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1. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Monastiraki IIA: The Archive Building and Associated Finds
Athanasia Kanta
(with contributions by Anastasia Tzigounaki, Louis Godart,
Germana Pecoraro, Demetra Mylona & Alexia Speliotopoulou)

Πόλη & έτος: Ηράκλειο 2012
Εκδότης: Η συγγραφέας
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 224 σ., α/μ και έγχρωμες
φωτογραφίες, σχέδια, διαγράμματα μέσα στο κείμενο,
28,2x24,5 εκ.
ISBN: 978-960-93-3673-4
Τιμή: Δεν πωλείται
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
In 1982 a short joint survey of the Amari valley took place as a co-operation between the University of
Naples-Federico II and the Greek Archaeological Service. The team was led by Dr. Yiannis Tzedakis, then Director
of Classical and Prehistoric Antiquities at the Greek Ministry of Culture and Professor Louis Godart of the
University of Naples. The survey did not conduct an exhaustive investigation of the countryside, but rather
concentrated on visiting the sites where the local people had encountered ancient remains and had provided
the relevant information to members of the Survey team. The area where this investigation was based ranged
from the villages of Gerakari and Helenes to Monastiraki. The ultimate aim of this project was to identify a
location suitable for excavation and eventually the settlement site of Apodhoulou, a little further to the South
from the area in question, was chosen. In the course of this investigation it was deemed advisable to sink a
trench at the site of Monastiraki, which had started being excavated by Dr. Athanasia Kanta and the University
of Crete, in order to verify the stratigraphy and pottery sequence of the area. This work was carried out during
three seasons in 1982, 1983 and 1984 and produced, amongst others, two spectacular and important finds; a
model of a Protopalatial shrine and part of an archive of sealings.
After the Greek-Italian Survey team started working on the old excavation of Spyridon Marinatos at
Apodhoulou, it was decided to publish the material excavated by the Survey at Monastiraki as a joint effort
between Dr. Kanta, the present excavator of Monastiraki, and Professor Godart and Anastasia Tzigounaki, on
behalf of the Amari Survey. However during the course of the Monastiraki excavations by the Greek team, it
soon became apparent that the structures excavated by the Greek-Italian team were part of a large building,
which had been demolished and restructured during the course of the existence of the Protopalatial Centre.
Some limited clearing work was carried out by the Creek team, in order to define the stratigraphy of the wider
area in view of few imminent publication of the Greek-Italian Survey team's work, but the full excavation of the
larger building complex remains for the future.
Περιεχόμενα
Acknowledgements [9]
Α. Κanta, L. Godart & A. Tzigounaki, ‘Introduction’
[11]

Chapter I: A. Kanta & A. Tzigounaki, ‘The sites
visited by the survey team and related pottery’
[13-24]
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Chapter II: A. Kanta & A. Tzigounaki, ‘The exterior
of the building of the archive. The ramp, the
“street” and the “garden” terraces. The GreekItalian and Greek excavations at the site of
Charakas’ [25-104]
Chapter III. A. Kanta & A. Tzigounaki, ‘The building
of the archive of sealings. The archive room’
[105-168]
Chapter IV. A. Kanta, ‘Pottery typology and
chronology’ [169-193]

Chapter V. Germana Pecoraro, ‘Wall and floor
materials. A study of plaster and mortar in the
area of the Archive Building’ [195-198]
Chapter VI. Demetra Mylona, ‘The animal bones
from the Archive Building area’ [199-206]
Chapter VII. A. Speliotopoulou & A. Kanta, ‘The
area of the Archive Building. Statistical analysis
of the pottery’ [207-219]
Bibliography [221]

Ancestral Landscapes. Burial mounds in the Copper and
Bronze Ages (Central and Eastern Europe - Balkans - Adriatic Aegean, 4th-2nd millennium B.C.)
Elisabetta Borgna & Sylvie Müller Celka (επιμέλεια)

Πόλη & έτος: Lyon 2011
Εκδότης: Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Σειρά: Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 58
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 606 σ., 320 α/μ εικόνες, 27,7x29,9
εκ.
ISΒN: 978-2-35668-022-8
Τιμή: € 68
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Proceedings of the International Conference held in Udine, May 15th-18th 2008
Περίληψη (στα Αγγλικά)
This volume provides a comprehensive study of the burial mound phenomenon which emerged in
large parts of Europe during the Copper and Bronze Ages, with a major focus on the Mediterranean and
eastern European regions.
Fifty-one papers are grouped into broad sections dealing with the symbolism of burial mounds, the
relationship between landscapes, landmarks and cultural identity, burial customs as rituals and a new look
at theories on diffusionism. They define the natural and cultural contexts in which tumulus burial
architecture first appeared in these parts of the world and attempt to explain the ideological, social and
ritual meaning of burial mounds as community monuments. Most contributions include new evidence from
excavations and surface surveys, some provide a welcome re-examination of old data, including skeletal
remains.
The subjects discussed concern not only funerary practices and beliefs but also further archaeological
issues such as landscapes and land use, early exploitation of metal resources, the organization of
long-distance exchange, interaction networks, and the emergence of complexity in human societies.
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Περιεχόμενα
Preface and Acknowledgements [11-14]
Abbrevations [15-17]
I – Keynote lecture
Anthony Harding, ‘The Tumulus in European
Prehistory: Covering the Body, Housing the
Soul’ [21-30]
II – Burial mounds: symbolics and myth
Blagoje Govedarica, ‘Die sakrale Symbolik des
Kreises: Gedanken zum verborgenen Sinnbild
der Hügelbestattungen’ [33-46]
Giulio Palumbi, ‘The Arslantepe Royal Tomb and
the "Manipulation" of the Kurgan Ideology in
Eastern Anatolia at the Beginning of the Third
Millennium’ [47-59]
Philippe Della Casa, ‘Mythical Voyages and
Ancestral Monuments: Tales on Knowledge
and Leadership in Prehistoric Europe’ [61-72]
III – Landscapes, landmarks and cultural identity
Julio Bendezu-Sarmiento, ‘Réflexion sur l'espace
funéraire et la notion de territoire en Asie
centrale
steppique
aux
périodes
protohistoriques (IIe-Ie millénaires av. J.-C.)’
[75-85]
Jozef Bátora, ‘Bestattungen unter Hügeln im Gebiet
der mittleren Donau seit Ende des
Äneolithikums bis zum Beginn der mittleren
Bronzezeit’ [87-96]
Mateusz Jaeger & Lukasz Pospieszny, ‘Tumulus
Culture Barrows in the Polish Lowlands. The
Case of the Cemetery in Smoszew’ [97-106]
Jan Turek, Jaroslav Peška & Andrea Matejícková,
‘Visible and Invisible Monuments. Late
Eneolithic Burial Mounds in Forested Areas of
Central Moravia’ [107-117]
Ladislav Šmejda, ‘Burial Mounds in West Bohemia:
the Current State of Research’ [119-126]
Claudia Sachsse, ‘Burial Mounds in the Baden
Culture: Aspects of Local Developments and
Outer Impacts’ [127-134]
Marko Porcic, ‘Interpreting the Vertical Distribution
of Bronze Age Tumuli in the Central Balkans’
[135-144]
Vedran Barbaric, ‘Tumulus or Cairn? The Case of
the Central Dalmatian Islands’ [145-152]

Giulia Codacci-Terlevic, ‘La scoperta della sepoltura
a tumulo di Barbariga (Istria, Croazia). Novità e
riscontri in relazione ai tumuli dell'età del
bronzo rinvenuti nella penisola istriana e
nell'Italia nord-orientale’ [153-162]
Biba Teržan & Bernhard Hänsel, ‘A Specific Type of
Tholos in the northern Adriatic Hrvoje
Potrebica, Burial Mounds in Croatia:
Landscapes of Continuity and Transformation’
[163-170]
Stavros Oikonomidis, Aristeides Papayiannis & Akis
Tsonos, ‘The Emergence and the Architectural
Development of the Tumulus Burial Custom in
NW Greece (Epirus and the Ionian Islands) and
Albania and its Connections to Settlement
Organisation’ [171-184]
Christina Merkouri & Maria Kouli, ‘The Spatial
Distribution and Location of Bronze Age
Tumuli in Greece’ [185-201]
Yannis Galanakis, ‘Mnemonic Landscapes and
Monuments of the Past: Tumuli, Tholos tombs
and Landscape Associations in Late Middle
Bronze Age and Early Late Bronze Age
Messenia (Greece)’ [203-217]
Lucia Sarti, Pino Fenu, Valentina Leonini, Fabio
Martini & Sara Perusi, ‘The Bell Beaker
Tumulus of Via Bruschi in Sesto Fiorentino
(Florence, Italy): New Research’ [219-229]
Serena Vitri, Alberto Balasso & Giulio Simeoni,
‘Tumuli e strutture abitative presso Flaibano
nell'alta pianura friulana (Italia, Friuli-Venezia
Giulia): vecchi e nuovi dati’ [231-238]
Armando D'Agnolo, Silvia Pettarin & Giovanni
Tasca, ‘I tumuli del Friuli occidentale: un
aggiornamento delle conoscenze’ [239-268]
Paola Càssola Guida, ‘The Early Bronze Age in North
Eastern Italy: the Making of a Monumental
Landscape’ [269-277]
Elisabetta Borgna, ‘Individual Burial and Communal
Rites: the Manifold Uses of Monumental
Architecture in the North Adriatic Bronze Age’
[279-289]
IV – Burial practices, rituals and people
Yuri Yakovlevic Rassamakin, ‘Eneolithic Burial
Mounds in the Black Sea Steppe: from the First
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Burial Symbols to Monumental Ritual
Architecture’ [293-305]
Stefan Alexandrov, ‘Prehistoric Barrow Graves
between the Danube and the Balkan Range:
Stratigraphy and Relative Chronology’ [307320]
Janusz Czebreszuk & Marzena Szmyt, ‘Tumuli with
Circular Ditch and the Ritual Scenario among
Corded Ware Culture Societies on the North
European Plain’ [321-328]
Frank Falkenstein, ‘The Development of Burial Rites
from the Tumulus to the Urnfield Culture in
Southern Central Europe’ [329-340]
Carol Kacsó, Carola Metzner-Nebelsick & Louis D.
Nebelsick, ‘New Work at the Late Bronze Age
Tumulus Cemetery of Lapus in Romania’ [341353]
Martin Hristov, ‘The Early Bronze Age Ritual
Structures and Necropolis from near the
Village of Dubene, Karlovo Region’ [355-365]
Kristina Mihovilic, Bernhard Hänsel, Damir
Matoševic & Biba Teržan, ‘Burial Mounds of
the Bronze Age at Mušego near Monkodonja.
Results of the Excavations 2006-2007’ [367373]
Mile Bakovic, ‘The Princely Tumulus Gruda
Boljevica Podgorica, Montenegro’ [375-381]
Sofia Asouhidou, ‘The Early Bronze Age Burial
Mound at Kriaritsi – Sykia (Central Macedonia,
Greece)’ [383-390]
Maria-Photini Papakonstantinou, ‘Bronze Age
Tumuli and Grave Circles in Central Greece:
the Current State of Research’ [391-399]
Vassilis Aravantinos & Kyriaki Psaraki, ‘Mounds
over Dwellings: The Transformation of
Domestic Spaces into Community Monuments
in EH II Thebes, Greece’ [401-413]
Sylvie Müller Celka, ‘Burial Mounds and "Ritual
Tumuli" of the Aegean Early Bronze Age’ [415428]
Oliver Dickinson, ‘Why Grave Circles A and B at
Mycenae are Very Unlikely to be Burial Tumuli’
[429-432]
Kalliopi Sarri & Sofia Voutsaki, ‘The Argos "Tumuli":
a Re-examination’ [433-443]
Sofia Voutsaki, Anne Ingvarsson-Sundström &
Søren Dietz, ‘Tumuli and Social Status: a Reexamination of the Asine Tumulus’ [445-461]

