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1. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Pottery Production, Distribution and Consumption in Early
Minoan West Crete. An analytical perspective
Eleni Nodarou

Πόλη και έτος: Οξφόρδη 2011
Εκδότης: Archaeopress
Σειρά: BAR S2210
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, xvi+137 σ., 26 εικόνες, 15 πίνακες,
47 ασπρόμαυροι και έγχρωμοι πίνακες φωτογραφιών,
29,7x21 εκ.
ISBN: 9781407307688
Τιμή: £ 41 (ca. € 47)
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Περίληψη (στα αγγλικά)
This book investigates the provenance and technology of pottery during the earlier Prepalatial period
(EM I-EM IIB) in west Crete, using an integrated approach involving stylistic examination and archaeometric
analysis. Although the stylistic particularities of the west Cretan Early Minoan assemblages have been
acknowledged since the 1960s, there has been no attempt to assess and interpret the differences, and
integrate this part of Crete into the broader picture of the Prepalatial period. Due to the lack of publications
and analyses, west Crete remained estranged from the new developments that have changed the way the
Prepalatial period is considered.
As part of the GEOPRO TMR Network, this project applies an integrated methodology to the ceramic
material from selected sites and investigates issues of pottery provenance and technology. The analytical
techniques used comprise thin section petrography, neutron activation analysis and scanning electron
microscopy. Possible locations of production for the various fabrics are suggested and technological issues,
such as clay recipes, firing practices and pottery manufacturing traditions, are discussed. All pottery
examined appears to have been manufactured within west Crete and the majority of the fabrics are likely
to have been manufactured close to their findspots. There are, however, markedly contrasting traditions of
pottery manufacture, one producing relatively high-fired calcareous vessels with off-island stylistic affinities
and another with non-calcareous, low-fired vessels, stylistically compatible with the Minoan repertoire. The
stylistic correlates of these two very different forms of pottery technology are compared.
Issues concerning technological traditions, the identity and ethnicity of the producers and consumers
of this pottery, and the organization of production are discussed. As the research revealed no imports from
outside Crete, and this contrasts with central and eastern Crete, the position and role of west Crete in the
southern Aegean during the Early Bronze Age is re-assessed.
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Religion in the Emergence of Civilization. Çatalhöyük as a
Case Study
Ian Hodder (επιμέλεια)

Πόλη και έτος: Cambridge 2010
Εκδότης: Cambridge University Press
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 372 σ., 43 ασπρόμαυρες εικόνες,
25,3x21,5εκ.
ISBN: 9780521150194
Τιμή: £ 24 (ca. € 28)
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2498

Περίληψη (στα αγγλικά)
This book presents an interdisciplinary study of the role of spirituality and religious ritual in the
emergence of complex societies. Involving an eminent group of natural scientists, archaeologists,
anthropologists, philosophers, and theologians, this volume examines Çatalhöyük as a case study. A ninethousand-year old town in central Turkey, Çatalhöyük was first excavated in the 1960s and has since become
integral to understanding the symbolic and ritual worlds of the early farmers and village-dwellers in the Middle
East. It is thus an ideal location for exploring theories about the role of religion in early settled life. This book
provides a unique overview of current debates concerning religion and its historical variations. Through
exploration of themes including the integration of the spiritual and the material, the role of belief in religion, the
cognitive bases for religion, and religion's social roles, this book situates the results from Çatalhöyük within a
broader understanding of the Neolithic in the Middle East.
Περιεχόμενα
List of figures and tables
Contributors
1. Ian Hodder, ‘Probing religion at Çatalhöyük: an
interdisciplinary experiment’ [1-31]
2. Ian Hodder &Lynn Meskell, ‘The symbolism of
Çatalhöyük in its regional context’ [32-72]
3. LeRon Shults, ‘Spiritual entanglement:
transforming religious symbols at Çatalhöyük’
[73-98]
4. Wentzel van Huyssteen, ‘Coding the non-visible:
epistemic limitations and understanding
symbolic behavior at Çatalhöyük’ [99-121]
5. Harvey Whitehouse & Ian Hodder, ‘Modes of
religiosity at Çatalhöyük’ [122-145]
6. Maurice Bloch, ‘Is there religion at Çatalhöyük …
or just houses?’ [146-162]
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7. Ian Hodder & Peter Pels, ‘History houses: a new

interpretation of architectural elaboration at
Çatalhöyük’ [163-186]
8. Webb Keane, ‘Marked, absent, habitual:
approaches to Neolithic religion at Çatalhöyük’
[187-219]
9. Peter Pels, ‘Temporalities of religion at
Çatalhöyük’ [221-267]
10. Paul Wason, ‘The Neolithic cosmos of
Çatalhöyük’ [268-299]
11. Carolyn Nakamura, ‘Magical deposits at
Çatalhöyük: a matter of time and place?’ [300331]
12. Ian Hodder, ‘Conclusions and evaluation’ [332355]
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Organizing Bronze Age Societies. The Mediterranean, Central
Europe, and Scandinavia Compared
Timothy Earle & Kristian Kristiansen (επιμέλεια)

Πόλη και έτος: Cambridge 2010
Εκδότης: Cambridge University Press
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 328 σ., 70 ασπρόμαυρες εικόνες, 1
χάρτης, 16 πίνακες, 25,3x21,5 εκ.
ISBN: 9780521764667
Τιμή: £ 20 (ca. € 23)
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2496

Περίληψη (στα αγγλικά)
The Bronze Age was a formative period in European history when the organisation of landscapes,
settlements, and economy reached a new level of complexity. This book presents the first in-depth, comparative
study of household economy and settlement in three micro-regions: the Mediterranean (Sicily), Central Europe
(Hungary), and Northern Europe (South Scandinavia). The results are based on ten years of fieldwork in a similar
method of documentation, and scientific analyses were used in each of the regional studies, making controlled
comparisons possible. The new evidence demonstrates how differences in settlement organisation and
household economies were counterbalanced by similarities in the organised use of the landscape in an economy
dominated by the herding of large flocks of sheep and cattle. This book's innovative theoretical and
methodological approaches will be of relevance to all researchers of landscape and settlement history.
Περιεχόμενα
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6. Maria Vretemark, Hans-Peter Stika and Brigitta
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1. Timothy Earle and Kristian Kristiansen,

2.
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Marie Louise Sørensen, ‘Households’ [122-154]
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7. Joanna Sofaer, ‘Technology and craft’ [185-217]
8. Timothy Earle and Kristian Kristiansen,

‘Organizing Bronze Age societies: concluding
thoughts’ [218-256]
Appendix 1: Participating Institutions [257]
Appendix 2: Doctoral dissertations based on the
projects [258]
Appendix 3: Selected publications related to the
four projects [259]
Bibliography
Index
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Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής
Αθανάσιος Στεφανής (επιμέλεια)

Πόλη και έτος: Καλύβια Θορικού 2010
Εκδότης: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σειρά: Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 586 σ., ασπρόμαυρες εικόνες,
χάρτες, πίνακες, 23,8x17,2 εκ.
ISBN: 9789609855020
Τιμή: € 25
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2495

