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1. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Aphrodite's Kephali: An Early Minoan I Defensive Site in
Eastern Crete
Philip P. Betancourt (contributions by Kostas Chalikias, Heidi M.C.
Dierckx, Andrew J. Koh, Evi Margaritis, Floyd W. McCoy, Eleni
Nodarou & David S. Reese)

Πόλη & έτος: Philadelphia 2013
Εκδότης: INSTAP Academic Press
Σειρά: Prehistory Monographs 41
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 272 σ., 30 πίνακες εικόνων, 97 α/μ
εικόνες, 29x22 εκ.
ISΒN: 978-1-931534-71-0
Τιμή: $70 (ca.€53)
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3052

Περίληψη (στα Αγγλικά)
The small site of Aphrodite's Kephali, among several other Minoan and later sites, took advantage of
the valley topography in the Isthmus of Ierapetra in eastern Crete by establishing themselves along the
nearby hills, resulting in easy access to the natural trade route between the Aegean and the Libyan Seas. A
discussion of the architecture, artifacts, and ecofacts are presented from the excavation of this Early
Minoan I watchtower. The conclusions challenge some of the commonly held views about Crete in the third
millennium B.C. It is suggested that rather than being a precursor to a socially complex state that would
arise later, early polities involving several communities probably already existed in the isthmus during the
EM I period. Social and economic differentiation existed on a regional, not just a local level, and decisions
for mutual defense could involve collaboration by groups of workers, including the building of the
watchtower that is the focus of this volume.
Περιεχόμενα
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List of Abbreviations [xi]
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[117-122]
Philip P. Betancourt, ‘The Place of Aphrodite's
Kephali in the Early Development of
Fortifications’ [123-129]
Philip P. Betancourt, ‘The Significance of
Aphrodite's Kephali’ [131-149]

Appendix A. Eleni Nodarou, ‘Petrographic Analysis
of the Pottery’ [151-169]
Appendix B. Andrew Koh & Philip P. Betancourt,
‘Gas Chromatography Analysis of the Pottery’
[171-223]
References [225]
Index [243]

The Gurob Ship-Cart Model and Its Mediterranean Context
Shelley Wachsmann

Πόλη & έτος: College Station 2013
Εκδότης: Texas A&M University Press
Σειρά: Ed Rachal Foundation Nautical Archaeology Series
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 352 σ., 212 α/μ εικόνες, 65 σχέδια, 4
πιν. εικόνων, 5 χάρτες, 29x21,7 εκ.
ISBN: 978-1-60344-429-3
Τιμή: $75 (ca. €55)
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3053

Περίληψη (στα Αγγλικά)
When Shelley Wachsmann began his analysis of the small ship model excavated by assistants of famed
Egyptologist W. M. F. Petrie in Gurob, Egypt, in 1920, he expected to produce a brief monograph that
would shed light on the model and the ship type that it represented. Instead, Wachsmann discovered that
the model held clues to the identities and cultures of the enigmatic Sea Peoples, to the religious practices
of ancient Egypt and Greece, and to the oared ships used by the Bronze Age Mycenaean Greeks.
Although found in Egypt, the prototype of the Gurob model was clearly an Aegean-style galley of a
type used by both the Mycenaeans and the Sea Peoples. The model is the most detailed representation
presently known of this vessel type, which played a major role in changing the course of world history.
Contemporaneous textual evidence for Sherden -one of the Sea Peoples- settled in the region suggests that
the model may be patterned after a galley of that culture. Bearing a typical Helladic bird-head decoration
topping the stempost, with holes along the sheer strakes confirming the use of stanchions, the model was
found with four wheels and other evidence for a wagon-like support structure, connecting it with European
cultic prototypes.
The online resources that accompany the book illustrate Wachsmann’s research and analysis. They
include 3D interactive models that allow readers to examine the Gurobmodel on their computers as if held
in the hand, both in its present state and in two hypothetical reconstructions. The online component also
contains high-resolution color photos of the model, maps and satellite photos of the site, and other related
materials. Offering a wide range of insights and evidence for linkages among ancient Mediterranean
peoples and traditions, The Gurob Ship-Cart Model and Its Mediterranean Context presents an invaluable
asset for anyone interested in the complexities of cultural change in the eastern Mediterranean at the end
of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age.
Online Digital Supplement
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Individuals and Society in Mycenaean Pylos
Dimitri Nakassis

Πόλη & έτος: Leiden, Boston 2013
Εκδότης: Brill
Σειρά: Mnemosyne Supplements 358
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, xvii & 448 σ., 18 α/μ εικόνες, 42
πίνακες εικόνων, 24,2x15,8 εκ.
ISBN: 978-90-04-24451-1
Τιμή: €123
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Περίληψη (στα Αγγλικά)
This book revises our understanding of Mycenaean society through a detailed analysis of individuals
attested in the administrative texts from the Palace of Nestor at Pylos in southwestern Greece, ca. 1200 BC.
It argues that conventional models of Mycenaean society, which focus on administrative titles and terms,
can be improved through the study of named individuals. A new, methodologically innovative
prosopography demonstrates that many named individuals were not only important managers of palatial
affairs but also high-ranking members of the community. This work significantly broadens the elite class
and suggests that the palace was less of an agent in its own right than an institutional framework for
interactions amongst individuals and social groups
Περιεχόμενα
List of Figures [ix]
List of Tables [xi]
Acknowledgements [xiii]
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Kavousi IIB: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. The
Buildings on the Periphery
Leslie Preston Day & Kevin T. Glowacki (contributions by Heidi
Dierckx, M.E Evans, Kimberly Flint-Hamilton, Geraldine C. Gesell,
David S. Reese & Lynn M. Snyder)

Πόλη & έτος: Philadelphia 2013
Εκδότης: INSTAP Academic Press
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, xxx & 195 σ., 70 α/μ διαγράμματα,
136 α/μ εικόνες, 30 α/μ πίνακες εικόνων, 28,5x22 εκ.
ISBN: 978-1-931534-69-7
Τιμή: $80 (ca. €59)
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Από τον πρόλογο (στα Αγγλικά)
Kavousi IIB: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Houses on the Periphery is the second volume
in the final report on the cleaning and excavations at Vronda, Kavousi, which were conducted between
1983 and 1992 by Geraldine C. Gesell, Leslie Preston Day, and the late William D.E. Coulson. The first
volume of the final report on the LM IIIC settlement, Kavousi IIA: The Late Minoan IIIC Settlement at
Vronda. The Buildings on the Summit, describes the buildings on top of the Vronda ridge: Building A-B,
Building Complexes C-D and J-K, and Buildings P, Q, and R.
Kavousi IIB describes the buildings on the slopes of the Vronda ridge: Building Complexes E, I-O-N, and
L-M, Building F, and the pottery kiln, as well as areas excavated on the periphery that did not belong to any
of these buildings. The division of the publication of the buildings into two sections is purely arbitrary and
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based on the topography of the site, although the locations of the buildings may have had some meaning
for the ancient inhabitants. The third volume on the LM IIIC settlement, Kavousi IIC, consists of focused
reports and analysis by specialists on the architecture, pottery, objects, and floral and faunal remains
recovered in the excavations of Vronda, and it contains a reconstruction of the history of the site and of the
society of the LM IIIC settlement. Reports on the LM IIIC Shrine (Building G) and the later Geometric
cemetery at Vronda will follow as separate books. The Kavousi series will also include volumes on the
excavations on the Kastro, a site high on the mountain above and to the east of Vronda
Περιεχόμενα
List of Tables [ix]
List of Charts [xi]
List of Figures [xv]
List of Plates [xxi]
Preface [xxvii]
List of Abbreviations [xxix]
Glossary [xxxi]
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4. Kevin T. Glowacki (with contributions by Heidi
Dierckx, Kimberly Flint-Hamilton, David S. Reese
& Lynn M. Snyder), ‘Building Complex I-O-N’
[57]
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South of Building O [105]
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West of Building N [130]

History and Function of Building Complex I-O-N
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5. Leslie Preston Day (with contributions by Heidi
Dierckx, Kimberly Flint-Hamilton, David S. Reese
& Lynn M. Snyder), ‘Building Complex L-M’ [141]
History and Details of Excavation [142]
Building L, South [142]
Building L, North [148]
Building M [151]
Area over and around Building Complex L-M
[154]
Periphery of Buildings L and M [156]
History and Function of Building Complex L-M
[159]
6. Leslie Preston Day (with contributions by Heidi
Dierckx, Geraldine C. Gesell, David S. Reese &
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Area to the East of the Vronda Ridge [171]
Area to the North of the Vronda Ridge [172]
Area to the West of the Vronda Ridge [174]
Miscellaneous Surface Finds [176]
Appendix A: M.E. Evans, ‘Archaeomagnetic Results
from Kavousi’ 177
Bibliography [181]
Index [187]
Tables
Charts
Figures
Plates

AΙΓEΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙAΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

7

Cyprus. Arcane II: Associated Regional Chronologies for the
Ancient Near East and the Eastern Mediterranean
Edgar Peltenburg (επιμέλεια)

Πόλη & έτος: Turnhout 2012
Εκδότης: Brepols
Σειρά: Arcane II
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, x & 375 σ., 400 α/μ εικόνες,
29,5x21 εκ.
ISBN: 978-2-503-53498-5
Τιμή: €100
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Περίληψη (στα Αγγλικά)
During the 3rd millennium BC, Cyprus became deeply involved with the Ancient Near East and with other
parts of the East Mediterranean for the first time since the island was colonised. This included the likely
migration of peoples from the East Aegean and Anatolia, and changes that ushered in the Bronze Age.
Archaeological data for this millennium, however, is scattered and studies tend to be divided on either side of
the Bronze Age watershed. Written by well-known specialists, this volume presents the first detailed
assessment of the chronological developments on the island across that divide. Richly illustrated, it provides an
indispensible framework for the period and lays the foundations for more accurate evaluations of inter-regional
connections.
Περιεχόμενα
Foreward (Edgar Peltenburg) [vii]
Acknowledgements [vii]
Abbreviations [ix]
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7.Edgar Peltenburg & Jennifer M. Webb,
‘Figurines and Other Objects’ [251-297]
8.Carole McCartney, ‘Lithic Artefacts’ [299-312]
9.Edgar Peltenburg, David Frankel & Charalambos
Paraskeva, ‘Radiocarbon’ [313-338]
10.Edgar Peltenburg, ‘Conclusions’ [339-348]
General Bibliography [349]
Index of Site Names [371]
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Δέκα χρόνια ανασκαφικής έρευνας στον προϊστορικό
οικισμό Λιμεναρίων Θάσου, Πρακτικά Ημερίδας, Θάσος 11
Ιουλίου 2003
Στρατής Παπαδόπουλος & Δήμητρα Μαλαμίδου (επιμέλεια)