Jörg

Rambach, ‘Die Ausgrabung von zwei
Mittelhelladisch I-zeitlichen Grabtumuli in der
Flur Kastroulia bei Ellinika (Alt-Thouria) in
Messenien’ [463-474]
Giulia Recchia, ‘Burial Mounds and "specchie" in
Apulia during the Bronze Age: Local
Developments and Transadriatic Connections’
[475-484]
Francesca Radina, ‘Un impianto dell'età del bronzo
nell'Alta Murgia pugliese: il recinto e il tumulo
del sito di Le Chianche (Minervino Murge,
Bari)’ [485-492]
Elisabetta Onnis, ‘The Torre S. Sabina Tumulus
(Brindisi, Italy) in the Context of Transmarine
Relations during the 14th c. B.C.’ [493-502]
Elodia Bianchin Citton, Claudio Balista, ‘I tumuli
funerari dell'età del Rame di Sovizzo-località S.
Daniele
(Vicenza):
aspetti
costruttivi,
cronologici e cultuali’ [503-510]
Lorenza Endrizzi, Elisabetta Mottes, Franco Nicolis
& Nicola Degasperi, ‘New Evidence of
Ancestral Landscape in Trentino in the Copper
and Bronze Ages: the Ritual Sites of ClesCampi Neri and La Vela di Trento’ [511-522]
Elisabetta Mottes, Michele Bassetti & Elena
Silvestri, ‘The Bronze Age Tumuli of Gardolo di
Mezzo (Trento, Italy) in the Adige Valley’ [523532]
V – Diffusionism under examination
Volker Heyd, ‘Yamnaya Groups and Tumuli west of
the Black Sea’ [535-555]
Janusz Czebreszuk & Lukasz Pospieszny, ‘The Oldest
Round Barrows of the European Lowlands’
[557-566]
Krassimir Leshtakov, ‘Bronze Age Mortuary
Practices in Thrace: A prelude to Studying the
Long-term Tradition’ [567-577]
Fanouria Dakoronia, ‘The Marmara Tumuli: their
Contribution to Greek Protohistory’ [579-583]
Georgios Styl. Korres, ‘Middle Helladic Tumuli in
Messenia. Ethnological Conclusions’ [585-596]
Alberto Cazzella, ‘The (Possible) Tursi Tumulus
Burial near Matera and the Relationships
between Southern Italy and the AegeanBalkan Area in the First Half of the 3rd
Millennium B.C.’ [597-606]
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Mittel- und spätbronzezeitliche Keramik Griechenlands.
Sammlung Fritz Schachermeyer. Faszikel III
Peter Pavúk & Barbara Horejs

Πόλη & έτος Wien2012
Εκδότης: Österreichische Akademie der Wissenschaften
Σειρά: Österreichische Akademie der Wissenschaften Denkschriften
der Philosophisch-Historische Klasse 439
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 226 σ., 22 έγχρωμοι πίνακες
εικόνων, 7 α/μ χάρτες, 37 α/μ εικόνες, 29,7x21 εκ.
ISBN: 978-3-7001-7086-0
Τιμή: € 59
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Περίληψη (στα Αγγλικά)
The volume intends to be not only a straightforward presentation of the Middle and Late Bronze Age
pottery from Mainland Greece, including the islands of Aegina and Paros, stored in the Schachermeyr Collection
at the Austrian Academy of Sciences, but also to offer an in-depth discussing on a selection of ralated topics. The
presentation of a collection such as this is even nowadays justified not only by Schachermeyr´s high degree of
connoisseurship and thus selection of highly representative pieces for a given region and period, but also by the
fact that the site of origin is recorded for almosst all of the pieces. Collections organised in this way make it
possible to study certain phenomena, such as the distribution of wares, fabrics or decorative motives across
wider research areas, without the otherwise necessary travels over wide distances.
Περιεχόμενα
Vorwort der Herausgeberin [7]
Vorwort der Autoren [9]
1. Einleitung [11]
2. Zur Entwicklung, Gliederung und Verbreitung
der grauminyschen Ware in Griechenland (P.
Pavúk) [13]
2.1. Forschungsgeschichte [13]
2.2. Zur Definition und Machart der
grauminyschen Ware [15]
2.3. Zur Verbreitung der „echten“
grauminyschen Ware und ihr Verhältnis zu
den anderen Waren [16]
2.4. Grauminysche Ware in der Argolis [27]
2.5. Zur Verbreitung der anderen „dunkelminyschen“ Waren [31]
2.6. Zur Herkunft und späteren Entwicklung
der (echten) Grauminyschen Ware [34]
2.7. Abschliessende Beobachtungen [38]
3. Mittelgriechenland und Korinthia in der
ausgehenden MBZ und frühen SBZ (P. Pavúk)
[40]

3.1. Eutresis in Böotien [42]
3.2. Kirra in Phokis [50]
3.3. Korakou in Korinthia [57]
3.4. Thermon in Ätolien [64]
3.5. Orchomenos, Drachmani, Dramesi und
andere Fundorte [70]
3.6. Ergebnisse und offene Fragen für
zukünftige Forschung. Bemerkungen zur
Landschaft, zu Bestattungssitten und zum
Prozess einer Mykenisierung [86]
4. Mittelbronzezeitliche und frühspätbronzezeitliche Keramik aus der
Sammlung Schachermeyr nach Fundorten (P.
Pavúk) [89]
4.1. Lianokladi [89]
4.2. Orchomenos [92]
4.3. Unbekannter Fundort (Orchomenos?) [93]
4.4. Lefkandi [93]
4.5. Mykene [97]
4.6. Lerna und Myloi [99]
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4.7. Kastro, Paroikia [104]
4.8. Ägina-Kolonna [109]
5. Zur Keramik im spätbronzezeitlichen
Nordgriechenland (B. Horejs) [130]
5.1. Zu Forschungsstand und Fundorten in
Makedonien und Thessalien [130]
5.2. Charakteristisches Keramikspektrum der
makedonischen Spätbronzezeit [139]
6. Zur Chronologie der makedonischen
Spätbronzezeit (B. Horejs) [144]

7. Die spätbronzezeitliche handgemachte
Keramik aus der Sammlung Schachermeyr (B.
Horejs) [146]
7.1. Katalog der Funde [146]
7.2. Die keramischen Waren [170]
7.3. Zusammenfassung zu den
spätbronzezeitlichen Funden aus der
Sammlung [171]
8. Summary [172]
Anhang: Abbildungsnachweis [177]
Bibliographie [182]
TAFELTEIL [203]

A Seismic History of Crete
Gerassimos A. Papadopoulos

Πόλη & έτος: Αθήνα 2011
Εκδότης: Οσελότος
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 416 σ., ασπρόμαυρες εικόνες, 24x17
εκ.
ISBN: 978-960-9499-68-2
Τιμή: € 60
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Περίληψη (στα Αγγλικά)
The seismicity in Greece and in the adjacent regions is the highest in the Western Eurasia. One of the most
active seismotectonic structures in that region is the Hellenic Arc and Trench (H-AT) system. The island of Crete
occupies the central segment of H-AT just to the north of the front where the lithospheric plates of Africa and
Eurasia converge and the former bends and subducts beneath the later. Therefore, the shallow and
intermediate-depth seismicity in the area of Crete is very high. In addition, these processes produce other
important geodynamic phenomena, such as volcanic eruptions along the South Aegean Sea island arc as well as
tsunamis. In Crete civilization was developed long ago, and because of this the earthquake record goes also very
back in the past. The rich seismic history of Crete was documented so far in historical sources and instrumental
records. However, historical documentation is not complete and several earthquake events escaped historical
record and remained unknown. In addition, some strong events of the instrumental era of seismicity are not
well-studied. Therefore, there is need to review and complete further the historical seismicity of Crete. This is
the first objective for writing this book.
It is worth noting that new knowledge about historical earthquakes and tsunamis in the area of Crete was
accumulated from geological and archaeological observations. In addition, analytical laboratory results, e.g. for
dating purposes, and numerical modeling of tsunami waves yield new insight in the study of earthquakes and
tsunamis. However, such new knowledge has not been integrated so far into a unified methodological approach
as a supplement to historical and instrumental documentation. This is exactly the second objective for writing
AΙΓEΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙAΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

