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1. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΣΤΕΓΑ: The Archaeology of Houses and Households in Ancient
Crete
Kevin T. Glowacki & Natalia Vogeikoff-Brogan (επιμέλεια)

Πόλη & έτος: Princeton 2011
Εκδότης: American School of Classical Studies at Athens
Σειρά: Hesperia Supplement 44
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 520 σ., 252 έγχρωμες και
ασπρόμαυρες εικόνες, 19 πίνακες εικόνων, 27,9x21,6 εκ.
ISBN: 978-0-87661-544-7
Τιμή: $ 75 (ca. € 57)
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
This volume presents the papers of an international colloquium on the archaeology of houses and
households in ancient Crete held in Ierapetra in May 2005. The name of the conference—and of the
present volume—was inspired by the “Great Code” of Gortyn, where stega (literally, “roof”) is used to refer
to the “house” both as a building and as an important element of a citizen’s “household.” Indeed,
understanding the relationship between “house” as physical structure and “household” as social unit
remains among the fundamental goals and challenges of household archaeology in any time period or
geographical location. Although several recent conferences and publications have concentrated on the
study of ancient houses and households in the Mediterranean, relatively little work has emphasized
household analysis on a regional level. This volume therefore aims to contribute to the discussion of
housing in ancient Greece by focusing on one geographical region through many different chronological
periods.
In addition to the personal research interests of the editors of this volume, the clear-cut geographic
boundaries, the manageable size, and the diachronic importance of the island were among the reasons that
influenced the selection of Crete for a regional case study. Ancient Crete was home not only to one of the
earliest state-level societies in the Aegean, it also gave rise to numerous independent city-states in later
periods and, during the Roman empire, included examples of both colony and provincial capital. By bringing
together scholars working in prehistoric as well as historical periods of Crete, the conference provided a
forum in which to examine the potential of “household archaeology” for understanding the changing social
dynamics of households and communities over long periods of time and in different political and economic
environments.
The thirty-eight papers in this volume are presented, as far as possible, in chronological order, and
they range from a discussion of household activities at Final Neolithic Phaistos to the domestic correlates of
“globalization” during the early Roman empire. These studies demonstrate a variety of methodological
approaches currently employed for understanding houses and household activities from archaeological
remains: architectural analysis and reconstruction, artifact distribution and spatial patterning, ceramic
analysis, organic residue analysis, faunal and botanical analysis, space syntax analysis, regional analysis,
mortuary analysis, and iconography. The majority of the papers, in fact, have employed a multifaceted
approach by examining both the architectural and artifactual assemblages while acknowledging the site
formation (and excavation) processes that have affected the preservation of archaeological data.
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Approaches that incorporate documentary evidence also add valuable perspectives on the social and
economic roles of houses, households, and family members that are not easily inferred from the
archaeological record alone.
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Κύθηρα. Το Μινωικό Ιερό Κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο
Βουνό, 1: Τα προανασκαφικά και η ανασκαφή
†Γιάννης Σακελλαράκης

Πόλη & έτος: Αθήνα 2011
Εκδότης: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Σειρά: Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 271
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, xii & 345 σ., έγχρωμες & α/μ
εικόνες, 20x14 εκ.
ISBN: 978-960-8145-84-9
Τιμή: €88
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2859

Περίληψη
Ο Άδωνις Κύρου στις αρχαιολογικές περιπλανήσεις και αναζητήσεις του επεσήμανε την ύπαρξη
άφθονων οστράκων και άλλων αρχαίων γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη θέση «στο
Βουνό» στα Κύθηρα. Το ανακοίνωσε στον Γιάννη Σακελλαράκη ο οποίος έκρινε ότι ο τόπος άξιζε μια
συστηματική ανασκαφή, κάτι που πραγματοποίησε με τη γνωστή του θεληματικότητα και επιστημοσύνη.
Έχοντας ως συνεργάτες δόκιμους αρχαιολόγους σε λίγες ανασκαφικές περιόδους έφερε σε πέρας το
δύσκολο έργο της ανασκαφής σε τόπο αρκετά απομακρυσμένο και από την Αθήνα και από την Κρήτη
όπου βρίσκονταν τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα.
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Πολύ πριν φύγει από τη ζωή παρέδωσε στην Αρχαιολογική Εταιρεία το χειρόγραφο της συστηματικής
δημοσίευσης της ανασκαφής η οποία θα δημοσιευθεί σε πολλούς τόμους. Ο πρώτος τόμος δόθηκε
αμέσως στο τυπογραφείο και ο Γιάννης Σακελλαράκης πρόλαβε να ιδεί τα δοκίμια και να κάνει
διορθώσεις, δεν πρόλαβε όμως να τον δει ολοκληρωμένο γιατί έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου
2010.
Ο πρώτος τόμος περιέχει το ιστορικό της ανασκαφής, τη γενική τοπογραφία της θέσης της, τα σχετικά
με τη θέση των Κυθήρων και την επικοινωνία τους με άλλους τόπους κατά την αρχαιότητα, τη σημασία της
ανακάλυψης ενός μινωϊκού ιερού κορυφής στο νησί, τις παλαιότερες επισκέψεις λογίων και φιλαρχαίων
στον τόπο της ανασκαφής. Η ίδια η ανασκαφή και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν
αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο όπου αναλυτικά εκθέτονται και περιγράφονται από τον Γιάννη
Σακελλαράκη οι τομείς της ανασκαφής και τα οικοδομικά λείψανα που αποκαλύφθηκαν. Δύο κεφάλαια
του πρώτου τόμου έχουν γραφεί από συνεργάτες της ανασκαφής. Το κεφάλαιο Γ' γράφτηκε από τον
Δημήτρη Κουρκουμέλη και επιγράφεται «Θαλασσινοί ορίζοντες του Αγίου Γεωργίου στο Βουνό». Σε αυτό
εξετάζονται τα θαλασσινά ρεύματα γύρω από το νησί, οι άνεμοι που το προσβάλλουν, η ναυσιπλοΐα κατά
την αρχαιότητα και η ναυτική τοπογραφία. Το κεφάλαιο Δ' έχει γραφεί από την Ελένη Γκίνη Τσοφοπούλου
και θέμα του είναι «Οι ναοί του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας Αγίου Νικολάου».
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The Early Bronze Age Village on Tsoungiza Hill
Daniel J. Pullen
(με συμμετοχή των Susan E. Allen, Paul Halstead, Julie M. Hansen,
Anna Karabatsoli, Maria Kayafa, Kathleen Krattenmaker, Noel Gale
& Zofia Stos-Gale)

Πόλη & έτος: Princeton 2011
Εκδότης: The American School of Classical Studies at Athens
Σειρά: Nemea Valley Archaeological Project, vol. I
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, xl & 1047 σ., 429 εικόνες, 176 πίνακες
εικόνων, 31x23,5 εκ.
ISBN: 978-0-87661-922-3
Τιμή: $150 (ca. €113)
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2862

Περίληψη (στα Αγγλικά)
While “corridor houses” such as the House of the Tiles at Lerna have provoked widespread discussion
about the origins of social stratification in Greece, few settlements of the Early Bronze Age (ca. 3100 to 2000
B.C.) have been thoroughly excavated. This important study integrates the presentation and analysis of the
archaeological evidence from a single settlement that flourished on Tsoungiza Hill in the Nemea Valley from the
Final Neolithic until the end of the Early Helladic period. The first section details the stratigraphy, architecture,
deposits, and ceramics of each of the five major periods represented. The second section contains specialist
reports on all aspects of material culture including figurines and ornaments, textiles and crafts, metal analyses,
chipped and ground stone, and faunal and palaeobotanical remains.
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Inseln der Winde. Die maritime Kultur der bronzezeitlichen
Ägäis
Thomas Guttandin, Diamantis Panagiotopoulos, Hermann Pflug &
Gerhard Plath

Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2875

Πόλη & έτος: Heidelberg 2011
Εκδότης: Institut für Klassische Archäologie Universität Heidelberg
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 205 σ., ασπρόμαυρες και έγχρωμες
εικόνες, 1 ένθετος πιν., 21x26,9 εκ.
ISBN: 978-3-00-035216-4
Τιμή: € 28

Περίληψη (στα Γερμανικά)
Die Ägäis erlebte in der Bronzezeit eine rasante kulturelle Entwicklung, bei der das maritime Element
eine entscheidende Rolle spielte. Zuerst waren es die Kykladen-Bewohner und später die Minoer, die
seetüchtige Boote und Schiffe entwickelt haben, mit denen sie die wichtigsten maritimen Wege
beherrschten. Im Rahmen eines innovativ angelegten Projektes bemühen sich seit einigen Jahren der
Designer Thomas Guttandin und der Ingenieur, Architekt und Stadtplaner Gerhard Plath, die Geheimnisse
des frühägäischen Seewesens zu lüften. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen digitale und dreidimensionale
Rekonstruktionen von ägäischen Schiffen und Häfen. Die Ergebnisse ihrer systematischen Forschungen
werden von den Archäologen Diamantis Panagiotopoulos und Hermann Pflug in den historischen Kontext
des 3. und 2. Jahrtausends v.Chr. eingebettet und kulturgeschichtlich ausgewertet. Diese fruchtbare interdisziplinäre Zusammenarbeit bietet neue, überraschende Erkenntnisse zum kykladischen und minoischen
Seewesen und macht viele der erstaunlichen maritimen Leistungen beider Kulturen verständlich.
Περιεχόμενα
EINLEITUNG
WARUM EINE AUSSTELUNG ÜBER DIE MARITIME
KULTUR DER BRONZEZEITLICHEN ӒGÄIS [7]
PIROGE,
BOOTS
ODER
SCHIFF?
EINE
BEGRIFFSBESTIMMUNG [8]
GLOSSAR [10]
1. GEOGRAPHISCHE VORAUSSETZUNGEN
Die Ӓgäis als maritimer Lebensraum [12]
Inseln der Winde [26]
2. HISTORISCHE KONTEXT
Die Ӓgäische Bronzezeit [30]
Die historischen Voraussetzungen des Ӓgäischen
Seewesens [34]
Die Μinoer als Herren der Ӓgäis [46]
Das Εnde der minoischen Ӓra [54]

3.