Πόλη & έτος: Θεσσαλονίκη 2012
Εκδότης: ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 367 σ., πολυάριθμες α/μ εικόνες,
28x21 εκ.
ISBN: 978-960-86765-3-4
Τιμή: Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Από τον πρόλογο
Οι μελέτες αυτού του τόμου παρουσιάστηκαν στην επιστημονική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
στη Θάσο το καλοκαίρι του 2003. Η συνάντηση των ειδικών επιστημόνων υπαγορεύτηκε από την ανάγκη
μιας από κοινού προσέγγισης των δεδομένων του προϊστορικού οικισμού των Λιμεναρίων, και της
ανταλλαγής πληροφοριών χρήσιμων για την εξέλιξη της έρευνας στους επιμέρους τομείς. Η καθυστέρηση
της έκδοσης, για λόγους ανεξάρτητους των αρχικών προθέσεων των ανασκαφέων και επιμελητών των
Πρακτικών της Ημερίδας, παρόλο που αφαίρεσε κάτι από την αμεσότητα της πρώτης παρουσίασης,
προσέθεσε, κατά τη γνώμη μας, βάθος στη θεώρηση των πραγμάτων, εφόσον πολλά από τα κείμενα
συμπληρώθηκαν και αναθεωρήθηκαν. Προσέθεσε, επίσης, κάποιες μελέτες που αφορούν τομείς που δεν
είχαν αρχικά περιληφθεί στο πρόγραμμα της ημερίδας.
Στη Θάσο, ένα νησί με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, η προϊστορική αρχαιολογία προσφέρει
πληροφορίες για τη δράση κοινωνιών που δεν άφησαν γραπτά κείμενα, αλλά μόνον αποσπασματικά
υλικά κατάλοιπα. Οι γνώσεις που προκύπτουν είναι σημαντικές ως προς την αντίληψή μας για τον
προϊστορικό τρόπο ζωής, για τις διαδικασίες που προηγήθηκαν των ιστορικών περιόδων και για τα
στοιχεία του απώτερου παρελθόντος, που έχουν διατηρηθεί ως τις μέρες μας. Ο συνδυασμός των
επιμέρους μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο του αρχαιολογικού προγράμματος Λιμεναρίων,
αποτελεί την αφετηρία για την κατανόηση της ανθρώπινης δραστηριότητας στη θέση αυτή κατά τη
Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού. Από την ποικιλία των θεμάτων που ερευνώνται και
συμπεριλαμβάνονται στα Πρακτικά, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι στόχος όλων μας είναι να
προσεγγίσουμε το πρόβλημα της ανασύνθεσης του παρελθόντος μέσα από μια διεπιστημονική προοπτική.
Η σύνθεση και αντιπαραβολή των δεδομένων ευελπιστούμε ότι θα προσφέρει γόνιμο έδαφος για τη
συνέχεια και την ολοκλήρωση της έρευνας, με κοινό στόχο την τελική δημοσίευση.
Περιεχόμενα
Πρόλογος [5]
Χάϊδω
Κουκούλη-Χρυσανθάκη,
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γειτονικές θέσεις’ [155-170]
Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη, ‘Λίθινες πρώτες
ύλες και προϊστορική κατοίκηση στη Θάσο. Μια
νησιωτική προσέγγιση’ [171-186]
Γιάννης Μανιάτης, Ελισάβετ Ντότσικα, Δέσποινα
Καβουσανάκη & Ηλίας Τζαβιδόπουλος,
‘Διερεύνηση της προέλευσης των μαρμάρινων

αντικειμένων από τα Λιμενάρια Θάσου’ [187196]
Ιωάννης Ε. Μπασιάκος, ‘Πρώιμη παραγωγή χαλκού
και αργύρου στα Λιμενάρια Θάσου: μια
τεχνολογική προσέγγιση’ [197-224]
Rozalia Christidou, ‘A preliminary study of the bone
industries of Limenaria’ [225-274]
Γιάννης Μανιάτης & Γιώργος Φακορέλλης,
‘Χρονολόγηση με ραδιοάνθρακα των οικιστικών
φάσεων του προϊστορικού οικισμού στα
Λιμενάρια’ [275-292]
Σεβαστή
Τριανταφύλλου,
‘Λιμενάρια:
τα
αποτελέσματα
της
μελέτης
του
ανθρωπολογικού υλικού’ [293-300]
Ελισάβετ Τοπούζη, ‘Τα Λιμενάρια κατά τους
ιστορικούς χρόνους’ [301-310]
Κώστας Δ. Γιαγτζόγλου, ‘Εργασίες συντήρησης
κεραμικής
του
προϊστορικού
οικισμού
Λιμεναρίων Θάσου: οικόπεδο Κωνσταντινίδη’
[311-319]
Έφη Ζαχαριάδου & Θωμάς Κυριακίδης, ‘Συντήρηση
και ανάδειξη τμήματος του προϊστορικού
οικισμού των Λιμεναρίων’ [319-324]
Συζήτηση – Στιγμιότυπα από την ημερίδα [325]

The Inner Workings of Mycenaean Bureaucracy. Proceedings
of the International Colloquium University of Kent,
Canterbury, 19-21 September 2008 (Pasiphae. Rivista di
filologia e antichità egee V)
Evangelos Kyriakidis (επιμέλεια)

Πόλη & έτος: Pisa/Roma 2011
Εκδότης: Fabrizio Serra editore
Σειρά: Pasiphae. Rivista di filologia e antichità egee V
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 152 σ., α/μ εικόνες, πίνακες, 27x10 εκ.
ISSN: 1974-0565
Τιμή: €245
Aιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Περίληψη (στα Αγγλικά)
Individuals (or atoms), those that cannot be divided any further, are the building blocks of the world as
we conceive it. Both words refer to what cannot be divided and usually denote the bricks and mortar of the
social or material worlds respectively. Their study has fascinated many since the dawn of philosophy. The
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narrative of the social sciences has revolved around epistemological, ontological and ethical debates on the
nature and role of the individual in polities and societies.
This volume aims to bring together scholars working on Linear B, and for comparison a few working on
Linear A, who use the information on individuals in their work. They employ knowledge from many
different disciplines, including epigraphy, linguistics, textual analysis, archaeology, biology, statistics,
forensics, history, sociology, economics and others, in order to clarify the role of individuals in Mycenaean
bureaucracies. Alongside more traditional topics, such as the epigraphy or the study of a particular sector
of the economy, the contributions to this volume also focus on more novel themes, such as the existence of
formal legal or quasi-legal agreements, scribal training, the relationship with preceding bureaucracies, and
the spheres of administrative control of a state, of a group of individuals or of a single scribe. When these
various perspectives are taken into account, Linear B tablets not only help us reconstruct individual scribes,
but also the dividuality of those persons. Amongst other things, we gain insights into their human
relationships, their specialisations, their language use and way of writing, and their places of work.
Moreover, the tablets themselves can in many ways be seen as extra-body tools for storing beliefs and
information, parts of the cognitive apparatus that contribute to the composition of the individuals who
wrote and used them. As such they also contribute to our understanding of the persons who wrote them.
Περιεχόμενα
Programme and List of participants [13-16]
Evangelos Kyriakidis, ‘Individuals at work: Scribes
and the inner workings of Mycenaean
bureaucracies’ [17-24]
Marie-Louise
B.
Nosch,
‘Methodological
considerations regarding the parameters for the
classification of the Knossos Od tablets’ [25-34]
Helena Tomas, ‘Linear A scribes and their writing
styles’ [35-58]
Pietro Militello, ‘Ayia Triada tablets, findspots and
scribes. A reappraisal’ [59-70]
Christina Skelton, ‘Reconstructing the history of
Linear B using phylogenetic systematics’ [71-80]