8

this book. The third reason that justifies writing this book is that three very important key-events have taken
place exactly in the area of Crete: The LBA (17th century BC) or Minoan giant eruption of Thera volcano and its
associated large tsunami, as well as the big tsunamigenic earthquakes of AD 365 and 1303. The repeat of such
extreme events in the future would have dramatic consequences for the communities in a large part of the
Mediterranean basin. Therefore, their study by all available means is a scientific challenge of high-priority.
Περιεχόμενα
Preface [11]
Chapter 1: Geodynamics, Seismotectonic Setting
and Seismicity [17]
Chapter 2: Information Sources, Data and
Methodology [31]
Chapter 3: Key Events and Key Test-Sites [43]
Chapter 4: Earthquakes and Tsunamis in Minoan
and Doric Crete (20th century to 2nd century
BC) [64]
Chapter 5. Earthquakes and Tsunamis during the
Roman Occupation (1st century BC to 3rd
century AD) [80]
Chapter 6. Earthquakes and Tsunamis during the
Byzantine Period (330-824 and 961-1211

Chapter 7: Earthquakes and Tsunamis during the
Venetian Occupation (1211-1669) [115]
Chapter 8: Earthquakes and Tsunamis during the
Turkish Occupation (1669-1898) [184]
Chapter 9: Earthquakes and Tsunamis during the
Period of Autonomy of Crete – The Primitive
Instrumental Period (1899-1913) [303]
Chapter 10: Earthquakes and Tsunamis in Crete in
the Early Instrumental Period (1914-1963) [342]
Chapter 11: Earthquakes and Tsunamis in Crete in
the Modern Instrumental Period (1964-2011)
[354]
References [364]

Aegean Type Sword and Finds at Hattusa. Technology,
Sources and Dating of Trojan War
Konstantinos Giannakos

Πόλη & έτος: Berlin 2012
Εκδότης: Lambert Academic Publishing
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, xvi & 280 σ., 25 α/μ εικόνες, 1
πίνακας, 22x15 εκ.
ISBN: 978-3-659-28138-9
Τιμή: $ 101 (ca. € 77)
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2981

Περίληψη (στα Αγγλικά)
The finding of a sword of possible Mycenaean or Aegean origin of the Late Bronze Age era, at Hattuša,
dated ca. 1420-1400 BC, inspired the present research, which deals with the exchange of technologies and
know-how between the regions around the Aegean Sea, as derived from the archaeological evidence and the
ancient Greek literature. In the Egyptian archives, the names Keftiu, T/Danaja, Knossos, Mycenae, Ilion etc were
read. T/Danaja appear from the 42nd year of the reign of Pharaoh Thutmose III up to the end of the reign of
Pharaoh Tutankhamun. In the Hettitic tablets the active military presence of Mycenaean kings or aristocrats
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begin at ca. 1400 BC but after king Mursili II (ca. 1300 BC), the Mycenaeans lose control over Milawanda/Miletus
and seem to act through local military representatives in Asia Minor. Technology and its "products", when
unearthed from archaeologists, are irrefutable witnesses of the technological level of each era and place, with
decisive role in the powershow. The conclusions are based on the technological know-how in constructions and
metal production, the material evidence and the ancient literature including a probable dating of the Trojan
War.
Περιεχόμενα
Prologue [xi]
Chapter 1: Introduction [1]
Chapter 2: 15th-14th century BC Asia Minor:
Material evidence of Mycenaean activities [7]
Chapter 3: 16th-14th century BC Egypt: Material
evidence of Aegean technology [45]
Chapter 4: 15th-14th century BC Cyprus:
References in ancient literature and material
evidence [69]
Chapter 5: Material evidence from Greece,
mainland and islands, the Ahhiyawa question
[76]
Chapter 6: Hittite tablet Kub XXVI.91 and
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ in Linear B [88]

Chapter 7: Descriptions in ancient Greek
literature for warlike technology [91]
Chapter 8: Dating the Epics linguistically [120]
Chapter 9: Troy: Severely destructed and
abandoned in flames or simply a change of
dynasty [120]
Chapter 10: Knossos and Idomeneus [160]
Chapter 11: Prosperity period and period of
destructions in Mycenaean Kingdoms [175]
Chapter 12: Summary and conclusions [212]
Appendix 1 [227]
Appendix 2 [228]
Appendix 3 [230]
References [231]

Το Γεωμετρικό Νεκροταφείο της Έλτυνας
Γιώργος Ρεθεμιωτάκης & Μαρία Εγγλέζου

Πόλη & έτος: Ηράκλειο 2010
Εκδότης: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 210 & 23 σ., 176 πιν., 6 εικόνες
ISBN: 9789608900417
Τιμή: € 39
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Περίληψη (στα Αγγλικά)
Η αρχαία κρητική πόλη Ελτυναία, Ελτυνία ή Έλτυνα εκτεινόταν στη μικρή, αλλά εύφορη κοιλάδα των
Πεζών, που βρίσκεται δεκαπέντε χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου και της Κνωσού. Η παρούσα πραγματεία
αποτελεί δημοσίευση συνόλου από σωστική ανασκαφή της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από τις γνωστές δύσκολες συνθήκες, που συνοδεύουν
ανασκαφές αυτού του είδους. Αποτέλεσμα αυτών των δυσκολιών, αλλά και απρόβλεπτων καταστάσεων που
προέκυψαν στην συνέχεια, ήταν η μη ολοκλήρωσή της παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσίαζε και το
πλήθος και την σημασία των ευρημάτων.
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Η πραγματοποίηση ανασκαφών και ερευνών πεδίου σε οικισμούς και νεκροταφεία των Πρώιμων
Ιστορικών χρόνων στην κεντρική Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο για την έρευνα, ενώ η αντίστοιχη
εικόνα στο επίπεδο της δημοσίευσης είναι ιδιαίτερα ετεροβαρής αφού μόνο τα μεγάλα νεκροταφεία της
Κνωσού και των Αρκάδων, έχουν τύχει μέχρι σήμερα επαρκούς δημοσίευσης. Η ελλιπής και αποσπασματική
εικόνα δυσχεραίνει την προσέγγιση ζητημάτων, όπως η σχέση αστικού και περιβάλλοντος χώρου, τα πρότυπα
εγκατάστασης στην ενδοχώρα και οι συναφείς ιδεολογικοπολιτικοί μηχανισμοί προώθησης και εφαρμογής, οι
σχέσεις των κεντρικών με τα περιφερειακά εργαστήρια κεραμικής, η εσωτερική κυκλοφορία προϊόντων
πολυτέλειας και κύρους, οι άξονες επικοινωνίας και διακίνησης αγαθών και τέλος οι παράγοντες που
καθόρισαν την δημιουργία ζωνών επιρροής και το πραγματικό αποτύπωμα τους στον γεωγραφικό χώρο. Τα
ζητήματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την αποτίμηση και απόδοση σε υπαρκτό χώρο και χρόνο του υλικού
και ιδεολογικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο δομήθηκε ο κοινωνικός και πολιτικός ιστός των πρώιμων
ελληνικών πόλεων και της αντίστοιχης «πολιτείας» επί του κρητικού εδάφους.
Περιεχόμενα
Εικόνες [9]
Πρόλογος [13]
Βραχυγραφίες χρονολογικών περιόδων Βιβλιογραφία [15]
Εισαγωγή [23]
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Τομή 1 [29]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [29]
Κοσμήματα: Ψήφοι [32]
Τομή 2 [33]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [33]
Τάφος 1 [34]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [34]
Τάφος 2 [35]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [35]
Οπλισμός: Δόρατα- Εγχειρίδια [40]
Τάφος 3 [41]
Κατάλογος ευρημάτων: Κεραμική [41]
Τάφος 4 [42]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [42]
Κοσμήματα: Ψήφοι- Πόρπες- Περόνες [45]
Οπλισμός: Εγχειρίδια [45]
Εργαλεία [46]
Τάφος 5 [46]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [46]
Κοσμήματα: Δακτυλίδια-Πόρπες [47]

Τάφος 6 [47]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [48]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες- ΠερόνεςΔακτυλίδια [48]
Οστέινο σκήπτρο [51]
Οπλισμός: Εγχειρίδια [51]
Τάφος 7 [52]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [52]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Δακτυλίδια [53]
Οπλισμός: Δόρατα [54]
Εργαλεία [54]
Τάφος 8 [54]
Τάφος 9 [55]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [55]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες [56]
Τάφος 10 [56]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [58]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες-Περόνες-Διάδημα
[78]
Οπλισμός: Δόρατα-Εγχειρίδια [79]
Εργαλεία: Οβελοί [80]
Τάφος 11 [80]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [81]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες-Περόνες [83]
Οπλισμός: Δόρατα-Εγχειρίδια [83]
Εργαλεία: Οβελοί-Κρεάγρα [84]
Τάφος 12 [85]
Κατάλογος ευρημάτων:
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Κεραμική [85]
Κοσμήματα: Πόρπες [87]
Τάφος 13 [87]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [88]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες-Περόνες-Δακτυλίδια
[88]
Τάφος 14 [90]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [90]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες-Περόνες [93]
Οπλισμός: Εγχειρίδια [95]
Τάφος 15 [95]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [96]
Τάφος 16 [96]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [97]
Κοσμήματα: Ψήφοι [98]
Οπλισμός: Δόρατα-Εγχειρίδια [98]
ΜΕΡΟΣ Β: ΚΕΡΑΜΙΚΗ
Ο πίθος [101]
Το πώμα [115]
Ο αμφορέας [119]
Ο αμφορίσκος [123]
Ο ψευδόστομος αμφορέας [125]
Ο ασκός [126]
Η υδρία [127]
Η οινοχόη [129]
Η οινοχόη-φλασκί [135]
Η πρόχους πρωτογεωμετρικού τύπου [136]
Το προχοΐδιο [137]
Η μαγειρική πρόχους [138]
Η λήκυθος [138]
Το φοινικικό ληκύθιο [142]
Ο αρύβαλλος [143]
Το θήλαστρο [145]
Η πυξίδα [146]
Το μικρό κωνικό πώμα [149]