Περίληψη
Πρόκειται για τα πρακτικά της ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, που διοργανώθηκε στην
Παιανία στις 29 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2008. Στο βιβλίο δημοσιεύονται 44 ανακοινώσεις. Κάποιες από
αυτές αναφέρονται στους προϊστορικούς χρόνους.
Περιεχόμενα
Χαιρετισμοί [15-19]
Ελευθέριος Βεκρής, ‘Η ζωή και το έργο του Γ. Δ.
Χατζησωτηρίου. Μια προσωπική ανάγνωση’ [2332]
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που μας κληροδότησε ο μεγάλος ιστοριοδίφης
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Γαλάτεια Δ. Κλαπάκη, ‘Αρχαία Αγροικία επί της οδού
Γαργηττού στην περιοχή Κέντρου τον Δήμου
Γέρακα Αττικής’ [39-46]
Αθηνά Χατζηδημητρίου, Ειρήνη Βρεττού, Ευαγγελία
Παπαθωμά & Ιωάννα Μουτάφη, ‘Νέα ευρήματα
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Παναγιώτα Μιχαηλίδη, Ιωάννα Σπηλιωτακοπούλου
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της Κερατέας’ [105-118]
Ελένη Σ. Παπαφλωράτου, ‘Γεωμετρική ταφή στο
οικόπεδο Κοτζιά στο Κορωπί’ [119-129]
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Ευάγγελος X. Κακαβογιάννης, Alberto G. Benvenuti,
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Αττική’ [131-140]
Δημήτριος
Παρράς,
‘Λαυρεωτική:
Αρχαία
τοπογραφία και νέες αρχαιολογικές έρευνες (Ι)’
[141-147]
Ανδρέας
Καπετάνιος,
‘Λαυρεωτική:
Αρχαία
τοπογραφία και νέες αρχαιολογικές έρευνες (ΙΙ)’
[149-162]
Κ. Γ. Τσάιμου & Α. Σπ. Τσάιμου, ‘Αρχαία
μεταλλουργική εγκατάσταση στην περιοχή Αρύ
Λαυρεωτικής’ [163-170]
Όλγα Κακαβογιάννη, ‘Η περιοχή της Παιανίας κατά
τους προϊστορικούς και τους αρχαίους χρόνους’
[171-192]
Ηλίας Γιαννίρης, ‘Η Ανατολική Αττική και το Αιγαίο:
ανιχνεύσεις προϊστορικών σχέσεων μέσα από
τους μύθους του Διονύσου, του ΔαίδαλουΊκαρου, της Αρτέμιδας, του Απόλλωνα, του
Ικάριου και του Θέσπι’ [193-208]
Γιώργος Ιατρού, ‘Το Νησί του Πατρόκλου
(Γαϊδουρονήσι) του δήμου Κερατέας’ [209-221]
Κωνσταντίνος Πόγκας, ‘Μελέτη για τη διάρκεια ζωής
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Traditions and Transformations: Approaches to Eneolithic
(Copper Age) and Bronze Age Metalworking and Society in
Eastern Central Europe and the Carpathian Basin.
Tobias L. Kienlin

Πόλη και έτος: Οξφόρδη 2010
Εκδότης: Archaeopress
Σειρά: BAR International Series 2184
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, iii+405 σ., έγχρωμες και
ασπρόμαυρες εικόνες, CD
ISBN: 9781407307404
Τιμή: £ 61 (ca. € 70)
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Περίληψη (από την εισαγωγή, στα αγγλικά)
This study was conceived of some years ago as a sequel to the metallographic examination of Early Bronze
Age axes from the north alpine region of central Europe. The original impetus was to provide a long-term
perspective on the development of methods of casting and forging by extending the data base to
Eneolithic/Copper Age material. In addition, by a shift east to the Carpathian Basin an attempt was made to
allow for the existence of different traditions of early metalworking and compare regional trajectories into the
metal ages. The approach may be termed cognitive since metallographic data, that is the examination of a metal
object’s microstructure, is used to reconstruct chaînes opératoires in the production of early metal objects and
to compare the knowledge Eneolithic/Copper Age and Bronze Age metalworkers had gained of the different
types of copper and copper-based alloys they were working. In the first instance therefore this work represents
is an archaeometallurgical study in the early phases of metallurgy in parts of central and south-eastern Europe.
Metallographic data from a large series of Eneolithic/Copper Age shaft-hole axes and flat axes is first published
here in detail. The findings from this examination are discussed and both groups of implements are compared in
terms of variation in their production parameters. This variation is related to both the technological change that
came about during the Eneolithic/Copper Age and to a shift in emphasis placed on the production of shaft-hole
implements and more mundane flat axes respectively. The conclusions drawn relate to genuinely archaeological
questions. At least, the author hopes that they are of wider archaeological relevance and they are framed in
such terms as to arise the interest of an archaeological audience beyond the sub-discipline of
archaeometallurgy. There is also new data on Bronze Age material contained in this study, but most discussions
related to that period draw on previously published data as well and try to integrate both data sets into a more
comprehensive picture than was previously available.
Περιεχόμενα
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Μεσολιθική Ελλάδα, 9000-6500 π.Χ. Παλαιοπεριβάλλον,
Οικονομία, Τεχνολογία
Αδαμάντιος Σάμψων

Πόλη και έτος: Αθήνα 2010
Εκδότης: Εκδόσεις Ίων
Σειρά: Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 193 σ., 170 έγχρωμες και
ασπρόμαυρες εικόνες, χάρτες, πίνακες, 29x20,8 εκ.
ISBN: 9789604117246
Τιμή: € 30
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2499

Περίληψη
Το βιβλίο παρουσιάζει τη Μεσολιθική περίοδο στον ελλαδικό χώρο, με βάση τα πιο πρόσφατα
ανασκαφικά δεδομένα. Τα πέντε πρώτα κεφάλαια παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές μεσολιθικές θέσεις στη
Βορειοδυτική Ελλάδα και Θεσσαλία, στην Κεντρική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, και στο Αιγαίο. Πολλές από
αυτές τις θέσεις έχουν ανασκαφεί από τον συγγραφέα. Το έκτο και έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται σε πιο
γενικά θέματα, όπως τέχνη, οικονομία, περιβάλλον, σχέσεις με υπόλοιπη Ευρώπη και Ανατολή.
Περιεχόμενα
Εισαγωγή [11-13]
1. Η Μεσολιθική περίοδος στη Βορειοδυτική
Ελλάδα και τη Θεσσαλία [15-21]
2. Η Μεσολιθική περίοδος στην Κεντρική Ελλάδα
[23-36]
3. Η Μεσολιθική περίοδος στην Πελοπόννησο [3750]
4. Η Μεσολιθική περίοδος στο χώρο του Βορείου
Αιγαίου [51-74]
5. Η Μεσολιθική περίοδος στο Κεντρικό και Νότιο
Αιγαίο [75-140]
Η Μεσολιθική περίοδος στην Ικαρία [75-85]
Η Προϊστορία της Κύθνου και ο Μεσολιθικός
οικισμός στα Λουτρά [86-138]
6. Γενικά συμπεράσματα [141-172]
Το κλίμα και το περιβάλλον στο Πρώιμο
Ολόκαινο [141-143]
Μεσολιθική οικονομία [143-152]
Χρονολογία της ελληνικής Μεσολιθικής
περιόδου [152-155]
AΙΓEΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ελληνική Μεσολιθική περίοδος και οι σχέσεις
της με πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής και της
Ανατολίας [155-156]
Η Μεσολιθική κατοίκηση στον ευρωπαϊκό χώρο
[156-159]
Ταφικές πρακτικές στην Ελλάδα κατά τη
Μεσολιθική περίοδο και σχέσεις με άλλους
πολιτισμούς [159-161]
Ναυσιπλοΐα και μετακινήσεις στο Μεσολιθικό
Αιγαίο [161-163]
Η τέχνη στη Μεσολιθική περίοδο [163-164]
Η χρήση του πηλού στη Μεσολιθική περίοδο
[164-165]
Η Μεσολιθική περίοδος στην Ελλάδα και οι
προοπτικές της [165-172]
7. Η Μεσολιθική περίοδος του Αιγαίου: ένας
υβριδικός πολιτισμός, μια εξωστρεφής
κοινωνία (Σ. Κατσαρού & Α. Σάμψων) [173-182]
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2.1. ‘Oiling the wheels of civilization’
Colin Renfrew & Evi Margaritis
Current World Archaeology 48 (2011): 46-50.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Renfrew & Margaritis

2. ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ

Περίληψη (από την εισαγωγή, στα αγγλικά)
In his 1972 book The Emergence of Civilisation, Colin Renfrew argued that olive cultivation played
an important role in this development. Now, new research by Evi Margaritis and Mim Bower at the
British School at Athens and the McDonald Institute, University of Cambridge, suggest the proof was
grown on Crete. A combination of data from archaeological research along with new archaeobotanical
information demonstrates that olive oil was a product of considerable importance in Prehistoric Crete.
A versatile plant, the olive tree was used for food, fuel, lighting, ritual use, pampering, and trade. It is
among the earliest fruit trees domesticated in the Old World: at Teleilat Ghassul, north of the Dead
Sea in modern Jordan, olive stones have been found with dates, cereals, and pulses, dating to the 4th
millennium BC. As this region is too dry for olives to grow naturally, those found here were likely the
products of cultivation, possibly grown under irrigation. If so, then it raises the question: were olive
trees being domesticated and cultivated elsewhere, too?
The evidence for the earliest use of the olive comes from analysing organic residues found on the
interiors of pots. This is a non-destructive method using, for example, gas chromatography, which
detects the chemical signature of olive oil and other contents in vessels used for storage, transport, or
cooking. Using these techniques on finds from the cave of Gerani, near the modern town of Rethymno,
revealed that Cretans were using olive oil in their cooking as early as the 4th millennium BC.
2.2. ‘Modelling of tsunami generated by the giant Late Bronze Age eruption of Thera, South Aegean Sea,
Greece’
T. Novikova, G.A. Papadopoulos & F.W. McCoy
Geophysical Journal International 186 (2011): 665–680.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Novikova et al. 2011
Περίληψη (στα αγγλικά)
Tsunami generated by the Late Bronze Age (LBA) eruption of Thera were simulated using
synthetic tide records produced for selected nearshore (∼20 m depths) sites of northern Crete, the
Cyclades Islands, SW Turkey and Sicily. Inundation distances inland were also calculated along
northern Crete. Modelling was performed by incorporating fully non-linear Boussinesq wave theory
with two tsunamigenic mechanisms. The first involved the entry of pyroclastic flows into the sea,
assuming a thick (55 m; 30 km3) flow entering the sea along the south coast of Thera in three different
directions all directed towards northern Crete, then a thin pyroclastic flow (1m; 1.2 km3) entering the
sea along the north coast of Thera directed towards the Cyclades Islands. Flows were modelled as a
solid block that slowly decelerates along a horizontal surface. The second mechanism assumed caldera
collapse, of 19 km3 and 34 km3 modelled as a dynamic landslide producing rapid vertical displacements.
Calculated nearshore wave amplitudes varied from a few metres to 28malong northern Crete from
pyroclastic flows, and up to 19 m from caldera collapse (34 km3 volume). Inundation distances on Crete
were 250–450 m.Waves produced by pyroclastic flows were highly focused, however, as a function of
sea entry direction. Smaller volume pyroclastic flows produced nearshore wave amplitudes up to 4 m
in the Cyclades islands north of Thera. Wave amplitudes in the Cyclades from smaller volume caldera
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collapse (19 km3) were up to 24 m, whereas in SW Turkey were as low as 2.1 and 0.8 m (Didim and
Fethye where LBA tsunami deposits have been found). Wave amplitudes for the larger volume caldera
collapse (34 km3) were generally 2.5–3 times larger than those generated by the smaller volume
collapse (19 km3). These results provide estimates for understanding possible consequences of
tsunami impact in LBA coastal zones, thus providing criteria at archaeological sites for detecting
inundation damage, as well as for contemporary hazard assessment; they also provide additional
criteria for deciphering homogenite layers in the abyssal stratigraphy of the Ionian and eastern
Mediterranean Seas.
2.3. ‘The communicative potential of Theran murals in Late Bronze Age Akotiri: applying viewshed
analysis in 3D townscapes’
Eleftheria Paliou
Oxford Journal of Archaeology 30.3 (August 2011): 247-272.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Paliou 2011
Περίληψη (στα αγγλικά)
This paper aims to contribute to the discussion of the social functions of Aegean wall painting, by
examining the communicative impact and possible socio-symbolic significance of Theran murals in the
urban landscape of Late Bronze Age Akrotiri (Thera, Greece). It uses a novel method of computational
analysis to investigate the visibility of mural painting in the prehistoric townscape which combines the
functionalities of 3D modelling and Geographic Information Systems (GIS). The benefits of this approach lie
in that it considers virtually all observer locations in the study area, while taking more fully into account the
precise shape of built forms and the physiological structure of the human visual system than other
established methods of visibility analysis used in landscape and urban studies. The application of the
methodology in the townscape of Akrotiri highlights some previously unobserved spatial relationships that
could have played a role in enhancing the communicative impact of Theran murals in the LBA built
environment, consequently encouraging the wide production of mural decoration in the settlement.
2.4. ‘Domestic and wild ungulate dietary traits at Kouphovouno (Sparta, Greece): implications for
livestock management and paleoenvironment in the Neolithic’
Florent Rivals, Armelle Gardeisen & Jean Cantuel
Journal of Archaeological Science 38.3 (March 2011): 528-537.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα αγγλικά)
The objective for this study is to explore interspecific variations in domestic and wild ungulate
diets and management at the Neolithic site of Kouphovouno (Sparta, southern Greece). We tested four
hypotheses related to environmental context and livestock management using, for the first time, a
combination of mesowear and microwear analyses on a Neolithic site. We identified interspecific
differences between ungulate taxa, especially between wild and domestic ungulates, however there is
no significant difference between Ovis and Capra. There is no diachronic change in diet from the
Middle Neolithic to the Late Neolithic. Changes in animal utilization are not reflected in their diet.
Whatever the purpose of the husbandry, animals had access to the same food resources. The study of
dental wear patterns gave some insights regarding the management practices for the domestic
livestock as well as paleoenvironment through the study of wild ungulates.
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2.5. ‘Late Pleistocene/Early Holocene seafaring in the Aegean: new obsidian hydration dates with the
SIMS-SS method’
N. Laskaris, A. Sampson, F. Mavridis & I. Liritzis
Journal of Archaeological Science 38.9 (September 2011): 2475-2479.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα αγγλικά)
Archaeological evidence regarding the presence of obsidian in levels that antedate the food
production stage could have been the result of usage or intrusion of small obsidian artifacts from overlying
Neolithic layers. The new obsidian hydration dates presented below employing the novel SIMS-SS method,
offers new results of absolute dating concordant with the excavation data. Our contribution sheds new
light on the Late Pleistocene/Early Holocene exploitation of obsidian sources on the island of Melos in the
Cyclades reporting dates c. 13th millennium - end of 10th millennium B.P.
2.6. ‘An investigation of cortical bone loss and fracture patterns in the neolithic community of
Çatalhöyük, Turkey using metacarpal radiogrammetry’
Bonnie Glencross & Sabrina C. Agarwal
Journal of Archaeological Science 38.3 (March 2011): 513-521.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα αγγλικά)
Bioarchaeologists have conducted numerous studies on human skeletal remains using metacarpal
cortical bone radiogrammetry. This method allows cortical thickness of the second metacarpal to be
quantified. As a sensitive index of bone health metacarpal cortical thickness is evaluated in the context of
functional adaptations, growth, ageing and bone loss in osteoporosis, as well as used as a reliable indicator
of fracture risk. The focus of this study is an examination of the widely used calculation that expresses
second metacarpal cortical bone values, followed by an examination of age and sex-related patterns of
cortical bone loss and skeletal fragility fracture in a Neolithic archaeological skeletal sample from
Çatalhöyük, Turkey. Using metacarpal radiogrammetry, 49 adult metacarpals (f = 27 m = 22) were
examined. Data were collected for size variables, length (L) and total bone width (TW) as well as quantity
variables, medullary width (MW) and cortical thickness (CT). These parameters were then used to calculate
the widely used cortical index (CI) and two new indices expressing medullary width and cortical bone
thickness in relation to length (medullary width index, MWI and cortical thickness index, CTI). The ratios
were then used to explore age- and sex-related cortical bone loss and fragility fracture patterns amongst
the inhabitants of Çatalhöyük. Çatalhöyük males and females demonstrate an inverse relationship where
CTI decreases as age and MWI increase. Analyses indicate statistically significant age-related change in MWI
amongst the oldest females. Despite age-related loss of bone, no typical fragility fractures are observed.
We discuss the role of ageing and lifestyle factors at Çatalhöyük that may have been beneficial to skeletal
health and a reduction in the risk of fragility fracture.
2.7. ‘Biomolecular and micromorphological analysis of suspected faecal deposits at Neolithic Çatalhöyük,
Turkey’
Lisa-Marie Shillito, Ian D. Bull, Wendy Matthews, Matthew J. Almond, James M. Williams & Richard
P. Evershed
Journal of Archaeological Science 38.8 (August 2011): 1869-1877.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη:Περίληψη (στα αγγλικά)
Suspected coprolites from midden, burial and room fill contexts at Çatalhöyük were analysed by
GC/MS and thin section micromorphology. Assessment of sterol biomarkers enabled a distinction
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between faecal and non-faecal sources for the deposits to be made, with bile acid biomarkers
indicating that many of the faecal deposits are human coprolites. The relative lack of ruminant faeces
could be due to this material being used as a fuel source. Deposits in burials were observed to contain
soil and plant derived sterols rather than their faecal counterparts. Further analysis in thin section
enabled identification of associated materials and contents. Diagnostic inclusions such as bone and
plant fragments were only present in some of the human coprolites, which were observed to have a
very similar morphology to decayed plant remains. This study illustrates the difficulties in
distinguishing coprolites in the field and under the microscope, and demonstrates the importance of
integrating biogeochemical methods, particularly when such deposits are used as the basis for
interpreting human health and diet, and use-of-space in settlements.
2.8. ‘Egyptian Gold in Prepalatial Crete? A Consideration of the Evidence’
Cynthia S. Colburn
Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3.3 (August 2011): 1-13.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα αγγλικά)
This study analyzes the evidence for the origin of gold found in secure prepalatial contexts in
Crete. As there are no natural gold sources on Crete, extra-island interaction was required to procure
this raw material. Information regarding the origin of prepalatial gold may, therefore, throw light on
Crete’s interactions during this formative period. Unfortunately, there are many difficulties in sourcing
ancient gold, which make it impossible to know with certainty where the gold used in the production
of prepalatial objects originated. However, careful analysis of the contexts of prepalatial gold objects,
which demonstrates the frequent co-occurrence of gold with hippopotamus ivory, and the distribution
of gold products and gold working technologies in the Aegean and Eastern Mediterranean, provide
