permanent position in 
the Catalan research system will not be 
accepted as candidates. Successful candidates 
will be required to join the host institution no 
later than September 2011.   

Salaries will be in line with those paid at 
Catalan universities. ICREA research professors 
will be subject to an evaluation of their research 
progress and general performance after a three-
year period and subsequently every five years.  

Applications must be submitted electro-
nically before 2:00 pm (local time) on 19 April 
2010. Press: http://www.icrea.cat 

 
 
 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να δείτε και τα προηγούμενά μας ενημερωτικά δελτία, καθώς πολλές 
ανακοινώσεις δεν έχουν λήξει ακόμα. 

 
Για το Νο 9: 1 Μαρτίου  - 14 Απριλίου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και δείτε τις σελίδες 23-25: 

http://www.aegeussociety.org/pdf/march/NACP9_15Mar2010_Gr.pdf 
 

Για το δελτίο Νο 8: 1-14 Μαρτίου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο (σελίδες 15-19): 
http://www.aegeussociety.org/pdf/march/NACP8_1Mar10_Gr.pdf 

 
Για το δελτίο Νο 7: 14-28 Φεβρουαρίου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο (σελίδες 14-15): 

http://www.aegeussociety.org/pdf/february/NACP7_15Feb10_Gr.pdf 
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9. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Δυσάρεστα νέα 
 
Η αρχαιολογική κοινότητα θρηνεί μια μεγάλη 
απώλεια στο χώρο της αρχαιολογικής επιστήμης, 
την ερευνήτρια Γιούλη Σπαντιδάκη. Βιοχημικός, 
ειδική στο αρχαίο ύφασμα, η Γιούλη Σπαντιδάκη 
υπηρέτησε με συνέπεια το χώρο, μελετώντας το 
πραγματικά σπάνιο για την Ελλάδα αυτό υλικό, ως 
συνεργάτιδα στο Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης 
Αρχαιολογικού Υφάσματος. 
 
http://www.arxaiologia.gr 
 

 
188 houses from Neolithic era 
unearthed in Middle Euphrates 
Region 
 
Tal Bokrous is a sample of the first agricultural 
village built according to the architectural style of 
the Stone Age in Deir Ezzor, (432 kms northeast of 
Damascus, Syria). 

The site is the only archaeological discovery at 
the Middle Euphrates Region which belongs to the 
booming phase of the Neolithic era. The Neolithic 
era (New Stone Age), was a period in the 
development of human technology, begining 
about 9500 BC in the Middle East that is 
traditionally considered the last part of the Stone 
Age. 
 
Για το άρθρο: 
http://www.english.globalarabnetwork.com 
 
 

Mycenaean tombs discovered 
might be evidence of classless 
society 
 
A team of archaeologists have unearthed five 
chamber tombs at Ayia Sotira, a cemetery in the 
Nemea Valley in Greece, just a few hours walk 
from the ancient city of Mycenae. The tombs 
date from 1350 – 1200 BC, the era in which 
Mycenae thrived as a major centre of Greek 
civilization. 
 
Για το άρθρο:  
http://www.independent.co.uk 
 
 
 
 
 Ως την Αιανή της Κοζάνης είχε 

φθάσει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός  
 
Μυκηναϊκούς τάφους έφερε στο φως η 
ανασκαφή που διεξάγεται στη νεκρόπολη της 
Αιανής στην Κοζάνη αποδεικνύοντας τον ενιαίο 
πολιτισμό της εποχής του Χαλκού, που ήταν 
εξαπλωμένος σε όλο τον ελλαδικό χώρο, από την 
Κρήτη ως και τη Μακεδονία.  
 
Πατήστε: http://www.tovima.gr 

Possible new human ancestor 
found in Siberia 
 
Genetic material pulled from a pinky finger bone 
found in a Siberian cave shows a new and 
unknown type of pre-human lived alongside 
modern humans and Neanderthals, scientists 
reported on Wednesday. 

The creature, nicknamed ‘Woman X’ for the 
time being, could have lived as recently as 
30,000 years ago and appears only distantly 
related to modern humans or Neanderthals, the 
researchers reported. 
 
