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Περίληψη (στα Αγγλικά) 

 

Although many books focus on the fascinating story of Heinrich Schliemann, little has been 

written on Mycenae before his excavations. This book, therefore, fills this gap. It looks at the 

English-speaking pioneers who visited the citadel at Mycenae before Schliemann, providing 

additional biographic references in the footnotes (and bibliography and associated sources). 

The book’s primary purpose is to bring back to life the thoughts of these pioneers on 

Mycenae. It is also a reflection on dating theories of the site during the nineteenth century. 
 

At that time, the general consensus concerning the beginning of the ‘Greek world’ was the 

classical civilisation of the fifth century BC. This was not the view of many of these travellers. 

The ancients too had a fascination with Mycenae. The Homeric tales of Agamemnon, King of 

Mycenae, led to popular sixth and fifth century BC plays from the likes of Aeschylus, 

Sophocles and Euripides. But what did these ancient writers and later travellers, such as 

Pausanias, actually see? Finally, there is a need to be reminded of some of the ‘pioneer’ 

travellers to Mycenae and their descriptions of the Lion Gate citadel and the ‘Treasury of 

Atreus’, as they are of particular historical interest. Not only that, but some of these 

observations are pure poetry and a delight to read. 
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Περίληψη (στα Αγγλικά) 

 

What is the social role of images and architecture in a pre-modern society? How were they 

used to create adequate environments for specific profane and ritual activities? In which 

ways did they interact with each other? These and other crucial issues on the social 

significance of imagery and built structures in Neopalatial Crete were the subject of a 

workshop which took place on November 16th, 2009 at the University of Heidelberg. 
 

The papers presented in the workshop are collected in the present volume. They provide 

different approaches to this complex topic and are aimed at a better understanding of the 

formation, role, and perception of images and architecture in a very dynamic social 

landscape. The Cretan Neopalatial period saw a rapid increase in the number of palaces and 

'villas', characterized by elaborate designs and idiosyncratic architectural patterns which 

were themselves in turn generated by a pressing desire for a distinctive social and 

performative environment. At the same time, a new form of imagery made its appearance 

in a broad spectrum of objects and spaces which were ‘decorated’ with meaningful motifs 

chosen from a restricted and repetitive pictorial repertoire. This standardized repertoire 

indicates the configuration of a coherent pictorial program which was implemented in 

several social situations. The present volume is intended not only for specialists in Minoan 

culture but also for readers who are interested in the social dimension of images and 

architectural remains and especially in issues relating to their materiality, use and 

perception. 
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Από τον πρόλογο 

 

Η συμμετοχή από το 2006 έως σήμερα στην ανασκαφική έρευνα, που διεξάγει ο 

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Παν/μίου Αθηνών στον μυκηναϊκό 

οικισμό και το νεκροταφείο στη θέση Λαζάρηδες της Αίγινας, υπό τη διεύθυνση της 

καθηγήτριας Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, υπήρξε η αφορμή ενασχόλησης με το 

συγκεκριμένο θέμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας, που είναι σε εξέλιξη, αποκάλυψαν 

και αποκαλύπτουν σημαντικό οικισμό με μακρά ζωή στο ημιορεινό ΝΑ τμήμα του 

νησιού, διαμετρικώς αντίθετα ως προς την Κολώνα, η ακμή του οποίου συμπίπτει με 

την ύφεση της τελευταίας.  

 

Εξαρχής προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με την ένταξη και τον ρόλο της θέσης στο νησί, 

πολύ περισσότερο καθώς στη βιβλιογραφία γίνεται αναφορά για την ύπαρξη ενός 

ακόμη νεκροταφείου στον κοντινό στους Λαζάρηδες οικισμό του Κύλινδρα, αλλά και 

οχυρωμένου οικισμού στην κορυφή του Όρους, της ψηλότερης κορυφής του 

Σαρωνικού. Παράλληλα με την ανασκαφή, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις 

αρχικά στο νότιο τμήμα του νησιού, οι οποίες στη συνέχεια επεκτάθηκαν στο σύνολό 

του, με στόχο την κατάρτιση ενός – κατά το δυνατόν πληρέστερου – χάρτη της 

μυκηναϊκής Αίγινας. Η επιτόπια έρευνα οδήγησε στην ανασύνθεση της 

Υστεροελλαδικής κατοίκησης του νησιού έξω από το διαχρονικό λιμάνι και μεγάλο 

κέντρο της Κολώνας. 
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Από τον πρόλογο 

 

Στους διακηρυγμένους στόχους της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας ΗΩΣ συγκαταλέγονται η 

διευκόλυνση του διαλόγου πάνω σε θέματα που απασχολούν την ελληνική αρχαιολογική 

κοινότητα, η χωρίς προκαταλήψεις συζήτηση παλαιότερων και νέων προσεγγίσεων 

σχετικών με το ρόλο και την προστασία των μνημείων και η σχέση των τελευταίων με το 

κοινωνικό σύνολο. Τα θέματα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης δημόσιας 

εκδήλωσης που οργάνωσε η Ένωση, της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα την 

«Αρχαιολογική Έρευνα και Διαχείριση του Αρχαιολογικού Υλικού», που πραγματοποιήθηκε 

με ιδιαίτερη επιτυχία την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012, στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου 

Αθηναίων. Από το πρωί μέχρις αργά το απόγευμα ένας μεγάλος αριθμός αρχαιολόγων της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, των Πανεπιστημίων, των ελληνικών και ξένων Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων, αλλά και εκπρόσωποι συναφών ειδικοτήτων, όπως οι συντηρητές, 

παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις και μετείχαν με ιδιαίτερη 

μαχητικότητα στη συζήτηση. 