intriguing evidence to make a strong case for Egypt as a principal source of gold arriving in Crete during
the prepalatial period, likely via the port city of Byblos on the Levantine coast.
2.9. ‘Insights into Egyptian Horus Falcon Imagery by Way of Real Falcons and Horus Falcon Influence in
the Aegean in the Middle Bronze Age: Part I’
Ray Porter
Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3.3 (August 2011): 27-38.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα αγγλικά)
The falcon is the most frequently represented bird in Egyptian art. The discovery that falcons
were depicted more often than realized in Aegean art, during the author’s studies of Aegean faunal
iconography, prompted this article which delves into their natural history as a way to understand the
falcon gods of Egypt as well as Egyptian and Aegean falcon depictions. This study found that in both
cultures the traits of the depicted falcons center around the Peregrine (Falco peregrinus) and Common
Kestrel (Falco tinnunculus ) with some Lanner (Falco biarmicus) head traits. The black malar facial
stripe, hooked beak, and tomial ‘tooth’ of falcons characterize all Egyptian falcon depictions. In
ancient Egypt the falcon was revered and it appears to hold a special place in Egyptian iconography
with everyday images of falcon species not being present.
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2.10. ‘Insights into Egyptian Horus Falcon Imagery by Way of Real Falcons and Horus Falcon Influence in
the Aegean in the Middle Bronze Age: Part II’
Ray Porter
Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3.3 (August 2011): 39-52.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα αγγλικά)
Falcons were a part of everyday life in the Aegean but also appear in Minoan-Mycenaean art in cult
capacity as attending a goddess, being the possible ba bird of a deceased person, and in symbolic
ornaments of falcon shape with distinct falcon attributes of sharp talons, hooked beaks, and neck curls.
These are possibly major signs of Egyptian influence reaching the Cyclades Islands as well as the Aegeanized
Egyptian themes of Middle Bronze Age Minoan art. The bird part of Aegean griffins and griffin wings show
distinct origins in falcon traits. The triangular hook markings of kestrels’ underwing flight feathers are the
basis of the “notched plume” wing pattern of Aegean griffins. The most suggestive presence of the Horus
Falcon and the solar disk in the Aegean is the Middle Bronze Age Melos Island pottery bird designs where
falcons have large red disk bodies resembling the solar disks of the Egyptian falcon gods.
2.11. ‘The Pseudo-Minoan Nestor Ring and Its Egyptian Iconography’
Nanno Marinatos & Briana Jackson
Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3.2 (May 2011): 17-27.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Marinatos & Jackson 2011
Περίληψη (στα αγγλικά)
The so-called Nestor Ring was found in 1924 and was accepted as authentic by Sir Arthur Evans
whereas many other scholars condemned it as a forgery. In recent years, scholars have claimed its
authenticity anew. This article examines the background of the find circumstances and judges them
suspicious. It also adds the criterion of semantic coherence in the debate and argues that the coherence
depends on Egyptian prototypes and that the use of the butterfly motif argues against the artifact’s
authenticity.
Διαβάστε το άρθρο
2.12. ‘Sailing the Great Green Sea? Amenhotep III’s “Aegean List” from Kom el- Hetan, Once More’
Eric H. Cline & Steven M. Stannish
Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3.2 (May 2011): 6-16.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Cline & Stannish 2011
Περίληψη (στα αγγλικά)
Amenhotep III’s “Aegean List,” found on a statue base at his mortuary temple at Kom el- Hetan
nearly fifty years ago, is critical for the study of Egypto- Aegean relations during the Late Bronze Age.
This article reconsiders the Aegean List’s toponyms and possible function in light of recent
archaeological discoveries made at the site as well as the publication of a recently updated version of
Elmar Edel’s classic volume on the subject. Among the most important insights in the latter study is the
realization that three of the Aegean List’s names were recarved at some point. This article weighs the
possibility that the inscription reflects the itinerary of an Egyptian expedition to the Aegean region and
raises questions about its proper interpretation.
Διαβάστε το άρθρο
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2.13. ‘Newly Excavated Artifacts from Hagios Charalambos, Crete, with Egyptian Connections’
Philip P. Betancourt
Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3.2 (May 2011): 1-5.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Betancourt 2011
Περίληψη (στα αγγλικά)
The Minoan ossuary at Hagios Charalambos is located in the upland plain of Lasithi in Central
Crete. This article discusses eight items with Egyptian connections discovered in the excavations of the
site in 2002 and 2003. Two pendants carved from hippopotamus ivory in the form of apes belong to
classes already known from Minoan Crete. Six clay examples of the sistrum add to our knowledge of
this musical instrument on Crete as only a single MM IA sistrum was known previously from this island.
The artifacts increase the very small corpus of “Egyptianizing” objects known from MM IA Crete, a
period that is contemporary with the beginning of the Middle Kingdom. They point to a complex trade
network reaching Cretan ports on both the south and the north coasts that was already present. These
objects help document the distribution of exotic items with overseas connections to the interior of the
Minoan island, well away from any coastal seaport or important population center. They also
underscore the ambiguous nature of the connections between Minoan Crete and the East
Mediterranean at this period when one cannot be sure if the overseas connections are direct or
indirect. Within Crete, however, the distribution of hippopotamus ivory and objects made from it
suggests that this trade from overseas is with South Cretan ports rather than North Cretan ports,
because the distribution is densest in the Mesara and gradually diminishes away from this region.
Διαβάστε το άρθρο
2.14. ‘Ahhotep’s Silver Ship Model: The Minoan Context’
Shelley Wachsmann
Journal of Ancient Egyptian Interconnections 2.3 (August 2010): 31-41.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Wachsmann 2010
Περίληψη (στα αγγλικά)
The tomb of Ahhotep (I) contained two metal ship models—one gold, the other silver—and a fourwheeled carriage. The models are anomalous in time and material. While the gold model represents a
typical papyri form wood- planked Nile vessel, the silver model finds its closest parallels with a
contemporaneous Minoan/Cycladic vessel crewed by ten rowers, exemplified by the rowed ship in the
Miniature Frieze from the West House in Akrotiri on Thera. This conclusion is further supported by a long
tradition of metal ship models in the Aegean. The silver model may be a copy of an actual ship or of a
model of a ship. Ahhotep’s models and carriage may represent booty captured by either Kamose or
Ahmose during their battles against Avaris (Tell el-Dab’a) and subsequently interred with their mother. If
this interpretation is correct, it could indicate a Minoan presence at Tell el-Dab’a during the Hyksos period.
Διαβάστε το άρθρο
2.15. ‘Egyptian Amethyst in the Bronze Age Aegean’
Jacke Phillips
Journal of Ancient Egyptian Interconnections 1.2 (April 2009): 9-25.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Phillips 2009
Περίληψη (στα αγγλικά)
Though the fashion for amethyst in Egypt and the Near East had, by the mid-eighteenth century bc,
dried up along with the Wadi el-Hudi mine, the stone’s popularity persisted in the Aegean well into the
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twelfth century. Though amethyst-colored glass was sometimes substituted, an abundance of genuine,
high-quality amethyst nevertheless made its way to the Aegean during a period when even pharaohs
settled for subpar specimens. Some of these examples (scarabs in particular) were certainly completed
pieces by the time they left Egypt, even if later recut in Aegean workshops. Other examples seem to have
been crafted entirely in the Aegean from Egyptian raw materials of dimensions unattested in Egypt itself,
even before the Wadi el-Hudi source was mined out. The exceptional quantity and quality of amethyst
jewelry in the Aegean suggests avenues of legitimate trade with Egypt must have existed at some point;
later tomb-robbing alone is unlikely to account for so much high-grade material dispersing so far afield.
Διαβάστε το άρθρο
2.16. ‘The Indebtedness of Minoan Religion to Egyptian Solar Religion: Was Sir Arthur Evans Right?’
Nanno Marinatos
Journal of Ancient Egyptian Interconnections 1.1 (January 2009): 22-28.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Marinatos 2009
Περίληψη (στα αγγλικά)
Sir Arthur Evans believed that Minoan religion was highly indebted to Egyptian thought. He saw
that the two cultures shared a solar theology expressed via similar iconographical schemes, such as the
heraldic arrangement of lions on either side of a column and the astral associations of the goddess
known to the Egyptians as Taweret and transmuted by the Minoans into leonine “genii.” Evans’ solar
theory was not systematically developed and has scarcely been considered since. Yet it is worth
reviving in view of recent finds, especially the excavations of Manfred Bietak at Tell el Dab’a, which
prove that contact between the royal courts of Egypt and Crete was close indeed.
Διαβάστε το άρθρο
2.17. ‘The Theran eruption and Minoan palatial collapse: new interpretations gained from modelling the
maritime network ‘
Carl Knappett, Ray Rivers & Tim Evans
Antiquity 85 (September 2011): 1008-1023.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Knappett et al. 2011
Περίληψη (από την εισαγωγή, στα αγγλικά)
We seek in this paper to provide a novel perspective on the possible causes for the demise of
Cretan Bronze Age palatial society c. 1500 BC using a mathematical model developed from a previous
study (Knappett et al. 2008). Various explanations have been proposed for the collapse—a tsunami
generated by the Theran eruption destroying theMinoan fleet, an invasion by Mycenaean mainlanders,
or internal socio-political turmoil and unrest. Today many scholars would see many such factors,
natural and social, combining in some way. And although most do see some role for the Theran
eruption, the fact that it took place some 50–100 years before the collapse makes it difficult to
envisage what that role might have been. One persuasive argument sees indirect though insidious
effects, both economic (such as ash-fall polluting the water supply and compromising crop yields in
east Crete) and social, such as ideological uncertainty. However, this accounts for neither the apparent
continuing prosperity at some sites, nor the robust exchange activity across the Aegean; for these and
other reasons some scholars have resisted the above interpretations
We tentatively put forward a new explanation that has the advantage of accounting for both the
continued prosperity post-Thera, and the eventual collapse. Our approach is based on network
modelling and sees the dynamics of network exchange at the regional level as critical to the ongoing
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success or otherwise of the Cretan Bronze Age palatial system. We argue that the strong continuing
economic activity subsequent to the eruption is in reaction to it, yet also ultimately contains the seeds
of instability and collapse.
2.18. ‘The earlier Neolithic in Cyprus: recognition and dating of a Pre-Pottery Neolithic A occupation’
Sturt W. Manning, Carole McCartney, Bernd Kromer & Sarah T. Stewart
Antiquity 84 (September 2010): 693-706.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Manning et al. 2010
Περίληψη (στα αγγλικά)
Intensive survey and initial excavations have succeeded in pushing back the Neolithic human
occupation of Cyprus to the earlier ninth millennium cal BC. Contemporary with PPNA in the Levant, and
with signs of belonging to the same intellectual community, these were not marginalised foragers, but
participants in the developing Neolithic project, which was therefore effectively networked over the sea.

3. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

3.1. Wilkinson, R.H. & Schon, R., 2011. Review of C.
Greenlaw, The Representation of Monkeys in the
Art and Thought of Mediterranean Cultures: A
New Perspective on Ancient Primates (Oxford
2011). Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3.2 (May 2011): 28-30.
Aegean Library: Dig. Wilkinson & Schon 2011
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.2. Bennet, J., 2011. Review of Eric H. Cline (ed.), The
Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean
(Oxford 2010), Antiquity 85 (March): 298-300.
Aegean Library: Dig. Bennet 2011
3.3. Sbonias, K., 2011. Online review of J. Reid,
Minoan Kato Zakro: A Pastoral Economy (Oxford
2007), AJA 115.3 (July).
Aegean Library: Dig. Sbonias 2011
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.4. Whitley, J., 2011. Online review of A. Stroulia & S.
Buck Sutton (eds), Archaeology in Situ: Sites,
Archaeology, and Communities in Greece
(Lanham, Md. 2010), AJA 115.3 (July).
Aegean Library: Dig. Whitley 2011

3.5. Shelmerdine, C.W., 2011. Online review of W.A.
Parkinson & M.L. Galaty (eds), Archaic State
Interaction: The Eastern Mediterranean in the
Bronze Age (Santa Fe, N.M. 2009), AJA 115.3
(July).
Aegean Library: Dig. Shelmerdine 2011
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

3.6. Krzyszkowska, O., 2011. Online review of H.
Hughes-Brock, Corpus der minoischen und
mykenischen Siegel. Vol. 6, Oxford, the
Ashmolean Museum (Mainz 2009), AJA 115.3
(July).
Aegean Library: Dig. Krzyszkowska 2011
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.7. Gill, D.W.J., 2011. Online review of K. Kathariou,
Corpus Vasorum Antiquorum. Greece 11. Athens
1: Museum of Cycladic Art (Athens 2009), AJA
115.3 (July).
Aegean Library: Dig. Gill 2011
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.8. D’Agata, A.L., 2011. Online review of P. Muhly,
The Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Syme

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
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Viannou. Vol. 4, Animal Images of Clay (Athens
2008), AJA 115.3 (July).
Aegean Library: Dig. D’Agata 2011
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Kings, and Old World Archaeology and
Environment: Papers Presented in Honor of
Peter Ian Kuniholm (Oxford 2009), AJA 115.3
(July).
Aegean Library: Dig. Hӧflmayer 2011

3.9. Höflmayer, F., 2011. Online review of S.W.
Manning & M. J. Bruce (eds), Tree-Rings,

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

4.1. Pendlebury, J.D., 1933. A Handbook to the
Palace of Minos at Knossos, with its
Dependencies, London: Macmillan & Co.
Πατήστε εδώ

4.2. Pendlebury, J.D., 1933. A Guide to the
Stratigraphical Museum in the Palace at
Knossos, London: The British School at Athens.
Πατήστε εδώ

5. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤ ΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Kernos - Διεθνής και διεπιστημονική επιθεώρηση
της αρχαίας ελληνικής θρησκείας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ: Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ

Kernos est la seule revue scientifique
internationale entièrement consacrée à l’étude des
faits et phénomènes religieux de la Grèce antique.
Elle a pour ambition de fournir aux chercheurs en
ce domaine, mais aussi à toute personne
intéressée par les questions religieuses, un
instrument de réflexion et des outils de travail pour
progresser dans la connaissance du système
religieux des Grecs.

Η έρευνα στη Θηρασία είναι ένα διεπιστημονικό
και διατμηματικό πρόγραμμα που διεξάγεται από
το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης (υπεύθυνη καθηγήτρια Ίρις
Τζαχίλη),
το
Διατμηματικό
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προστασία,
Συντήρηση
και
Αποκατάσταση
Μνημείων
Πολιτισμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(υπεύθυνη καθηγήτρια Κλαίρη Παλυβού) και την
ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ (υπεύθυνη Δρ. Μαρίζα
Μαρθάρη).

URL: http://kernos.revues.org

URL: http://therasiaproject.web.auth.gr
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6. ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΓΕΑ

Αλλαγές στις ετήσιες συνδρομές του Αιγέα

Νέοι Εταίροι του Αιγέα

Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αποφασίστηκε να γίνουν
κάποιες αλλαγές στις ετήσιες συνδρομές μελών.
Έτσι από 1 Οκτωβρίου ισχύουν οι εξής συνδρομές:

Η οργανωτική ομάδα του Αιγέα μεγαλώνει! Ο
Αιγεύς καλωσορίζει τρεις νέους Εταίρους: την
Τατιάνα Θεοδωροπούλου, την Ιωάννα Μουτάφη
και την Αναστασία Χριστοφιλοπούλου.

Η βασική συνδρομή στον Αιγέα διατηρείται στα 40
ευρώ. Η συνδρομή για άνεργους αρχαιολόγους και
φοιτητές
(από
προπτυχιακούς
έως
και
υποψήφιους διδάκτορες) ορίζεται στα 25 ευρώ.
Η συνδρομή των Ιδρυμάτων μειώνεται στα 50
ευρώ.

Έτσι σήμερα η κεντρική ομάδα του Αιγέα φτάνει
τους 10 εταίρους.
Ευχή όλων μας είναι μια δημιουργική
κι ευτυχισμένη συνεργασία, γεμάτη φρέσκες ιδέες,
πάθος, πολυφωνία, επιμονή κι ενθουσιασμό!