Richard J. Firth, ‘Re-visiting the tablet-makers of
Knossos’ [81-94]
Yves Duhoux, ‘How were the Mycenaean scribes
taught?’ [95-118]
Philippa M. Steele, ‘“Legality” and Mycenaean
scribes’ [119-126]
Evangelos Kyriakidis, ‘The smell of big cheese:
Perfume production and the differing spheres of
influence of high scribes H1 and H2 at Pylos’
[127-140]
Index [141-148]
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2. ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ
2.1. ‘New evidence on the beginning of farming in Greece: the Early Neolithic settlement of Mavropigi in
western Macedonia (Greece)’
G. Karamitrou-Mentessidi, N. Efstratiou, J.K. Kozłowski, M. Kaczanowska, Y. Maniatis, A. Curci, S.
Michalopoulou, A. Papathanasiou & S.M. Valamoti
Antiquity 87:336 (June 2013): Project Gallery.
Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
The fertile plains of central and western Macedonia are of key importance for early Greek
prehistory, and Nea Nikomedeia, dated to the end of the seventh millennium BC, has long been
considered one of the earliest farming settlements in Europe. In recent years, surveys carried out
along the periodically exposed shores of the artificial lake of Polyphitos, and rescue excavations
imposed by large-scale public works in the region, have revealed over 30 Early Neolithic sites. They
offer a welcome opportunity to examine the material remains, cultural preferences and origins of early
farming groups moving from the south-east into Europe.
Διαβάστε το άρθρο
2.2. ‘The Nordic razor and the Mycenaean lifestyle’
Flemming Kaul
Antiquity 87:336 (June 2013): 461-472.
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The bronze razor with the horse-head handle appeared in Scandinavia in the fifteenth century BC.
Where did it come from and what did it mean? The author shows that the razor had some antecedents
in the Aegean, although none of these objects were imported to the north. He argues that the
Scandinavian warrior class consciously adopted elements of the Mycenaean warrior package, including
a clean-shaven face. This vividly exposes new aspects of the busy and subtle nature of international
communication in the Bronze Age.
2.3. ‘Distinguishing exploitation, domestication, cultivation and production: the olive in the third
millennium Aegean’
Evi Margaritis
Antiquity 87:337 (September 2013): 746-757.
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Margaritis 2013
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The author shows how better recovery techniques have allowed the early history of the
Mediterranean olive to be rewritten. Small scale exploitation is detectable in the Neolithic, and is
widespread by the Early Bronze Age. Users appear to be first attracted by the olive wood, the fruit
benefitting from the pruning effect as the olive bush becomes a tree. This process eventually results in
domestication - but this is an unintended consequence of a production process driven by demand. The
story now aligns better with the model put forward in Colin Renfrew's thesis of 1972.
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2.4. ‘Modern Dance and the Seduction of Minoan Crete’
Nicoletta Momigliano
in M. G Morcillo & S. Knippschild (eds), Seduction and Power: Antiquity in the Visual and Performing
Arts, London/New York 2013, 35-55.
Περίληψη (στα Αγγλικά)
Since the first decade of the twentieth century, the material culture of Minoan Crete has been a
rich source of inspiration for modern writers and artists, as various articles and books on this subject
testify. But the Minoan influence on the performing arts, such as dance and theatre, has not yet
received equal attention: whereas the Greek elements in the works of famous early twentieth-century
dancers such as Isadora Duncan and members of Diaghilev’s Ballets Russes are relatively well known,
this chapter explores the connections between Minoan Crete and these representatives of modern(ist)
dance.
Διαβάστε το κείμενο
2.5. ‘I censimenti ovini (classe D-) e la cronologia degli archivi di Cnosso’
Alessandro Greco
Pasiphae. Rivista di filologia e antichità egee VI (2012): 11-45.
Από την εισαγωγή (στα Iταλικά)
Nel 1990 J. Driessen, dimostrando che le tavolette del deposito della Room of the Chariot Tablets (d’ora in poi RCT) di Cnosso dovevano considerarsi più antiche del resto dell’archivio, provò che
l’ipotesi della sua unità, generalmente accolta, non era più ammissibile. Nel prosieguo della sua
ricerca, lo studioso si spinse oltre, aprendo le porte al dubbio che quello che generalmente veniva
considerato “l’archivio di Cnosso” potesse essere a tutti gli effetti l’esito della commistione di materiali
epigrafici provenienti non soltanto da due, ma forse anche da più archivi cronologicamente distinti.
Driessen fece notare, infatti, che la dispersione delle tavolette in diversi depositi poteva essere il
prodotto dello spostamento nel tempo del suo archivio, o dei suoi archivi, i quali si andavano
collocando e adattando in relazione al cambiamento di funzionalità delle diverse aree del palazzo.
Affrontando il problema dal punto di vista filologico, inoltre, lo studioso riscontrò, nei diversi depositi,
una reduplicazione di alcune tematiche documentarie, come l’allevamento, l’industria tessile, i carri e
le spade, e si chiese se tale circostanza dovesse attribuirsi alla traccia di procedure burocratiche in
corso d’opera, prodotto cioè di una medesima amministrazione, o non fosse piuttosto il risultato di
amministrazioni diverse che, succedutesi nel tempo, produssero documentazione simile. Sulla base di
queste considerazioni di ordine archeologico e filologico, quindi, Driessen concluse che era possibile
individuare la traccia di cinque o anche sei fasi di distruzione del palazzo di Cnosso, e che, di
conseguenza, era “nécessaire de réexaminer le contenu des tablettes à la lumière de cette hypothèse”.
2.6. ‘Les inscriptions en linéaire B découvertes dans la “Maison de Petsas” à Mycènes’
Spyros Iakovidis, Louis Godart & Anna Sacconi
Pasiphae. Rivista di filologia e antichità egee VI (2012): 47-57.
Από την εισαγωγή (στα Γαλλικά)
Le complexe architectural dénommé Maison de Petsas du nom du jeune archéologue qui a
collaboré aux fouilles que le Dr. Ioannis Papademetriou, éphore local des Antiquités, dirigeait pour le
compte de la Société Archéologique d’Athènes, a été exploré en 1950 et 1951. Une enfilade de pièces
(dénommées A, B, E, Z, Η, Θ, Ι, K et Λ) a été mise au jour et partiellement fouillée, après quoi le travail
a été suspendu. Au cours de cette fouille un fragment de tablette en linéaire B a été découvert et
publié sur la base d’une médiocre photographie. A l’époque de la publication antérieure au

AΙΓEΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙAΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