 

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν κάλυψαν ένα ευρύτατο φάσμα προβληματισμών και 

θέσεων που βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης αρχαιολογίας, ιδιαίτερα της 

«μαχόμενης». Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι πολλά από τα αντικείμενα που 

αναπτύχθηκαν και κάποιες από τις προτάσεις που κατατέθηκαν αποτελούσαν για χρόνια 

απαγορευμένη περιοχή, ενώ ακόμη και σήμερα κυριολεκτικά «καίνε». Άλλωστε η 

μακρότατη συζήτηση που ακολούθησε έδειξε ακριβώς ότι είχε φτάσει η ώρα να τεθούν επί 

τάπητος προβλήματα που μέχρι πρόσφατα καλύπτονταν από «αιδήμονα σιγήν». 

ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
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Περίληψη  

 

Στο τρίτομο αυτό έργο ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων Σπάρτης, 

παρουσιάζει τη σημαντικότατη ανασκαφική του έρευνα στην Πελλάνα Λακωνίας, που 

βρίσκεται 25 χλμ. βόρεια της Σπάρτης. Η ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε το 1980 και 

διήρκησε 25 περίπου χρόνια. Κατά την διάρκεια αυτής βρέθηκαν πολλά συγκροτήματα 

κτηρίων που χρονολογούνται από τα Πρωτοελλαδικά χρόνια έως και τους Μεσαιωνικούς 

χρόνους, καθώς και επιβλητικοί θολωτοί τάφοι των μυκηναϊκών χρόνων. Οι θολωτοί τάφοι 

λόγω του εντυπωσιακού τους μεγέθους και των κτερισμάτων έχουν ερμηνευθεί από τον 

ανασκαφέα ως βασιλικοί. Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας η Πελλάνα είναι η Ομηρική 

πόλη Λακεδαίμων, εξ ου και ο τίτλος του τρίτομου έργου του, ενώ διάφορα κτήρια έχουν 

ταυτισθεί ως τα βασιλικά ανάκτορα του Μενελάου και της Ωραίας Ελένης. 

 

Ο πρώτος τόμος δημοσιεύει ως επί το πλείστον τα αποτελέσματα των ανασκαφών στην 

Πελλάνα. Ο δεύτερος τόμος εστιάζει κατά βάση στην παρουσία των Μινύων στη 

Μεσόγειο. Και ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει 29 έγχρωμους πίνακες και 1131 ασπρόμαυρες 

εικόνες. 
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Περίληψη (στα Αγγλικά) 

 

The Mediterranean has been for millennia one of the global cockpits of human endeavor. 

World-class interpretations exist of its Classical and subsequent history, but there has been 

remarkably little holistic exploration of how its societies, culture and economies first came 

into being, despite the fact that almost all the fundamental developments originated well 

before 500 BC. This book is the first full, interpretive synthesis for a generation on the rise of 

the Mediterranean world from its beginning, before the emergence of our own species, up 

to the threshold of Classical times, by which time the “Middle Sea” was already in effect 

made. Thanks to unrivalled depth and breadth of exploration, Mediterranean archaeology is 

one of the world’s richest sources for the reconstruction of ancient societies. This book is 

the first to draw in equal measure on ideas and information from the European, western 

Asian and African flanks, as well as the islands at the Mediterranean’s heart, to achieve a 

truly innovative focus on the varied trajectories and interactions that created this maritime 

world. 
 

The Mediterranean combines unusual conditions in a strictly unique fashion that goes a long 

way towards explaining its precocious development: it is the world’s largest inland sea, 

easily the largest of the five challenging, opportunity-rich “mediterraneoid” environments 

on the planet, and adjacent to the riverine cores of two of the earliest civilizations, in 

Mesopotamia and Egypt. No wonder its societies proved exceptional. Extensively illustrated 

and ranging across disciplines, subject matter and chronology from early humans and the 

origins of farming and metallurgy to the rise of civilizations--Egyptian, Levantine, Hispanic, 

Minoan, Mycenaean, Phoenician, Etruscan, early Greek--the book is a masterpiece of 

archaeological and historical writing. 