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά
όλους όσους δεν επιθυμούν να ανανεώσουν τη
συνδρομή τους, τόσο για την εμπιστοσύνη που
επέδειξαν στο πρόσωπό μας, όσο και για τη
σημαντικότατη οικονομική βοήθεια τους.

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Fabricating Signification: An Analysis of the
Spatial Relationships Between Room Types in
Minoan Monumental Architecture
Louise Hitchcock
University of California, Los Angeles 1998
This dissertation analyzes the function of the
Minoan “Palaces” in Late Bronze Age Crete. It also
makes reference to numerous “Villas” termed
“palatial.”
The
“Palaces”
incorporate
a
“Labyrinthine” ground plan with elaborate halls,
storage rooms, and industrial quarters grouped
around a central court. Although general
similarities exist in the layout of these buildings,
regional variations exist in the distribution of room
types and the relationships between rooms as
determined by the placement of doorways and
corridors.
Περισσότερα
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7. ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μία επιλογή από προσεχείς διαλέξεις και συνέδρια:

Ελλάδα, Αθήνα, 18 Οκτωβρίου, 19:00
ASCSA, Cotsen Hall (Αναπήρων Πολέμου 9)
Διάλεξη
Jörg Rambach (ΛΗ΄ ΕΠΚΑ)
Recent Prehistoric Finds at the Costa Navarino Resort in Messenia
Πληροφορίες
Χάρτης
Γαλλία, Λυών, 19-22 Οκτωβρίου
Maison de l'Orient et de la Méditerranée "J. Pouilloux"
Συνέδριο
POCA -POstgraduate Cypriot Archaeology
Πληροφορίες & πρόγραμμα
ΗΠΑ, Chicago, IL, 20-22 Οκτωβρίου
Διεθνές Συνέδριο
Thera, Knossos and Egypt, 1500 BCE
Πρόγραμμα
Ελλάδα, Ρέθυμνο (Κρήτη), 21-27 Οκτωβρίου
11ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο
Περισσότερες πληροφορίες
Ελλάδα, Αθήνα, 3 Νοεμβρίου, 19:00
Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 26)
Forschungen zur Frühägäischen Archäologie
Univ.-Doz. Dr. Eva Alram-Stern (Mykenische Kommission, Österreichische Akademie der Wissenschaften)
‘Social and Economic Networks and their Emergence at the Dawn of the Early Bronze Age’
Πληροφορίες
Χάρτης
Αγγλία, Λονδίνο, 12 Νοεμβρίου, 09:30 – 17:30
British Museum, BP Lecture Theatre
Knossos: from labyrinth to laboratory. A study day at the British Museum.
Πληροφορίες
Πρόγραμμα PDF
Για να δείτε όλες τις διαλέξεις και όλα τα συνέδρια του μήνα, πατήστε εδώ.

☺Να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Αιγέα συχνά για νέες ενημερώσεις και τυχόν αλλαγές.
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8. CALL FOR PAPERS

4ο APXAIOΛOΓIKO EPΓO ΘEΣΣAΛIAΣ KAI ΣTEPEAΣ EΛΛAΔAΣ 2009-2011
Ελλάδα, Βόλος 16-18 Μαρτίου 2012
Προθεσμία υποβολής: 31 Οκτωβρίου 2011

Ύστερα από την τρίτη επιτυχημένη συνάντηση για το ΑΕΘΣΕ [APXAIOΛOΓIKO EPΓO ΘEΣΣAΛIAΣ KAI ΣTEPEAΣ
EΛΛAΔAΣ] και την επικείμενη έκδοση των Πρακτικών προχωρούμε στη διοργάνωση της τέταρτης
επιστημονικής συνάντησης, από 16 έως 18 Μαρτίου 2012.
περισσότερα
Computer applications and quantitative methods in Archaeology 2012
University of Southampton, 26-30 March 2012
Προθεσμία υποβολής: 21 Νοεμβρίου 2011
The Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 2012 conference will be focussed
around a series of themes.
περισσότερα
The Connected Past: people, networks and complexity in archaeology and history
University of Southampton, 24-25 March 2012
Προθεσμία υποβολής: 20 Νοεμβρίου 2011
Over the past decade ‘network’ has become a buzz-word in many disciplines across the humanities and
sciences.
περισσότερα
Θρησκευτικά τοπία της Πελοποννήσου από τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους
Σπάρτη, 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012
Προθεσμία υποβολής: 30 Νοεμβρίου 2011
Το ιερό, σε όλες του τις εκφράσεις - θρησκευτική αρχιτεκτονική, άγιοι τόποι, ιερή τέχνη, μύθοι και θρύλοι μέσα στην ιστορία, εντοπίζεται αλλά και ανταποκρίνεται στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
περισσότερα
The Lute from Bronze Age to Iron Age in the Old World
Senate House, Institute of Musical Research, University of London, 1-3 December 2011
Προθεσμία υποβολής: Άγνωστη
Conference jointly organised by ICONEA-International Conference of Near Eastern Archaeomusicology and
PLM-Patrimoines et Langages Musicaux, Université de Paris-Sorbonne.
περισσότερα
16th SOMA - Symposium on Mediterranean Archaeology
Florence (Italy), 1-3 March 2012
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2012
The symposium will be organized jointly by the University of Florence, CAMNES and GAMA under the
patronage of the City of Florence.
περισσότερα
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9. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Assistant Director of the American School of Classical Studies at Athens
Προθεσμία υποβολής: 31 Οκτωβρίου 2011
περισσότερα
Four Ph.D. Research positions in Classics at Dutch universities
Προθεσμία υποβολής: 15 Νοεμβρίου 2011
περισσότερα
Royal Ontario Museum-Postdoctoral Research Fellowship
Προθεσμία υποβολής: 18 Νοεμβρίου 2011
περισσότερα

Υποτροφία Έρευνας «DAAD- Μαρία Trumpf-Λυριτζάκη» διάρκειας ενός έτους για Έλληνες
Αρχαιολόγους
Προθεσμία υποβολής: 09 Δεκεμβρίου 2011
περισσότερα
BSA Centenary Bursaries 2012
Προθεσμία υποβολής: 09 Ιανουαρίου 2012
περισσότερα
BSA - The School Studentship 2012
Προθεσμία υποβολής: 01 Απριλίου 2012
περισσότερα
Macmillan-Rodewald Studentship 2012
Προθεσμία υποβολής: 01 Απριλίου 2012
περισσότερα
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Pavlopetri: A window on to Bronze Age
suburban life
Dr Jon Henderson, BBC News, 8-10-2011

Semi-detached houses with gardens, clothes drying in
the courtyards, walls and well-made streets Pavlopetri epitomises the suburban way of life.
Except that it's a Bronze Age port, submerged for
millennia off the south-east coast of Greece. This
summer it became the first underwater city to be
fully digitally mapped and recorded in three
dimensions, and then brought back to life with
computer graphics. The result shows how much it has
in common with port cities of today - Liverpool,
London, New York, San Francisco, Tokyo or Shanghai despite the fact that its heyday was 4,000 years ago.
Covering an area of about eight football pitches,
Pavlopetri appears as a series of large areas of stones
indicating building complexes, among which a
network of walls can be traced. It is a city of well-built
roads lined by detached and semi-detached twostorey houses. There are larger apparently public
buildings and evidence of a complex water
management system involving channels and
guttering.
Περισσότερα

Ανοίγει το μουσείο Μαλεβιζίου
Flashnews.gr, 13-09-2011

Από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, ανοίγει τις πόρτες
του για το κοινό το μουσείο Μαλεβιζίου, που θα
φιλοξενεί πλέον τμήμα της σπανιότατης συλλογή
του Νίκου και της Θεανώς Μεταξά. Η συλλογή
αυτή, προϊόν 40χρονης συλλεκτικής προσπάθειας,
περιλαμβάνει 2229 αρχαία αντικείμενα. που
χρονολογούνται από της 4η χιλιετία π. Χ έως τον
3ο μ.Χ. αιώνα και δικαίως θεωρείται ως μια από
τις σημαντικότερες ιδιωτικές αρχαιολογικές
συλλογές παγκοσμίως.

10. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ
Έρευνες για μινωικά ναυάγια
Έθνος, 22-09-2011

Έτοιμοι να ξεκινήσουν έρευνες στην ευρύτερη
θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου είναι οι Έλληνες
και οι Αμερικανοί επιστήμονες, οι οποίοι θα
αναζητήσουν θησαυρούς που για χιλιάδες χρόνια
βρίσκονται κρυμμένοι στον βυθό της θάλασσας. Οι
επιστήμονες του αμερικάνικου ωκεανογραφικού
ινστιτούτου Woods Hole βρίσκονται ήδη στο
Ηράκλειο και αναμένεται σήμερα ή αύριο να
ξεκινήσουν έρευνα, την εποπτεία της οποίας έχει η
Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων με τη συνεργασία
του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών
(ΕΛΚΕΘΕ).
Περισσότερα: http://www.ethnos.gr
Διαβάστε και το παρακάτω άρθρο:
http://www.neakriti.gr

Έργα του Κυκλαδικού πολιτισμού κατέχει
παράνομα γερμανικό μουσείο
Μαρία Θερμού, Το Βήμα, 12-10-2011

Ένα γυναικείο κυκλαδικό ειδώλιο που έχει ύψος
88 εκατοστά και ένα χάλκινο τηγανόσχημο σκεύος,
επίσης της Κυκλαδικής εποχής ζητεί η χώρα μας να
της επιστραφούν από τη Γερμανία και
συγκεκριμένα από το Κρατικό Μουσείο Μπάντεν
της Καρλσρούης, που τα κατέχει παράνομα.
Γνωστό και από το παρελθόν για κατοχή ελληνικών
αρχαιοτήτων που είχαν εξαχθεί παράνομα από τη
χώρα το συγκεκριμένο μουσείο έχει υποβάλλει
παρ΄ όλα αυτά αίτημα προς την Ελλάδα για
δανεισμό αρχαίων αντικειμένων της Κυκλαδικής
εποχής (Εποχή του Χαλκού) προκειμένου να
διοργανώσει τον Δεκέμβριο έκθεση για τον
Κυκλαδικό πολιτισμό.
Περισσότερα

Περισσότερα
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Αυτό-αποκαλύφθηκε μυκηναϊκό
νεκροταφείο στο Λεωνίδιο

Πεντάχρονη Βρετανίδα ανακάλυψε
αμμωνίτη 160 εκατ. ετών

Μυκηναϊκό νεκροταφείο του 14ου π.Χ. αιώνα με
πέντε τάφους ήρθε στο φως… μόνο του, ύστερα
από έντονες βροχοπτώσεις στην Πελοπόννησο,
δέκα χιλιόμετρα βορειoδυτικά του Λεωνιδίου,
κοντά στο χωριό Βασκίνα. Όταν οι αρχαιολόγοι
ΛΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων έκαναν την ανασκαφή εντόπισαν
τους τάφους κιβωτιόσχημους μέσα στους οποίους
είχαν ενταφιαστεί περισσότεροι από ένας νεκροί.
Πήλινα αγγεία συμποσίου από αυτά που
συνηθίζονται στις αρχαίες ταφές, λίθινα
σφοντύλια και μία χάλκινη περόνη ήταν ανάμεσα
στα κτερίσματα που συνόδευαν τους νεκρούς.

Ηταν …οπλισμένη με ένα φτυαράκι για να φτιάξει
κάστρα στην άμμο. Αλλά όχι για να κάνει
αρχαιολογικές ανασκαφές. Κανείς δεν περίμενε
επομένως από την πεντάχρονη Εμιλι Μπάλντρι να
ξεθάψει ένα σπάνιο απολίθωμα που πιστεύεται
ότι είναι περισσότερο από 160 εκατομμυρίων
ετών. Η Εμιλι όμως έφερε πράγματι στο φως έναν
αμμωνίτη σκάβοντας στο έδαφος του Κότσγουολντ
Γουότερ Πάρκ στο Γκλόστερσιρ της Βρετανίας. Ο
αμμωνίτης, που έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 40
εκατοστά είναι το κέλυφος ενός μαλακίου που
ζούσε στους ωκεανούς κατά τη διάρκεια της
Ιουράσιας περιόδου (συνυπήρξε δηλαδή με τους
δεινόσαυρους).

Τα Νέα, 15-09-2011

Περισσότερα
Διαβάστε επίσης: http://www.ethnos.gr

ΑΓΩΝ - 9η Διεθνής Συνάντηση
Αρχαιολογικής Ταινίας του Μεσογειακού
Χώρου ... και πέρα απ' τη Μεσόγειο
Αθήνα, Μάιος 2012

H Διεθνής Συνάντηση Aρχαιολογικής Tαινίας του
Mεσογειακού Xώρου AΓΩN, διεξάγεται κάθε δύο
χρόνια και οργανώνεται από την αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία AΓΩN, με την υποστήριξη
του Iδρύματος Λαμπράκη.
Tην Oργανωτική Eπιτροπή του AΓΩNA αποτελούν
οι: Mέμη Σπυράτου, σκηνοθέτης (πρόεδρος), Λένα
Σαββίδη (διευθύντρια), Mαρία Παλάτου (γενική
γραμματέας).
– Στη Συνάντηση γίνονται δεκτές ταινίες κάθε
είδους, όπως ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ, κινουμενου
σχεδίου, fiction, έρευνας, εκπαιδευτικές κ.λπ.,
ανεξαρτήτως διάρκειας, που έχουν ολοκληρωθεί
από το 2008 και μετά.
– Θέμα του ΑΓΩΝΑ είναι η Aρχαιολογία στην
ευρύτερη
έννοια,
(δηλαδή
Aρχαιότητα,
Mεσαίωνας, ακόμα και Bιομηχανική Αρχαιολογία),
οι Λαϊκές Tέχνες και Παραδόσεις που σήμερα πια
χάνονται, και η Πολιτισμική Kληρονομιά των λαών
της Mεσογείου αλλά και Πέρα από τη Mεσόγειο.
Περισσότερες πληροφορίες
AΙΓEΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Βήμα, 13-09-2011

Περισσότερα:
http://www.tovima.gr
Διαβάστε και τα παρακάτω αγγλικά άρθρα:
http://www.parentdish.co.uk
http://www.dailymail.co.uk

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης,
ανάδειξης και αποκατάστασης του
Αρχαιολογικού χώρου της Τυλίσου
Νέα Κρήτη, 29-09-2011

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης, ανάδειξης και
αποκατάστασης του Αρχαιολογικού χώρου της
Τυλίσου, το οποίο έχει
ενταχθεί
και
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ο Δήμαρχος
Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης συναντήθηκε
σήμερα στο χώρο με την προϊσταμένη της ΚΓ'
Εφορείας Αρχαιοτήτων κα Αθανασία Κάντα και
επιθεώρησαν την πρόοδο των εργασιών, μαζί και
με τους αντιδημάρχους Μαλεβιζίου, τον πρόεδρο
της κοινότητας και στελέχη της ΚΓ’ Εφορείας.
Παράλληλα επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία
και τον συντονισμό δήμου Μαλεβιζίου και
Υπουργείου Πολιτισμού για την ταχεία και ομαλή
ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού έργου
για την ευρύτερη περιοχή.
Περισσότερα
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Ο γητευτής των αλόγων της αρχαίας
Ελεύθερνας
Μ. Θερμού, Το Βήμα, 12-09-2011

Ενας αριστοκράτης πολεμιστής ηλικίας 29-35 ετών
με τα όπλα του και όλα τα κτερίσματα που
συνόδευαν την ταφή του ήρθε στο φως στην αρχαία
Ελεύθερνα της Κρήτης φέτος το καλοκαίρι. Λεπτές
σιδερένιες, οξυκόρυφες λόγχες μήκους ως 45
εκατοστά, άλλες από δόρατα κι άλλες από ξίφη, που
στέκονταν όρθιες σαν να κρέμονται στον αέρα, αφού
τα ξύλινα στελέχη τους, μπηγμένα στον τάφο
κάποτε, έλιωσαν και χάθηκαν, αποκάλυψε η
ανασκαφή που διενεργεί ο καθηγητής κ. Νίκος
Σταμπολίδης. Ανάμεσα στα πήλινα αγγεία που
συνόδευαν την ταφή _ αμφορείς, υδρίες, λήκυθοι κ.
α. _ βρισκόταν όμως και ένας κρατήρας του 8ου π. Χ.
αιώνα, γεμάτος από ζωγραφιστά γεωμετρικά μοτίβα
με εμβληματική παράσταση στο πρόσθιο και πίσω
μέρος του με ένα θέμα μοναδικό: Μία ανδρική
μορφή στη μέση και δίπλα της, ένθεν και ένθεν δύο
ίππους. Στην πρώτη περίπτωση μάλιστα ο άνδρας
φαίνεται να υψώνει τα χέρια και να «γητεύει» τα
άλογα ενώ στη δεύτερη μοιάζει να τα κρατά από
σχοινί, που έχει περάσει στο λαιμό τους. Παράλληλα,
κοντά στις κεφαλές των αλόγων βρίσκονται δύο
τροχοί ενώ στο κάτω μέρος εμφανίζονται και ψάρια.
Περισσότερα