Διαβάστε τα σχετικά άρθρα: 
http://news.yahoo.com 
http://www.in.gr/news 
http://www.arxaiologia.gr 
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New method could revolutionize 
dating of ancient treasures 
 
Scientists today described development of a new 
method to determine the age of ancient 
mummies, old artwork, and other relics without 
causing damage to these treasures of global 
cultural heritage. Reporting at the 239th 
National Meeting of the American Chemical 
Society (ACS), they said it could allow scientific 
analysis of hundreds of artifacts that until now 
were off limits because museums and private 
collectors did not want the objects damaged.  
 
Διαβάστε τα σχετικά άρθρα: 
http://www.eurekalert.org 
http://www.arxaiologia.gr 
 

Τα καλλυντικά της Κυκλαδίτισσας 
 
Από την προϊστορία ως σήμερα ο μόλυβδος 
κατέχει περίοπτη θέση στον καλλωπισμό των 
γυναικών. Αυτό αποδεικνύουν ευρήματα των 
ανασκαφών στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, 
εγείροντας για άλλη μια φορά το ζήτημα της 
ασφάλειας του τοξικού μετάλλου.  
 
Πατήστε: http://www.tovima.gr 
 
 
 

Ιερά και λατρείες της Δήμητρας 
στον αρχαίο ελληνικό κόσμο 
 
Τα πρακτικά του συνεδρίου κυκλοφόρησαν τον 
Μάρτιο του 2010. 
Επιμέλεια έκδοσης: Ιφιγένεια Λεβέντη και 
Χριστίνα Μητσοπούλου. 
 
Για περισσότερα, πατήστε: 
http://extras.ha.uth.gr/demeter/proceedings.shtml 
 

Τείχος 23.000 ετών 
 
Στο προϊστορικό σπήλαιο της Θεόπετρας κοντά 
στην Καλαμπάκα στη Θεσσαλία, έχουν 
πραγματοποιηθεί συστηματικές ανασκαφές κατά 
τα τελευταία 25 έτη υπό τη διεύθυνση της Δρος Ν. 
Κυπαρίσση – Αποστολίκα, Προϊσταμένης της 
Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και 
Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού. Η χρονολόγηση του 
τεχνητού λιθοσωρού – τείχους, που περιορίζει την 
είσοδο του σπηλαίου κατά τα 2/3 κι έγινε με η 
μέθοδο της Οπτικής Φωταύγειας, απέδωσε μια 
μέση ηλικία 23.000 ετών και πιστοποιεί το έργο 
της κατασκευής του λιθοσωρού ως το αρχαιότερο 
μέχρι σήμερα γνωστό τεχνικό έργο στον Ελλαδικό 
χώρο και πιθανόν παγκοσμίως. 
 
Πατήστε: http://www.yppo.gr 
 

Neanderthals go to Washington 
 
The National Museum of Natural History in 
Washington is celebrating its 100th anniversary 
with an exhibition on human origins featuring 
Neanderthal and Cro-Magnon skulls on show for 
the first time outside Europe.  
 
Διαβάστε το σχετικό άρθρο: 
http://www.telegraph.co.uk 
 
 
 
 

Η ΔΕΗ σώζει νεολιθικό οικισμό 
 
Τη στιγμή που οι ανασκαφές του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συρρικνώνονται, 
λόγω έλλειψης χρημάτων, η ΔΕΗ δίνει ευκαιρία για 
τη μεγαλύτερη σε έκταση ανασκαφή σε νεολιθικό 
οικισμό, στον Κλείτο Κοζάνης. 
 
Για το άρθρο: http://www.enet.gr 
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Mummy of Egypt’s monotheist 
pharaoh to return home 
 
The DNA tests that revealed how the famed boy-
king Tutankhamun most likely died solved another 
of ancient Egypt’s enduring mysteries — the fate of 
controversial Pharaoh Akhenaten's mummy. The 
discovery could help fill out the picture of a 
fascinating era more than 3,300 years ago when 
Akhenaten embarked on history's first attempt at 
monotheism. 

No one ever knew what became of the heretic 
pharaoh, whose tomb in the capital he built at 
Amarna was unfinished and whose name was 
stricken from the official list of kings. 