 

Περιεχόμενα 
 
Acknowledgments [6] 
 

Topographical map and chronological tables 
[8] 
 

Chapter One: A barbarian history [15] 
 

Chapter Two: Provocative places [54] 
 

Chapter Three: The speciating sea (1.8 
million – 50,000 years ago) [82] 
 

Chapter Four: A cold coming we had of it 
(50,000 years ago – 10,000BC) [109] 
 

Chapter Five: Brave new worlds (10,000 – 
5500BC) [148] 
 

Chapter Six: How it might have been (5500 
– 3500BC) [202] 
 

 
 
 
 

Chapter Seven: The devil and the deep blue 
sea (3500 – 2200BC) [257] 
 

Chapter Eight: Pomp and circumstance 
(2200 – 1300BC) [345] 
 

Chapter Nine: From sea to shining sea (1300 
– 800BC) [445] 
 

Chapter Ten: The end of the beginning (800 
– 500BC) [506] 
 

Chapter Eleven: De profundis [593] 
 

Notes [611] 
 

Bibliography [630] 
 

Sources of illustrations [654] 
 

Index [656] 
 

 



 

 

A Companion to Linear B. Mycenaean Greek 
Texts and their World. Volume 3 
YVES DUHOUX & ANNA MORPURGO DAVIES (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 
 
 
 
 
Πόλη & έτος: Louvain-la-Neuve 2014 
Εκδότης: Peeters 
Σειρά: Bibliothèque des Cahiers de l’Institut de Linguistique de 
Louvain (BCILL) 133 
Περιγραφή: Mαλακό εξώφυλλο, viii & 292 σ. 
ISBN: 978-90-429-2932-6 
Τιμή: € 65 

 

…………………….…. 
AΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: -

 

Περίληψη (στα Αγγλικά) 
 

Linear B is the earliest form of writing used for Greek. The tablets written in this script offer 

crucial information about the Mycenaean Greeks and their time. This Companion aims at 

not only summarizing the results of current research but also trying to explain the problems 

which arise from the study of the texts and the methods which can be used to solve them. It 

is aimed both at the beginner who needs an introduction to this area and to advanced 

scholars (archaeologists, historians, classicists) who require an up-to-date account which 

can serve as a standard reference tool and highlight the remaining problems. 
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Περίληψη (στα Αγγλικά)  

 

Throughout the local Bronze and Iron Age, European and Mediterranean societies appear to 

have been involved in complex systems of exchange networks which invariably affected 

local customs and historical developments. Archaeological evidence suggests social and 

economic phenomena, cultural expressions and technological skills stemmed from 

multifaceted encounters between local traditions and external influences. Examples of 

cultural openness and transcultural hybridisation seem to be more of a norm than an 

exception. 
 

The articles in the volume explore the dynamic relationship between regionally 

contextualised transformations and inter-regional exchange networks. Particular effort has 

been put in approaching the issue in a multi-disciplinary perspective. Continental Europe 

and the Mediterranean may be characterised by specific development and patterns of 

relations, but the authors draw attention to how those worlds were not alien to each other 

and illustrate how common interpretative tools can be successfully applied and a 

comprehensive approach including both zones adopted. 
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Από την εισαγωγή 

 

Ο παρών συλλογικός τόμος, ο πρώτος σε μια σειρά τόμων, που προγραμματίζονται για τα 

επόμενα χρόνια, περιλαμβάνει συμβολές, πέραν αυτών του υπογραφομένου, συνεργατών 

της εκπαιδευτικής-ερευνητικής ανασκαφής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία 

διενεργείται συστηματικά, υπό την αιγίδα και με σταθερή χρηματοδότηση του 

Πανεπιστημίου και με τη συμπαράσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε περιοχές της 

νότιας Σαλαμίνος, από το 1997 (είχε αρχίσει ως ανασκαφική έρευνα από τον 

υπογραφόμενο στο ιστορικό σπήλαιο –Σπήλαιο Ευριπίδη- στα Περιστέρια Σαλαμίνος το 

1994). 
 

Μαζί με άλλες έξι αυτοτελείς ερευνητικές εργασίες (διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες 

ή διδακτορικές διατριβές), οι οποίες έχουν ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί από Ελληνικά ή 

Βρετανικά Πανεπιστημιακά τμήματα και ένα Ιταλικό Πανεπιστήμιο, το ανά χείρας έργο 

αποτελεί μέρος του συνόλου των επιστημονικών δημοσιεύσεων, που αφορούν στα 

αποτελέσματα της εξελισσόμενης Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Σαλαμίνος. 
 

Τα δύο κύρια πεδία των ανασκαφικών και άλλων ερευνών μας, στα Περιστέρια και στα 

Κανάκια, στη νότια και νοτιοδυτική ακτή της νήσου, είναι πλέον κηρυγμένοι αρχαιολογικοί 

χώροι, μαζί με άλλους τρεις στην ευρύτερη περιοχή, από το Υπουργείο Πολιτισμού, και 

μεταμορφώνονται, χρόνο με το χρόνο, σε αρχαιολογικά πάρκα, χάρις και στη συνδρομή 

του Ομίλου Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος «Ακάμας», που ιδρύθηκε το 2006. Τα 

σημαντικότερα κινητά ευρήματα από τις δύο αυτές περιοχές, συνοδευόμενα από εποπτικό 