DIE ARCHӒOLOGISCHEN ZEUGNISSE ZUR
ӒGӒISCHEN SCHIFFFAHRT
Bilder und Modelle von Schiffen [58]
Der Schiffsfries im Westhaus von Akrotiri [64]
4. DIE ENTWICKLUNG DES ӒGӒISCHEN SCHIFFSBAUS
Frühbronzezeitliche Schiffe auf den Kykladen [72]
Die Entwicklung im Schiffsbau bis zur
mittelminoischen Periode [93]
Spätbronzezeitlicher Schiffsbau [108]
Die Modellrekonstruktionen [115]
5. MINOISCHE HAFENANLAGEN
Logistische Aspekte [136]
Topographie und Erscheinungsbild minoischer
Häfen [140]
Die Hafenstadt Zakros [142]
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Die Hafenstätte von Kommos [150]
6. DAS KYKLADISCHE UND MINOISCHE ERBE
Die Ӓgäis als Meer der Mykener [158]
Kriegerische Weiten und Aufbruch zu neuen
Ufern [160]
7. ARCHӒOLOGIE UNTER WASSER
Spurensuche in der Tiefe [164]
Kulturerbe unter Wasser [168]

DIE AUSSTELLUNG »INSELN DER WINDE«
Gestaltung und Präsentation in Heidelberg [172]
LITERATUR [180]
BILDNACHWEISE [193]
INDEX [200]

Μυκηναϊκό νεκροταφείο Μιτόπολης Αχαΐας
Γιούλικα Χριστακοπούλου

Πόλη & έτος: Πάτρα 2010
Εκδότης: Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας
Σειρά: Φαίδιμος 2
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 162 σ., 79 ασπρόμαυρες
φωτογραφίες, 1 χάρτης, 1 τοπογραφικό διάγραμμα, 24x17εκ.
ISBN: 978-960-98124-1-2
Τιμή: Δεν πωλείται
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2866

Περίληψη
Το μυκηναϊκό νεκροταφείο βρίσκεται στη θέση Καραγιάννη, στα χαμηλά πρανή του Μιτοπολιάνικου
βουνού ή αλλιώς Κομποβουνίου του Δήμου Ωλενίας, απ΄ όπου μπορεί κανείς να ελέγξει όλη τη ΒΔ πεδινή
έκταση της Αχαΐας καθώς και τον Πατραϊκό κόλπο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξάρτηση του αρχαιολογικού
χώρου της Μιτόπολης από το Τείχος Δυμαίων, για το οποίο ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι ήταν το
διοικητικό κέντρο ή ο ναύσταθμος των μυκηναϊκών εγκαταστάσεων της επαρχίας Πατρών. Στη
δικαιοδοσία του Τείχους Δυμαίων ανήκαν προφανώς και άλλες γνωστές μυκηναϊκές θέσεις της ευρύτερης
περιοχής των Πατρών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τη Μιτόπολη και συγκεκριμένα στις
ανατολικές απολήξεις του Παναχαϊκού, τέτοιες όπως είναι ενδεικτικά η Χαλανδρίτσα, το Ελαιοχώρι, ο
Καταρράκτης κ. ά. Πρώτη αναφορά όσον αφορά στην ύπαρξη αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή γίνεται
από το Ν. Κυπαρίσση το 1929 ο οποίος αναφέρει και την ύπαρξη «τειχών και φρουρίου» πάνω στον ένα
από τους «τρεις αυτοτελείς λόφους», στον οποίο είναι κτισμένο το χωριό.
Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε το 1996 ερευνήθηκαν επτά (7)
θαλαμοειδείς τάφοι που είναι λαξευμένοι στο σαθρό μαργαρικό πέτρωμα της περιοχής. Εξαιτίας της
μεγάλης επίχωσης και της πλούσιας φυτικής βλάστησης που το καλύπτει, η ακριβής έκταση του
νεκροταφείου δε διαπιστώθηκε, τα μέχρι σήμερα, όμως, στοιχεία, συνηγορούν σε μια πιθανή κάλυψη
έκτασης 25 στρεμμάτων, στο ΒΑ τμήμα της οποίας βρίσκονται και οι τάφοι που ερευνήθηκαν.
Ο αριθμός των ήδη ανεσκαμμένων τάφων και των κτερισμάτων τους σε συνδυασμό με την
αρχιτεκτονική και το είδος των ευρημάτων που προήλθαν από αυτούς, αποτελεί ένα μικρό αλλά σοβαρό
δείγμα που αφορά στον προσδιορισμό της μυκηναϊκής παρουσίας στη Μιτόπολη. Επιπλέον, η γεωγραφική
σπουδαιότητα του χώρου καθώς βρίσκεται στην καρδιά της πεδινής Δυμαίας χώρας, οι εμπορικές επαφές
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ή άλλου είδους σχέσεις που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν έχοντας υπόψη μερικά από τα μέχρι σήμερα
ευρεθέντα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι το νεκροταφείο εντάσσεται στην
ομάδα των νεκροταφείων της Αχαΐας που περιλαμβάνουν ταφές πολεμιστών με ξίφος, συνάδουν στην
παρουσία μιας εγκατάστασης που αναπτύχθηκε και έπαιξε τον δικό της ρόλο κατά τη διάρκεια της
Μυκηναϊκής Κοινής και της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου.
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ [6]
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ [11]
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΣΧΕΔΙΩΝ [25]

Γ.I.15. Όστρακα υψίποδα κρατήρα με κάθετες
λαβές [129]
Γ.I.16. Πώμα [130]

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – Η ΘΕΣΗ [27]

Γ.Ι.Α ΕΙΔΩΛΙΑ [130]

Β. ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ [29]
Τάφος 1 [30]
Τα κτερίσματα [35]
Τάφος 2 [50]
Τα κτερίσματα [52]
Τάφος 3 [58]
Τα κτερίσματα [61]
Τάφος 4 [73]
Τα κτερίσματα [74]
Τάφος 5 [82]
Τα κτερίσματα [84]
Τάφος 6 [97]
Τα κτερίσματα [100]
Τάφος 7 [107]
Τα κτερίσματα [109]

Γ.ΙΙ ΟΠΛΑ [131]
Γ.II.1. Αιχμές δοράτων [131]
Γ.II.2. Σαυρωτήρας [131]
Γ.II.3. Εγχειρίδιο [133]
Γ.II.4. Αιχμή βέλους [134]

Γ. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ [115]
Γ.I. ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ – ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ [115]
Γ.I.1. Ψευδόστομοι αμφορείς [115]
Γ.I.2. Σύνθετα αγγεία [119]
Γ.I.3. Άωτο πιθάριο [120]
Γ.I.4. Αλάβαστρα [120]
Γ.I.5. Κυλινδρικά αλάβαστρα [121]
Γ.I.6. Αλάβαστρο με αποφύσεις [122]
Γ.I.7. Αβαθή κυάθια με δακτυλιόσχημη λαβή [122]
Γ.I.8. Δίωτη φλάσκη [123]
Γ.I.9. Κάλαθος με προχοή [124]
Γ.I.10. Προχοΐσκες [124]
Γ.I.11. Λήκυθοι – Ληκύθια [125]
Γ.I.12. Αμφορίσκοι [125]
Γ.I.13. Πιθαμφορίσκοι [126]
Γ.I.14. Αμφορείς [128]

Γ II.5. Κράνη [134]
Γ.III. ΕΙΔΗ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ [135]
Γ.III.1. Ξυράφια [135]
Γ.III.2. Τριχολαβίδες [135]
Γ.III.3. Μαχαιρίδια καλλωπισμού [136]
Γ.III.4. Κρητίς [136]
Γ.IV. ΕΡΓΑΛΕΙΑ [137]
Γ.IV 1. Μαχαίρια [137]
Γ.IV 2. Οπέας [137]
Γ.V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ [138]
Γ.V.1. Κομβία [138]
Γ.V.2. Περόνη [140]
Γ.VI. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ [140]
Γ.VI.1. Χάνδρες – Περιδέραια – Φυλακτά [140]
Γ.VI.2. Δακτύλιος [142]
Γ.VII. ΔΙΑΦΟΡΑ [143]
Γ.VII. 1. Σφραγίδες [143]
Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ [144]
Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ [153]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – SUMMARY [157]
ΣΤ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ [161]
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Das prähistorische Olynth, Ausgrabungen in der Toumba
Agios Mamas 1994-1996: Die Grabung und der Baubefund
Bernhard Hänsel & Ioannis Aslanis (επιμέλεια)
(με συμμετοχή των Bernhard Hänsel, Barbara Horejs, Reinhard
Jung, Bernhard Weninger, Maria Pappa & Angeliki Strati)

Πόλη & έτος: Rahden/Westf 2010
Εκδότης: Verlag Marie Leidorf
Σειρά: Prähistorische Archäologie in Südosteuropa
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 462 σ., 181 εικόνες, 22 πίνακες
εικόνων, 8 ένθετοι πίνακες, 21x29,7 εκ.
ISBN: 978-3-89646-594-8
Τιμή: € 75
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Hänsel
& Aslanis 2010

Περίληψη (στα Αγγλικά)
This is the third and pivotal one of six volumes on the tell settlement excavated to some 1% in 1994-1996.
The 18 layers of the upper part of the tell, which was ca. 200 x 100 x 30 m large and originally situated at the sea
and on the river Olynthius, reach from the transition between the Early to Middle Bronze Age [cal. B.C. 2060] to
the Protogeometric Phase [early 1st mill. B.C.]. This is the only hiatus-free settlement sequence of such long
duration in Central Macedonia and Northern Greece. All layers contained well preserved building remains with
many architectural details of construction technique and equipment, which allowed three-dimensional
reconstructions. In the earlier layers there were timber buildings with walls in a wattle-work or pisé mud
technique, in the upper strata houses consisted of mud-bricks with or without stone foundations. The house
interiors were kept clean, the surroundings of buildings were rich in finds. Several layers perished in
conflagrations. The volume ends with three papers on additional topics, the absolute chronology of prehistoric
Olynthus [Hänsel, Horejs, Jung, Weninger], the necropolis of the Early Bronze Age [Pappa] and the Byzantine
churches [Strati].
Περιεχόμενα
Vorwort / Πρόλογος [9]
1. Einleitung / Εισαγωγή [13]
2. Der Ort / Η θέση [19]
3. Die Grabung / Η ανασκαφή [35]
4. Die Schichten / Στρώματα κατοίκησης [49]
Schicht / Στρώμα 18 [57]
Schicht / Στρώμα 17 [103]
Schicht / Στρώμα 16 [117]
Schicht / Στρώμα 15 [134]
Schicht / Στρώμα 14 [146]
Schicht / Στρώμα 13 [153]
Schicht / Στρώμα 12 [163]
Schicht / Στρώμα 11 [172]
Schicht / Στρώμα 10 [179]
Schicht / Στρώμα 9 [185]

Schicht / Στρώμα 8 [188]
Schicht / Στρώμα 7 [200]
Schicht / Στρώμα 6 [212]
Schicht / Στρώμα 5 [221]
Schicht / Στρώμα 4 [231]
Schicht / Στρώμα 3 [239]
Schicht / Στρώμα 2 [248]
Schicht / Στρώμα 1+0 [252]
Der Nordschnitt [255]
Die byzantinische Besiedlung (Metochie)/ Η
βυζαντινή εγκατάσταση (μετόχι) [258]
5. Zusammenfassung der Ergebnisse/ Σύνοψη των
αποτελεσμάτων [264]
Literaturverzeichnis / Βιβλιογραφία [298]
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Beiträge/ Συμμετοχές
Bernhard Hänsel, Barbara Horejs, Reinhard Jung
und Bernhard Weninger, Die absolute
Chronologie der Schichten des Prahistorischen
Oynth /Η απόλυτη χρονολόγηση των
στρωμάτων [301-381]
Maria Pappa, miteinem Beitrag νοn Sevi
Triantaphyllou, Die Nekropole der frilhen
Bronzezeit bei der Toumba Agios Mamas /Το

νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού
στην Τούμπα του Αγίου Μάμαντος [382-440]
Angeliki Strati, Die Forschungs grabung zur
byzantinischen Metochi Agiou Georgiou des
Klosters Vatopedion /Ανασκαφική έρευνα στο
μετόχι του Αγίου Γεωργίου της Μονής
Βατοπεδίου [441-461]
Beilagen / Ένθετοι πίνακες: 1-8

Radamante al computer. Archeologia e informatica nel
mondo minoico: l’esperienza catanese. Atti delle giornate di
studio, Catania 11 e 28 novembre 2008
Giovanni Gallo, Vincenzo La Rosa, Filippo Stanco & Davide Tanasi
(επιμέλεια)

Πόλη & έτος: Caltanissetta 2011
Εκδότης: Universita di Catania, Centro di Archeologia Cretese
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 146 σ., ασπρόμαυρες εικόνες,
20,4x14,7 εκ.
ISBN: 978-88-905786-0-1
Τιμή: Άγνωστη
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2901