Ο κρατήρας [150]
Ο κάλαθος [152]
Ο σκύφος [155]
Το κύπελλο [159]
Ο δίσκος [162]
Η λεκάνη [163]
Το λεκανόσχημο αγγείο [163]
Ο κέρνος [163]
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Η ψήφος [165]
Η πόρπη [168]
Η περόνη [170]
Το δακτυλίδι [171]
Το διάδημα [172]
ΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το δόρυ [173]
Το εγχειρίδιο [174]
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Η λεπίδα [175]
Ο οβελός [176]
Η κρεάγρα [177]
MΕΡΟΣ Γ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΤΥΝΑΣ
Κεραμική [181]
Κοσμήματα-Όπλα-Εργαλεία [186]
ΟΙ ΤΑΦΟΙ, Η ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ
ΝΕΚΡΟΛΑΤΡΕΙΑΣ
Α. Τύποι τάφων-Χρονολόγηση-Μορφικά
χαρακτηριστικά [188]
Β. Πρακτικές ταφής και νεκρολατρείας. Διάσημα
αξιώματος και εσχατολογικοί συμβολισμοί [190]
ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ [197]
SUMMARY [204]
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΗ [207]
ΠΙΝΑΚΕΣ [1-176]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χαράλαμπος Κριτζάς, ‘Φοινικήια
γράμματα: νέα αρχαϊκή επιγραφή από την
Έλτυνα’ [1-26]
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Οι γυναίκες στην αρχαιολογία. Ιστορίες στο ημίφως
Δήμητρα Κοκκινίδου

Πόλη & έτος: Θεσσαλονίκη 2012
Εκδότης: Εκδόσεις Ζήτη
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 199 σ., 37 α/μ εικόνες, 8 πίνακες,
24x17 εκ.
ISBN: 978-960-456-341-6
Τιμή: € 14,90
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2982

Περίληψη
O λόγος περί γυναικών και ο λόγος των γυναικών ενυπάρχει στις αναπαραστάσεις του παρελθόντος,
όσο και αν αποθαρρύνεται από την κατεστημένη έρευνα. Στο βιβλίο αυτό αποτιμάται η συμβολή των
γυναικών στην αρχαιολογία με βάση το δίπτυχο της επιστημονικής και της έμφυλης ιδιότητάς τους. Ό,τι
προβάλλεται ως αλήθεια είναι η αλήθεια των προκαταλήψεων, των παραλείψεων, των αποσιωπήσεων και
των ποικίλων αποκλεισμών για τα υποκείμενα και τα αντικείμενα της αρχαιολογικής περιπέτειας γένους
θηλυκού. Κρυμμένες, μισοφωτισμένες και πολύ σπανιότερα αναγνωρισμένες παρουσίες, οι γυναίκες
αρχαιολόγοι αφηγούνται την ιστορία της δικής τους σκαπάνης, αποκαλύπτουν τη δική τους
στρωματογραφία και αξιολογούν τα δικά τους ευρήματα, ενώ δίνουν φωνή στις ομόφυλές τους άλλων
εποχών, περισσότερο ή λιγότερο μακρινών.
Περιεχόμενα
Εισαγωγή [7]
Γενεαλογίες [7]
Όροι περί φύλου [8]
ΜΕΡΟΣ Ι. Η Διεθνής Έρευνα
1. Η Συνάντηση της αρχαιολογίας με το φεμινισμό
[15]
1.1. Οι μαχητές του σκάμματος [15]
1.2. Τα φεμινιστικά κύματα [25]
1.3. Αντικειμενική και πολιτικοποιημένη επιστήμη
[41]
2. Τάσεις [43]
2.1. Από τον εμπειρισμό στην επιλογή οπτικής
γωνίας [43]
2.2. Η «αναταραχή του φύλου» [49]
2.3. Μητροπόλεις και αποικίες [66]
3. Το χρονικό της Μητέρας Θεάς [73]

3.1. 19ος αιώνας – δεκαετία του 1970 [73]
3.2. Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα [93]
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Η ελληνική εμπειρία
4. Οι πρωτοπόρες [109]
4.1. «Ὃλαι διεκρίθησαν καί ὡς φοιτήτριαι και ὡς
ἐπιστήμονες…» [109]
4.2. «Μόνον ἂρρενες πτυχιοῦχοι της φιλολογίας…»
[112]
4.3. «Ἤμουνα ὃμως γυναίκα…» [120]
5. Η σύγχρονη πραγματικότητα [131]
5.1. Ένα επάγγελμα γένους θηλυκού [131]
5.2. Μία φανταχτερή αρχαιολογία [142]
5.3. Μία παρατεταμένη «αθωότητα» [145]
Επίλογος [151]
Βιβλιογραφία [153]
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Προϊστορικά της νήσου Τήνου
Χάρης Κουτελάκης

Πόλη & έτος: Αθήνα 2012
Εκδότης: Ο συγγραφέας
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 184 σ., α/μ και έγχρωμες εικόνες
στο κείμενο, 22,6x16 εκ.
ISBN: 978-960-90681-5-4
Τιμή: Δεν πωλείται
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig.
Koutelakis 2012

Περίληψη
Το παρόν βιβλίο, αποτελεί την τρίτη εκδοτική συνέχεια, μετά από εκείνο για την «Ιστορία της ενορίας
και του χωριού Αγάπητος» και το δεύτερο με τίτλο «Τοπωνυμικά και Ονοματολογικά της νήσου Τήνου»
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ, Βιβλίο Νο 1 και Νο 2 αντίστοιχα) με τα οποία εγκαινιάστηκε μια
σειρά ειδικών δημοσιευμάτων που αφορούν την Ιστορία της Τήνου και απασχόλησαν τον συγγραφέα επί
36 συνεχή χρόνια. Πρόκειται για ζητήματα που έχουν τεθεί στο βιβλίο με τίτλο «Τήνος, αρχαία και
χριστιανική», Αθήνα 2001, το οποίο έχει πια εξαντληθεί και ετοιμάζεται η 2η βελτιωμένη και επαυξημένη
έκδοσή του. Το βιβλίο περιλαμβάνει, διαπραγματεύεται, εξιστορεί και ελέγχει λεπτομερώς επτά βασικά
ζητήματα της Προϊστορικής περιόδου του νησιού (δεδομένου ότι η Τήνος στον τομέα της Προϊστορικής
αρχαιολογίας εξακολουθεί να αποτελεί terra incognita), όπως αναδείχθηκαν μετά από επιτόπια πολυετή
επιφανειακή οδοιπορία και γραμματειακή έρευνα.
Περιεχόμενα
Βιβλιογραφία [4]
Εισαγωγικά [16]
I. Αιγαίο, ο χώρος του νησιωτικού πολιτισμού.
Προέλευση της ονομασίας [18]
II. Κυκλάδες ή μήπως Κυκνάδες; Η ονομασία
«Κυκλάδες» ως μη γεωγραφικός όρος και η
προέλευσή του [22]
III. Μυθολογία και Παραδόσεις για το νησί [38]
IV. Περιστεριώνες, Μπομπολιές και Κολ'μπαριές
της Τήνου: Η σημασία των περιστεριών και των
περιστεριώνων και η σχέση του νησιού με την
προϊστορική θεά Περιστέρα [41]
V. «Τήνος», Tinia και Τήλος [66]
VI. Η «οφιούσσα» και «υδρούσσα» Τήνος [86]