Two years of DNA testing and CAT scans on 16 
royal mummies conducted by Egypt's Supreme 
Council of Antiquities, however, gave the firmest 
evidence to date that an unidentified mummy — 
known as KV55, after the number of the tomb 
where it was found in 1907 in Egypt's Valley of 
the Kings — is Akhenaten's. 
 
http://apnews.excite.com 
 

 Η Διαχείριση του θανάτου: Χώρος 
ταφικής πρακτικής στο νεολιθικό 
οικισμό Αυγής Καστοριάς 
Γεωργία Στρατούλη, Σέβη Τριανταφύλλου,  
Νίκος Κατσικαρίδης & Τάσος Μπεκιάρης 
 
Ανακοίνωση που παρουσιάστηκε στο 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ, 11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 
 
Για το κείμενο: http://www.neolithicavgi.gr 
 
Πατήστε εδώ για το εντυπωσιακό power-point: 
http://www.neolithicavgi.gr/ 
 

Rich archaeological findings in 
Logas region 
 
The riverside region of Logas, in Elati, northwest 
Greece, was a residential settlement until the 
Hellenistic Period while the first dwellings date back 
to the Neolithic Period, based on the findings 
unearthed during excavations conducted for the 
Ilarion Dam that is under construction. 
 
Πατήστε: http://www.archaeologydaily.com 
 
Για το ελληνικό άρθρο:  
http://www.arxaiologia.gr 
 

Αρχαία πόλη αποκαλύφθηκε στη 
Σκιάθο  
 
Σημαντικά στοιχεία φέρνει στο φως η αρχαία πόλη 
που αποκαλύπτεται σταδιακά στην βορειο-
ανατολική πλευρά της Σκιάθου, δίπλα στον όρμο 
Ξάνεμο, κατόπιν συνεργασίας της ΙΓ΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα υπάρχοντα 
δεδομένα φωτίζουν ευκρινώς την αρχαιότερη 
θέση εγκατάστασης των  πρώτων κατοίκων της 
Σκιάθου και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα 
η αρχαία πόλη η οποία αποκαλύπτεται σταδιακά, 
τοποθετείται στην αρχή της γεωμετρικής εποχής, 
δηλαδή στο 10ο αιώνα π.Χ.,  χωρίς να αποκλείεται 
ωστόσο  από τα μέλη των ερευνητικών ομάδων ότι 
σε βαθύτερα στρώματα θα εντοπιστούν ενδε-
χομένως ακόμη παλαιότερα ευρήματα της 
Μυκηναϊκής, της εποχής του Χαλκού ή και 
προγενέστερα. 
 
Διαβάστε το σχετικό άρθρο: 
http://www.taxydromos.gr 
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10. ΔΩΡΕΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΑΤΥΠΩΝ  
 
 
Τα παρακάτω βιβλία και ανάτυπα δωρίστηκαν πρόσφατα στην Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 
 
Από την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων: 
• Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Μ. (επιμέλεια), 2009. 

Χανιά (Κυδωνία). Περιήγηση σε χώρους 
αρχαίας μνήμης, Χανιά: Υπουργείο Πολιτισμού 
και Τουρισμού – ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 
 

Από τον Attila László: 
• László, A., 2009. ‘The Young Gordon Childe 

and Transylvanian Archaeology: the 
Archaeological Correspondence Between 
Childe and Ferenc László’, European Journal 
of Archaeology 12, 35-46 [σε PDF μορφή]. 
 

 
 
 
 

Από τον Δημήτρη Πλάντζο: 
• Damaskos, D. & Plantzos, D. (eds), 2008. A 

Singular Antiquity - Archaeology and Hellenic 
identity in twentieth-century Greece, Athens: 
Benaki Museum. 

 
Από τον Αντώνη Θωμά Βασιλάκη: 
• Βασιλάκης, Α. Θ., 2001. ‘Μια άλλη άποψη: οι 

προϊστορικές γραφές αποτυπώνουν τις τοπικές 
διαλέκτους, Αρχαιολογία 81: 65-68 [σε PDF 
μορφή]. 

• Βασιλάκης, Α. Θ., 1998. ‘Η επιγραφή σε 
Γραμμική Α στη χρυσή καρφίτσα του 
Μουσείου Αγ. Νικολάου Κρήτης (αίθουσα 3, 
προθήκη 27), Αρχαιολογία 66: 39-40 [σε PDF 
μορφή]. 

 

Τους ευχαριστούμε θερμά. 
 
Σημείωση: 
Τα μέλη του Αιγέα μπορούν να δανείζονται για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα βιβλία, που έχουν εκδοθεί 
από το 1970 και μετά. 
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www.monumenta.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 
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