Περίληψη
Πρόκειται για τη δημοσίευση δύο ημερίδων που έλαβαν χώρα στις 11 και 28 Νοεμβρίου 2008 στην
Κατάνια της Ιταλίας. Τα άρθρα εστιάζουν σε ψηφιακές εφαρμογές της μινωικής αρχαιολογίας. Τα άρθρα είναι
γραμμένα στα Ιταλικά και στα Αγγλικά.
Περιεχόμενα
Vincenzo La Rosa, ‘Il Centro di Archeologia Cretese
dell’Università di Catania’ [1-5]
Giovanni Gallo, ‘Significato e valenza di una
collaborazione scientifica’ [7-10]
Vincenzo La Rosa, ‘Il progetto ‘Kamares’: i termini
archeologici’ [11-17]
Filippo Stanco, Davide Tanasi, Giuseppe Claudio
Guarnera & Giovanni Gallo, ‘Classification of
decorative patterns in Kamares pottery’ [19-50]
Filippo Stanco & Davide Tanasi, ‘Experiencing the
Past: Computer Graphics in Archaeology’ [51-87]
Filippo Carinci & Vincenzo La Rosa, ‘Il c.d. Bastione
Ovest e il Piazzale I di Festòs’ [89-95]

Pietro Militello, ‘Un nuovo ‘propylon’ da Haghia
Triada e gli spazi recintati nella Creta neopalaziale’
[97-116]
Santo Privitera, ‘Alcune Case Tardo Minoico III di
Haghia Triada’ [117-123]
Filippo Stanco, Davide Tanasi & Santo Privitera,
‘Rebuilding the Household Architecture of Minoan
Crete: The Virtual Model of the VAP House at Ayia
Triada’ [125-135]
Vincenzo La Rosa, ‘Un nuovo modellino Antico
Minoico da Festòs’ [137-146]
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Interweaving Worlds: Systemic Interactions in Eurasia, 7th to
the 1st Millennia BC
Toby C. Wilkinson, Susan Sherratt & John Bennet (επιμέλεια)

Πόλη & έτος: Oxford/Oakville 2011
Εκδότης: Oxbow Books
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 308 σ., α/μ και έγχρωμες εικόνες,
χάρτες, σχέδια, 28x21,5 εκ.
ISBN: 978-1-84217-998-7
Τιμή: £ 55 (ca.€ 66)
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Περίληψη (στα Αγγλικά)
How do we understand the systemic interactions that took place in and between different regions of
prehistoric Eurasia and their consequences for individuals, groups and regions on both a theoretical and
empirical basis? Such interactions helped create economic and cultural spheres that were mutually dependent
yet distinct. This volume, emerging from a conference hosted in memory of Professor Andrew Sherratt in
Sheffield in April 2008 and in honour of his contributions to large-scale economic history, presents some diverse
archaeological responses to this problem. These range from “world-systems” through “ritual economies” to
“textile rivalries” and address the challenge of documenting, explaining and understanding the progressively
more interwoven worlds of prehistoric Eurasia.
Περιεχόμενα
Contributors [v]
1. Sue Sherratt, ‘Introduction’ [1-3]
2. Andrew Sherratt, ‘Global Development’ [4-6]
A. The Warp: Global systems and interactions
3. Philippe Beaujard, ‘Evolutions and Temporal
Delimitations of Bronze Age World-systems in
western Asia and the Mediterranean’ [7-26]
4. Cyprian Broodbank, ‘The Mediterranean and the
Mediterranean World in the Age of Andrew
Sherratt’ [27-36]
5. Dorian Fuller & Michael Rowlands, ‘Ingestion and
Food Technologies: Maintaining Differences
over the Long-term in West, South and East
Asia’ [37-60]
6. Paul Halstead & Valasia Isaakidou, ‘Revolutionary
Secondary Products: the Development and
Significance of Milking, Animal-Traction and

Wool-Gathering in Later Prehistoric Europe and
the Near East’ [61-76]
7. Philip L. Kohl, ‘World Systems and Modelling
Macro-Historical Processes in Later Prehistory:
an Examination of Old and a Search for New
Perspectives’ [77-86]
8. Christopher Monroe, ‘‘From Luxuries to
Anxieties’: A Liminal View of the Late Bronze
Age World-system’ [87-99]
9. Lorenz Rahmstorf, ‘‘Re-integrating ‘Diffusion’:
the Spread of Innovations among the Neolithic
and Bronze Age societies of Europe and the
Near East’ [100-119]
10. David Warburton, ‘What might The Bronze Age
World-system look like?’ [120-134]
11. David Wengrow, ‘‘Archival’ and ‘Sacrificial’
Economies in Bronze Age Eurasia: an
Interactionist Approach to the Hoarding of
Metals’ [135-144]
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B. The Weft: The local and the global
12. Nils Anfinset, ‘The Formation of Economic
Systems and Social Institutions during the Fifth
and Fourth Millennia BC in the southern Levant’
[145-157]
13. Christoph Bachhuber, ‘Negotiating Metal and
the Metal Form in the Royal Tombs of
Alacahöyük in north-central Anatolia’ [158-174]
14. Alexander Bauer, ‘The Near East, Europe, and
the ‘Routes’ of Community in the Early Bronze
Age Black Sea’ [175-188]
15. Avraham Faust & Ehud Weiss, ‘Between Assyria
and the Mediterranean World: the Prosperity of
Judah and Philistia in the Seventh Century BCE
in Context’ [189-204]
16. Roxana Flammini, ‘Northeast Africa and the
Levant in Connection: A World-Systems
Perspective on Interregional Relationships in the
Early Second Millennium BC’ [205-217]
17. Irene Good, ‘Strands of Connectivity: Assessing
the Evidence for Long Distance Exchange of Silk
in Later Prehistoric Eurasia’ [218-230]