13

déchiffrement de Ventris la tablette ne pouvait pas être translitérée. Il s’agit de la tablette MY X 1
(cfr. infra). Les fouilles ont repris en 2000 sous la direction de Spyros Iakovidis avec l’aide sur le terrain
du Dr. Kim Shelton-Demopoulou, à nouveau pour le compte de la Société Archéologique d’Athè¬nes.
Le Dr. Kim Shelton-Demopoulou a facilité la donation du site à l’État grec, de manière à ce que la
fouille puisse éventuellement être menée à son terme de manière satisfaisante. Les trouvailles des
recherches menées de 1950-51 à aujourd’hui attestent que le Complexe ar¬chitectural a été détruit et
abandonné à la fin del l’HR IIIA2, c’est-à-dire vers 1300 av. J.-C, ce qui signifie que chaque objet mis au
jour doit être plus ou moins antérieur à cette date.
2.7. ‘Landholding at pa-ki-ja-na: toward spatial modeling of Mycenaean agricultural estates’
Michael F. Lane
Pasiphae. Rivista di filologia e antichità egee VI (2012): 59-115.
Περίληψη (στα Αγγλικά)
Over fifty ago, E. L. Bennett, Jr., published “The Landholders of Pylos” in the American Journal of
Archaeology. It may be among the most important studies of Linear B landholding texts published
since Michael Ventris’s decipherment of this script in 1952. Most remarkable is that Bennett’s
presentation is based principally on his analysis of texts from the “Palace of Nestor” at Pylos (Áno
Englianós) before the publication of the decipherment, while he was a fellow at the American School
of Classical Studies and at Yale University from 1951 to 1953. The arithmetical and geometrical (as
opposed to linguistic) methods of Bennett have lately been neglected, arguably because of the success
of translating Linear B into what we now call Mycenaean Greek. Since the publication of
Bennett’s AJA article, discussion of Mycenaean landholding, much of it productive, has concentrated
on the proper rendering in Greek of certain key terms, on kinds of ownership, on whether the texts
represent a cadastre or not, and on what manner of agriculture was practiced on the land recorded. It
has not concentrated nearly as much on the size and configuration of the land plots described, which
were the subject of Bennett’s interest.
Διαβάστε το άρθρο
2.8. ‘Linear B wo-wo/wo-wi-ja’
Michael F. Lane
Pasiphae. Rivista di filologia e antichità egee VI (2012): 117-183.
Περίληψη (στα Αγγλικά)
In the present article I test the prevailing translation of Linear B Greek wo-wo and wo-wi-ja as ‘border’,
‘limit’ or sometimes ‘boundary stone(s)’, words thought to be cognate with alphabetic Greek (h)óros,
(h)órion and dialectal reflexes thereof, and I offer an alternative translation, one I think is more satisfactory
for many reasons. After introducing the contexts in which wo-wo and wo-wi-ja are used, I argue that this
translation makes poor sense both in comparison with later alphabetic Greek usage, as well as in the
context of Linear B records. Furthermore, I argue that the widely accepted etymology of the Linear B term
does not account well for the phonetic features of wo-wo and its various possible derivatives. I proceed to
suggesting that wo-wo may be related etymologically to the verb stem *ureú- or *uéru-, which are evident
in Linear B and would connect it with Greek and other Indo-European words connoting ‘protection’ or
‘defence’. I argue that wo-wo or wo-wi-ja may mean ‘(a) guarding’, ‘thing being guarded’ or ‘place for
guard(s)’. I explore the implications of my interpretation of wo-wo/wo-wi-ja and likely derivatives thereof in
certain texts thought to pertain to military arrangements and land tenure during the Mycenaean Era of the
late bronze age at Pylos in Messenia, south-western Greece. I then compare the further interpretation of
these texts to the evidence of later Greek literary and epigraphical contexts concerning military matters,
particularly Byzantine and Ottoman Imperial arrangements. I also make reference to the ephebia in several
ancient Greek polities. I finish by considering how the new interpretation affects our understanding of the
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late bronze-age landscape and settlement pattern and how archaeological investigation of defensible or
fortified late bronze-age sites in Messenia might in turn examine my text-based thesis.
Διαβάστε το άρθρο
2.9. ‘Wool-spinning, bronze-working and the peculiarities of Mycenaean ta-ra-si-ja’
Barbara Montecchi
Pasiphae. Rivista di filologia e antichità egee VI (2012): 185-194.
Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
It is by now well-established that the hypothesis that the Mycenaean term ta-ra-si-ja /tala(n)-sia/
indicates a production directly organized by the central administration for the supply of a certain
quantity of raw materials weighed (wool and bronze) to be processed into finished products which
would then be returned to the Palace. The term is attested in Pylos, Knossos and Mycenae, in
reference to the textile production (KN Lc 535.A, 536.A, Le 642.1, X 8211; MY Oe 110.1; PY La 1393.1),
the bronze-working (in the Jn series of Pylos, except Jn 829 and 881+829) and the production of
chariot wheels (KN So(2) 4442.b). It does not appear in Thebes, but the wool distribution of the Of
series seems to reflect a system of textile production based on household and shrine units, supplied
and controlled in a similar way to those employed in the ta-ra-si-ja in the kingdoms of Knossos, Pylos
and Mycenae. The central administration also ran an important production of perfumes, which
provided for the supply of raw materials to the craftsmen, but the term ta-ra-si-ja never appears in
these records. Hence J. Killen deduced the existence of a production system which, although managed
and supplied by the Palace, would have been opposed to that of the ta-ra-si-ja and defined it “non-tara-si-ja production”. This conclusion is, in my view, questionable.
Διαβάστε το άρθρο
2.10. ‘Alcune osservazioni sulla formula di libagione minoica’
Francesco Soldani
Pasiphae. Rivista di filologia e antichità egee VI (2012): 207-227.
Από την εισαγωγή (στα Ιταλικά)
La cosiddetta formula di libagione minoica, nota anche come formula di Arkhanes, rappresenta la
migliore possibilità oggi a disposizione degli studiosi per indagare i misteri della lingua cretese ; essa,
contrariamente a quanto avviene per i testi incisi sulle tavolette d’argilla, non solo costituisce con ogni
probabilità una frase completa e articolata sintatticamente, ma soprattutto si lega a una sfera ben
precisa, quella sacrale : questo permette di intuirne a grandi linee il significato, e pertanto di
restringere il campo delle ipotesi formulabili su di essa. Proprio a causa di questi aspetti, la formula,
nelle sue molte varianti, sembrò agli occhi degli studiosi particolarmente promettente fin dalla
scoperta dei reperti che la attestano, e le congetture riguardanti i vari gruppi di segni che concorrono a
formarla sono, come si vedrà, particolarmente varie e numerose.
Διαβάστε το άρθρο
2.11. ‘The Participation of Children in Mycenaean Cult’
Christina Aamodt
Childhood in the Past: An International Journal 5:1 (December 2012): 35-50.
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The aim of this paper is to examine the participation of children in the performance of Mycenaean
cult. The involvement of children in the performance of religious rites during the Mycenaean period is
indicated exclusively by iconographic representations. The depiction of children in scenes of cultic
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character may be implying the active role of children as acolytes. Iconographic evidence seems to
suggest a specific connection between young girls and a young goddess, similar to the association
inferred by Theran frescoes. The latter supports further the notion that children might have
participated in the performance of religious acts in Mycenaean times and it may also imply that girls
particularly may have spent several years of their life in the service of a goddess.
2.12. ‘Κεραμική γεωμετρικών χρόνων από τον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι. Μια μελέτη των
κατώτερων στρωμάτων της τομής 23-13α’
Νικόλαος Σ. Χατζής
Εγνατία 14 (2010): 155-192.
Από την εισαγωγή
Αντικείμενο του παρόντος άρθρου απότελεί η εξέταση ενός μέρους της κεραμικής, που
εντοπίστηκε στα κατώτερα στρώματα της τομής 23-13α, στον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι. Η
επιλογή του υλικού έγινε μέσα από ένα ευρύτερο σύνολο, με κριτήριο την ποιότητα των
θραυσμάτων, το βαθμό διατήρησής τους, το είδος της διακόσμησής τους και, γενικότερα, τη
δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων από τη μελέτη τους, όπως η ταύτιση του σχήματος
και του τύπου των αγγείων, η προέλευση και η χρονολόγησή τους. Έτσι, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
στράφηκε κυρίως στην εισαγμένη και ντόπια τροχήλατη κεραμική, κατηγορίες οι οποίες μπορούν να
δώσουν απαντήσεις σε περισσότερα ερωτήματα.
2.13. ‘Η ανασκαφική έρευνα στον προϊστορικό οικισμό του Αρχοντικού Γιαννιτσών’
Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπανθίμου
Εγνατία 14 (2010): 257-274.
Από την εισαγωγή
Ο προϊστορικός οικισμός του Αρχοντικού βρίσκεται στις ΒΔ παρυφές της σημερινής εκτεταμένης,
εύφορης πεδιάδας των Γιαννιτσών, 5 χλμ. ανατολικά της ομώνυμης πόλης και 4,5 χλμ. ΒΔ της αρχαίας
Πέλλας. Ο οικισμός πλαισιώνεται από χαμηλούς λοφίσκους, που κλιμακώνονται ομαλά μέχρι τους
πρόποδες του Πάικου. Σύμφωνα με έρευνες ανασύστασης του παλαιοπεριβάλλοντος της ευρύτερης
περιοχής με βάση δειγματοληψίες -καρότα ιζημάτων, φαίνεται πως στην περίοδο της Προϊστορίας ο
οικισμός του Αρχοντικού είχε ιδρυθεί σε λόφο, ο οποίος απείχε περίπου 5 χλμ. από τη θάλασσα, που
εκτεινόταν στα νότιά του. Ο λόφος του οικισμού βρισκόταν στις παρυφές μιας ευρύτερης
ημιλοφώδους ζώνης, την οποία διέτρεχαν χείμαρροι που κατέβαιναν από το Πάικο, με διεύθυνση
απορροής από βόρεια προς νότια. Ανάμεσα στο χαμηλό αυτό λοφώδες ανάγλυφο και στη θάλασσα
παρεμβαλλόταν ένα πεδινό τμήμα, πλάτους 2 χλμ. περίπου. Η μετάβαση προς την παράκτια ζώνη
πρέπει να ήταν ομαλή, καθώς διαπιστώθηκε πως το βάθος της θάλασσας νοτίως του οικισμού πρέπει
λ α ήταν σχετικά μικρό (<8 μ.) και ο πυθμένας της να παρουσίαζε μικρές και ήπιες κλίσεις (4,5%). Ίσως
δε θα έπρεπε να αποκλειστεί και μια πλατιά, ενδοπαλιρροιακή ζώνη, όπου αναπτύσσονταν ρηχά,
υφάλμυρα έλη, γεγονός που υπονοείται από σύγχρονα παραδείγματα με παρόμοιες περιβαλλοντικές
συνθήκες.
2.14. ‘Neutronenaktivierungsanalysen an mykenischer Keramik aus Kusakli-Sarissa und Sirkeli (Türkei),
Kāmid el-Lōz-Kumidi (Libanon) und dem Fayum (Ägypten)’
Tobias Mühlenbruch & Hans Mommsen
Egypt and Levant XXI (2011): 281-290.
Από την εισαγωγή (στα Γερμανικά)
Keramik der mykenischen Kultur Südgriechenlands ist seit langem aus weiten Teilen des
Ostmittelmeerraumes bekannt und aufgrund seiner fein chronologischen Gliederung ein probates
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Werkzeug zur Synchronisierung. Zudem ermöglicht diese Keramikgattung vielfältige Untersuchungen
übergreifender kulturhistorischer Fragen. Insbesondere können Aussagen zum Fernhandel
beziehungsweise allgemein kultureller Kontakte gewonnen werden. Zur weiteren Aufhellung dieser
Fragestellungen wurde die Herkunft von vier Fragmenten mykenischer Keramik aus unterschiedlichen
Zeiten wie Fundorten des Ostmittelmeerraumes mittels Neutronenaktivierungsanalyse (NAA)
untersucht, die aus Kusakli-Sarissa, Sirkeli (beide Türkei), Kāmid el-Lōz-Kumidi (Libanon) sowie aus
Medinet Gurob (Ägypten) stammen. Die NAA wurde gewählt, da sie zahlreiche
Elementkonzentrationen bis in den Spurenelementbereich hinein mit hoher Präzision in Keramik zu
bestimmen gestattet und damit für jede Probekeramik ein Elementmuster liefert, das als einmalig
gelten kann und deshalb charakteristisch für die produzierende Töpferei ist und auf sie weist. Ist nun
durch sog. Referenzmaterial bekannter Herkunft das Muster einer Werkstatt, bzw. einer
‚Produktionserie‘ einer Werkstatt bekannt, können alle weiteren Stücke, die dieses Muster haben,
diesem Ursprungsort zugeordnet werden.
2.15. ‘Ancient Greek skulls in the Oxford University Museum, Part II: The Rhousopoulos-Rolleston
correspondence’
Yannis Galanakis & Małgosia Nowak-Kemp
Journal of the History of Collections 25:1 (March 2013): 1-17.
Περίληψη (στα Αγγλικά)
This article examines the purchase of skulls, bones and a few archaeological objects by George
Rolleston (1829-81), Professor of Anatomy and Physiology at Oxford, from Athanasios Rhousopoulos
(1823-98), major collector, art dealer and Professor in the University of Athens. Numerous letters,
hitherto unpublished, in the Rolleston archive in Oxford dated to 1871-4 give insights into the network,
organization and operation of dealers in Greece at the time. The correspondence reveals the prices
attracted by various objects, including antiquities and skeletal remains, providing also a means of
assessing attitudes to the study and collection of ancient human remains around 1870. With this
material it is possible to reconstruct the original assemblage of bones, skulls and antiquities sold by
Rhousopoulos to Rolleston, now distributed among several museums in England. Online appendices
provide respectively a catalogue of skulls and other material bought by Rolleston from Rhousopoulos
and transcriptions and translations of their correspondence.
2.16. ‘Ancient Greek skulls in the Oxford University Museum, Part I: George Rolleston, Oxford and the
formation of the human skulls collection’
Małgosia Nowak-Kemp & Yannis Galanakis
Journal of the History of Collections 24:1 (March 2012): 89-104.
Περίληψη (στα Αγγλικά)
This article looks at the role of George Rolleston (1829-81), the first Anatomy and Physiology
Professor at Oxford, in forming an impressive collection of crania and in bringing closer together
archaeology and physical anthropology in a professional, systematic and specialized way. It discusses
Rolleston's approach to the study of crania and the ways through which he was able to procure several
hundreds of specimens, which after close examination were put on display in the University Museum.
From this brief overview it becomes clear that skulls and bones were not neglected in the scramble for
‘objects’ in the nineteenth century but played a significant role not only in the University's natural
science education but also in anthropological and archaeological research.
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2.17. ‘Der verlassene Stier. Zu Musterbücher in der Bildkunst des minoischen Kreta’
Fritz Blakolmer
Ετεοκρητικά 1 (2011): 3-5.
Από την εισαγωγή (στα Γερμανικά)
Einen lediglich dreiseitigen archäologischen Beitrag zu verfassen ist nicht einfach, insbesondere
dann, wenn man bereits die ersten Zeilen damit vergeudet, auf dieses Faktum hinzuweisen.
Auslassungen, Weglassungen und Ausschnitthaftigkeit sind es auch, die uns in der kretisch-minoischen
Ikonographie Widersprüchlichkeiten und Inkonsistenzen erkennen lassen, die zu hinterfragen sich
lohnen kann. Um ein solches Phänomen soll es im vorliegenden Beitrag gehen, der sich der
Gegenüberstellung von zwei minoischen Bildmotiven widmet, die uns wesentliche Einblicke in das
frühägäische Kunstschaffen ermöglicht.
2.18. ‘Ένας ευρωπαϊκός πολιτισμός στη Μινωική Κρήτη κατά την Eποχή του Xαλκού’
Jeffery R. Hughey, Peristera Paschou, Petros Drineas, Donald Mastropaolo, Dimitra M. Lotakis,
Patrick A. Navas, Manolis Michalodimitrakis, John A. Stamatoyannopoulos & George
Stamatoyannopoulos
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 30:4 (2013): 456-466.
Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά (στα Αγγλικά) στο Nature Communications 4, 14 May 2013
Περίληψη
Ο πρώτος προηγμένος ευρωπαϊκός πολιτισμός της Εποχής του Χαλκού εγκαθιδρύθηκε περίπου
5.000 χρόνια πριν από τους Μινωίτες. Από τότε που ο Sir Arthur Evans αποκάλυψε το μινωικό αστικό
κέντρο της Κνωσού, οι αρχαιολόγοι κάνουν εικασίες σχετικά με την καταγωγή των ιδρυτών του εν
λόγω πολιτισμού. Ο ίδιος ο Evans εισηγήθηκε ότι οι Μινωίτες έλκουν την καταγωγή τους από τη
βόρεια Αφρική, ενώ από άλλους έχει προταθεί καταγωγή από τη Μικρά Ασία και τη Μέση Ανατολή,
καθώς επίσης κυκλαδίτικη και βαλκανική καταγωγή. Για να απαντηθεί το ερώτημα της καταγωγής των
Μινωιτών, διενεργήθηκε ανάλυση μιτοχονδριακού DNA από μινωικά σκελετικά υπολείμματα που
βρέθηκαν σε ένα σπήλαιο με ενταφιασμούς στο οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης και τα οποία
χρονολογούνται 4.400−3.700 χρόνια πριν. Η θεωρία του Evans για βορειοαφρικανική καταγωγή των
Μινωιτών καταρρίπτεται από τα αποτελέσματα των αναλύσεών μας ως προς τους κοινούς
απλότυπους, τις κύριες συνιστώσες και τις συγκρίσεις ανά ζεύγη. Διαπιστώθηκε ότι οι Μινωίτες έχουν
ισχυρότερες σχέσεις με νεολιθικούς και σύγχρονους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, καθώς και με τους
σύγχρονους κατοίκους του οροπεδίου Λασιθίου. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι ο μινωικός πολιτισμός
αναπτύχθηκε αυτόχθονα από τους απογόνους των, κατά τη νεολιθική εποχή, εποίκων του νησιού.
Διαβάστε το άρθρο
Διαβάστε το άρθρο στο Nature Communications
2.19. ‘Material input rates and dietary breadth during the Upper Paleolithic through Mesolithic at
Franchthi and Klissoura 1 Caves (Peloponnese, Greece)’
Mary C. Stiner, Natalie D. Munro & Britt M. Starkovich
Quaternary International 275 (October 2012): 30-42.
Περίληψη (στα Αγγλικά)
Two deeply stratified cave sites in southern Greece show how the relations between material
input rates and human prey choice may reflect local site function and regional food supply effects
simultaneously. The Upper Paleolithic through Mesolithic faunas at Klissoura Cave 1 and Franchthi
Cave on the Argolid Peninsula (Peloponnese) provide clear evidence of diet expansion with time, based
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on increasing use of costly small animals. These cases also reflect, albeit to very different degrees,
variation in occupation intensity as determined from sediment and artifact accumulation rates.
Centrality is a critical issue for residential sites, and consistency (or the lack of it) in use provides a
relative indication of site “importance” in the overall territory of foragers. Changes in site importance
explain much of the variation in material inputs in Klissoura Cave 1, with the heaviest use of the site
during the Upper Paleolithic and lighter use in the later periods. Small game data from Klissoura 1
nonetheless present a single general trend toward greater resource intensification with time. At
Franchthi Cave, the intensity of occupations of the cave increased in tandem with intensified use of
animal and plant resources. The parallel trends are explained by greater temporal consistency in the
central importance of the latter site on the Pleistocene and early Holocene landscape.
2.20. ‘The Diffusion of Obsidian in the Northwestern Mediterranean: Toward a New Model of the
Chassey Culture?
Vanessa Léa
Journal of Mediterranean Archaeology 25:2 (2012): 147-173.
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The development of exchange networks over vast distances is one of the most significant
characteristics of Neolithic societies. The transition to sedentary agricultural societies is often
associated with a considerable increase in the quantity of goods diffused and the distances they
travelled. In Europe, and more particularly in the northwestern Mediterranean region, the
phenomenon attained its apogee during the period of the Chassey culture (Middle Neolithic II). In this
context, obsidian originating from the Mediterranean islands (Sardinia, Lipari, Palmarola and
Pantelleria) provides interesting information due to its vast diffusion into the northern African
continent, the Italian peninsula, the Midi region of France and the Iberian Peninsula, thus
demonstrating the practice of navigation. Numerous models have been proposed to explain this
diffusion, which created relationships of interdependency between communities separated by great
distances. The recent discovery of the Chassey culture site of Terres Longues in the Midi region has
renewed our vision of this phenomenon and encourages us to imagine other modes for the
functioning of exchange networks during this period.
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3. ΝΕΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
3.1. Weilhartner, J., 2013. Online review of Pierre
Carlier (ed.), Études mycéniennes 2010. Actes
du XIIIe colloque international sur les textes
égéens, Sèvres, Paris, Nanterre, 20-23
septembre 2010 (Roma 2012), Bryn Mawr
Classical Review 2013.01.36
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.2. Gartland, S.D., 2013. Online review of Emeri
Farinetti, Boeotian Landscapes: A GIS-based
study for the reconstruction and interpretation
of the archaeological datasets of ancient
Boeotia (Oxford 2011), Bryn Mawr Classical
Review 2013.01.61
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.3. Bradbury, J., 2013. Review of Karina Croucher,
Death and dying in the Neolithic Near East
(Oxford 2012), Antiquity 87:336 (June 2013):
606-607.
3.4. Tengberg, Μ., 2013. Review of David R. Harris,
Origins of agriculture in western Central Asia
(Philadelphia
2010),
Antiquity
87:337
(September 2013): 926-928.
3.5. Kramer-Hajos, Μ., 2013. Online review of
Bernd Steinmann, Die Waffengräber der