VII. Οι προϊστορικές θέσεις του νησιού:
1. Καστρί [88]
2. Άβυδος / Άβ'δος [93]
3. Κακή Σκάλα [105]
4. Τυρί [109]
5. Βρυόκαστρο [111]
6. Καταφύγι Πανόρμου, Ράς [112]
7. και οι μεταλλουργικές δραστηριότητες στο
νησί [114]
VIII. Οι σχέσεις των προϊστορικών Κυκλάδων και
της Τήνου με τους Υπερβόρειους λαούς [123]
SUMMARY [161]
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
[180]
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2. ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ
2.1. ‘Late Neolithic black-on-red painted pottery production and distribution in eastern Macedonia,
Greece’
Dimitra Malamidou
Studia Praehistorica 14 (2011): 155-176.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα Αγγλικά)
Black on red painted pottery is one of the most characteristic ceramic groups in northern Greece
dated to an advanced stage of the Late Neolithic period, roughly between 4800/4700-3900/3800 BC. It
belongs to a wider trend which characterizes the late Neolithic in all of southeastern Europe on the
basis of the extensive production of decorated ceramics. The largest quantities of this kind of pottery
have been found in eastern Macedonia and Thrace. However, significant amounts also have been
excavated in central and western Macedonia. This pottery also occurs in minor quantities, further up
to the Struma valley in southwest Bulgaria, and has its analogue in Thessaly. This ware’s diagnostic
attributes lie not only in the remarkable aesthetic value of the vivid dark-on-light contrast combined
with an elaborate motif design, but also in its high technical quality, as witnessed by the fineness of
the fabric, the uniformity of the surface colors, the regularity of shapes, the density and hardness of
the vessel’s walls.
2.2. ‘Main Characteristics and Development of Graphite Ornamentation during the Late Chalcolithic in
Thrace’
Viktoria Petrova
Studia Praehistorica 14 (2011): 311-332.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα Αγγλικά)
The study of graphite ornamentation as one of the characteristic features of the material culture
in the Balkans during the Copper Age has two major aspects. One concerns the technology of
production and the distribution of graphite as a raw material which is relatively rarely discussed in the
archaeological literature. The other aspect is the analysis of the ornamental compositions and their
components paying attention to the distribution of the main characteristics of the graphite
ornamentation that are typical for certain area and period. Although this problem has been discussed
to some extent in the studies of the Chalcolithic ceramic assemblages, concrete and profound analyses
of the development of the graphite ornamental compositions in different regions and settlements in
the Copper Age are still rare.
2.3. ‘Horseback riding and cavalry in Mycenaean Greece’
Jorrit Kelder
Ancient West & East 11 (2012): 1-18.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Kelder-2012-Horseback
Περίληψη (στα Αγγλικά)
This paper evaluates the evidence for horseback riding in Mycenaean Greece. This paper argues
that horseback riding, which is widely held to be an Iron Age development (of especially the 9th and
8th centuries BC), was practised by members of the aristocracies throughout the eastern
Mediterranean as early as the 13th century BC, and that the first cavalry can be identified around the
same time in Mycenaean Greece and other regions in the eastern Mediterranean. To that end, a range
of iconographical, physical-anthropological and archaeological evidence will be reviewed.
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2.4. ‘Neolithic settlement patterns and exchange networks in the Aegean’
Agathe Reingruber
Documenta Praehistorica 38 (2011): 291-305.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα Αγγλικά)
The Neolithisation process is one of the major issues under debate in Aegean archaeology, since
the description of the basal layers of Thessalian tell-settlements some fifty years ago. The pottery,
figurines or stamps seemed to be of Anatolian origin, and were presumably brought to the region by
colonists. The direct linking of the so-called 'Neolithic Package' with groups of people leaving Central
Anatolia after the collapse of the Pre-Pottery Neolithic Β resulted in the colonisation model of the
Aegean. This view is not supported by results obtained from natural sciences such as archaeobotany,
radiocarbon analyses, and neutron activation on obsidian. When theories of social networks are
brought into the discussion, the picture that emerges becomes much more differentiated and
complex.
2.5. ‘O-pi e-de-i: on round building as an archetypical form of sacred space in the Aegean’
Evyenia Yiannouli
Documenta Praehistorica 38 (2011): 221-230.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα Αγγλικά)
The archaeological record supports the general proposition that the simplest form of architecture,
the round building type, variously persisted throughout the Aegean prehistory. This paper makes a
case for the identification of round building as a distinct genre of sacred space in the Aegean Bronze
Age, Mycenaean Crete in particular, combining evidence from architecture, iconography and the
scripts. Certain archetypical features are thus delineated. It is argued that the historical understanding
of the emerging LBA state requires a study of the architecture prior to the 2nd millennium BC as much
as other relevant evidence issuing from the latest Aegean strata.
2.6. ‘Mind or Matter? People-Environment Interactions and the Demise of Early Helladic II Society in the
Northeastern Peloponnese’
Erika Weiberg & Martin Finné
American Journal of Archaeology 117.1 (January 2013): 1-31.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα Αγγλικά)
The centuries surrounding 2200 B.C.E. (the year commonly used to mark the transition between
the second and third phases of the Early Bronze Age) were transformative times in the Aegean. At
some locations, development continued and accelerated; in many places, however, several societal
characteristics and supraregional traits seem to have been abandoned. Life continued through these
changes, but it appears to have been altered and simplified. In this review of previous research on the
period, the geographic focus is on the northeastern Peloponnese, and the interpretative focus is on
the human dimension behind the events. This case study explores the framework of resilience
theory—and the new questions it stimulates—to form a better understanding of the actual
composition of the changes and their complexity. For archaeology, a focus on resilience could be a
focus on human creativity in dealing with life through continually changing circumstances. We argue,
therefore, that resilience theory offers a compelling way to map and understand the cultural change
documented in the archaeological record of the Mediterranean.
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2.7. ‘Cultural Regionalism and Divergent Social Trajectories in Early Bronze Age Cyprus’
David Frankel & Jennifer M. Webb
American Journal of Archaeology 117.1 (January 2013): 59-81.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα Αγγλικά)
The homogeneous material culture that is characteristic of the earliest phase of the Cypriot
Bronze Age (the Philia phase) broke down ca. 2300–2250 B.C.E. This change was prompted by the
collapse of the eastern Mediterranean systems of interaction that provided the framework for the
distribution of copper from Cyprus and in turn underpinned internal social and economic networks.
Different responses to this event can be discerned across the island in the following Early Cypriot I–II
period. On the north coast, elaborate pottery production and complex funerary practices suggest a
more or less direct evolution from an earlier system founded on economic centrality to one in which
status and authority were structured in different, ritually more complex ways. In contrast, the south
coast and central lowlands took a different path. Here, ceramics and mortuary facilities characterized
by informality and conformity suggest that social equivalence and inclusion were more important than
the assertion of individual or subgroup status, perhaps signaling a return to earlier ideological
structures.
2.8. ‘Neolithic Chipped Stone Assemblages in Northwestern Anatolia, Turkey’
Ivan Gatsov & Petranka Nedelcheva
Eurasian Prehistory 8:1-2 (2011): 89-95.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα Αγγλικά)
This paper describes the main features of the lithic technology, collected in the settlements in the
territory of South Marmara and Aegean region of West Anatolia during the 7-6 millennia B.C. The
results of the analysis demonstrates the uniformity in the technological and typological parameters,
which may provide direct evidence for common lithic traditions and possibly similar environmental
characteristics. A new question arises following the Central Northwest Anatolia research at the
Keҫiҫayýrý settlement in relationship to the noted earliest traces of PPNB occupation in that area. It is
presumed that the bearers of the former lithic industry first penetrated this area prior to the arrival of
the first makers of Neolithic pottery.
2.9. ‘Lithic Industry from the Aceramic Levels at Knossos (Crete, Greece): an Alternative Approach’
Malgorzata Kaczanowska & Janusz K. Kozlowski
Eurasian Prehistory 8:1-2 (2011): 67-87.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη (στα Αγγλικά)
The paper deals with lithic artefacts from aceramic levels excavated by J. Evans at Knossos (layer
X) and offers an alternative interpretation to that proposed by J. Conolly (2008). A series of 376
artefacts from the collection of the British School in Athens (Stratigraphic Museum in Knossos) has
been analyzed in terms of raw materials, technology (notably: reduction sequences and their stages
carried out on-site and off-site), also morphological structure of retouched tools. The assemblage from
layer X at Knossos is compared with Mesolithic industries and the Initial Neolithic in Peloponnese
(especially phase X in Franchthi Cave), with the Mesolithic of the Aegean islands and with the PreNeolithic flake industries of Cyprus. Moreover, the relation of the Aceramic assemblage (Initial
Neolithic) to the chipped stone industry from Early Neolithic I from Knossos has been examined and a
number of common features of technology and tool morphology are pointed out.
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2.10. ‘Οι ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας’
Βασίλειος Χ. Πετράκος
Μέντωρ 100 (2011): 147-172.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Περίληψη
Ο πρώτος κατάλογος των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας δημοσιεύθηκε το 1938 με τη
συμπλήρωση της πρώτης εκατονταετίας της. Ο κατάλογος είχε συνταχθεί από τους τότε συνεργάτες
της Εταιρείας Παναγιώτη Στριγόπουλο, λογιστή (+1933), Αντωνία Πανταζοπούλου, βοηθού του
Γραφείου και κατόπιν λογίστριας της Εταιρείας, Αρτεμισία Γιαννουλάτου, φιλόλογο, και Βαρβάρα
Φιλιππάκη, την κατόπιν Έφορο των Αρχαιοτήτων. Τον κατάλογο αυτόν τροποποιημένο και
επηυξημένο, περιέλαβα στην Ιστορία της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
2.11. ‘Περίγραμμα της ιστορίας της Ελληνικής Αρχαιολογίας’
Βασίλειος Χ. Πετράκος
Μέντωρ 100 (2011): 7-44.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Από την εισαγωγή
Φροντίδα για τα λείψανα του αρχαίου παρελθόντος μας υπήρξε από τη στιγμή που ιδρύθηκε το
ελληνικός κράτος και Κυβερνήτης του ανέλαβε, το 1828, ο Ιωάννης, Α. Καποδίστριας (1776-1831). Έως
τότε, από της κατάκτησης της Ελλάδας από τους Ρωμαίους, οι αρχαιότητες ήταν αντικείμενο αρπαγής
από ηγεμόνες, ευγενείς τυχοδιώκτες, συλλέκτες, περιηγητές, με σκοπό να κοσμήσουν πόλεις,
ανάκτορα και αρχοντικά. Θεωρούμε ως πρώτη την έκκληση του Αδαμάντιου Κοραή (1748-1833) προς
τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, που δημοσίευσε στα Προλεγόμενα της έκδοσης του Ισοκράτους
(1807), για τη δημιουργία Μουσείου στο οποίο θα συγκεντρώνονταν χειρόγραφα και αρχαιότητες.
2.12. ‘The Origins of an Old Myth: Sir Arthur Evans, Claude Schaeffer and the Seismic Destruction of Late
Bronze Age Eastern Mediterranean Civilizations’
Simon Jusseret & Manuel Sintubin
Seismological Research Letters 84:1 (2013): 94-100.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
In the history of earthquake archeology in the Mediterranean region, the names of Sir Arthur
Evans (1851–1941) and Claude Schaeffer (1898–1982) have become intimately related to the
formative stages of the discipline through their association with pioneering theories regarding the
effects of earthquakes on ancient societies. Although strong parallels exist between Evans’ (1928)
archeological interpretations at Knossos and Schaeffer’s (1948) fundamental principles, no evidence
exists to date to support direct influence; nowhere in his work does Schaeffer (1948) refer to Evans’
(1928), Palace of Minos apart from discussing the chronological implications of “Minoan” (Cretan
Bronze Age) material recovered from Near Eastern archeological contexts.
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3. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
3.1. Crowley, J.L., 2013. Online review of Maria
Anastasiadou, The Middle Minoan Three-Sided
Soft Stone Prism: A Study of Style and
Iconography (Mainz 2011), American Journal of
Archaeology 117.1 (January 2013).
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

3.3. Crewe, L., 2013. Online review of Vassos
Karageorghis, Enkomi: The Excavations of
Porphyrios Dikaios 1948–1958. Supplementary
Catalogue of Finds (Nicosia 2011), American
Journal of Archaeology 117.1 (January 2013).
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

3.2. Simandiraki-Grimshaw, Α., 2013. Online review of
Erin McGowan, Ambiguity and Minoan
Neopalatial Seal Imagery (Upssala 2011),
American Journal of Archaeology 117.1 (January
2013).
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

3.4. Hamilakis, Y., 2012. Review of Erik Hallager &
Birgitta P. Hallager (eds), The Greek-Swedish
excavations at the Agia Aikaterini Square,
Kastelli, Khania 1970–1987 and 2001. Volume IV.
The Late Minoan IIIB:1 and IIIA:2 settlements
(Stockholm 2011), Antiquity 86:334 (2012):
1240-1241.