υλικό, εκτίθενται, με πλήρη τεκμηρίωση, σε δύο χωριστές προθήκες στο νέο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Σαλαμίνος, από τον Ιούλιο του 2010. Η απήχηση της Πανεπιστημιακής 

Ανασκαφής Σαλαμίνος, σε τοπικό, Ελληνικό και διεθνές επίπεδο έχει, εδώ και πολύ καιρό, 

καταγραφεί. 
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µαρτυρίες και ιστορικές προεκτάσεις [327-

343] 
 

Χρήστος Σταυράκος, Σφραγιστικά ευρήµατα 

από το Περανήσι (Σαλαμίνα) [345-358] 
 

Παναγιώτης Βελτανισιάν, “Το νησήδιο 

ρηµωνήση οπου τω λένε τάλατο”. Η τύχη 

της νησίδας Αταλάντης στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας [359-365] 
 

Τρίτο Μέρος: Κλασική Σαλαµίνα 

(Αµπελάκι) 
 

Γιάννης Χαιρετάκης, Μελανόµορφος χους 

από την Κλασική Σαλαµίνα [369-395] 

  

https://www.academia.edu/6206208/%CE%94%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1_2012_%CE%A5%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%93._%CE%9B%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC._%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CF%82_%CE%99_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_A%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D.
https://www.academia.edu/6206208/%CE%94%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1_2012_%CE%A5%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%93._%CE%9B%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC._%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CF%82_%CE%99_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_A%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D.
https://www.academia.edu/6206208/%CE%94%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1_2012_%CE%A5%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%93._%CE%9B%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC._%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CF%82_%CE%99_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_A%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D.
https://www.academia.edu/6206208/%CE%94%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1_2012_%CE%A5%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%93._%CE%9B%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC._%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CF%82_%CE%99_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_A%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D.
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The archaeobotany of Neolithic and Bronze Age Crete: Prospects and synthesis 
Alexandra Livarda & Georgia Kotzamani 

Annual of the British School at Athens 108 (2013): 1-29 

 

Περίληψη  

Tο άρθρο αυτό εξετάζει τη δυναμική της αρχαιοβοτανικής έρευνας στη διερεύνηση 

ζητημάτων σχετικών με τη συμβολή των αγροτικών πρακτικών και της διαχείρισης και 

διακίνησης των φυτικών πόρων στη διαμόρφωση των κοινωνικών δομών της Κρήτης κατά 

τη Νεολιθική και την Εποχή Χαλκού, μέσα από τη σύνθεση, για πρώτη φορά, όλων των 

διαθέσιμων έως σήμερα αρχαιοβοτανικών δεδομένων. Στο πληροφοριακό αυτό σύνολο 

προστίθενται νέες σχετικές μαρτυρίες από έξι ακόμη αρχαιολογικές θέσεις (Κεφάλα Πετρά, 

Πρινιάτικος Πύργος, Αγία Φωτιά, Μικρό Ανάκτορο Κνωσού-Βόρεια, Σίσσι και Ζώμινθος). 

Μέσα από μια νέα, ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση, που χρησιμοποιεί τρεις 

ενότητες ανάλυσης, επιχειρείται η σε βάθος μελέτη του περιεχομένου και της ποιότητας 

των αρχαιοβοτανικών δεδομένων. Ένα σύνολο από 80 εγγραφές, συγκεντρωμένες σε μια 

κοινή βάση δεδομένων, εξετάζεται ως προς τη μεθοδολογία δειγματοληψίας, συλλογής και 

επεξεργασίας των αρχαιοβοτανικών δεδομένων. Παράλληλα, επιχειρείται η αποτίμηση της 

αξιοπιστίας του συνόλου των διαθέσιμων αρχαιοβοτανικών πληροφοριών, 

υπογραμμίζονται πιθανές ερευνητικές αδυναμίες και προτείνονται μεθοδολογικές δίοδοι 

για την ποιοτική τους βελτίωση. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των σχετικών 

δεδομένων με βάση τη χρονική και χωρική τους κατανομή στο νησί λαμβάνοντας υπόψιν 

την αρχαιολογική τους συνάφεια. Μέσα από αυτήν την αναλυτική προσέγγιση προκύπτει 

μία σύνθεση ολόκληρου του φάσματος των φυτικών πόρων (δημητριακά, όσπρια, φρούτα, 

καρποί, αρωματικά φυτά και στοιχεία της άγριας χλωρίδας), διερευνάται η διαθεσιμότητα 

και οι πιθανές χρήσεις τους και αναγνωρίζονται τα κενά και η ερμηνευτική δυναμική των 

αρχαιοβοτανικών δεδομένων. Με βάση αυτά επιχειρείται, τέλος, η συγκρότηση ενός 

ερευνητικού πλαισίου και προτείνονται μελλοντικές προτεραιότητες και προσεγγίσεις της 

έρευνας, που τοποθετούν την αρχαιοβοτανική στον πυρήνα του σύγχρονου αρχαιολογικού 

διαλόγου που πραγματεύεται τις έννοιες των κοινωνικών μοντέλων, πρακτικών και 

νοημάτων αναφορικά με την προϊστορική Κρήτη. 