ägäischen Bronzezeit: Waffenbeigaben, soziale
Selbstdarstellung und Adelsethos in der
minoisch-mykenischen Kultur (Wiesbaden
2012), Bryn Mawr Classical Review 2013.07.02
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.6. Poehler, Ε., 2013. Online review of Philip P.
Betancourt,
The
Dams
and
Water
Management Systems of Minoan Pseira
(Philadelphia 2012), Bryn Mawr Classical
Review 2013.07.08
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.7. Papalexandrou, Ν., 2013. Online review of
Polyxeni Adam-Veleni & Katerina Tzanavari
(eds), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την
Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Thessaloniki 2012),
Bryn Mawr Classical Review 2013.08.02
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία
3.8. Βαβουρανάκης, Γ., 2013. Βιβλιοκρισία του:
Andonis Vasilakis & Keith Branigan, Moni
Odigitria. A Prepalatial Cemetery and Its
Environs in the Asterousia, Southern Crete
[Prehistory Monographs 30] (Philadelphia
2010), Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες 01.10.2013
Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

4. ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Schliemann, H., 1882. Catalogue des trésors de
Mycènes au Musée d’Athènes, Leipzig: F.A.
Brockhaus.
Κείμενο

Walters, H.B., 1912. Catalogue of the Greek and
Etruscan Vases in the British Museum. Vol. I, Part 2.
Cypriote, Italian, and Etruscan pottery, London:
British Museum.
Κείμενο

AΙΓEΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙAΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

20

5. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΘΡΑ
Fischer, P., 1988. ‘Classification of Pottery by Micro
Colour Analysis: A pilot study’, Hydra 5: 36-41.
Κείμενο
Dietz, S., Nordquist, G. & Zerner, C., 1988.
‘Concerning the Classification of Late Middle
Helladic Wares in the Argolid’, Hydra 5: 15-16.
Κείμενο

Blitzer, H., 1991. ‘Middle to Late Helladic Chipped
Stone Implements of the Southwest Peloponnese,
Greece’, Hydra 9: 1-73.
Κείμενο
Blasingham, A.C., 1992. ‘Local versus Long-Distance
Trade in the Pre-Palatial Mesara Crete: Problems of
Raw Materials for Seal-Making’, Hydra 10: 4-12.

Dickinson, O.T.P.K., 1989. ‘“The origins of
Mycenaean civilisation” revisited’, in R. Laffineur
(ed.), Aegaeum 3 - Transition. Le monde Egeen du
Bronze Moyen au Bronze Recent, 131-136.

Κείμενο

Κείμενο

Κείμενο

Dickinson, O.T.P.K., 1984. ‘Cretan Contacts with the
mainland during the Period of the Shaft Graves’, in
R. Hägg, N. Marinatos (eds), The Minoan
Thalassocracy. Myth and Reality (Stockholm 1984),
115-117.
Κείμενο
Crielaard, J.P., 1992. ‘The Social Organization of
Euboean Trade with the Eastern Mediterranean
during the 10th to the 8th Centuries B.C.’, Hydra
10: 35-41.

Betancourt, P.P., 1985. ‘The Middle Minoan Pottery
at Kommos’, Hydra 1: 3-10.

Πλάτων, Ν., 1947. ‘Η αρχαιολογική κίνησις εν
Κρήτη κατά τα έτη 1941-1947’, Κρητικά Χρονικά Α΄,
631-640.
Κείμενο
Πλάτων, Ν. 1947. ‘Η τύχη των αρχαιοτήτων της
Κρήτης κατά τον πόλεμον (μέρος 2ο)’, Κρητικά
Χρονικά Α΄, 625-631.
Κείμενο

Κείμενο

6. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Τουλούμης, Κ., 1994. Το πλεόνασμα στην
προϊστορία και η αρχαιολογία της αποθήκευσης,
Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.

Μαραμπέα, Χ., 2010. Το ανατολικό κτηριακό
συγκρότημα ΙΑ-ΙΒ-ΙΔ στη μυκηναϊκή ακρόπολη στα
Κανάκια Σαλαμίνας: περιεχόμενο και λειτουργία,
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περίληψη

Περίληψη

Κείμενο

Κείμενο
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7. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Gurob Ship-Cart Model Digital Supplement

Λευκαντί, Ξερόπολη

URL: http://www.vizin.org/Gurob/Gurob.html

URL:http://lefkandi.classics.ox.ac.uk/index_gr.html

The content on this interactive disk was created
especially for this publication by the Institute for
the Visualization of History, Inc. (VIZIN;
http://www.vizin.org), under the general guidance
of Shelley Wachsmann (the Meadows Professor of
Biblical Archeology at Texas A&M University, and
the author of Seagoing Ships and Seamanship in
the Bronze Age Levant (Texas A&M University
Press, 1998, which received the Irene Levi-Sala
Book Prize in the Archaeology of Israel) and The
Sea of Galilee Boat: An Extraordinary 2000-YearOld Discovery (Texas A&M University Press, 2009,
which won the Biblical Archeology Society's award
for best popular book).