4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων, 2012.
Το ημερολόγιο ενός
αρχαιολόγου, Ηγουμενίτσα: Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηγουμενίτσας.

Karo, G., 1930. Die Schachtgräber von Mykenai,
München: Verlag F. Bruckmann.
Πατήστε εδώ

Πατήστε εδώ

5. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Κόνσολα, Ν., 1981. Προμυκηναϊκή Θήβα: χωροταξική
και οικιστική διάρθρωση, Διδακτορική διατριβή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κείμενο

Beckmann, S., 2012. Domesticating Mountains in
Middle Bronze Age Crete: Minoan Agricultural
Landscaping in the Agios Nikolaos Region (2 vols and
appendices), Phd Dissertation, University of Crete.
Κείμενο
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6. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ο Κύκλος των Μουσείων. Ίδρυμα Ιωάννη Σ.
Λάτση
URL: http://www.latsisfoundation.org/default.asp?pid=92&la=1&libID=1
Από το 1997, ο Όμιλος Λάτση και η Eurobank EFG
υπό την αιγίδα και το συντονισμό του Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση εκδίδουν κάθε χρόνο έναν τόμο
αφιερωμένο σε ένα αρχαιολογικό μουσείο, με
σκοπό τη δημιουργία μιας σειράς λευκωμάτων
που, με την επιστημονική εγκυρότητα και την
αισθητική τους προσέγγιση, συμβάλλουν στη
βαθύτερη γνώση και κατανόηση των επιμέρους
σελίδων της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού.

The Sir Arthur Evans Archive
URL: http://sirarthurevans.ashmus.ox.ac.uk/
This website is based on the first overview
catalogue of the Sir Arthur Evans Archive prepared
by Dr Yannis Galanakis in March 2012. This archive
is one of the most important resources of the
Department of Antiquities at the Ashmolean
Museum.

7. ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΓΕΑ
Ψηφιοποιήστε βιβλία και άρθρα μέσω της νέας μας δράσης!

Ο Αιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας, η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης, το
Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και το Propylaeum (Virtual Library of
Classical Studies) είναι στην ευχάριστη θέση να αναγγείλουν την απαρχή μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας. Η
συνεργασία αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους ερευνητές της προϊστορικής αιγαιακής αρχαιολογίας στην
αναζήτηση βιβλιογραφίας που δεν υπάρχει ή είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί σε τοπικές βιβλιοθήκες. Βιβλία
που δεν υπάγονται πλέον στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (των οποίων δηλαδή οι συγγραφείς έχουν
αποβιώσει πριν από τουλάχιστον 70 χρόνια) και τα οποία αναφέρονται στην προϊστορική αρχαιολογία του
Αιγαίου και της Κύπρου, θα ψηφιοποιούνται και θα αναρτώνται στο διαδίκτυο.
Ο ψηφιακός κατάλογος της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Χαϊδελβέργης, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη
του 14ου αιώνα και αποτελεί μια από τις παλαιότερες και πλουσιότερες βιβλιοθήκες στον κόσμο,
περιλαμβάνει ήδη πάνω από 100 ψηφιοποιημένες μονογραφίες από το χώρο της αιγαιακής αρχαιολογίας. H
ψηφιοποίηση των βιβλίων αυτών έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Propylaeum, το οποίο και ευελπιστεί να
διευρύνει αυτόν τον κατάλογο, έχοντας τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν
οποιοδήποτε παλαιό βιβλίο που βρίσκεται σε μια από τις γερμανικές βιβλιοθήκες.
Μέλη του Αιγέα, που αδυνατούν να βρουν παλαιά βιβλία, μπορούν να αποστέλλουν τον τίτλο που
αναζητούν ηλεκτρονικά στην Εταιρεία. Στη συνέχεια, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και το
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Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας της Χαϊδελβέργης, υπό την εποπτεία του καθ. Διαμαντή Παναγιωτόπουλου,
θα ψηφιοποιούν ολόκληρα τα βιβλία εντός το πολύ 15 ημερών. Τα ψηφιοποιημένα βιβλία θα αναρτώνται στον
ιστότοπο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Χαϊδελβέργης όντας προσιτά σε όλους. Ο Αιγεύς στη συνέχεια
θα ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη, παραπέμποντας στους συνδέσμους των αντίστοιχων βιβλίων.
Παράλληλα με την ψηφιοποίηση των βιβλίων, τα μέλη του Αιγέα θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν
άρθρα από παλαιά ή σύγχρονα περιοδικά. Σε περίπτωση που ο Αιγεύς δεν τα έχει στη ψηφιακή βιβλιοθήκη
του, και εφόσον είναι αδύνατον αυτά να εντοπιστούν μέσω του δικτύου των μελών του, τότε το σχετικό υλικό
θα ψηφιοποιείται από το Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας της Χαϊδελβέργης εντός μίας εβδομάδας. Τα
ψηφιοποιημένα άρθρα θα αποστέλλονται στα μέλη του Αιγέα σε PDF μορφή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Είναι πεποίθηση όλων μας ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία γόνιμων
δικτύων επικοινωνίας μεταξύ των μελετητών της αιγαιακής προϊστορίας σε όλο τον κόσμο. Σας καλούμε να
κάνετε συχνή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και καλωσορίζουμε κάθε νέα πρόταση για βελτίωση της
ανταλλαγής και διάδοσης της γνώσης ανάμεσα στα μέλη της αιγαιακής προϊστορικής κοινότητας.
E-mail: info [at] aegeussociety.org