 
A re-examination of early wheel potting in Crete 
Caroline Jeffra 

Annual of the British School at Athens 108 (2013): 31-49 

 

Περίληψη  

Ο τρόπος με τον οποίο οι Μινωίτες κεραμείς χρησιμοποίησαν αρχικά τον κεραμικό τροχό 

έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης. Ένας σημαντικός αριθμός μελετών αντιμετωπίζει κριτικά 

τη μετάβαση από τη χειροποίητη κεραμική στην τεχνική του τροχού σε έναν αριθμό 

συνόλων, θεωρώντας ότι τα δεδομένα της κεραμικής δεν υποστηρίζουν την ιδέα της 



 

τεχνολογικής μετάβασης αυτής της φύσης. Αν και ένας μικρός αριθμός δημοσιεύσεων έχει 

αντιμετωπίσει το θέμα αυτό σε σχέση με τη Μινωική Κρήτη, υπό το φως δεδομένων από 

σύγχρονες περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή, είναι πλέον 

απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τύποι των τεχνικών και μεθόδων που 

χρησιμοποιούνταν, όταν οι κεραμείς πρωτοχρησιμοποίησαν αυτό το εργαλείο. Για τον 

προσδιορισμό των τύπων των αρχικών τεχνικών διαμόρφωσης που χρησιμοποιούσαν οι 

κεραμείς κατά τις περιόδους μεταξύ της Μεσομινωικής ΙΒ (όταν ο κεραμικός τροχός άρχισε 

να χρησιμοποιείται κανονικά) και της Yστερομινωικής IA (μέχρι την οποία αγγεία όλων των 

μεγεθών σχηματίζονταν κανονικά με κάποιου είδους περιστροφή) δημιουργήθηκε ένα 

πειραματικό σύνολο. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε συσχετίζοντας τα μακροσκοπικά 

χαρακτηριστικά που δημιουργούνταν με συγκεκριμένες μεθόδους και συγκρίνοντάς τα με 

υλικό από την Κνωσό, το Παλαίκαστρο και το Μύρτο-Πύργο. Τα αποτελέσματα της 

σύγκρισης θέτουν υπό αμφισβήτηση την κυρίαρχη άποψη ότι οι κεραμείς είχαν ήδη 

αναπτύξει δεξιότητες χρήσης του τροχού κατά τις πρώιμες αυτές περιόδους. Αντίθετα, 

διαμορφώνεται μια πιο σύνθετη εικόνα που αποκαλύπτει μια διαδικασία σταδιακής 

απόκτησης ενός συνδυασμού τεχνικών (τροχού και κουλούρας). Το μοτίβο υιοθέτησης της 

τεχνικής φανερώνει ένα επίπεδο συνοχής σε όλη την κοινότητα των κεραμέων της 

Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης, ανεξάρτητα της γεωγραφικής απόστασης ανάμεσα στις 

τρεις θέσεις της μελέτης. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Knossian gifts? Two Late Minoan IIIA1 cups from Tel Beth-Shebesh, Israel 
Shlomo Bunimovitz, Zvi Lederman & Eleni Hatzaki  

Annual of the British School at Athens 108 (2013): 51-66 

 

Περίληψη 

Δυο Yστερομινωικά ΙΙΙΑ1 κύπελλα ανακαλύφθηκαν πρόσφατα κατα την διάρκεια των 

ανασκαφών στην θέση Tel Beth-Shemesh στο Ισραήλ. Αποτελούσαν μέρος ενός 

μεγαλύτερου κεραμικού συνόλου της τοπικής Ύστερης Εποχής του Χαλκού ΙΙΑ (πρώτο μισό 

του 14ου αιώνα π.Χ.) που απαρτιζόταν από σκεύη πόσεως και κατανάλωσης τροφής. Το 

σύνολο βρέθηκε «σφραγισμένο» κάτω από ένα στρώμα καταστροφής σε ένα από τα 

δωμάτια μεγάλου κτιριακού συγκροτήματος, πιθανότατα «Ανακτόρου». Μαζί με τα 

κύπελλα ανασκάφηκε και ένας αναμνηστικός σκαραβαίος που φέρει το όνομα του 

Amenhotep του III, ο οποίος, καθώς συνδέεται με το πρώτο ιωβηλαίο (εορτασμός του Sed) 

επ’ ευκαιρία του τριακοστού έτους της ηγεμονίας του, μας προσφέρει περαιτέρω στοιχεία 

χρονολόγησης του συνόλου. Το συγκεκριμένο άρθρο εξετάζει τα δυο Yστερομινωικά ΙΙΙΑ1 

κύπελλα από την θέση Beth-Shemesh εντός των Αιγαιακών τους συμφραζομένων και 

παράλληλα δίνει έμφαση στο γεγονός οτι παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με 

αντίστοιχα κύπελλα, που παρατίθενται και επαναδημοσιεύονται εδώ, από το ανάκτορο της 

Κνωσού. 