Η Θήρα «γονάτισε» την Κρήτη
Α. Κώττη, Έθνος, 12-09-2011

Χρησιμοποιώντας ένα στατιστικό μοντέλο και μια
μαθηματική εξίσωση, οι αρχαιολόγοι Καρλ Κνάπετ,
από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Τιμ Εβανς και Ρέι
Ρίβερς από το Ιμπίριαλ Κόλετζ του Λονδίνου,
δείχνουν πως η αρχαία Θήρα έπαιζε σημαντικότατο
ρόλο στο διαμετακομιστικό εμπόριο της Κρήτης.
Οταν ο οικισμός στο Ακρωτήρι καταστράφηκε από
την έκρηξη, η Κρήτη, που στήριζε την οικονομία της
κυρίως στις εξαγωγές, γονάτισε οικονομικά. Τα
παρακάτω είναι γνωστά ακόμη και στον σημερινό
κόσμο: κοινωνική απόγνωση, ταραχές, καταστροφές,
μαζί και κάποιες εισβολές, όπως των Μυκηναίων,
όλα συνέτειναν στο να αλλάξουν τα πάντα. Οι τρεις
μελετητές στηρίζονται σε καθαρά μαθηματικές
βάσεις για την απόδειξη της θεωρίας τους, την οποία
δημοσιεύουν στο επιστημονικό περιοδικό του
Ιμπίριαλ
Κόλετζ.
Ταυτοχρόνως,
αξιοποιούν
συμπεράσματα άλλων αρχαιολόγων, όπως του σερ
Κόλιν Ρένφριου, επιφανούς μελετητή των Κυκλάδων,
τα οποία ερμηνεύουν μέσα από τα μαθηματικά.
Περισσότερα

Δακτυλικά αποτυπώματα 8.500 χρόνων
κοντά στη Σμύρνη
Το Βήμα, 9-9-2011

Η φωνή των παιδιών της Προϊστορίας
Αρχαιολογία και Τέχνες, 30-09-2011

Έρευνα για τις βραχογραφίες των σπηλαίων της
Ντορντόν (Γαλλία) αποκαλύπτει ότι τα παιδιά κατά
την Παλαιολιθική Εποχή μάθαιναν να ζωγραφίζουν
χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά τους. Τα νήπια της
Εποχής του Λίθου πιθανότατα πήγαιναν σε ένα
είδος «παιδικού σταθμού», όπου ενθαρρύνονταν
να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες
στην τέχνη της ζωγραφικής των σπηλαίων, λένε οι
αρχαιολόγοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τα
μικρά παιδιά εκφράζονταν με μια πρώιμη μορφή
ζωγραφικής με τα δάκτυλα.
Περισσότερα
Διαβάστε και το αγγλικό άρθρο
AΙΓEΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δακτυλικά αποτυπώματα που χρονολογούνται
στην Νεολιθική εποχή, συγκεκριμένα πριν από
8.500 χρόνια, έφεραν στο φως αρχαιολόγοι που
διενεργούν τις ανασκαφές στη Γιεσίλοβα, την
αρχαιότερη γνωστή θέση ανθρώπινης κατοίκησης
στην περιοχή της Σμύρνης. Και όπως λέει ο
υπεύθυνος της ανασκαφής Ζαφέρ Ντερίν τα
αποτυπώματα πιστεύεται ότι ανήκουν σε παιδιά
και γυναίκες. Ενδιαφέρον έχει εξάλλου το γεγονός
ότι βρέθηκαν πάνω σε πήλινα αγγεία και ανήκουν
σε αυτούς τους τα κατασκεύαζαν. Ηδη μάλιστα
_και λόγω των δακτυλικών αποτυπωμάτων_ οι
ανασκαφείς μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι
στην κατασκευή αυτών των πήλινων αγγείων
συμμετείχαν περισσότεροι από δύο άνθρωποι.
Περισσότερα
Διαβάστε και το αγγλικό άρθρο
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Λήξη των ανασκαφών της περιόδου 2011
στη θέση Ερήμη – Λαόνιν του Πόρακου

Λήξη ανασκαφών στη θέση Αγία ΒαρβάραΑσπρόκρεμνος

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα
Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει τη λήξη των
ανασκαφών του 2011 που διεξάγονται από το
Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας στη θέση ΕρήμηΛαόνιν του Πόρακου. Οι ανασκαφές διήρκησαν
από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου
2011, υπό τη διεύθυνση του δρος Luca
Bombardieri.
Στην
ανασκαφική
έρευνα
συμμετείχαν
αρχαιολόγοι,
σχεδιαστές,
τοπογράφοι και ανθρωπολόγος από το
Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας καθώς και πέντε
συντηρητές από το Soprintendenza Beni
Archeologici. Η θέση Ερήμη-Λαόνιν του Πόρακου
βρίσκεται σε ένα ψηλό πλάτωμα στην ανατολική
όχθη που βλέπει προς τα νότια το φράγμα του
Κούρη, στα σύνορα Ύψωνα και Ερήμης. Η θέση
φαίνεται να κατοικήθηκε κατά τη διάρκεια δύο
βασικών χρονολογικών περιόδων. Η πρώτη και πιο
σημαντική, ξεκινά στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
μέχρι τις αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού
(ΠΕΧ ΙΙ/ΙΙΙ - ΥΕΧ Ι). Στη συνέχεια η θέση επανακατοικήθηκε κατά τα τέλη της Ελληνιστικής και
κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, προφανώς μετά από
μακρά περίοδο εγκατάλειψης.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα
Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει τη λήξη των
ανασκαφών του 2011 στη θέση Αγία ΒαρβάραΑσπρόκρεμνος που χρονολογείται στην 9η
χιλιετηρίδα π.Χ. Οι έρευνες διεξήχθηκαν υπό τη
διεύθυνση της δρος Carole MacCartney
(Ερευνητική
Μονάδα
Αρχαιολογίας
του
Πανεπιστημίου Κύπρου), ως μέρος του
Προγράμματος Elaborating Early Neolithic Cyprus
(EENC), μιας διεθνούς συνεργασίας μεταξύ του
Πανεπιστημίου Κύπρου, του Cornell University και
του University of Toronto. Η θέση Αγία ΒαρβάραΑσπρόκρεμνος, που βάσει ραδιοχρονολογήσεων
τοποθετείται μεταξύ του 8.000 και 8.600 π.Χ
περίπου, κατοικήθηκε στις απαρχές της
Νεολιθικής περιόδου, σε μια περίοδο όπου στη
Μέση Ανατολή οι οικονομίες των κυνηγών
μετατρέπονταν σε γεωργικές οικονομίες. Σε
αντίθεση με τα μεγάλα σε έκταση χωριά που
αναπτύχθηκαν την περίοδο αυτή στη Μέση
Ανατολή, στη θέση Αγία Βαρβάρα-Ασπρόκρεμνος
υπάρχουν στοιχεία που φανερώνουν συστηματική
προμήθεια πρώτων υλών, αλλά και ενδείξεις για
παραγωγή αντικειμένων σε μια μικρή μεν, αλλά
πυκνοκατοικημένη κατασκήνωση. Η κατασκήνωση
χρονολογείται στην Προ-Κεραμική Α’ Νεολιθική
περίοδο περίπου στα 11.000 χρόνια πριν από
σήμερα, δηλαδή 2.500 – 3.000 χρόνια πριν από
την κατοίκηση της Χοιροκοιτίας που έχει κηρυχθεί
σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Κύπρος, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Αρχαιοτήτων, 14-09-2011

Περισσότερα

Nestor 38.6

Κύπρος, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Αρχαιοτήτων, 14-09-2011

Περισσότερα

Το τεύχος του Σεπτεμβρίου του περιοδικού Nestor
(38.6 - 2011) διατίθεται τώρα σε ψηφιακή μορφή.
Για να το διαβάσετε, πατήστε:
Σεπτέμβριος 2011 (38.6)

AΙΓEΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας
Λητούς 6, 15124 Μαρούσι, Αθήνα
Email: info[at]aegeussociety.org, URL: www.aegeussociety.org
Χρειάζεται να εκτυπώσετε το δελτίο αυτό; Παρακαλούμε, σκεφτείτε το περιβάλλον!

AΙΓEΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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