Αιγαιακές Διαλέξεις

O Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών με χαρά
αναγγέλλουν την έναρξη των Αιγαιακών Διαλέξεων. Οι Αιγαιακές Διαλέξεις έχουν ως σκοπό να παρουσιάζουν
νέα ευρήματα, νέες ανασκαφές και νέες ερευνητικές μελέτες για την προϊστορία του Αιγαίου, καθώς και
όμορων περιοχών, όπως η Κύπρος και η Μικρά Ασία, από την Παλαιολιθική έως και την Πρώιμη Εποχή του
Σιδήρου (Γεωμετρικούς χρόνους).
Οι Αιγαιακές Διαλέξεις φιλοδοξούν να μην προστεθούν απλώς στην πλούσια δραστηριότητα ομιλιών που
λαμβάνουν χώρα ετησίως στην Αθήνα και σε όλον τον κόσμο, αλλά να σηματοδοτήσουν μια νέα προσέγγιση
στην ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας αλλά και του κοινού. Το ενδιαφέρον τους
εστιάζεται ως επί το πλείστον στην παρουσίαση νέων ευρημάτων και νέων ανασκαφών, καθώς και στην ίδια
την ανασκαφική πράξη προκειμένου να αποκτηθεί συνολικότερη εικόνα αυτής. Η διεπιστημονική προσέγγιση
και ερμηνεία, καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ανασκαφική ή ερευνητική, αποτελούν επιθυμητά
θέματα παρουσίασης και συζήτησης. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σχέση των αρχαιολόγων και των
ανασκαφών με την τοπική κοινωνία, και στο διάλογο με το ακροατήριο στο τέλος κάθε διάλεξης.
Εκτενείς περιλήψεις των διαλέξεων θα παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Αιγέα, οι οποίες και θα
δημοσιεύονται αργότερα στο περιοδικό του, Αιγαιακές Σπουδές. Όλοι οι ομιλητές προσκαλούνται, εφόσον το
επιθυμούν, να δημοσιεύσουν πλήρως στο περιοδικό το σύνολο ή τμήμα του ερευνητικού και ανασκαφικού
έργου που παρουσίασαν στις διαλέξεις. Επιπλέον, με τη σύμφωνη γνώμη των ομιλητών, οι διαλέξεις θα
βιντεοσκοπούνται και θα αποτελέσουν την απαρχή ενός πολύτιμου αρχειακού υλικού για την προϊστορική
αρχαιολογία, προσβάσιμου και σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη διάλεξη.
Ευελπιστούμε πως οι Αιγαιακές Διαλέξεις θα συμβάλουν στη διάδοση σημαντικών νέων πληροφοριών και
σε μια ανοιχτή πρόσβαση σε αυτές. Κι ακόμα, στην αυξανόμενη κατανόηση της ανάγκης για αρμονική
μεθοδολογική συνεργασία μεταξύ της παραδοσιακής αρχαιολογίας και των νέων κλάδων της αρχαιολογικής
επιστήμης, από το σχεδιασμό μιας ανασκαφής, ως την πράξη στο πεδίο, τη μελέτη, και την τελική δημοσίευση.
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Οι Αιγαιακές Διάλέξεις κατά το έτος 2013 θα πραγματοποιούνται στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (οδός
Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη) σε μηνιαία βάση, ημέρα Παρασκευή, στις 7 το απόγευμα. Οι διαλέξεις
(στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά) θα διαρκούν 40-45 λεπτά και θα ακολουθεί συζήτηση 15-20 περίπου λεπτών. Ο
φετινός κύκλος θα εγκαινιαστεί από την αρχαιολόγο Δρ Γεωργία Στρατούλη (ΙΖ´ Ε.Π.Κ.Α.) με τη διάλεξη για την
επέτειο των δέκα ετών ανασκαφής του νεολιθικού οικισμού Αυγής στην Καστοριά.
Πρόγραμμα διαλέξεων για το έτος 2013
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, ώρα 19:00
Ανιχνεύοντας νοικοκυριά, ανθρώπους και νοήματα: Δέκα χρόνια ερευνητικής δραστηριότητας στο
νεολιθικό οικισμό Αυγής Καστοριάς
Γεωργία Στρατούλη (ΙΖ´ Ε.Π.Κ.Α.)
περισσότερα
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 19:00
Η ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περίοδος στη Λοκρίδα (Καλαπόδι)
Σοφία Δημάκη (ΙΔ´ Ε.Π.Κ.Α.)
περισσότερα
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, ώρα 19:00
Η ακρόπολη της Βραυρώνας κατά τη μυκηναϊκή περίοδο
Κώστας Καλογερόπουλος (Ακαδημία Αθηνών)
περισσότερα
Παρασκευή 26 Απρίλιου 2013, ώρα 19:00
Ένας ΥΕ ΙΙΙΓ οικισμός στο ιερό του Ποσειδώνα της Καλαυρείας (Πόρος) (διάλεξη στα Αγγλικά)
Michael Lindblom (Πανεπιστήμιο Uppsala)
περισσότερα
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013, ώρα 19:00
Θα προβληθεί η αρχαιολογική ταινία του Φίλιππου Κουτσαφτή TO.RA.KE.
Την ταινία θα προλογίσει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ η Δρ Monica Nilsson (Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών)
θα μιλήσει για τις ανασκαφές στα Δενδρά και την εύρεση της περιώνυμης πανοπλίας.
περισσότερα
Φθινόπωρο 2013
Πρωτοελλαδικοί τάφοι στα Νέα Στύρα Ευβοίας
Μαρία Κοσμά (ΙΑ´ Ε.Π.Κ.Α.)
περισσότερα
Η μεσοελλαδική βάρκα από τη θέση Μήτρου και οι απαρχές της αιγαιακής ναυπηγικής τέχνης (διάλεξη
στα Αγγλικά)
Aleydis Van De Moortel (Πανεπιστήμιο Tennessee, ΗΠΑ)
περισσότερα
Το Μεσοελλαδικό Άργος: μια πορεία προς την κοινωνική πολυπλοκότητα
Άννα Φίλιππα-Touchais (École française d’Athènes) και Gilles Touchais (Paris I-Sorbonne)
περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες και για τις περιλήψεις των διαλέξεων μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-lectures
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8. ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Eπιλογή από προσεχείς διαλέξεις και συνέδρια:
Αγγλία, Λονδίνο, 17 Ιανουαρίου 15:30
Senate House, South Block G 22 / 26
Mycenaean Seminar
Vassilis Petrakis (Athens)
A tale of system reform: the genesis of the ‘Mycenaean’ literate administrations
Χάρτης
Ελλάδα, Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 18:30
Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Μινωικό Σεμινάριο
Αθανασία Κάντα
Το ανακτορικό κέντρο στο Μοναστηράκι Αμαρίου και η Παλαιοανακτορική πολεοδομία της Κρήτης
Περισσότερες πληροφορίες
Minoan Seminar on Facebook
Χάρτης
Ελλάδα, Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 19:00
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134-136
Διάλεξη
Μεταξία Τσιποπούλου (Επίτιμη Διεύθυντρια της ΔΕΑΜ και Διευθύντρια των ανασκαφών Πετρά)
4.500 χρόνια ιστορίας στον Πετρά Σητείας
Χάρτης
Αφίσα
Ελλάδα, Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 19:00
ASCSA, Cotsen Hall (Αναπήρων Πολέμου 9)
Διάλεξη
Βασίλης Αραβαντινός, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων Βοιωτίας
More Sphinxes and Puzzles from Mycenaean- Palatial Thebes
Περισσότερες πληροφορίες
Ελλάδα, Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 19:00
Αμφιθέατρο Άλκη Αργυριάδη (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών), Πανεπιστημίου 30
Μυκηναϊκό Σεμινάριο Αθηνών
Δρ.Wolf Dietrich Niemeier (Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών)
Ο τίτλος θα ανακοινωθεί σύντομα
Ελλάδα, Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 19:00
Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)
Αιγαιακές Διαλέξεις
Γεωργία Στρατούλη (ΙΖ´ Ε.Π.Κ.Α.)
Ανιχνεύοντας νοικοκυριά, ανθρώπους και νοήματα: Δέκα χρόνια ερευνητικής δραστηριότητας στο
νεολιθικό οικισμό Αυγής Καστοριάς
Περισσότερες πληροφορίες
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Αγγλία, Sheffield, 25-27 Ιανουαρίου
University of Sheffield, Department of Archaeology
Sheffield Aegean Round Table 2013
Of Odysseys and Oddities: Scales and modes of interaction between prehistoric Aegean societies and their
neighbours
Preliminary Program of Sheffield Aegean Round Table 2013
Γερμανία, Χαϊδελβέργη, 26 Ιανουαρίου
Συνέδριο
Thera and Minoan Crete. New insights into two 'cultures of disaster
Πρόγραμμα
Ελλάδα, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 18:30
Κτήριο του Ιστορικού Αρχείου (Ψαρομηλίγκου 22, Κεραμεικός)
Διοργάνωση από τον Σύλλογο Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Διάλεξη
Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Τα λίθινα στο έργο ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων: Ιστορία μιας προσέγγισης
Χάρτης
Ελλάδα, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 19:00
Βρετανική Σχολή Αθηνών
Upper House Seminar
Dr Matthew Haysom (British School at Athens)
Social practice and power between the Neopalatial and Final Palatial periods on Crete
Χάρτης
Αγγλία, Λονδίνο, 13 Φεβρουαρίου 15:30
Senate House, South Block G 22 / 26
Mycenaean Seminar
Pietro Militello (Catania)
Ο τίτλος θα ανακοινωθεί σύντομα
Χάρτης
Ελλάδα, Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 18:30
Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Μινωικό Σεμινάριο
Alexander Farnoux & Jan Driessen
To Quartier Nu στα Μάλια
Περισσότερες πληροφορίες
Minoan Seminar on Facebook
Χάρτης

Για να δείτε όλες τις διαλέξεις και όλα τα συνέδρια, πατήστε εδώ.

☺Να επισκέπτεσθε τον ιστότοπο του Αιγέα συχνά για νέες ενημερώσεις και τυχόν αλλαγές.
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9. CALL FOR PAPERS
XXXIVe Colloque international d'archéologie et d'histoire d’Antibes: Implantations humaines en milieu
littoral méditerranéen : facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire
au Moyen Âge
Antibes (Γαλλία), 15-17 Οκτωβρίου 2013
Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2013
Le colloque a pour objectif d’appréhender, dans une large diachronie, les processus qui régissent
l’installation de communautés exogènes sur les littoraux méditerranéens…
περισσότερα
Ancient Warfare Workshop
Ουαλία, Aberystwyth University, 18-20 Σεπτεμβρίου 2013
Προθεσμία υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 2013
The workshop is aimed equally at postgraduate students, early career researchers and established
academics.The intent is to facilitate a multi-disciplinary workshop and therefore researchers from any
relevant discipline are encouraged to participate.
περισσότερα
Gendered violence in the past: Materialities and corporealities
Δημοκρατία της Τσεχίας, Plzeň, 4-8 Σεπτεμβρίου 2013
Προθεσμία υποβολής: 15 Μαρτίου 2013
Session of "Archaeology and Gender in Europe", working party of the European Association of
Archaeologists
This session aims to explore the archaeology of gendered violence, to explore when and how violence is
related to gender, and how we can recognize this in past societies.
περισσότερα
2nd Symposium: Food, Memory & Identity in Greece & in the Diaspora
Αμάρι (Ρέθυμνο, Κρήτη), 20-21 Ιουλίου 2013
Προθεσμία υποβολής: 30 Μαρτίου 2013
This conference seeks to address questions surrounding Greek food, drink, foodways, cuisines and recipes
and their relationship with identity (individual, class, group, regional, ethnic, national etc) and memory
through the ages.
περισσότερα
IWA Regional Symposium on Water, Wastewater, and Environment: Traditions and Culture
Ελλάδα, Πάτρα, 22-24 Μαρτίου 2014
Προθεσμία υποβολής: 31 Αυγούστου 2013
The Chairman of the Organizing Committee takes great pleasure in inviting you to the IWA Regional
Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Cultures, which will be held in Patras,
Greece, from 22-24 March, 2014.
περισσότερα
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10. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
University of Cambridge: Curator of the Museum of Classical Archaeology
Προθεσμία υποβολής: 24 Ιανουαρίου 2013
The Museum of Classical Archaeology is seeking to appoint a Curator, from 1 March 2013 or as soon as
possible thereafter.
περισσότερα
British School at Athens: Centenary Bursaries
Προθεσμία υποβολής: 25 Ιανουαρίου 2013
Applications are invited from university graduates of Greek or Cypriot nationality for awards to cover the
expenses of a stay in the United Kingdom (U.K.) of short duration for a specific project of study or research
in any field in which the British School is active.
περισσότερα
The Mediterranean Archaeological Trust 2013
Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2013
The Mediterranean Archaeological Trust, set up in 1959 for the promotion of the study of archaeology,
invites applications for grants, made on a competitive basis, for expenses in 2013-14, in the preparation for
final publication of material from archaeological excavation or fieldwork in the Mediterranean world…
περισσότερα
Tytus Summer Residency Programm. University of Cincinnati. Department of Classics
Προθεσμία υποβολής: 15 Φεβρουαρίου 2013
The University of Cincinnati Classics Department is pleased to announce the Margo Tytus Summer
Residency Program. Summer Residents, in the fields of philology, history and archaeology will come to
Cincinnati for a minimum of one month and a maximum of three during the summer.
περισσότερα
International Doctorate in Quaternary and Prehistory (IDQP)
Προθεσμία υποβολής: 22 Φεβρουαρίου 2013
The International Doctorate in Quaternary and Prehistory (IDQP)'s objective is to train young researchers at
a high scientific level, opened, with a naturalistic approach to multi-and inter-disciplinary to the major
scientific debates that animate the international scientific community in terms of human evolution.
περισσότερα
Sylvia Ioannou Foundation. Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Προθεσμία υποβολής: 31 Μαρτίου 2013
Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 1ο πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, για τη χορήγηση
υποτροφιών, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στo γνωστικό πεδίο των
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θεματική ενότητα την Κύπρο.
περισσότερα
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11. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ
Κυκλαδικό Σεμινάριο
Το Κυκλαδικό Σεμινάριο έχει ως στόχο να
προβάλλει
τις
σύγχρονες
έρευνες
της
«Κυκλαδικής» προϊστορικής αρχαιολογίας σε
συνδυασμό με την επανεξέταση και σε πολλές
περιπτώσεις
την
αναθεώρηση
παλαιών
δεδομένων. Επίσης έχει ως στόχο να προβάλλει
τις μελέτες που βασίζονται σε υλικό με γνωστή
ανασκαφική προέλευση. Οι συνεδρίες του
Κυκλαδικού Σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώραν στη
μικρή αίθουσα του μεγάρου της Εταιρείας,
Πανεπιστημίου 22, στις 7 μ.μ. Οι ανακοινώσεις θα
είναι διάρκειας 45 λεπτών και θα ακολουθεί
συζήτηση.
Πρόγραμμα Κυκλαδικού Σεμιναρίου 2013