 

Τα κύπελλα από την θέση Tel Beth-Shemesh αποτελούν, μετά από τον Τάφο 4 στο 

Σελλόπουλο, την δεύτερη περίπτωση όπου Yστερομινωική ΙΙΙΑ1 κεραμική ανασκάπτεται 

https://www.academia.edu/4189678/A_Re-Examination_of_Early_Wheel_Potting_in_Crete


 

μαζί με σκαραβαίο του Amenhotep του III. Η δεύτερη αυτή περίπτωση ενισχύει την 

πιθανότητα η Yστερομινωική ΙΙΙΑ1 περίοδος να συμπίπτει χρονολογικά με την βασιλεία του 

συγκεκριμένου Φαραώ. Το άρθρο συζητά επίσης την «βιογραφία» των δυο Μινωικών 

κυπέλλων ως κοινωνικά ενεργών φορέων μέσα στο δαιδαλώδες δίκτυο ανταλλαγής 

«ανακτορικών» δώρων στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Ενώ 

είναι πιθανόν τα δυο κύπελλα να έφτασαν στην θέση Tel Beth-Shemesh απευθείας από 

την Κνωσό, δεν αποκλείεται η εκδοχή να κατέληξαν εκεί ως δώρο προερχόμενο από την 

Αιγυπτιακή αυλή. Τα δυο σπάνια Υστερομινωικά ΙΙΙΑ1 κνωσιακά κύπελλα θα μπορούσαν 

να έχουν φτάσει στην Αίγυπτο κατα την περίσταση της πολυσυζητημένης «διπλωματικής 

αποστολής» του Amenhotep του III στο Αιγαίο – συμπεριλαμβανομένης της Κνωσού – και 

έπειτα να στάλθηκαν ως βασιλικά δώρα στον ηγεμόνα της Tel Beth-Shemesh. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Beth-Shemesh and Sellopoulo: Two commemorative scarabs of Amenhotep III 
and their contribution to aegean chronology 
Baruch Brandl, Shlomo Bunimovitz & Zvi Lederman 

Annual of the British School at Athens 108 (2013): 67-95 

 

Περίληψη 

Ένας μεσαίου μεγέθους σκαραβαίος της εποχής της βασιλείας του Αμένωφι Γ΄, που 

ανακαλύφθηκε πρόσφατα στις ανασκαφές στη θέση Tel Beth-Shemesh, στο Ισραήλ, μαζί 

με δύο διακοσμημένα κύπελλα Υστερομινωικής ΙΙΙΑ1 περιόδου, προσφέρει τη δυνατότητα 

αναθεώρησης του χρονολογικού συγχρονισμού μεταξύ της Υστερομινωικής ΙΙΙΑ1 περιόδου 

και της εποχής της βασιλείας του Αμένωφι Γ΄. Ο σκαραβαίος έχει αναγνωριστεί ως 

αναμνηστικός, που κατασκευάστηκε με αφορμή την επέτειο για τα τριάντα χρόνια 

βασιλείας του Αμένωφι Γ΄. Υπό το φως αυτής της ερμηνείας παρουσιάζεται μια 

επανεξέταση του γνωστού και διαφιλονικούμενου σκαραβαίου της εποχής της βασιλείας 

του Αμένωφι Γ΄ από τον Τάφο 4 στο Σελλόπουλο. Η πρόταση που γίνεται εδώ είναι να 

ερμηνευτεί και αυτός ο σκαραβαίος ως αναμνηστικός καθώς περιλαμβάνει, εκτός από το 

όνομα θρόνου του Φαραώ, ένα επίθετο που σχετίζεται επίσης με την πρώτη επέτειο 

βασιλείας του Αμένωφι Γ΄. 

 

Και οι δύο σκαραβαίοι, τόσο από το Beth-Shemesh όσο και από το Σελλόπουλο, φαίνεται 

να έχουν κατασκευαστεί ανάμεσα στα έτη 28/25 και 34 της βασιλείας του Αμένωφι Γ΄– 

πιθανόν γύρω στο έτος βασιλείας 28 – και κατά πάσα πιθανότητα έφτασαν στον 

προορισμό τους την εποχή εκείνη. Περαιτέρω ανάλυση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το 

ταξίδι της φαραωνικής πρεσβείας στο Αιγαίο, που ενδεχομένως ήταν η πηγή για τη «Λίστα 

του Αιγαίου» από το Kom el-Hetan, πραγματοποιήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 

28 της βασιλείας του Αμένωφι Γ΄. 

 

Τα δύο διαφορετικά ανασκαφικά συμφραζόμενα, τόσο από πολιτισμική όσο και από 

γεωγραφική άποψη, στα οποία βρέθηκαν οι σκαραβαίοι από το Beth-Shemesh και το 

Σελλόπουλο – ένα στρώμα καταστροφής στη Χαναάν και ένας τάφος στην Κρήτη – 

https://www.academia.edu/5642183/Knossian_Gifts_Two_LM_IIIA1_cups_from_Tel_Beth-Shemesh_Israel


 

διηγούνται την ίδια ιστορία: η  Υστερομινωική ΙΙΙΑ1 ήταν στο προσκήνιο τουλάχιστον μέχρι 

την τελευταία δεκαετία της βασιλείας του Αμένωφι Γ΄, στα μέσα του δέκατου τέταρτου 

αιώνα π.Χ. Το συμπέρασμα αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πολιτική και πολιτιστική 

ιστορία της Κνωσού και μπορεί να θέσει την αλληλουχία των γεγονότων της Τελικής 

Ανακτορικής περιόδου σε ένα πιο σταθερό χρονολογικό πλαίσιο. 