Η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας
ξεκίνησε τις ανασκαφές στο Λευκαντί το 1964, υπό
τη διεύθυνση του Mervyn Popham και του Hugh
Sackett. Η θέση είχε εντοπιστεί από τους δύο
αρχαιολόγους έπειτα από επιφανειακή έρευνα στο
νησί της Εύβοιας με στόχο την εύρεση κατάλληλων
χώρων για ανασκαφή. Οι πρώτες ανασκαφές
πραγματοποιήθηκαν στον αρχαίο οικισμό, στην
θέση Ξερόπολη η οποία βρίσκεται ακριβώς
ανατολικά του σύγχρονου οικισμού, πάνω σε μία
μικρή χερσόνησο, και αποκάλυψαν ότι η ιστορία
του τόπου ξεκινάει ήδη από το 2100 περίπου π.Χ..
Η Ξερόπολη αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της Μέσης και Ύστερης Εποχής του
Χαλκού, και κυρίως στις ύστερες φάσεις της
τελευταίας, μετά το 1200 π.Χ..

8. ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΓΕΑ
Νέος Φόρος Επιτηδεύματος
Αγαπητά μέλη και φίλοι του Αιγέα,
Σε μια περίοδο συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και ύφεσης, το Υπουργείο Οικονομικών έρχεται
για μια ακόμη φορά να επιβάλει Φόρο Επιτηδεύματος σε όλες ανεξαιρέτως τις εταιρίες,
συμπεριλαμβανομένων και των αστικών μη κερδοσκοπικών, ο οποίος πλέον ανέρχεται στο ποσό των 500
Ευρώ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι περίπου το 10% της ετήσιας συνδρομής κάθε μέλους
του Αιγέα αφαιρείται κάθε χρόνο υπέρ του Υπουργείου Οικονομικών, μειώνοντας σημαντικά έστω και
τους λίγους πόρους που συγκεντρώνονται από την προσπάθεια όλων μας για την υλοποίηση του έργου
της εταιρείας μας. (Να σημειωθεί ότι ανάλογος φόρος μας επιβλήθηκε ήδη το 2011 και το 2012,
περισσότερες
πληροφορίες: http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegeus-news/operation-tax2011/ )
Η εφαρμογή αυτού του μέτρου είναι άδικη απέναντι σε όλες τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες,
οι οποίες έχουν μηδαμινά έσοδα και φυσικά δεν έχουν κέρδη, ενώ δυσχεραίνει σημαντικά τη δραστηριότητά
τους. Όλως παραδόξως, αν και το Υπουργείο Οικονομικών μάς αντιμετωπίζει ως απλή επιχείρηση για την
επιβολή του φόρου αυτού, ταυτοχρόνως μας εξαιρεί από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αφού τότε θεωρούμαστε
ΜΚΟ… Καθώς είναι πρακτικώς αδύνατο να μην συμμορφωθούμε στην απόφαση αυτή, θα θέλαμε να
εκφράσουμε την έντονη δυσφορία μας απέναντι σε ένα τόσο κοινωνικά άδικο μέτρο.
περισσότερα
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Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες
Γιώργος Βαβουρανάκης, Βιβλιοκρισία του: Andonis Vasilakis & Keith Branigan (with contributions by Tim
Campbell-Green, Tristan Carter, Doniert Evely, Jane Francis, Flora Michelaki, Kostas Sbonias, and Sevi
Triantafyllou), 2010. Moni Odigitria. a Prepalatial Cemetery and Its Environs in the Asterousia, Southern
Crete [Prehistory Monographs 30], Philadelphia: INSTAP Academic Press.
Για να γίνει κατανοητή η σημασία της τελικής δημοσίευσης της ανασκαφής του μινωικού
νεκροταφείου στη Μονή Οδηγήτρια που παρουσιάζεται εδώ, είναι απαραίτητη μία σύντομη αναφορά
στην ιστορία της έρευνας. Η ανασκαφή στην εν λόγω θέση της νότιας κεντρικής Κρήτης
πραγματοποιήθηκε από αρχαιολόγους της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κάτω
από την αφόρητη πίεση των επανειλημμένων λαθρανασκαφών κατά τα έτη 1979 και 1980. Εξαιτίας
αυτών, αναμοχλεύθηκαν σχεδόν εξολοκλήρου οι δύο θόλοι του νεκροταφείου. Το 1992 αντικείμενα της
συλλογής Μητσοτάκη αναγνωρίσθηκαν ως πιθανότατα προερχόμενα από τη θέση.
περισσότερα

Aegeus Poster Gallery
Ο μινωικός οικισμός της Ζάκρου στην ΥΜ ΙΙ και ΥΜ ΙΙΙ περίοδο
Μιχάλης Ζωϊτόπουλος
Το Ανάκτορο και ο γειτονικός μινωικός οικισμός της Ζάκρου παρουσιάζουν έναν εκτεταμένο ορίζοντα
καταστροφής που χρονολογείται στο τέλος της Νεοανακτορικής (ΥΜ ΙΒ) περιόδου, στα μέσα, δηλαδή, του
15ου π.Χ. αιώνα. Η εν λόγω περίοδος αποκαλείται Ζάκρος V στο σύστημα στρωματογραφικής ακολουθίας
που κατήρτισε ο Λευτέρης Πλάτων για τη θέση (Platon 2010: 513, Platon 2011). Η περίοδος που έπεται,
Ζάκρος VI, αποτελεί το θέμα της συνοπτικής αυτής μελέτης.
Από τα πρώτα χρόνια των ανασκαφών στη Ζάκρο, ο Νικόλαος Πλάτων διέγνωσε μια φάση
επανεγκατάστασης σε κάποια κτήρια στο χαμηλό λόφο που απλώνεται ΝΔ του ανακτόρου (Λόφος Αγίου
Αντωνίου), την οποία τοποθέτησε, με όρους σχετικής χρονολόγησης, στην ώριμη ΥΜ ΙΙΙΑ2 κεραμεική φάση
(Πλάτων 1961: 217, Πλάτων 1962: 151). Η επανεξέταση, στο πλαίσιο του προγράμματος μελέτης των
τελευταίων ετών, της στρωματογραφίας και των κεραμεικών συνόλων αποδεικνύουν ότι η φάση αυτή
εκτείνεται τοπογραφικά και χρονικά περισσότερο από ότι, αρχικά, πιστευόταν. Ακόμη, σύμφωνα με τα νέα
δεδομένα από την κεραμεική, η Μετανακτορική περίοδος στη Ζάκρο είναι δυνατόν να διαιρεθεί σε δύο
υποπεριόδους (Ζάκρος VΙa και Ζάκρος VIb),σε αντιστοιχία και με άλλες σημαντικές θέσεις της ανατολικής
Κρήτης.
περισσότερα
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9. ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Eπιλογή από προσεχείς διαλέξεις και συνέδρια:
Αγγλία, Λονδίνο, 16 Οκτωβρίου 15:30
Senate House, South Block G 22 / 26
Mycenaean Seminar
Joanne Cutler (UCL)
The fabric of Minoanisation: textile production, the transmission of craft knowledge and social dynamics in
the Bronze Age southern Aegean
Χάρτης
Ολλανδία, Groningen 16-17 Οκτωβρίου
University of Groningen
Συνέδριο
Explaining Change in Aegean Prehistory. From the Early Bronze III to the Late Bronze I
Πρόγραμμα
Ελλάδα, Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 17:00
Loring Hall, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Daniel Fallu (Boston University, Wiener Laboratory)
Degradation and the fall of Mycenae: Micromorphology and the Late Bronze Age landscape change in the
northern Argolid, Greece
Πρόσκληση
Ελλάδα, Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 19:00
Penrose Library, Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52
Διάλεξη
Event in memory of the late Director of the BSA (1971-1989) Dr Hector W. Catling (1924-2013)
Robin Barber (Edinburgh University), 'A tribute to Hector Catling' & Katie Demakopoulou (former Director
of the National Archaeological Museum), 'Hector Catling in Laconia: The achievement of the Menelaion
excavation and publication'
Ελλάδα, Καλύβια, 17-20 Οκτωβρίου
Καλύβια Θορικού Αττικής, Αμφιθέατρο "Γεώργιος Νύχας"
Συνέδριο: ΙΕ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
Πρόγραμμα
Περισσότερες πληροφορίες
Ελλάδα, Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 18:00
Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Εκδήλωση για τα 50 χρόνια ανασκαφικής έρευνας στην Κέρο
Περισσότερες πληροφορίες
Ελλάδα, Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 19:00
Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, Διδότου 6
Διάλεξη
Catherine Perlès (Paris Ouest- Nanterre La Défense)
35,000 ans d’occupations préhistoriques à Franchthi (Grèce): nouvelles perspectives au travers de l’étude
des ornement
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Γερμανία, Heidelberg, 18 Οκτωβρίου 10:30
Institute of Classical Archaeology (Heidelberg University)
Round Table
Reconstructing the Prehistoric Cretan Landscape: Perspectives, Problems and Prospects
Περισσότερες πληροφορίες
ΗΠΑ, Νέα Υόρκη, 18 Οκτωβρίου 16:30
Chanin Language Center, B126 Hunter West, Hunter College, Lexington & 68th Street
The Adelaide E. Hahn Memorial Lecture
Evangelos Kyriakidis (University of Kent)
The Peak Sanctuary of Philioremos, The Essence of a Site
Ελλάδα, Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 19:00
Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)
Αιγαιακή Διάλεξη
Μαρία Κοσμά (ΙΑ´ Ε.Π.Κ.Α.)
Πρωτοελλαδικοί τάφοι στα Νέα Στύρα Ευβοίας
Περισσότερες πληροφορίες
Ελλάδα, Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 19:00
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134-136
Διάλεξη
Μαρίζα Μαρθάρη (Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων)
Ο Πρωτοκυκλαδικός ІІ οικισμός του Σκάρκου στην Ίο και η ανάδειξή του στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ
Περισσότερες πληροφορίες
Ελλάδα, Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 18:30
Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (αίθουσα σεμιναρίων, 3ος όροφος), Παρθενώνος 14
Διάλεξη
Salvatore Vitale
The Asklupis Revisited: Chronology and Burial Practices of an Early Bronze Age Cemetery on Northeast Kos
Πρόσκληση
ΗΠΑ, Central IL (Urbana), 24 Οκτωβρίου 19:30
Spurlock Museum Auditorium, University of Illinois at Urbana-Champaign
Διάλεξη
Leslie Preston Day
From Palace to Polis on Crete
Περισσότερες πληροφορίες
Βέλγιο, Louvain-la-Neuve 24-25 Οκτωβρίου
Salle du Sénat académique, Halles Universitaires, Place de l’Université 1
Συνέδριο
How long is a century? Late Minoan IIIB pottery: Relative chronology and regional differences
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόγραμμα
Περιλήψεις
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ΗΠΑ, Νέα Υόρκη, 25 Οκτωβρίου 18:30
The Institute of Fine Arts (One East 78th Street)
The New York Aegean Bronze Age Colloquium
Joost Crouwel
Recent Excavations at Geraki, Laconia
Map
Please R.S.V.P. 212-992-5803 or, IFA.events@NYU.edu
Αγγλία, Norwich, 01-03 Νοεμβρίου
School of Art History and World Art Studies
Συνέδριο
Postgraduate Cypriot Archaeology (POCA 2013)
Περισσότερες πληροφορίες
Αγγλία, Λονδίνο, 02 Νοεμβρίου 09:30
Stevenson Lecture Theatre, British Museum
Ημερίδα
Archaeology behind the battle lines: Macedonia 1915-1919
Πρόγραμμα
Ελλάδα, Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 18:00
Αμφιθέατρο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Τοσίτσα 1
Διάλεξη
Φανουρία Δακορώνια (Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων) & Πέτρος Κουνούκλας (ΙΔ΄ ΕΠΚΑ)
Τεχνολογικές πληροφορίες για την Eποχή του Xαλκού από τον Κύνο
Περισσότερες πληροφορίες
Βέλγιο, Louvain-la-Neuve 07-08 Νοεμβρίου
Université Catholique de Louvain
Συνέδριο
Damaged Goods. Contextualising Intentional Destruction of Objects in the Bronze Age Aegean and Cyprus
Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων
Αγγλία, Λονδίνο, 13 Νοεμβρίου 15:30
Senate House, South Block G 22 / 26
Mycenaean Seminar
Philipp Stockhammer (Heidelberg)
Aegean-type pottery in the Late Bronze and Early Iron Age Southern Levant: a revaluation of functions and
meanings
Χάρτης
ΗΠΑ, Chicago, 14 Νοεμβρίου 08:30 – 16:00
DePaul University College of Law
Συνέδριο
Restitution and Repatriation: The Return of Cultural Objects Symposium
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόγραμμα
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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10. CALL FOR PAPERS
CAA-GR Conference 2014
Ρέθυμνο (Κρήτη), 7-8 Μαρτίου 2014
Προθεσμία υποβολής: 01 Νοεμβρίου 2013
Το πρώτο συνέδριο «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία (CAA-GR)» θα
πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, στο Ρέθυμνο Κρήτης και θα διαρκέσει από την
Παρασκευή 7 μέχρι το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014.
περισσότερα
Chronika volume 4. Call for Submissions
Προθεσμία υποβολής: 01 Δεκεμβρίου 2013
Chronika is an interdisciplinary, open access journal for graduate students studying the art and archaeology
of the Mediterranean world. Chronika, like its parent organization the Institute for European and
Mediterranean Archaeology, encourages interdisciplinary dialogues and innovative approaches to the study
of the past.
περισσότερα

11. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
INSTAP Grants
Προθεσμία υποβολής: 01 Nοεμβρίου 2013
The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) provides many grants on the field of Aegean prehistoric
archaeology every year. The deadline of most of the grants is 1 November each year.
περισσότερα
Harriet and Leon Pomerance Fellowship
Προθεσμία υποβολής: 01 Nοεμβρίου 2013
To support an individual project of a scholarly nature, related to Aegean Bronze Age Archaeology.
Preference will be given to candidates whose project requires travel to the Mediterranean for the purpose
stated above.
περισσότερα
Cotsen Excavation Grant Program
Προθεσμία υποβολής: 01 Νοεμβρίου 2013
The Cotsen Excavation Grant Program provides two grants per year of up to $25,000 each. One grant will
be awarded to a first time project director launching a new project while the second grant will be open to
all professionals working in the field.
περισσότερα
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Director of the Malcom H. Wiener Laboratory of Archaeological Science
Προθεσμία υποβολής: 15 Νοεμβρίου 2013
The American School of Classical Studies at Athens (ASCSA) invites applications for the position of Director
of the Malcolm H. Wiener Laboratory of Archaeological Science (WL).
περισσότερα
CAARI Fellowships 2014-2015
Προθεσμία υποβολής: 15 Δεκεμβρίου 2013
The Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI) in Nicosia, Cyprus offers an active
fellowship program for both pre- and post-doctoral research.
περισσότερα
Wiener Laboratory Fellowships, Research Associateships and Travel Grants
Προθεσμία υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2013
Several fellowships with different deadlines. The deadline of Wiener Laboratory Fellowship is on 15 January
of each year.
περισσότερα
AIA Fellowships, Grants, and Scholarships
Προθεσμία υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2013. Πολλές υποτροφίες καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου
Κατάλογος διαφόρων υποτροφιών με διαφορετικές προθεσμίες υποβολής καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου.
περισσότερα
British School at Athens: Centenary Bursaries
Προθεσμία υποβολής: 14 Ιανουαρίου 2014
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
University of Cincinnati Margo Tytus Visiting Scholars Program
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2014
The University of Cincinnati Classics Department is pleased to announce the Margo Tytus Visiting Scholars
Program. Tytus Fellows, in the fields of philology, history and archaeology will ordinarily be at least 5 years
beyond receipt of the Ph.D.
περισσότερα
The Mediterranean Archaeological Trust
Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2014
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 2014-15, in the preparation for
final publication of material from archaeological excavation or fieldwork …
περισσότερα
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Υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση
Προθεσμία υποβολής: 15 Φεβρουαρίου 2014
Το 1995 το Ίδρυμα θεσμοθέτησε ετήσιο πρόγραμμα ερευνητικών χορηγιών και εκπαιδευτικών
υποτροφιών για έρευνα, σπουδές και καλλιτεχνική δημιουργία στην Ελλάδα.
περισσότερα
The Vronwy Hankey Memorial Fund for Aegean Studies
Προθεσμία υποβολής: 01 Απριλίου 2014
The Vronwy Hankey Memorial Fund for Aegean Studies has been funded by gifts to the School’s Appeal in
memory of Vronwy Hankey and her husband Henry.
περισσότερα
BSA grants
Προθεσμία υποβολής: 30 Ιουνίου 2014
During the whole academic year the BSA offers a series of awards, studentships, and fellowships to support
research of all types and at all stages of your academic career.
περισσότερα
The British Institute at Ankara grants
Προθεσμία υποβολής: 30 Ιουνίου 2014
During the whole year the British Institute at Ankara provides a number of different grants and awards.
περισσότερα
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12. ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συμπόσιο: Πενήντα χρόνια συστηματικῶν
ἐρευνῶν στὴν Κέρο: 1963-2013. 17 Οκτωβρίου,
ώρα 6μμ.

Eκπαιδευτικές Δράσεις στο Νεολιθικό
Οικισμό Αυγής Καστοριάς. ΣεπτέμβριοςΟκτώβριος 2013

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

www.neolithicavgi.gr

Φέτος το καλοκαίρι συμπληρώνονται πενήντα
χρόνια από την έναρξη της συστηματικής
αρχαιολογικής έρευνας στην νήσο Κέρο των
Κυκλάδων.
Η
διαπίστωση
εκτεταμένης
αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητας στο νησί τον
Ιούλιο του 1963 οδήγησε έκτοτε σε μία σειρά
ανασκαφικών και επιφανειακών ερευνών, από τις
οποίες άλλες έχουν ήδη δημοσιευθεί και άλλες
βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης.

Η ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών
Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των
Ανασκαφών Αυγής σε συνεργασία με το Δήμο
Καστοριάς συνεχίζουν τις εκπαιδευτικές δράσεις
με αφορμή την αρχαιολογική έρευνα στο
Νεολιθικό Οικισμό Αυγής. Μέσα από βιωματικές
δραστηριότητες, που απευθύνονται πρωτίστως σε
παιδιά, αλλά και σε ενήλικες, επιδιώκεται η
επικοινωνία της αρχαιολογικής έρευνας με το
ευρύ κοινό, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της
στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμικού και
εκπαιδευτικού τοπίου.

Περισσότερα: http://aegeussociety.org

Περισσότερα: http://neolithicavgi.gr

Mycenaean Series. Programme 2013-14.
University of London, School of Advanced Study.
Institute of Classical Studies
Wednesdays throughout the year at 3.30 pm
unless otherwise stated Senate House South Block
Ground Floor G22 / 26. Convenors: Ellen Adams,
Lisa Bendall, Yannis Galanakis, Olga Krzyszkowska,
Andrew Shapland. Contact: admin.icls@sas.ac.uk
Περισσότερα: http://aegeussociety.org

Οι κρητικές αρχαιότητες στην Κατοχή - Κίνδυνοι,
ζημιές και οριστικές απώλειες
Γιώργος Τζωράκης, Prisma News, 23-09-2013
Στους απολογισμούς των δεινών που επέφεραν οι
ξένοι κατακτητές στη χώρα μας κατά τη διάρκεια
της κατοχής, οι καταστροφές της πολιτιστικής
κληρονομιάς είναι αυτές που έχουν απασχολήσει
σε μικρότερη έκταση έως σήμερα τους ερευνητές.

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στη «ΧΕΡΣΑΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ» στην
Αγγλική γλώσσα
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εαρινό εξάμηνο του 2014
Το
πρόγραμμα
αυτό
προσφέρει
μια
εξαιρετική ευκαιρία σε νέους αρχαιολόγους να
εμβαθύνουν και να διευρύνουν την κατάρτισή
τους, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την
άσκηση τόσο της δημόσιας όσο και της
ερευνητικής πτυχής της αρχαιολογίας.
Πληροφορίες
Περισσότερα: http://www.ucy.ac.cy

Περισσότερα: http://prismanews.gr
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Rulers of Mycenaean Laconia: New Insights
from Excavations at the Palatial Settlement of
Ayios Vasileios near Sparta
Aδαμαντία Βασιλογάμβρου, Chinese Archaeology,
09-09-2013

Innovative Research on Homer’s ‘Iliad’ Wins
Prestigious Digital Humanities Prize
Lorenzo Perez, University of Virginia News, 27-092013

The Homeric epic poems, the Iliad and the Odyssey,
offer an account of the events related to the Trojan
War. At the same time, they are an invaluable source
of information about the topography of Mycenaean
Greece, the Mycenaean polities that flourished
during the Late Bronze Age, as well as about the
peoples' ways of life and customs.