Linear B tablets as never before seen
Ashmolean Museum
The Ashmolean Museum of the University of Oxford
has recently launched a website on the "Sir Arthur
Evans Archive" providing a first, basic, overview of its
holdings. Although not to item level, the website is a
welcome addition and promises to be a very useful
tool for Aegean Archaeology (especially for those
interested in Minoan archaeology and its history).
The website is based on the work of Dr. Yannis
Galanakis (formerly the curator for the Bronze Age
Aegean collections and the Sir Arthur Evans archive
at the Ashmolean and currently Lecturer in Aegean
Archaeology at the University of Cambridge)
The technology applied (RTI: Reflectance
Transformation Imaging) allows for the best possible
reading of these tablets online as it were under a
completely new light:
http://sirarthurevans.ashmus.ox.ac.uk/collection/l
inearb/
http://sirarthurevans.ashmus.ox.ac.uk/collection/l
inearb/images.php

Οι δέκα αρχαιολογικές αποκαλύψεις του
2012
Μαρία Θερμού, Το Βήμα, 30-12-2012
Ένας χρόνος έντονος και στην Αρχαιολογία, με
επεισόδια όχι πάντα θετικά, υπήρξε το 2012. Η
μεγάλη κλοπή στην Ολυμπία σημαδεύει τη χρονιά
που πέρασε, όσο κι αν τα αρχαία βρέθηκαν
τελικώς και επέστρεψαν στη θέση τους.
Περισσότερα: http://tovima.gr

Μερικές σκέψεις για το τοπίο και τα μνημεία
Γιώργος Βαβουρανάκης, Monumenta, 28-122012
Το τοπίο σημαίνει αφενός ένα τμήμα της
επιφάνειας της γης με συγκεκριμένα φυσικά και
ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, και αφετέρου το
αντικείμενο της ανθρώπινης πρόσληψης του εν
λόγω τμήματος. Είναι μέσον και ταυτόχρονα
αποτέλεσμα της ανθρώπινης δράσης, διότι
προσφέρει συγκεκριμένες δυνατότητες για την
ανάπτυξή της, ενσωματώνοντας παράλληλα τις
κοινωνικές αξίες που την καθοδηγούν.
Περισσότερα: http://monumenta.org

Postgraduate Course in Greek and Roman
Pottery: an intensive primer for the study of
pottery in Greece. Knossos, 25th March - 7th
April 2013
Βρετανική Σχολή Αθηνών
Pottery is central to the study of archaeology in
the Mediterranean. As the most numerous finds
from survey and excavation, ceramics not only
provide our main chronological frameworks but
also direct insights into a range of issues…
Περισσότερα: http://www.bsa.ac.uk

AΙΓEΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙAΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

27

Αγία Βαρβάρα- Ασπρόκρεμνος:
Πανεπιστήμια Κύπρου, Cornell και Trent

O εντυπωσιακός προϊστορικός οικισμός στο
Παλαμάρι Σκύρου

Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, δελτίο τύπου

Μαρία Θερμού, Το Βήμα, 04-01-2012

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών
και Έργων, ανακοινώνει τη λήξη των ανασκαφών
του 2012 στη θέση Αγία Βαρβάρα-Ασπρόκρεμνος
που χρονολογείται στην 9η χιλιετία π.Χ. Οι έρευνες
διεξάγονται υπό τη διεύθυνση της Δρος. Carole
MacCartney εκ μέρους του Πανεπιστημίου
Κύπρου, σε συνεργασία με το Cornell University
και το University of Toronto.

Στο Παλαμάρι της Σκύρου όμως, όπου
αποκαλύφθηκε και ανασκάφηκε από τον 1981
ένας σπουδαίος οικισμός της 3ης και 2ης π.Χ.
χιλιετίας οι αρχαιολόγοι Λιάνα Παρλαμά και
Μαρία Θεοχάρη έκριναν, ότι έφθασε η στιγμή να
μπει στην έρευνα ένα τέλος. Γιατί;
Περισσότερα: http://tovima.gr

Περισσότερα: http://mcw.gov.cy
Διαβάστε την είδηση
στα Αγγλικά: http://cyprus-mail.com

Η Εποχή Χαλκού στην Ήπειρο (Μέρος Α΄): Το
φυσικό περιβάλλον: απομόνωση ή ευκαιρία
Χρήστος Ν. Κλείτσας, Αρχαιολογία & Τέχνες, 1712-2012

Archaeologists Unearth More Than 300
Prehistoric Clay Figurines in Greece
Science Daily, 07-01-2013
Archaeologists from the University of Southampton
studying a Neolithic archaeological site in central
Greece have helped unearth over 300 clay
figurines, one of the highest density for such finds
in south-eastern Europe. The Southampton team,
working in collaboration with the Greek
Archaeological Service and the British School at
Athens, is studying the site of Koutroulou Magoula
near the Greek village of Neo Monastiri, around
160 miles from Athens. Koutroulou Magoula was
occupied during the Middle Neolithic period (c.
5800 - 5300 BC) by a community of a few hundred
people who made architecturally sophisticated
houses from stone and mud-bricks.
Περισσότερα: http://sciencedaily.com

Η Ήπειρος χωροθετείται στο δυτικότερο άκρο του
ελλαδικού χώρου και ειδικότερα στο κεντρικό προς
βόρειο τμήμα του. Στα βορειοανατολικά συνορεύει με
τους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών της
δυτικής Μακεδονίας, στα κεντροανατολικά με τους
νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας της δυτικής
Θεσσαλίας, στα νοτιοανατολικά με το νομό
Αιτωλοακαρνανίας της δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Περισσότερα: http://archaiologia.gr

Η Εποχή Χαλκού στην Ήπειρο (Μέρος Β΄). Η
Ύστερη Χαλκοκρατία: οικιστική ανάπτυξηοργάνωση
Χρήστος Ν. Κλείτσας, Αρχαιολογία & Τέχνες, 3112-2012
Οι πρώιμες φάσεις της Ύστερης Χαλκοκρατίας στην
Ήπειρο, που συγχρονίζονται με την Υστεροελλαδική Ι
και ΙΙ του νοτιότερου ελλαδικού χώρου, είναι σχεδόν
άγνωστες στην υπό συζήτηση περιοχή.
Περισσότερα: http://archaiologia.gr
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Troy pottery holds a key to the great Bronze
Age collapse

Οικία 3.500 ετών έφερε στο φως η σκαπάνη
στην Κύπρο

Past Horizons, 20-12-2012

in.gr, 22-12-2012

The Bronze Age city at Hisarlik – Troy (phases VI, VIIa)
– in north-west Turkey, now so closely associated
with Homer’s Illiad, was destroyed by conflict about
3200 years ago and straddles this period of collapse,
fitting into the new geo-political landscape. The site
known as Troy lies in north-west Turkey and has been
studied for decades.

Τα κατάλοιπα μιας οικίας 3.500 χρόνων, που
χρονολογείται στη Μέση Εποχή του Χαλκού, έφεραν
στο φως στη θέση Αλάμπρα-Μούττες (επαρχία
Λευκωσίας) οι φετινές ανασκαφικές έρευνες, που
διευθύνει ο αρχαιολόγος Άντριου Σνέντον του
Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ, μαζί με τους Γκρεγκ
Ντεφτερέος και Τομ Ράιερ.

Περισσότερα: http://pasthorizonspr.com

Περισσότερα: http://news.in.gr

Athenian 'Snake Goddess' Gets New Identity
Stephanie Pappas, LiveScience.com, 08-01-2013
A mysterious "snake goddess" painted on
terracotta and discovered in Athens may actually
be Demeter, the Greek goddess of the harvest.
Once linked to the worship of the dead, the
goddess is flanked by two snakes on a slab of
terracotta about the size of a piece of notebook
paper.
Περισσότερα: http://news.yahoo.com

Ο Ραμσής Γ' τελικά δολοφονήθηκε από
συνωμότες, αποφαίνονται επιστήμονες

Η Εποχή Χαλκού στην Ήπειρο (Μέρος Γ΄). Η
Ύστερη Χαλκοκρατία: τα ταφικά έθιμα
Χρήστος Ν. Κλείτσας, Αρχαιολογία & Τέχνες, 1401-2013
Περιορισμένες είναι οι επιλογές των προϊστορικών
κατοίκων της Ηπείρου και στον τομέα των ταφικών
εθίμων. Επικρατεί ο τύπος του απλού
κιβωτιόσχημου
τάφου,
ο
οποίος
είναι
εγκιβωτισμένος στο χωμάτινο έδαφος της περιοχής
και ακόλουθος με τον σκληρό τρόπο διαβίωσης.
Ενδεικτική για τη γεωλογία της περιοχής είναι η
απουσία χαρακτηριστικών για τον μυκηναϊκό
κόσμο λαξευτών θαλαμοειδών τάφων σε μαλακά
ιζηματογενή
πετρώματα,
συχνότερα
στον
νοτιότερο ελλαδικό χώρο. Ως επείσακτο μυκηναϊκό
έθιμο αναγνωρίζεται ο μοναδικός γνωστός
θολωτός τάφος από την Κίπερη της Πάργας.

in.gr, 18-12-2012
Περισσότερα: http://archaiologia.gr
Συνωμότες κρύβονται τελικά πίσω από τη
δολοφονία του Φαραώ Ραμσή Γ’, ο οποίος
αποχαιρέτησε τα εγκόσμια εξαιτίας μιας βαθιάς
μαχαιριάς στον λαιμό, σύμφωνα με νέα
ιατροδικαστική ανάλυση που έγινε στην μούμια
του. Το μυστικό ήταν καλά κρυμμένο για αιώνες,
καθώς γάζες έκρυβαν τη μαχαιριά στο λαιμό και
δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν, για να μην γίνει
ζημιά στην συντήρηση της μούμιας.
Περισσότερα: http://news.in.gr
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