 
The date of the tomb of Clytemnestra 
David J. Mason 

The Annual of the British School at Athens 108 (2013): 97-119 

 

Περίληψη  

Η χρονολογία κατασκευής του τάφου της Κλυταιμνήστρας στις Μυκήνες είναι 

αμφισβητούμενη, με τις απόψεις να διίστανται σχετικά με το κατά πόσο ο τάφος κτίστηκε 

στα τέλη της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΑ ή στο τέλος της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ. Το άρθρο 

προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό μέσα από μία συνολική επανεξέταση των 

χρονολογικών δεδομένων. Τονίζει πως τα πιο σημαντικά στοιχεία για την χρονολόγηση του 

τάφου έρχονται απο τις ανασκαφές του 1952 και 1953 εκατέρωθεν του Great Poros Wall, 

του αναλημματικού τοίχου που στήριζε την ανατολική πλευρά του χωμάτινου τύμβου της 

θόλου. Αρκετές από τις τομές της ανασκαφής αυτής παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο 

διεξοδικά, ειδικά οι V και Μ, αμφότερες στον χωμάτινο τύμβο πίσω από τον αναλημματικό 

τοίχο, καθώς και οι τομές L, P, III και IV, ακριβώς μπροστά από τον αναλημματικό τοίχο. Οι 

πληροφορίες σχετικά με την ανασκαφή και τα ευρήματα των συγκεκριμένων τομών δεν 

προέρχονται μόνο από τις δημοσιευμένες αναφορές, αλλά και από τα πρωτότυπα 

ημερολόγια ανασκαφής. Η κεραμεική από αυτές τις τομές χρησιμοποιείται στο παρόν 

άρθρο για την χρονολόγηση του τάφου. Αυτό που προκύπτει είναι πως ο τάφος της 

Κλυταιμνήστρας κατασκευάστηκε στις αρχές της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ. 

 
Waterways and the political geography of South-East Cyprus in the second 
millennium B.C. 
Michael Brown 

The Annual of the British School at Athens 108 (2013): 121-136 

 

Περίληψη  

Η παρούσα μελέτη αναλύει τη συμβολή των μετακινήσεων μέσω ποταμών στη 

διαμόρφωση του οικιστικού περιβάλλοντος στην Νοτιοανατολική Κύπρο κατά τη διάρκεια 

της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πιθανή χρήση του ποταμού 

Γιαλιά, σε συνάφεια και με χερσαίες μεταφορές, για τη διακίνηση μεγάλων προσοτήτων 

εμπορευμάτων από το εσωτερικό του νησιού προς την ακτή. Η έρευνα αυτή λαμβάνει 

υπόψην τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά της Αλασίας, όπως αυτά είναι γνωστά από την 

αλληλογραφία των βασιλικών αυλών της Ανατολικής Μεσογείου, σε σχέση με τις 

παρακείμενες παράχθιες περιοχές. Στην Ανατολική Κύπρο, διαπιστώνεται μία κυρίαρχη 

τάση συνέχειας οικιστικών και κοινωνικών εξελίξεων καθόλη τη διάρκεια της υπό εξέτασης 

περιόδου. 



 

Χρήσεις της σμύριδας στο Προϊστορικό Αιγαίο 
Αθηνά Μπολέτη 

στο Ι. Προμπονάς & Ε.Σ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά του Δ’ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: 

«Η Νάξος δια μέσου των αιώνων», Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008, Αθήνα 2013, 55-70 

 

Από την εισαγωγή 

Η σμύριδα ή αλλιώς σμυρίγλι και η εκμετάλλευση της αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της 

ιστορίας του νησιού της Νάξου. Τα ίχνη από την συστηματική κι εντατική εκμετάλλευση 

των δύο τελευταίων αιώνων είναι εμφανή σήμερα στο βορειοανατολικό κυρίως τμήμα του 

νησιού. Σμυριδωρυχεία εγκαταλελειμμένα ή εν ενεργεία και απόπειρες, ο εναέριος με τους 

σταθμούς του και οι εγκαταστάσεις της διοίκησης των σμυριδωρυχείων έχουν σημαδέψει 

κυρίως τον ορεινό όγκο της Αμόμαξης, τα γύρω σμυριδοχώρια, καθώς και τον Λυώνα και 

τη Μουτσούνα, τα επίνεια της Κορώνου και της Απειράνθου αντίστοιχα. 