18. Raphael Greenberg, ‘Travelling in (World) Time:
Transformation, Commoditization, and the
Beginnings of Urbanism in the Southern Levant’
[231-242]
19. Kristian Kristiansen, ‘Bridging India and
Scandinavia: Institutional Transmission and Elite
Conquest during the Bronze Age’ [243-265]
20. Borja Legarra Herrero, ‘New Kid on the Block:
the Nature of the first Systemic Contacts
between Crete and the eastern Mediterranean
around 2000 BC’ [266-281]
21. Joseph Maran, ‘Lost in Translation: The
Emergence of Mycenaean Culture as a
Phenomenon of Glocalisation’ [282-294]
22. Jane Schneider, ‘Anticipating the Silk Road:
Some Thoughts on the Wool-Murex Connection
in Tyre’ [295-302]
23. Norman Yoffee, ‘Unbounded Structures,
Cultural Permeabilities and the Calyx of Change:
Mesopotamia and its World’ [303-308]
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2. ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ
2.1. ‘Mainland Polychrome Pottery: Aspects of Typology and Chronology’
Iro Mathioudaki
Aegeo-Balkan Prehistory, online article, 19 May 2009
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Mathioudaki 2009
Aπό την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
This contribution concerns the pottery type known as “Mainland Polychrome Matt-painted” that
makes its appearance at the dawn of the Late Bronze Age. The term was first used by D. and E. French
in 1971 and 1972. Here an intra-ceramic approach is developed, based mostly on the main attributes
of the pottery. The term “Mainland Polychrome: Matt-painted” (hereafter: Mainland Polychrome)
comprises a taxonomic device serving a ware classification. Surface treatment i.e. light and burnished,
is here regarded as the main taxonomic unit, being obvious and present to all examples; in this aspect
the definition of the pottery as “Dark-on-Light burnished” would be precise enough.
Διαβάστε το άρθρο
2.2. ‘Prehistoric Pottery from Lofkënd, Albania: From Bronze to Iron Age in the Balkans’
Seth Pevnick & Esmeralda Agolli
Aegeo-Balkan Prehistory, online article, 17 February 2010
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Pevnick & Agolli 2010
Aπό την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
The Lofkënd burial tumulus in the Mallakaster region of Albania was jointly excavated by a team
from the Cotsen Institute of Archaeology (CIOA) at UCLA and the Albanian Institute of Archaeology in
Tiranë over four seasons (2004-2007), with a fifth season (2008) devoted to study. A preliminary report
was published following the second season, and a final publication is now in preparation. The entire
tumulus was excavated, uncovering 85 ancient and 15 modern burials, containing a total of over 150
individuals. On the basis of the vertical and horizontal stratification of the tombs, together with secure
AMS 14C radiocarbon dates from human bone and charcoal, the Lofkënd burials can be dated to the
period from the 14th to the 9th centuries B.C., with ceramic vessels deposited as kterismata especially
in tombs of the middle phases.
Διαβάστε το άρθρο
2.3. ‘Late Bronze Age Pottery from the Site of Vratitsa, Eastern Bulgaria: Definition, Chronology and its
Aegean affinities’
Rositsa Hristova
Aegeo-Balkan Prehistory, online article, 18 March 2011
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Hristova 2012
Aπό την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
The site is located along the route of the “Trakia” Highway and administratively belongs to the
village of Vratitsa, municipality of Kameno. It is situated in the field called Aladinova Chesma (Aladin’s
Fountain), 1.5 km northeast of the village. This is an area of low hills and the region is well watered. In
geographical terms, this area is part of the Burgas Plain, which forms a region on its own within the
Black Sea climatic sub-zone. The site occupies a gentle slope facing south-southwest and is situated at
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the western edge of the plain where the southern terrace of the Karnobat Hills starts. It was
investigated within two archaeological seasons: 2003 and 2004. The excavation area was arbitrary
divided into two sectors, Eastern and Western, divided by a small gulley. Nine graves were excavated
from a necropolis located in the northwestern part of the Eastern Sector. Some of the grave pits were
marked by stones arranged in circles. The necropolis possibly spread further north beyond the area of
to rescue excavations. The pottery presented in this report originates mainly from the brown soil layer
just below the topsoil documented in the eastern sector. The layer had relatively fine structure and
thickness which varied from 0.05-0.10 m to 0.40-0.50 m. It was disturbed by later Iron Age, Roman and
medieval constructions. Traces of earlier habitation have not been found.
Διαβάστε το άρθρο
2.4. ‘A Cypriote Sherd from Kahun in Context’
Carla Gallorini
In D. Aston, B. Bader, C. Gallorini, P. Nicholson & S. Buckingham (eds), Under the Potter’s Tree. Studies
on Ancient Egypt Presented to Janine, Bourriau on the Occasion of her 70th Birthday (Leuven – Paris –
Walpole: Ultgeverij Peeters, 2011): 397-415.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Gallorini 2011
Περίληψη (στα Αγγλικά)
Amongst the “Aegean pottery” published by Petrie in Illahun, Kahun and Gurob, London 1891,
plate I, is the upper part of a Cypriote jug in the White Painted III-IV Pendent Line Style Ware.
According to Petrie it “was found alongside of pottery of the 12th dynasty in a deep chamber”
somewhere in the town, but Petrie’s failure to illustrate the material found in association with it has
led scholars to doubt a Middle Kingdom date for the find. While working on the incised marks on
pottery from Kahun, I was able to identify some of the pottery found with the Cypriote jug, and the
aim of this paper is to present this material and to try and trace the archaeology of this group back to
Petrie’s excavation, in the hope that the results will be of use to scholars interested in the chronology
and distribution of the White Painted Pendent Line Style and in the interrelation between Egypt and its
neighbours.
Διαβάστε το άρθρο
2.5. ‘Melian obsidian in NW Turkey: Evidence for early Neolithic trade’
Catherine Perlès, Turan Takaoğlu & Bernard Gratuze
Journal of Field Archaeology 36.1 (March 2011): 42-49.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Perles et al. 2011
Περίληψη (στα Αγγλικά)
Archaeological investigations carried out at the Early Neolithic coastal site of Coşkuntepe in
northwestern Turkey yielded an assemblage of 110 obsidian artifacts displaying the macroscopic
characteristics of the well-known obsidian deposits on the Cycladic island of Melos. Analysis of three
samples from this homogeneous obsidian assemblage using both X-Ray Fluorescence and Laser
Ablation High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry confirmed that these
artifacts were derived from Melos. The presence of these Melian obsidian artifacts at Coşkuntepe,
along with a few pieces with central Anatolian macroscopic characteristics, is intriguing because
intensive production of tools made of local flint was also identified at the site through the analysis of
surface scatters. This finding raises the question of the status of obsidian and associated procurement
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systems. The presence of obsidian can be also used to argue that certain coastal villages acted as
nodes of exchange for Aegean seafarers at times in the late 7th millennium B.C.
2.6. ‘Kein König im Palast. Heterodoxe Überlegungen zur politischen und sozialen Ordnung in der
mykenischen Zeit’ (No King in the Palace. Heterodox Observations on the Political and Social Order
in the Mycenaean Era)
Tassilo Schmitt
Historische Zeitschrift 288.2 (2009): 281-346.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα Αγγλικά)
This article contributes to the question how sound the wide-spread scientific opinion is founded
that the Mycenaean ‘palace states’ were ruled by kings. The starting point is a surprising observation
made some years ago that conclusive proof for monarchic representation is missing. Methodically,
from this does not follow a necessity to find an explanation why Mycenaean kings do not seem to
need forms of representation, but to reassess if there was any king at all. Archaeological evidence as
well as Mycenaean texts and research on linguistic development and usage indicate that the person
called /wanax/ is not a king - as it is generally assumed - but a divine ruler. The so-called palace itself
turns out to be rather a place of religious and social interaction than of political power. Above all, the
palace seems in no way to be involved in military affairs which were fundamental for the political life
and the self-concept of Mycenaean élites.
2.7. ‘Klissoura Cave 1, Argolid, Greece. Introduction: History of the excavations’
Margarita Koumouzelis
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 5-14.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The excavation at Klissoura was planned in 1992, as a joint-project between the Ephoreia of
Palaeoanthropology and Speleology of the Ministry of Culture of Greece and the Institute of
Archaeology of the Jagiellonian University of Krakow, Poland. Our primary goal was to investigate the
circumstances under which the neolithisation of NW Peloponnese came about. For this we needed to
locate a cave site with successive layers of Upper Palaeolithic-Mesolithic-Early Neolithic, so that their
systematic exploration could clarify the mechanisms by which the change towards food producing
societies took place, and the degree to which this modification was rooted in the previous traditions
and practices of the Mesolithic and earlier forager societies. For establishing the significance of the
role that the pre-Neolithic background played in the formation of Neolithic, the Argive Plain seemed to
be a promising area, since the most ancient Early Neolithic elements had been brought to light at the
settlements of Dendra and Lerna.
2.8. ‘Geology, stratigraphy, and site formation processes of the Upper Palaeolithic and later sequence in
Klissoura Cave 1’
Panagiotis Karkanas
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 15-36.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
Klissoura Cave 1 is located in the northeastern edge of the Argive Plain, Peloponnese, at the
entrance of the Berbadiotis river gorge. The cave comprises a collapsed cave chamber and a
rockshelter area. The stratigraphic analysis and micromorphological study of the sediments elucidated
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the main processes involved in the formation of the site and its depositional history. The beginning of
the Upper Palaeolithic sequence is characterized by the appearance of minor and major hiatuses. The
Middle Palaeolithic layer VII is erosionally truncated by the Aurignacian layer IV, at the back of the
rockshelter. In the middle area, layer V, characterized by an Early Upper Palaeolithic technology is also
truncated by the Aurignacian layers. The sedimentary content of layer V is more similar to the
overlying Aurignacian sequence and, in this respect the truncation can be considered as a minor
hiatus. The underlying layer VI is the result of post-depositional mixture at the contact of the Upper
and Middle Palaeolithic sequence. The deposits of the Aurignacian layers are mainly the result of
anthropogenic processes including constructed clay hearths and dumped, raked-out and trampled ash
remains. Geogenic processes in the form of shallow rain sheet wash and wall breakdown were more
important in the beginning of the Upper Palaeolithic. The sequence that overlies the Aurignacian has
an overall discrete ashy appearance in the field, but the contacts between the different layers are
rather diffuse. The uppermost layers of this sequence are affected by geogenic processes. The
Epigravettian and Mesolithic layers are disturbed by modern activities and present frequent
truncations and diffused interfaces.
2.9. ‘Radiocarbon dating results for the Early Upper Paleolithic of Klissoura Cave 1’
Steven L. Kuhn, Jeff Pigati, Panagiotis Karkanas, Margarita Koumouzelis, Janusz K. Kozlowski, Maria
Ntinou & Mary C. Stiner
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 37-46.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
This chapter reports on 29 radiocarbon dates from Middle and Upper Paleolithic layers at
Klissoura 1 Cave. All but two of the dates were obtained from material identified as wood charcoal.
Both standard ABA and more stringent ABOX pre-treatment protocols were used for charcoal samples.
The radiocarbon dates from the Aurignacian of layers Ille-g and IV show general stratigraphic
consistency, and fit with published ages from other Aurignacian assemblages in the Balkans. Age
estimates for layer V, associated with the early Upper Paleolithic Uluzzian assemblage, are ambiguous.
Several samples derived from this layer provide anomalously recent ages. One radiocarbon
determination, along the presence of (as yet uncharacterized) volcanic tephras in layer IV suggest that
it could date to 40 kyrs BP or earlier. Dates on ABOX pretreated samples from Mousterian layers
indicate that layers XVIII and XX date to 60-62 kyrs BP, although these should be considered minimum
ages.
2.10. ‘Wood charcoal analysis at Klissoura Cave 1 (Prosymna, Peloponnese): the Upper Palaeolithic
vegetation’
Maria Ntinou
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 47-69.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
Excavations at Klissoura Cave 1 revealed a long chrono-cultural sequence of Middle and Upper
Palaeolithic deposits. Wood charcoal samples from the Upper Palaeolithic layers and hearths were
analyzed aiming to approach the late Middle Pleniglacial and Lateglacial vegetation of the area under
study and to reveal aspects of the use of firewood by the inhabitants of the cave. The wood charcoal
remains reflect the presence of a mosaic of vegetation types in the broader area around the cave
during the Uluzzian, the Aurignacian and the Gravettoid dry, parkland vegetation with Prunus covered
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the rocky hills above the cave while open woodland with mesophilous and thermophilous trees spread
at the foothills and the valley floor. These characteristics are attributed to the favourable conditions of
the late MIS 3 interstadials between 39 and 27 kyrs BP. During the Lateglacial dry parkland
predominated probably as a result of the decrease of the precipitation caused by the climatic extremes
of the MIS 2. The wood charcoal remains from the hearths show that the open woodland with
mesophilous taxa was a regular source for firewood provisioning probably because it extended at the
foothills and the valley floor and was easily accessible. A multi-purpose function of the hearths,
especially the Aurignacian clay-lined ones, is postulated. Embers might have been used for the
transformation of raw materials, indirect cooking, heating and probably drying and curing.
2.11. ‘Hearths and plant uses during the Upper Palaeolithic period at Klissoura Cave 1 (Greece): the
results from phytolith analyses’
Rosa Maria Albert
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 71-85.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The excavations of the Middle and Upper Palaeolithic layers at Klissoura Cave 1 (Peloponnese,
Greece), facilitated the investigations of phytolith samples from sediments and hearths dated to the
Upper Palaeolithic period. The study resulted in the reconstruction of the palaeo-landscape, the
vegetation as well as the use of fire by the inhabitants of the cave. Phytoliths were abundantly
identified in most of the sediment samples in relatively good preservation, especially in the uppermost
layers. In contrast, phytoliths were practically absent from hearths. The dominant family identified in
the course of laboratory analyses are the grasses. Moreover, their good preservation in the sediment
samples permitted us to differentiate between various depositional events, due either to
environmental changes and/or diverse economic activities. The relatively dry conditions in the cave
during the deposition of the Upper Palaeolithic layers proved to be suitable for the preservation of the
phytoliths allowing the preservation of certain fragile morphological types such as papillae cells or
sedge phytoliths. Noteworthy is the presence of phytoliths from the inflorescence of grasses in some
of the layers as well as the identification of sedges that points to the potential use of these plants for
dietary purposes during the Aurignacian. Wood was probably the main fuel used for fires accompanied
by the constant presence of grasses.
2.12. ‘Plant material from the Klissoura Cave 1 in Greece’
Maria Litynska-Zajac
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 87-90.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
This paper presents the results of the investigation of the macroscopic plant remains (seeds and
fruit) from the Upper Palaeolithic deposits at Klissoura Cave 1. A total of 115 samples were examined.
Seeds and fruit were presents in 37 samples. The quantitative and qualitative composition of individual
samples, preserved on the site, is very poor. For the entire sequence of layers we determined sixteen
taxons of plants (Table 1). All seeds and fruits, excluding one seed of Arenaria serpylifolia, are
uncharred. A small number of diasporas are of uncertain origin and without a clear chronological
position thus does not allow further characterization of the different cultural levels.
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2.13. ‘The birds of Klissoura Cave 1: a window into the Upper Palaeolithic Greece’
Zbigniew M. Bochenski & Teresa Tomek
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 91-106.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The paper analyzes avian remains from Klissoura Cave 1, southern Greece. Of the 1835 remains
representing at least 17 taxa, two species were particularly numerous - the rock partridge Alectoris
graeca and the great bustard Otis tarda. One species, the eagle owl Bubo bubo is reported for the first
time in fossil state from Greece. The high degree of fragmentation is probably due to burning and
subsequent trampling. Some traces of butchering indicate that most of the birds are food remains of
the Paleolithic and Mesolithic people who inhabited the site.
2.14. ‘Upper Palaeolithic animal exploitation at Klissoura Cave 1 in southern Greece: dietary trends and
mammal taphonomy’
Britt M. Starkovich & Mary C. Stiner
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 107-132.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The faunal remains from the Upper Paleolithic (UP) through Mesolithic layers at Klissoura Cave 1
(Prosymna) in Peloponnese, Greece, were examined to understand changes in hominid diets over the
course of the sequence, as well as the human and non-human taphonomic processes that affected the
assemblages. The range of hunted species varied with lime in response to a combination of
environmental factors and human hunting pressures. Evidence for the latter includes a shift in small
game hunting from mainly high-ranking slow moving species (tortoises) in the Early UP to greater use
oflow tanking fast-moving species (hares and birds) and the eventual inclusion ofland snails in later
Paleolithic and Mesolithic diets. Fallow deer dominate the ungulate remains throughout the sequence.
The ungulate faunas are particularly diverse, however, in the earliest Aurignacian layers and again in
the Epigravettian and Mesolithic layers. The evidence for bone modification is uniformly
anthropogenic, with rare if any indication of non-human taphonomic processes. Body part analyses of
the fallow deer remains reveal a paucity of axial elements below the neck, which probably were
discarded at kill sites. Hare body part profiles consistently lack foot and vertebral elements, which may
also reflect field processing or spatially discrete (unexcavated) processing areas on-site. The highly
varied prey spectra of the Upper Paleolithic-Mesolithic occupations show that a wide range of
economic activities generally took place at this site.
2.15. ‘Upper Palaeolithic human occupations and material culture at Klissoura Cave 1’
Małgorzata Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski & Krzysztof Sobczyk
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 133-285.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
This paper provides the detailed description of the archaeological assemblages retrieved from the
sequence of Upper Palaeolithic layers at Klissoura Cave. Layer V (sequence F) furnished the Early Upper
Palaeolithic cultural remains dated to about 40 and >33 kyrs (uncalibrated) BP, ascribed to the Uluzzian;
the techno-morphological structure of this assemblage is similar to the central Italian Evolved Uluzzian.
Layers IV and llla-g (sequences E, Dl, D2) contained a long sequence of Aurignacian occupations with
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unique clay-lined structures and organized living space. Tool types typical for the Aurignacian sequence
are carinated end-scrapers/burins/cores, bladelets (some with fine retouches), splintered pieces; bone
points occur with varying intensity. Layer II’’ (sequence D3) contained an assemblage dated to about 31
kyrs BP tentatively attributed to the Final (or Epi-) Uluzzian. Layer III’ (sequence D4) dated to around 30
and 29/28 kyrs BP corresponds to the Early Mediterranean Backed Blade/Bladelet industries which could
be the contemporary with the Early "Gravettien indifferencie" from Italy. Layer III’ is overlain by the filling
of a transversal ditch (layers 6, 6a, 6/7 of sequence C, probably of anthropogenic origin) containing a
mixed Aurignacian and later carinated (from III’’ and particularly III’ layers). Layers II and IIa-d (sequence
B) provided the Epigravettian industry corresponding to the late phase of the shouldered point horizon,
and dated to ca. 14 kyrs BP. Layers 3, 5, 5a (sequence A) closely resemble the specific type of a Mesolithic
industry with blade/bladelet technology which is rooted in the local Epigravettian, possibly influenced by
the Sauveterrian and later by the Para-Castelnovian. This full Upper Paleolithic sequence in Klissoura
Cave 1 is unique in Greece, as it is more complete than the the known Upper Palaeolithic sequences
exposed and studied in Franchthi and Kephalari caves.
2.16. ‘Shell ornaments from the Upper Paleolithic through Mesolithic layers of Klissoura Cave 1 by
Prosymna (Peloponnese, Greece)’
Mary C. Stiner
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 287-308.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
More than 1500 shell ornaments were recovered during the excavations of the early Upper
Paleolithic through Mesolithic layers of Klissoura Cave I. The ornament assemblages from the middle and
lower Aurignacian and the earliest Upper Paleolithic (Uluzzian) layers associate with well preserved
hearths and other intact cultural features. The older ornament assemblages are exceptionally rich in
mollusk species, whose shells humans collected from marine shorelines, freshwater habitats and
Pliocene fossil sources. A particularly dense concentration of ornamental shells occurs within the area of
a small structure in the lower Aurignacian (layer IV). Taxonomic diversity in the ornament assemblages
declines precipitously after the formation of layer IIIe-g (upper Aurignacian), and this condition of low
diversity persists through the end of the cultural sequence. The changes in ornament diversity seem to
reflect natural changes in coastline habitat structures of the region. All of the Upper Paleolithic ornament
assemblages are "high-graded" or selectively winnowed for harmony in color, form and quality. There
are few if any hints of manufacturing errors and debris typical of shell ornament assemblages in coastal
sites. Rather, the ornaments display high frequencies of use wear (polish), usually in a preferred
orientation, indicating that most of them arrived on site while affixed to human bodies or organic
artifacts. There are no remains of edible marine mollusks in Klissoura Cave I, consistent with its inland
location. The taxonomic composition of the early Upper Paleolithic shell assemblages is similar to those
documented in Italy, whereas the very limited taxonomic composition of the later ornament
assemblages is most consistent with those found at Franchthi Cave on the southern Argolid.
2.17. ‘Klissoura Cave 1 and the Upper Paleolithic of Southern Greece in cultural and ecological context’
Mary C. Stiner, Janusz K. Kozlowski, Steven L. Kuhn, Panagiotis Karkanas and Margarita Koumouzelis
Eurasian Prehistory 7:2 (2010): 309-321.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2865
Περίληψη (στα Αγγλικά)
Klissoura Cave 1 preserves a long series of Middle Paleolithic, Upper Paleolithic and Mesolithic
cultural layers, interrupted by at least three significant erosional hiatuses. The sedimentary features,
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artifacts and animal remains of the Upper Paleolithic though Mesolithic layers testify a wide range of
on-site activities, with complex cycles of feature construction and abandonment. The industry of Layer
V closely resembles Uluzzian assemblages from southern Italy. Its age remains uncertain but almost
certainly exceeds 39 kyrs BP. The most intense use of the site occurred during the formation of
Aurignacian layers IV and IIIe-g, distinguished by many superimposed plain and clay-lined hearths, and
in Layer IV, the remnants of a small structure enveloping a dense concentration of perforated shell
beads. Fire places were fed mainly with dicotyledonous wood and bark-producing plants, whereas
grass remains are concentrated in other parts of the occupied area. Post-dating the Aurignacian are
two non-Aurignacian layers, followed by an ephemeral Epipaleolithic occupation and substantial
Mesolithic occupations. The botanical, faunal and geological data identify a gradual trend toward
climatic cooling through the Upper Paleolithic sequence. Warmer, wetter conditions returned only
well after MIS 2, during the Mesolithic. Faunal data indicate opportunistic hunting of a variety of
ungulate species, but mainly fallow deer, one or a few animals at a time. The patterns of small game
exploitation reveal a trend of increasing dietary breadth that began in the early Upper Paleolithic and
involved progressively greater use of animals such as hares and/or birds with time. Land snail
exploitation became important in the later Upper Paleolithic phases and peaked in the Mesolithic.
Perforated shell ornaments are present in the Uluzzian layer (V) and in all subsequent layers. The
ornaments consist almost exclusively of finished products, worn from use and lacking evidence of
production debris.
2.18. ‘The oldest maritime sanctuary? Dating the sanctuary at Keros and the Cycladic Early Bronze Age’
Colin Renfrew, Michael Boyd & Christopher Bronk Ramsey
Antiquity 86.331 (March 2012): 144-160.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Renfrew et al. 2012
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The sanctuary on the island of Keros takes the form of deposits of broken marble vessels and
figurines, probably brought severally for deposition from elsewhere in the Cyclades. These acts of
devotion have now been accurately dated, thanks to Bayesian analyses of the contemporary
stratigraphic sequence on the neighbouring islet of Dhaskalio. The period of use -from 2750 to 2300 cal
BC- precedes any identified worship of gods in the Aegean and the site is among the earliest ritual
destinations only accessible by sea. The authors offer some preliminary thoughts on the definition of
these precocious acts of pilgrimage.
2.19. ‘Franchthi Cave revisited: the age of the Aurignacian in south-eastern Europe’
K.Douka, C. Perlès, H. Valladas, M. Vanhaeren & R.E.M. Hedges
Antiquity 85.330 (December 2011): 1131-1150.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Douka et al. 2011
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The Aurignacian, traditionally regarded as marking the beginnings of Sapiens in Europe, is
notoriously hard to date, being almost out of reach of radiocarbon. Here the authors return to the
stratified sequence in the Franchthi Cave, chronicle its lithic and shell ornament industries and, by
dating humanly-modified material, show that Franchthi was occupied either side of the Campagnian
Ignimbrite super-eruption around 40000 years ago. Along with other results, this means that groups of
Early Upper Palaeolithic people were active outside the Danube corridor and Western Europe, and
probably in contact with each other over long distances.
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2.20. ‘Introduction to the Aegean pre-alphabetic scripts’
Brent Davis
Kubaba 1 (2010): 38-61.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Davis 2010
Περίληψη (στα Αγγλικά)
This paper presents an introduction to the family of five syllabic scripts used in the Aegean and
Cyprus before the introduction of the Greek alphabet: Cretan Hieroglyphic, Linear A, Cypro-Minoan,
Linear B, and the Cypriot Syllabary. The sections on each script include descriptions of (1) the corpus of
inscriptions, (2) the syllabary and its structure, (3) the spelling conventions (if known), and (4) the
standard editions of the corpus. The paper concludes with an evaluation of the problems that are
hindering the decipherment the three earliest scripts.
Διαβάστε το άρθρο
2.21. ‘Cypro-Minoan in Philistia?’
Brent Davis
Kubaba 2 (2011): 40-74.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Davis 2011
Περίληψη (στα Αγγλικά)
In this paper, claims that Cypro-Minoan inscriptions have been found in Philistia are discussed and
evaluated. First, an overview of Cypro-Minoan is presented, including discussions of Masson’s division
of the script into four varieties, the evidence for her divisions, the reasons for the scarceness of CyproMinoan clay documents, and the purposes for which the script was apparently used. The special
problems posed by Cypro-Minoan paleography are then reviewed, and it is shown that the absence of
a definitive Cypro-Minoan corpus, the lack of a comprehensive paleographic study of the script (or
even a universally-accepted sign list), and the smallness and simplicity of the repertoire of known prealphabetic signs from early Philistia, all combine to make any demonstration of direct relatedness
between Philistine pre-alphabetic writing and Cypro-Minoan quite problematic at this time.
Διαβάστε το άρθρο
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3. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
3.1. Rougemont, F. 2012. Review of B. Burke, From
Minos to Midas: Ancient Cloth Production in the
Aegean and in Anatolia (Ancient Textiles Series
7) (Oxford & Oakville (2010), Antiquity 86.331:
267-269.
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Rougemont
2012
3.2. Cosmopoulos, M.B., 2011. Online review of K.
Sarri, Orchomenos IV: Orchomenos in der
mittleren Bronzezeit (Munich 2010), American
Journal of Archaeology 115.4 (October).
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Cosmopoulos
2011
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