Most readers of Homer’s “Iliad” recall the
“Catalogue of Ships” as its own epic act of
endurance, for reader and poet alike. Nearly 190
place names and 29 Greek contingents, sailing to
Troy for battle, are cited in more than 250 lines,
requiring what U.Va. classics professor Jenny
Strauss Clay considers a “tour-de-force” of
memory from the oral poet.

Περισσότερα: http://kaogu.net.cn

Περισσότερα: http://news.virginia.edu

Οι προγιαγιάδες των Ευρωπαίων πήγαιναν και
με κυνηγούς και με γεωργούς
in.gr, 11-10-2013
Γενετικό υλικό που απομονώθηκε από μια σειρά
σκελετών της Μεσολιθικής και Νεολιθικής εποχής
ανατρέπει την κρατούσα θεωρία, σύμφωνα με την
οποία οι γεωργοί που έφτασαν από την Ανατολή
εκτόπισαν τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες που
κατοικούσαν μέχρι τότε στην κεντρική Ευρώπη. Η
αλήθεια είναι πιο περίπλοκη, και οι δύο
διαφορετικοί τρόποι ζωής μάλλον συνυπήρχαν για
καιρό. Δύο μελέτες που δημοσιεύονται αυτή την
εβδομάδα στο Science προσφέρουν νέα στοιχεία
για την προέλευση των Ευρωπαίων, τα οποία
επιβεβαιώνουν και εμπλουτίζουν τα αρχαιολογικά
ευρήματα για την τεχνολογία της γεωργίας στην
ήπειρο.
Στην πρώτη μελέτη, στην οποία συνεργάστηκαν
πανεπιστήμια της Αυστραλίας και της Γερμανίας
και το National Geographic, εξετάζει 364
σκελετούς από τη Γερμανία, ένα σημαντικό
σταυροδρόμι εκείνη την εποχή. Οι σκελετοί
καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 5000 π.Χ
έως το 1500 π.Χ, τις αρχές της Εποχής του Χαλκού.
Περισσότερα: http://news.in.gr
Διαβάστε την είδηση και στα αγγλικά:
http://washingtonpost.com

3,5 εκατ. ευρώ ζητούσαν για ανεκτίμητης
αξίας νεολιθικό ειδώλιο. Σύλληψη δύο
ατόμων στο Κολωνάκι
Aρχαιολογία & Τέχνες, 10-10-2013
Ένα νεολιθικό στεατοπυγικό ειδώλιο ύψους
περίπου τριάντα εκ. βρέθηκε και κατασχέθηκε την
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 στο Κολωνάκι, από
αστυνομικούς
του
Τμήματος
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής. Το αντικείμενο είχαν στην
κατοχή τους δύο άτομα, ηλικίας 47 και 57 ετών.
Περισσότερα: http://archaiologia.gr

Eleutherna, the heart of Crete
Margarita Pournara, eKathimerini, 20-09-2013
“If you were to imagine Crete as a human being,
Eleutherna would be its heart.” I am standing with
Nicholas Stampolidis, a professor of history and
archaeology at the University of Crete, on a small
hill overlooking the archaeological site of
Eleutherna, some 30 kilometers from Rethymno.
Περισσότερα: http://ekathimerini.com
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Ανασκαφές αυστραλών αρχαιολόγων στη
Ζαγορά Ανδρου
Τα Νέα, 18-09-2013
Ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο Ζαγορά της
Ανδρου, πραγματοποιούν πενήντα αυστραλοί
αρχαιολόγοι με τους συνεργάτες τους από τις 23
Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου. Ο
συγκεκριμένος χώρος ήταν ο πρώτος όπου έκαναν
ανασκαφές αυστραλοί αρχαιολόγοι.
Περισσότερα: http://tanea.gr

Στους 15 σημαντικότερους προορισμούς: Τις
Μυκήνες συστήνει στους αναγνώστες του το
CNN
in.gr, 17-09-2013
Πόσο γνωστές είναι οι «πολύχρυσες» Μυκήνες
εκτός Ελλάδας; Όσοι έχουν ασχοληθεί με τα
σημαντικότερα
μνημεία
της
παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς σίγουρα τις γνωρίζουν.
Κι αν αρκετοί δεν έτυχαν να ακούσουν ποτέ για
έναν από τους λαμπρότερους προϊστορικούς
πολιτισμούς, ο αριθμός τους μάλλον θα λιγοστέψει
μετά το πρόσφατο άρθρο στην ιστοσελίδα του
CNN.
Περισσότερα: http://news.in.gr

Αγία Βαρβάρα-Ασπρόκρεμνος 2013

Διαβάστε τη είδηση στα Αγγλικά:
http://edition.cnn.com

Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών
και Έργων, ανακοινώνει τη λήξη των ανασκαφών
που πραγματοποιήθηκαν από το τέλος Μαρτίου
μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2013 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.
Περισσότερα: http://mcw.gov.cy

The New Swedish Cyprus Expedition 2013:
Excavations at Hala Sultan Tekke
www.fischerarchaeology.se
The excavations (May-June 2013) were directed by
Professor Peter M. Fischer from the University of
Gothenburg, Sweden. The Torsten Söderberg
Foundation, Sweden, kindly supported by Dr.
Tomas Söderberg, sponsored the project. Most
welcome additional resources came from INSTAP
and the Royal Society of Arts and Sciences in
Gothenburg.

Ερήμη - Λαόνιν του Ποράκου 2013
Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών
και Έργων, ανακοινώνει τη λήξη της ανασκαφικής
έρευνας του 2013 στη θέση Ερήμη-Λαόνιν του
Πόρακου που διεξήχθη από την Ιταλική
Αρχαιολογική Αποστολή (Università degli Studi di
Firenze). Οι φετινές έρευνες διήρκησαν από τις 22
Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου 2013.
Ο οικισμός της Εποχής του Χαλκού στη θέση
Ερήμη-Λαόνιν του Πόρακου απλώνεται σε ψηλό
πλάτωμα στις ανατολικές όχθες του ποταμού
Κούρρη στα σύνορα των σύγχρονων οικισμών του
Ύψωνα και της Ερήμης της επαρχίας Λεμεσού. Οι
έρευνες έδειξαν ότι η θέση κατοικήθηκε σε δύο
φάσεις. Η πρώτη και πιο σημαντική χρονολογείται
από τη Μέση Εποχή του Χαλκού μέχρι τις αρχές
της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (ΠΕΧ ΙΙΙ– ΥΕΧ Ι).
Περισσότερα: http://mcw.gov.cy

Περισσότερα: http://fischerarchaeology.se
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Νέες ανασκαφικές έρευνες στη Νεολιθική
Μακεδονία (Μέρος Γ΄): Προμαχών-Topolnica
X. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Η. Τοdorova, Ι. Ασλάνης,
Ι. Vajsov & Μ. Βάλλα, Aρχαιολογία & Τέχνες, 23-092013
Ο οικισμός «Προμαχών-Τοpolnica» βρίσκεται
περίπου 2 χλμ. νότια του βουλγαρικού χωριού
Topolnica, 3,5 χλμ. νοτιοδυτικά από το ελληνικό
συνοριακό χωριό Προμαχών και τέμνεται από τη
γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Τα προγράμματα επιφανειακών αρχαιολογικών
ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη της
δεκαετίας του ’70 στις δύο πλευρές των συνόρων
είχαν αναδείξει την πυκνότητα των νεολιθικών
οικισμών στην κοιλάδα του Στρυμόνα και είχαν
προβάλει την επίκαιρη θέση αυτού του νεολιθικού
οικισμού στην πολιτιστική επικοινωνία του
αιγαιακού νότου με τον βαλκανικό βορρά.
Περισσότερα: http://archaiologia.gr

Νέες ανασκαφικές έρευνες στη Νεολιθική
Μακεδονία (Μέρος Δ΄). Νεολιθικός Οικισμός
Αυγής Καστοριάς: μια αγροτική κοινωνία της
6ης και 5ης χιλιετίας σε μετάβαση
Γεωργία Στρατούλη, Αρχαιολογία & Τέχνες, 07-102013
Το Ανασκαφικό/Ερευνητικό Πρόγραμμα του
Νεολιθικού
Οικισμού
Αυγής
Καστοριάς
(www.neolithicavgi.gr) ολοκλήρωσε ήδη την πρώτη
10ετία (2002-2012) παρουσίας του στο επιστημονικό
γίγνεσθαι της Nεολιθικής Aρχαιολογίας στη
Μακεδονία. Ως ωριμότερο πλέον αυτό το
Πρόγραμμα αναστοχάζεται την πορεία του σε
επίπεδο ανασκαφικής μεθοδολογίας και θεωρητικών
εργαλείων
ανάλυσης
και
ερμηνείας
του
αρχαιολογικού υλικού, αξιοποίησης ειδικών μελετών
στο πεδίο και το εργαστήριο καθώς και της
παραγωγικότερης αλληλεπίδρασης και συνεργασίας
του με την επιστημονική κοινότητα.
Περισσότερα: http://archaiologia.gr

Η Κάρλα έστειλε καράβια στην Τροία.
Εκλεισε η 13ετής ανασκαφική έρευνα στην
αρχαία λίμνη
N. Kοντράρου-Ρασσιά, Ελευθεροτυπία, 05-10-2013
Δεκατρία χρόνια έσκαβαν οι αρχαιολόγοι τριών
Εφορειών Αρχαιοτήτων στην αποξηραμένη λίμνη
Κάρλα, στη Θεσσαλία, πριν αρχίσει να
κατακλύζεται πάλι (το 2009) από νερό,
αποκαλύπτοντας μια σειρά από παραλίμνιους
οικισμούς από την 7η χιλιετία π.Χ. μέχρι τα
ελληνιστικά και βυζαντινά χρόνια.
Οι ανασκαφές, που άρχισαν το 2000,
ολοκληρώθηκαν προ ημερών. Για την τύχη των
ευρημάτων (πέραν των ήδη διατηρημένων και
αναδεδειγμένων κάτω από κάποια στέγαστρα) θα
αποφασίσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Περισσότερα: http://enet.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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