3.5. Schepartz, L.A., 2011. Online review of K. RebaySalisbury, M.L. Stig Sorensen & J. Hughes (eds),
Body Parts and Bodies Whole: Changing
Relations and Meanings (Oxford 2010),
American Journal of Archaeology 115.4
(October).
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Schepartz 2011
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.6. Harding, A., 2012. Online review of T. Earle & K.
Kristiansen (eds), Organising Bronze Age
Societies: The Mediterranean, Central Europe
and Scandinavia Compared (Cambridge 2010),
American Journal of Archaeology 116.1
(January).
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Harding 2012

3.3. Miller Bonney, E., 2011. Online review of C.
Papadopoulos, Death Management and Virtual
Pursuits: A Virtual Reconstruction of the Minoan
Cemetery at Phourni, Archanes (Oxford 2010),
American Journal of Archaeology 115.4
(October).
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Miller Bonney
2011
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.4. Hovers, E., 2011. Online review of A. Stroulia,
Flexible Stones: Ground Stone Tools from
Franchthi Cave (Bloomington and Indianapolis
2010), American Journal of Archaeology 115.4
(October).
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Hovers 2011
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.7. Rotroff, S.I., 2012. Online review of B. Horejs, R.
Jung & P. Pavúk (eds), Analysing Pottery:
Processing, Classification, Publication (Bratislava
2010), American Journal of Archaeology 116.1
(January).
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Rotroff 2012
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.8. Helmers, M., 2012. Online review of C. Tilley &
W. Bennett, Body and Image: Explorations in
Landscape Phenomenology 2 (Walnut Creek,
Calif. 2008), American Journal of Archaeology
116.1 (January).
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. BR Helmers 2012
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
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4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
4.1. Baikie, J., 1910. The Sea-Kings of Crete, London:
Adam and Charles Black.

4.2. Gulizio, J., 2011. Mycenaean Religion at Knossos,
Ph.D. dissertation, University of Texas at Austin.
Περίληψη: πατήστε εδώ

Πατήστε εδώ

PDF: πατήστε εδώ

5. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Zagora

Aegean Prehistoric Archaeology

URL: http://www.aaia.chass.usyd.edu.au/Zagora

URL: http://www.dartmouth.edu

Here you will find information about the University
of Sydney’s excavations at the Early Iron Age site of
Zagora (10th century BC - ca.700 BC), located on
the Greek island of Andros. Navigate around the
site by clicking on the title tabs at the top of the
page.

This site contains information about the prehistoric
archaeology of the Aegean. Through a series of
lessons and illustrations, it traces the cultural
evolution of humanity in the Aegean basin from the
era of hunting and gathering (Palaeolithic-Mesolithic)
through the early village farming stage (Neolithic) and
the formative period of Aegean civilization into the
age of the great palatial cultures of Minoan Crete and
Mycenaean Greece.

6. ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΓΕΑ
Δωρεά του Institute of Classical Studies
Ο Αιγεύς θα ήθελε να ευχαριστήσει το Institute of Classical Studies (του Λονδίνου)
για την σημαντική οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Αιγέα. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την Dr Olga Krzyszkowska για τη
δωρεά δημοσιεύσεων της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών στη
βιβλιοθήκη της Εταιρείας μας.
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7. ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Eπιλογή από προσεχείς διαλέξεις και συνέδρια:
Ελλάδα, Ρέθυμνο, 19 Απριλίου, 18:30 – 21:30
Ωδείο Ρεθύμνου
Συμπόσιο
Η Υστερομινωική ΙΙΙ νεκρόπολη Αρμένων
Πρόγραμμα
Ελλάδα, Αθήνα, 25 Απριλίου, 17:00
American School of Classical Studies (Loring Hall)
Fitch-Wiener Seminar
Dr Stephania Chlouveraki (INSTAP), ‘Gypsum in Minoan Architecture: Varieties, Sources And Uses’
Πληροφορίες
Χάρτης
Ελλάδα, Αθήνα, 25 Απριλίου, 19:00
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου 22)
Διάλεξη
‘Δύο νέες πινακίδες Γραμμικής Β από τον οικισμό της Ύστερης Εποχής Χαλκού στο ‘Κάστρο-Παλαιά»
Βόλου: από τις ανασκαφικές έρευνες του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη στα νέα ευρήματα της πρόσφατης
διεπιστημονικής έρευνας’
Oμιλητές: Ευαγγελία Σκαφιδά (Αρχαιολόγος), Jean-Pierre Olivier (Επίτιμος Διευθυντής Ερευνών F.N.R.S.
Βελγίου), Άρτεμις Καρναβά (Αρχαιολόγος)
Πρόσκληση
Γερμανία, Bochum, 26-28 Απριλίου
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM, Centre for Mediterranean Studies
Διεθνές Συνέδριο
Multiple Mediterranean Realities - Realities Spaces, Resources and Connectivity
Πληροφορίες
Πρόγραμμα
Αγγλία, Liverpool, 11-12 Μαΐου
University of Liverpool
Διεθνές Συνέδριο
‘Between Life and Death: Interactions between burial and society in the Ancient Mediterranean and Near East’
Περισσότερες πληροφορίες: www.bladconference.co.uk
Ελλάδα, Αθήνα, 11 Μαΐου, 18:30
Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Μινωικό Σεμινάριο
Louis Godart, ‘Νέο φως στην ιστορία των Μινωικών και Μυκηναϊκών γραφών’
Περισσότερες πληροφορίες
Χάρτης
Για να δείτε όλες τις διαλέξεις και όλα τα συνέδρια του μήνα, πατήστε εδώ.

☺Να επισκέπτεσθε τον ιστότοπο του Αιγέα συχνά για νέες ενημερώσεις και τυχόν αλλαγές.
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8. CALL FOR PAPERS
2nd Luminescence in Archaeology International Symposium
Lisbon, Portugal, 5-7 September 2012
Προθεσμία υποβολής: 30 Απριλίου 2012
The 2nd Luminescence in Archaeology International Symposium will be held in Lisbon, Portugal, from the
5th to the 7th of September, 2012. It will be hosted by the Group of Applied Geochemistry & Luminescence
on Cultural Heritage (GeoLuC), Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN), Sacavém, Portugal.
περισσότερα
Εκατό Χρόνια Έρευνας της Προϊστορικής Μακεδονίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 22-24 Νοεμβρίου 2012
Προθεσμία υποβολής: 31 Μαΐου 2012
Το 2012 αποτελεί μια επετειακή χρονιά για την πόλη της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα για τη βόρεια
Ελλάδα, καθώς συμπληρώνεται μία εκατονταετία από την ενσωμάτωσή της στο Ελληνικό Κράτος. Αυτά τα
100 χρόνια η αρχαιολογική έρευνα πέρασε από πολλά στάδια και κλήθηκε να προσαρμοσθεί στις
μεταβαλλόμενες ιστορικές συνθήκες, να σταθεί κριτικά απέναντί τους ή να τις υπηρετήσει. Στα 100 χρόνια
που πέρασαν έγιναν πολλά, μέσα από τη δράση εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων, της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Ξένων Αρχαιολογικών
Σχολών, αλλά υπάρχουν και πολλά που απομένουν να γίνουν και μπορούν να αποτελέσουν τους στόχους
των επόμενων δεκαετιών. Δίνεται, έτσι, η αφορμή να γίνει ένας απολογισμός των όσων έχει επιτύχει η
προϊστορική αρχαιολογική έρευνα μέχρι σήμερα, να γίνει μία κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και
μεθοδολογικών της προσανατολισμών και να αναδειχθούν οι προοπτικές για το μέλλον.
περισσότερα
αίτηση συμμετοχής
AEA Autumn Conference, Environmental Archaeologies of Neolithisation
University of Reading (UK), 10-12 Νοεμβρίου 2012
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιουνίου 2012
The organising committee invites oral and poster presentations that examine any aspect of Neolithisation
at the varying scales of analysis that environmental archaeology can offer, from changes within a single site
to those played out over continents. We encourage interdisciplinary contributions, as well as those that
integrate archaeological science and cultural interpretations.
περισσότερα
Αιγαιακές Σπουδές
Το περιοδικό του Αιγέα-Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας
Προθεσμία υποβολής: Ανοικτή
Ο Αιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας σας προσκαλεί να υποβάλετε μελέτες προς δημοσίευση στο
νέο του περιοδικό, τις Αιγαιακές Σπουδές.
περισσότερα
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9. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
New Round of Newton International Fellowships
Προθεσμία υποβολής: 16 Απριλίου 2012
A new round of Newton International Fellowships - an initiative to fund research collaborations and
improve links between UK and overseas researchers - has now opened. Newton Fellows will receive an
allowance of £24,000 to cover subsistence and up to £8,000 to cover research expenses in each year of the
Fellowship. A one-off relocation allowance of up to £2,000 is also available.In addition, Newton Fellows
may be eligible for follow-up funding of up to £6,000 per annum for up to 10 years following completion of
the Fellowship to support activities which will help build long term links with the UK.
περισσότερα
Position Vacant: Knossos Curator
Προθεσμία υποβολής: 23 Απριλίου 2012
The British School at Athens, an institute for advanced research in the Humanities and Social Sciences,
seeks a fixed term (5 year), full-time Curator to manage its research centre at Knossos and to conduct
original research. You will be capable of combining academic and managerial tasks in a flexible manner, of
facilitating the work of resident and non-resident scholars using the Knossos facilities, and of representing
the British School on Crete. Residence at the Knossos research centre is a requirement. You will have
completed a doctorate or have comparable relevant experience (e.g. in conservation or collection
management), and have defined an original research project which can be completed while in post (and
resident) at Knossos (preference may be given to applicants proposing a project which focuses on Knossian
collections). You will be able to communicate effectively in Greek, or to demonstrate how you will acquire
this level of command before taking up the post.
περισσότερα

2012 A. G. Leventis Fellowship in Hellenic Studies
Προθεσμία υποβολής: 30 Απριλίου 2012
The post-doctoral Fellowship, funded by the A.G. Leventis Foundation, is to support research into the
anthropology, archaeology, architecture, arts, environment, geography, history, language, literature,
religion and topography of Greece and Cyprus, and related areas, in all periods to modern times.
περισσότερα
Greek Archaeological Committee UK, Scholarships in Greek Archaeology for 2012/13
Προθεσμία υποβολής: 01 Ιουνίου 2012
The recipient will be required to be enrolled or have an offer as a full time postgraduate student at a
University in the United Kingdom. The Scholarships are intended to cover tuition fees and to contribute to
living expenses. In some cases, scholars without fee obligations may receive the whole scholarship for living
expenses.
περισσότερα
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10. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ
Μέσω Κρήτης η μεταφορά ανθρωποειδών
προς την Ευρώπη

Μινωικές αποικίες στην Αμερική;
T. Καφαντάρης, Το Βήμα, 08-04-2012

M. Θερμού, Το Βήμα, 02-04-2012
«Μία από τις παλαιότερες περιπτώσεις
ναυσιπλοΐας στον κόσμο, που πιθανώς να ήταν
και η αρχαιότερη στη Μεσόγειο»! Η δρ Ελένη
Παναγοπούλου, που μαζί με τον καθηγητή Τόμας
Στράσερ διενεργούν έρευνες στον Πλακιά της
Κρήτης, μιλάει για ένα ταξίδι που έγινε πριν από
130.000 χρόνια από μία ομάδα ανθρωποειδών
που έφθασαν στην περιοχή δια θαλάσσης
δημιουργώντας σε αυτήν εγκαταστάσεις. Οι δύο
επιστήμονες μάλιστα, όπως είπαν στην
ανακοίνωσή τους στο Μινωικό σεμινάριο, έχουν
εντοπίσει εννέα θέσεις της Παλαιολιθικής εποχής
με
πολλά
ευρήματα,
που
καταρχήν
χρονολογούνται τουλάχιστον πριν από 130.000
χρόνια.
Περισσότερα:
http://tovima.gr
http://ethnos.gr

Κυνήγι χιλιετιών. Μαμούθ βρέθηκε στη
Σιβηρία
Αρχαιολογία & Τέχνες, 09-04-2012
Ίχνη διαμελισμού από λιοντάρια αλλά και από
ανθρώπους είχε ένα μαμούθ το οποίο
αποκαλύφθηκε σχεδόν άθικτο στη Σιβηρία.
Σύμφωνα με ερευνητές του Ινστιτούτου
Mammuthus που ειδικεύεται στη μελέτη των
προϊστορικών αυτών ζώων, το μαμούθ, το οποίο
ονομάστηκε Yuka, βρέθηκε, κατεψυγμένο στους
πάγους της Βόρειας Σιβηρίας από κυνηγούς
ελεφαντόδοντου. Από την πρώτη στιγμή εντύπωση
προκάλεσε το τρίχωμά του, το οποίο έχει σπάνια
ξανθορόδινη απόχρωση, αλλά και το κρέας του, το
οποίο σε αρκετά τμήματα διατηρούνταν ακόμη
φρέσκο, τουλάχιστον στην όψη!

Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια αφότου
πρωτάκουσα – από τον αείμνηστο καθηγητή του
Πανεπιστημίου Πατρών Αντώνη Κονταράτο,
συγκεκριμένα – για το ενδεχόμενο αρχαίοι Ελληνες
να είχαν φθάσει στην... Αμερική, ψάχνοντας για νέες
πηγές μετάλλων. Ομολογώ ότι χαμογέλασα τότε,
σκεπτόμενος όλα τα υπόλοιπα απίθανα που είχα
διαβάσει για αρχαίους Ελληνες στη Ν. Αμερική, την
Αυστραλία ή την Ιαπωνία. Και θα κρατούσα στο
απωθημένο αυτή τη θεωρία αν δεν μάθαινα για ένα
πρόσφατο βιβλίο – το The Lost Empire of Atlantis του
Gavin Menzies – που επανέφερε παταγωδώς το θέμα
και ανακίνησε σωρεία συζητήσεων στο Διαδίκτυο.
Στο βιβλίο του ο Menzies ακολουθεί αρχικά τα ίχνη
των Μινωιτών στη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο, την
Υεμένη, την Ινδία και την Κεϊλάνη – όπου τα έπη
Sangam των Tamil μιλούν ακόμα για «τα υπέροχα
πλοία των Ελλήνων που φέρνουν χρυσό και φεύγουν
φορτωμένα πιπέρι...».
Περισσότερα: http://tovima.gr

Αρχαία της Μαγνησίας στο εξωτερικό.
Σπάνιοι θησαυροί στις προθήκες του
Βρετανικού, του Εθνικού Μουσείου και του
Λούβρου
Γ. Υδραίου, Ταχυδρόμος, 01-04-2012
Σπάνιοι
αρχαιολογικοί
θησαυροί
που
αποκαλύφθηκαν στην Μαγνησία στα τέλη του 19ου
και στις αρχές του 20ου αιώνα κοσμούν τις προθήκες
Μουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, δίνοντας
το στίγμα της μακραίωνης ιστορικής διαδρομής της
περιοχής μας.
Περισσότερα: http://taxydromos.gr

Περισσότερα: http://arxaiologia.gr
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Έκθεση με κυπριακές αρχαιότητες στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Τα "Μυστικά" του Νεολιθικού Οικισμού
Αυγής.

M. Θερμού, Το Βήμα, 05-03-2012

M. Αναγνωστοπούλου, Ορίζοντες, 10-03-2012

Περισσότερα από 4.500 χρόνια ιστορίας,
περισσότερα από 400 αρχαία έργα από άργυρο,
χρυσό,
χαλκό,
γυαλί
και
πηλό
που
αντιπροσωπεύουν ένα ευρύτατο φάσμα του
Κυπριακού πολιτισμού από την Εποχή του Χαλκού
έως τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους
συνθέτουν την Κυπριακή συλλογή του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης. Στις 15 Μαρτίου η συλλογή
παρουσιάζεται στο κοινό με νέα και
εντυπωσιακή, εκθεσιακή αντίληψη. Σύγχρονες
προθήκες, ειδικοί φωτισμοί και διαδραστικές
οθόνες αναπαράγουν στον τρίτο όροφο του
μουσείου την αρχαία ιστορία της Κύπρου με έναν
ιδιαίτερα ελκυστικό αλλά και εκπαιδευτικό
τρόπο.

Στο επίκεντρο της 25ης Συνάντησης Αρχαιολόγων
για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη
Θράκη που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του
μήνα
στο
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Νεολιθικός Οικισμός
Αυγής με την επιστημονική ομάδα να παρουσιάζει
το ερευνητικό έργο αλλά και τις ποικίλες
εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν αναπτυχθεί.
Ποιος είναι, όμως, ο Νεολιθικός Οικισμός Αυγής;
Πόσο καλά τον ξέρουμε; Η επιστημονική
υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος Δρ.
Γεωργία Στρατούλη μας μίλησε για τις
αποκαλύψεις των ανασκαφών από το 2002 έως το
2008, τις εκπαιδευτικές δράσεις αλλά και τους
στόχους της επιστημονικής ομάδας για να γίνει ο
κόσμος
κοινωνός
του
συγκεκριμένου
αρχαιολογικού χώρου.

Περισσότερα: http://tovima.gr

Περισσότερα: http://orizontespress.com

Τα μυστικά της Αλεπότρυπας

Απολογισμός του έργου της Αμερικανικής
Σχολής Αρχαιολογίας για το 2011

Δ. Ρουμπούλα, Έθνος, 30-03-2012

Καθημερινή, 10-03-2012

Πώς βρήκαν καταφύγιο οι νεολιθικοί ναυτικοί, ο
τεράστιος σεισμός που έφραξε την είσοδο και άλλες
ιστορίες από το σπήλαιο στον Διρό έρχονται στο
φως από τον Γιώργο Παπαθανασόπουλο.
Από το νεολιθικό σπήλαιο της Αλεπότρυπας στον
Διρό μέχρι το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο, στον
βυθό της άγονης νήσου Δοκού, η ελληνική γη κρύβει
συναρπαστικές μαρτυρίες για τους πολιτισμούς του
παρελθόντος. Την ιστορία του σπηλαίου της
Αλεπότρυπας, που κάλυψε στους αχανείς χώρους
του τον νεολιθικό άνθρωπο, από τα μέσα της 6ης
χιλιετίας π.Χ. έως το 3200 π.Χ., οπότε ένας φοβερός
σεισμός έφραξε την είσοδο, μας διηγείται η έκδοση
«Το Νεολιθικό Διρό, Σπήλαιο Αλεπότρυπα» που
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Μέλισσα».

Η σημαντική ανασκαφή στον λόφο Ισμηνίου στη
Θήβα ήταν μεταξύ αυτών που διενήργησε η
Αμερικανική Σχολή Αρχαιολογίας μέσα στο 2011. Ο
διευθυντής της σχολής Τζακ Ντέιβις, στη διάρκεια
της ομιλίας του, χθες βράδυ, στην κατάμεστη
αίθουσα του πρώτου ορόφου της σχολής, ανέφερε
μια προς μια τις εκσκαφές που έγιναν από
Αμερικανούς και Έλληνες επιστήμονες από την
Κρήτη μέχρι Σαμοθράκη.
Περισσότερα: http://kathimerini.gr

Περισσότερα:
http://ethnos.gr
http://archaiologia.gr
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An Interview with Daniel Pullen, author of
NVAP I

Έρχονται οι πριγκίπισσες της Μεσογείου
στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Andrew Reinhard, asca.edu.gr, 25-01-2012

Αγγελική Κώττη, Έθνος, 15-03-2012

There’s something about the prehistory of Greece
that prompts Clio into action. Jeremy Rutter’s
volume on the pottery of Lerna IV (Lerna III) and
now Daniel Pullen’s new book, The Early Bronze
Age Village on Tsoungiza Hill (Nemea Valley
Archaeological Project I), are major undertakings
published by the ASCSA that provide
comprehensive, detailed accounts of their
respective sites.
In an email interview, Pullen summarized what he
feels to be the major contribution of NVAP I.
“We’ve learned about the earlier phases of the
EBA. Places like Lerna and Tiryns have hints of
them, but only at Tsoungiza were we able to
excavate real deposits of those phases. We’re able
to show how the later EBA corridor houses, like the
famous House of the Tiles at Lerna, began from our
House A dating to early in EH II. I would like for
readers to be able to understand the deep history
behind some of the achievements of the later
EBA.”

Αρχόντισσες, ιέρειες, μάγισσες θα «αφηγηθούν» την
ιστορία τους στην έκθεση για τον ρόλο των
γυναικών από τον 10ο αι. π.Χ. έως την αρχαϊκή
περίοδο.
Πολύκλαυστες,
πολύχρυσες,
πολυαγαπημένες. Μάρτυρες όχι μονάχα της εποχής
τους, αλλά και της δύναμης των γυναικών σε
εκείνους τους μακρινούς αιώνες. Οι «Πριγκίπισσες
της Μεσογείου» θα αφηγηθούν την ιστορία τους και
την ιστορία των καιρών τους στο Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Ο διευθυντής του Μουσείου καθηγητής Νικόλαος
Σταμπολίδης και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν ήδη
την έκθεση αυτή που θα τελεί υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Έχει, μάλιστα,
υποβληθεί αίτημα ώστε να τεθεί υπό την αιγίδα και
του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως και
της Κυπριακής.
Περισσότερα: http://ethnos.gr

Περισσότερα: http://asca.edu.gr

Απόφαση ΔΣ ΣΕΑ για το νέο οργανόγραμμα
στο ΥΠΠΟΤ
sea.org, 22-03-2012

Άρης Τσαραβόπουλος, Τα Κύθηρα μεταξύ
Λακωνίας και Κρήτης - Ιστορία και Μνημεία
video
Διάλεξη του Άρη Τσαραβόπουλου στο κτήριο του
ΣΕΑ στις 13 Μαρτίου 2012.
Δείτε το video

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων, στην έκτακτη συνεδρίασή του την
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 με θέμα το προσχέδιο
Οργανογράμματος του ΥΠΠΟΤ,
διαπίστωσε
ομόφωνα τα παρακάτω:
Προκαλεί πραγματική έκπληξη ότι, σε αντίθεση με
άλλα Υπουργεία, όπου τα Οργανογράμματα
δόθηκαν στη δημοσιότητα αρκετές μέρες πριν την
εκπνοή της προθεσμίας που είχε θέσει το ΥΔΜΗΔ,
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αυτό δεν
συνέβη, τουλάχιστον επίσημα. Ο ΣΕΑ δεν μπορεί να
προσέλθει σε ένα «διάλογο» που δεν κλήθηκε ποτέ,
καθώς από τον περασμένο Σεπτέμβριο μας
ανακοινώνονται μόνο προειλημμένες αποφάσεις και
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.
Περισσότερα: http://sea.org
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'World's Oldest Temple' May Have Been
Cosmopolitan Center
Owen Jarus, livescience.com, 15-03-2012
Ancient blades made of volcanic rock that were
discovered at what may be the world's oldest
temple suggest that the site in Turkey was the hub
of a pilgrimage that attracted a cosmopolitan
group of people some 11,000 years ago. The
researchers matched up about 130 of the blades,
which would have been used as tools, with their
source volcanoes, finding people would have come
from far and wide to congregate at the ancient
temple site, Göbekli Tepe, in southern Turkey. The
blades are made of obsidian, a volcanic glass rich
with silica, which forms when lava cools quickly.
The research was presented in February at the 7th
International Conference on the Chipped and
Ground Stone Industries of the Pre-Pottery
Neolithic in Barcelona, Spain.
Περισσότερα: http://livescience.com

Ένας σημαντικός οικισμός της 3ης π.Χ.
χιλιετίας στη Θάσο. Παρουσιάστηκαν τα
ευρήματα της ανασκαφής που έγινε τη
διετία 2009-2010
M. Θερμού, Το Βήμα, 20-03-2012
Έναν ακμαίο οικισμό της Εποχής του Χαλκού, που
είχε έντονη μεταλλουργική και νηματουργική
δραστηριότητα και σχέσεις με την νότια Ελλάδα
έφεραν στο φως οι ανασκαφές που έγιναν στον
λόφο του Αγίου Αντωνίου στον Ποτό της Θάσου.
Εννέα κτίσματα αποκαλύφθηκαν από αυτόν τον
οικισμό και όλα είχαν λίθινα θεμέλια, ανωδομή
από πλίνθους και πηλοκατασκευές στο εσωτερικό
και στις αυλές τους. Επίσης όλα είναι μονόχωρα με
ορθογώνια κάτοψη και ένα μόνο με αψιδωτό πέρα
ενώ η άμεση γειτνίαση των κτιρίων και η χρήση
μεσοτοιχίας
μαρτυρούν
τους
ισχυρούς
ενδοκοινοτικούς δεσμούς των κατοίκων. Η
ανασκαφή έγινε την διετία 2009 – 2010 αλλά μόλις
τώρα παρουσιάζονται τα ευρήματα.
Περισσότερα:
http://tovima.gr
http://ethnos.gr

Υστεροελλαδική Κεφαλληνία. «Νέο
κεφάλαιο στην ιστορική της εξέλιξη»
Έθνος, 09-04-2012

Καβάλα: «Ευρήματα» λαθρανασκαφών
προϊστορικός οικισμός και νεκροταφείο

Διάλεξη σχετικά με τον «Υστεροελλαδικό Οικισμό
στα Τζαννάτα Πόρου Κεφαλληνίας» έδωσε, στο
Κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο
επίτιμος διευθυντής του υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού,
Αντώνιος
Βασιλάκης.
Ο
υστεροελλαδικός οικισμός στα Τζαννάτα Πόρου
Κεφαλληνίας είναι το πρώτο σε έκταση μυκηναϊκό
οικιστικό κέντρο που ερευνάται συστηματικά στο
νησί χάρη στις δοκιμαστικές ανασκαφές που
πραγματοποίησε στην περιοχή ο Αντώνιος
Βασιλάκης, ως προϊστάμενος, τότε, της ΛΕ' Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η
ανακάλυψη που έγινε το περσινό καλοκαίρι έχει
αλλάξει τα αρχαιολογικά δεδομένα για τη
μυκηναϊκή Κεφαλλονιά, οι έρευνες της οποίας έχουν
ξεκινήσει εδώ και δύο αιώνες, με πιο σημαντικά
ευρήματα τις πρόσφατες ανακαλύψεις και τον
βασιλικό θολωτό τάφο του 1991.

M. Θερμού, Το Βήμα, 22-03-2012
Μία λαθρανασκαφή ήταν η αιτία για να
αποκαλυφθεί προϊστορικός οικισμός και ένα
νεκροταφείο της Υστερης Αρχαιότητας στο Περιγιάλι
της Καβάλας. Και τα δύο στον ίδιο λόφο, ο πρώτος
στα πρανή του και το δεύτερο στην κορυφή. Την
ανασκαφή έκανε η ΙΗ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων υπό την
επίβλεψη του Δρ. Στρατή Παπαδόπουλου στα δύο
σημεία στα οποία είχαν παρατηρηθεί τα σκάμματα
των
λαθρανασκαφών,
εντύπωση
μάλιστα
προκάλεσαν οι πολλαπλές ταφές του νεκροταφείου,
οι οποίες είχαν γίνει μέσα σε κόγχες του βράχου και
συνοδεύονταν με πληθώρα νομισμάτων και
περιδεραίων. Στην περιοχή του προϊστορικού
οικισμού εξάλλου αποκαλύφθηκε ο λιθόκτιστος
περίβολος της εγκατάστασης και τμήματα κατοικιών
με δάπεδα και αποθηκευτικούς λάκκους.

Περισσότερα: http://ethnos.gr

Περισσότερα: http://tovima.gr
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Βωμός 3.500 χρόνων στα Πευκάκια!
Γ. Υδραίου, Ταχυδρόμος, 18-03-2012

Greek antiquities threatened by austerity
plan
CBC News, 13-03-2012

Εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα
αποτελεί ο συμποσιακός και τελετουργικός
χώρος που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην
διάρκεια ανασκαφών που διενεργήθηκαν στο
λιμάνι της αρχαίας Ιωλκού. Το εντυπωσιακό,
από κάθε άποψη, εύρημα, χρονολογείται στην
μυκηναϊκή περίοδο, συγκεκριμένα στον 13ο π.Χ.
αιώνα, και ανήκει στον παραθαλάσσιο αρχαίο
οικισμό που αποκαλύπτεται τα τελευταία
χρόνια στην περιοχή των Πευκακίων. Πολύ
σημαντικό είναι το γεγονός ότι βρέθηκαν
καμένα οστά ζώων, τα οποία μαρτυρούν
τελετουργίες 3.500 χρόνων, καθώς και ο
πλούτος των κινητών ευρημάτων, των
πολυάριθμων,
δηλαδή,
αγγείων
που
αποκαλύφθηκαν και σχετίζονται άμεσα με την
παρασκευή και διανομή φαγητού στους
συνδαιτυμόνες.
Περισσότερα: http://taxydromos.gr

Sites like the Acropolis and the Parthenon have
withstood tsunamis, earthquakes and the ravages
of time — but some are questioning whether they
can withstand the Greek debt crisis. Thefts of
ancient artifacts and cuts to culture and museum
programs are ravaging a place that's deeply tied to
its past.
Περισσότερα: http://cbc.ca

Ο Προμηθέας μάς χάρισε τη φωτιά «πριν
από ένα εκατομμύριο χρόνια»
in.gr, 03-04-2012

Στην τελική ευθεία για το Ακρωτήρι της
Θήρας
M. Θερμού, Το Βήμα, 26-03-2012
Θα μπορούσε ακόμη και το Πάσχα να ανοίξει, αν
και εφ΄ όσον όμως γίνει δυνατό να επιλυθούν
διαδικαστικά ζητήματα προκειμένου το έργο να
παραδοθεί έχοντας τηρηθεί όλοι οι νόμοι. Ο λόγος
για τον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου της
Σαντορίνης και για το νέο στέγαστρο που έχει
μεν κατασκευασθεί, αλλά ακόμη δεν μπορεί να
ανοίξει για το κοινό, αν δεν οριστικοποιηθεί το
θέμα της πυρασφάλειας και δεν ολοκληρωθούν οι
έλεγχοι στατικότητας.
Ως προς το πρώτο ζήτημα η θετική εξέλιξη είναι,
ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποίησε
αυτοψία στο στέγαστρο και το πόρισμά της
δόθηκε στην Αρχαιολογική Εταιρεία, που είναι ο
κύριος του έργου.

Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε το πρώτο
«βάπτισμα του πυρός»: πρόκειται για τη στιγμή
που οι πρόγονοί μας άρχισαν να… τιθασεύουν τη
φωτιά προκειμένου να μαγειρέψουν και να φάνε
στην προϊστορική «κουζίνα» τους. Τώρα στοιχεία
που ήλθαν στο φως σε σπηλιά της Νότιας Αφρικής
δείχνουν ότι η πρώτη αυτή «καυτή» στιγμή
αποτέλεσε γεγονός πριν από τουλάχιστον ένα
εκατομμύριο έτη. Τα νέα ευρήματα που
δημοσιεύονται στην επιθεώρηση «Proceedings of
the National Academy of Sciences» ρίχνουν και
πάλι (κυριολεκτικώς) λάδι στη φωτιά της
επιστημονικής διαμάχης σχετικά με το αν η
πορεία της εξέλιξης του ανθρώπου άλλαξε για
πάντα εξαιτίας της… μαγειρικής.
Περισσότερα: http://in.gr
Διαβάστε την είδηση στα Αγγλικά:
http://nydailynews.com

Περισσότερα: http://tovima.gr
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Απολίθωμα άγνωστου προγόνου μας
επιβεβαιώνει ότι η «Λούσι» δεν ζούσε
μόνη...
in.gr, 29-03-2012
Ένας από τους πιο διάσημους ανθρωπίδες
προγόνους μας, η «Λούσι» δεν ήταν μόνη.
Περίπου την ίδια εποχή που εκείνη ζούσε, πριν
από 3,4 εκατ. χρόνια, και στην ίδια περιοχή,
περιφερόταν κι ένα άλλο είδος που κάποιες
φορές μπορούσε να περπατήσει όρθιο στα δύο
του πόδια, αν και κάπως αδέξια, ενώ κατά κύριο
λόγο ζούσε πάνω στα δέντρα, όπως οι πίθηκοι.
Αυτό προκύπτει από την ανακάλυψη του σπάνιου
απολιθώματος ενός μη πλήρους δεξιού ποδιού
στην Αιθιοπία, το οποίο πιθανότατα παραπέμπει
σε ένα ξεχωριστό προϊστορικό παρακλάδι της
προ-ανθρώπινης οικογένειας.
Περισσότερα: http://in.gr
Διαβάστε την είδηση στα Αγγλικά:
http://sciencemag.org
http://nationalgeographic.com

Ο προϊστορικός οικισμός στο Kουκονήσι
Λήμνου (Μέρος Β΄)
Ε. Καρδαμάκη & Τ. Μπολώτη, Αρχαιολογία &
Τέχνες, 26-03-2012
Η περισυλλογή μυκηναϊκής κεραμικής κατά τη
διάρκεια περιστασιακών χωροσκοπήσεων σε όλη
την επιφάνεια της νησίδας του Κουκονησίου από
τα πρώτα κιόλας στάδια της έρευνας οδήγησαν
τον ανασκαφέα στην εκτίμηση ότι «έχοντας οι
Μυκηναίοι σταθμίσει την καίρια γεωπολιτική
σπουδαιότητα της Λήμνου για τη διακίνηση στην
ευρύτερη περιοχή, τον έλεγχο και τη διείσδυση
στον Ελλήσποντο, δεν άφησαν ανεκμετάλλευτα τα
πλεονεκτήματα που τους πρόσφερε το νησί,
ιδρύοντας εμπορικούς σταθμούς και ορμητήρια
στο Κουκονήσι, την Ηφαιστία, την Πολιόχνη,
ενδεχομένως δε και σε άλλες θέσεις».
Την άποψη αυτή, για το Κουκονήσι ειδικότερα,
έρχεται να ενισχύσει η εύρεση πολυάριθμων
πήλινων ζωόμορφων και κυρίως ανθρωπόμορφων
μυκηναϊκών ειδωλίων, των χαρακτηριστικών
τύπων Φ και Ψ, τα οποία «συνηγορούν για μια
μονιμότερη εγκατάσταση».
Περισσότερα: http://archaiologia.gr

Κιλκίς: Αρχές Μαΐου τα εγκαίνια της
Παλαιοντολογικής Έκθεσης

Ο προϊστορικός οικισμός στο Kουκονήσι
Λήμνου (Μέρος Γ΄)
Β. Νιάρχου, Αρχαιολογία & Τέχνες, 09-04-2012

agelioforos.gr, 27-03-2012
Τους ήχους των μεγαλύτερων και πιο γνωστών
σαρκοφάγων ζώων, του λύκου, της ύαινας, του
λιονταριού και του μαχαιρόδοντα θα μπορεί να
ακούει σε λίγο καιρό ο επισκέπτης της
Παλαιοντολογικής Έκθεσης του δήμου Κιλκίς, χάρη σε
ένα τραπέζι που δεν μοιάζει με τα άλλα, καθώς
διαθέτει κάποιες κατασκευαστικές και τεχνολογικές
ιδιαιτερότητες.
Εκτός από την παραγωγή των ήχων, το «διαδραστικό
τραπέζι» που σχεδίασε ο Ολλανδός παλαιοντολόγος
Ντικ Μόλ, θα φέρει πάνω του τα μπρούντζινα κρανία
των εν λόγω ζώων και θα πληροφορεί για τις
διαφορές και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους.
Περισσότερα: http://agelioforos.gr

Η τεχνολογία του πελεκημένου λίθου κατέχει το
προνόμιο να μας παρέχει σημαντικές ενδείξεις για
όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, σε
αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία των
προϊστορικών χρόνων. Επιπλέον, μας προσφέρει
πληροφορίες για τις επιλογές εφοδιασμού των
πρώτων υλών από τα άτομα μιας κοινότητας, τα
δίκτυα επικοινωνίας, τις επιλογές μορφοποίησης
των πρώτων υλών καθώς και για τις νοητικές
διεργασίες και τις τεχνικές δεξιότητες των
λιθοξόων.Η ανασκαφή του Κουκονησιού έχει δώσει
μέχρι στιγμής ένα σημαντικό υλικό τόσο από
αριθμητική όσο και από τεχνολογική άποψη, το
οποίο προέρχεται από στρώματα της Πρώιμης και
κυρίως της Μέσης Χαλκοκρατίας.
Περισσότερα: http://arxaiologia.gr
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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!
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