 

Η σμύριδα σήμερα είναι γνωστή ως κατεξοχήν λειαντική και στιλβωτική ύλη. Ύστερα από 

επεξεργασία, χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία για την κατασκευή διαφόρων 

τεχνητών λειαντικών, όπως τα σμυριδόχαρτα και τα σμυριδόπανα, οι λειαντικές πάστες, οι 

σμυριδοτροχοί και οι σμυριδακόνες για την κατεργασία μετάλλων, σκληρών λίθων, 

γυαλιού και άλλων υλικών. Επίσης, βρίσκει εφαρμογή σε έργα πολιτικού μηχανικού, όπως 

σε αντιολισθητικούς ασφαλτοτάπητες, βιομηχανικά δάπεδα, πεζοδρόμια κα. 

 
Παιδικές ταφές στη Νάξο των Γεωμετρικών χρόνων 
Φωτεινή Ζαφειροπούλου 

στο Ι. Προμπονάς & Ε.Σ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά του Δ’ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: 

«Η Νάξος δια μέσου των αιώνων», Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008, Αθήνα 2013, 71-76 

 

Από την εισαγωγή  

Η Νάξος στις αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ. κατοικήθηκε από Ίωνες και σεβόμενη το 

μυκηναϊκό της παρελθόν, όπως μαρτυρούν τα ανασκαφικά στοιχεία που ήλθαν στο φως 

στην περιοχή της σημερινής μητρόπολης στη Χώρα, αναπτύχθηκε σε ένα σπουδαίο 

πολιτικοπολιτιστικό κέντρο στον χώρο του κεντρικού Αιγαίου. Οι ανασκαφές που έγιναν 

στον 20ό αιώνα έδειξαν ότι σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας η Νάξος δεν έπαψε να 

αποτελεί κύριο παράγοντα σε κάθε είδους δραστηριότητες, όχι μόνο στον κοντινό της 

περίγυρο αλλά επίσης σε μακρινές περιοχές, όπως συμπεραίνεται και από το γεγονός της 

ίδρυσης από την πανίσχυρη τότε Εύβοια, γύρω στο 735 π.Χ. στην Σικελία, μιας πόλης σε 

ιδιαίτερα "στρατηγική" θέση, στην οποία όμως δόθηκε το όνομα Νάξος, πιθανότατα για 

λόγους προβολής μιας ισχυρής συμμάχου στον χώρο του κεντρικού Αιγαίου, που εκτός των 

άλλων είχε υπό τον άμεσο έλεγχο της το διάσημο και πάνσεπτο πανιώνιο ιερό του 

Απόλλωνα στη Δήλο, τόπο συνάθροισης όχι μόνο θρησκευτικού χαρακτήρα αλλά και 

πολιτικοοικονομικού, όπως εξελίχθηκε στη συνέχεια, ως την ύστερη αρχαιότητα. 

 
 
 



 

Συμβολή στη γνώση των αρχαίων ναξιακών ταφικών εθίμων: το ταφικό 
σύνολο 11 από τη νεκρόπολη του Τσικαλαριού 
Ξένια Χαραλαμπίδου 

στο Ι. Προμπονάς & Ε.Σ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά του Δ’ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: 

«Η Νάξος δια μέσου των αιώνων», Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008, Αθήνα 2013, 77-98 

 

Από την εισαγωγή 

Στο νεκροταφείο του Τσικαλαριού, στην ενδοχώρα της Νάξου, απαντώνται μοναδικές προς 

το παρόν και για τα δεδομένα του νησιού ταφικές κυκλικές και ελλειψοειδείς κατασκευές, 

γνωστές στη βιβλιογραφία ως τύμβοι ή περίβολοι, που στην πλειονότητά τους περιείχαν 

πλούσια κτερισμένες καύσεις. Το αρχαίο νεκροταφείο, που ανασκάφηκε στη δεκαετία του 

1960 από τη Δρ. Φωτεινή Ζαφειροπούλου (Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων σήμερα) και τον 

Καθηγητή Χρήστο Ντούμα, εντοπίζεται στη θέση Αλωνάκια κοντά στο σημερινό χωριό 

Τσικαλαριό, στην περιοχή Τραγαία της κεντρικής Νάξου. Από το νεκροταφείο είναι επίσης 

γνωστοί και άλλοι τύποι τάφων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο όσον 

αφορά στις ταφικές πρακτικές που διαπιστώθηκαν όσο και στα ευρήματα που περιείχαν - 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα συνιστά ο κιβωτιόσχημος τάφος που εντοπίστηκε στη μία 

πλευρά ορθογώνιας κατασκευής (αρ. 11) με τα ευρήματα που βρέθηκαν στο εσωτερικό 

του αλλά και κοντά σ' αυτόν. Στο πλαίσιο μίας προκαταρκτικής παρουσίασης, το ταφικό 

αυτό σύνολο θα αποτελέσει το θέμα του παρόντος άρθρου εξαιτίας της ποικιλίας των 

ευρημάτων που περιλαμβάνει και των συμβολισμών που ορισμένα εξ αυτών 

υποκρύπτουν. Ενόψει της σημασίας του συνόλου αυτού ευελπιστώ πως το παρόν άρθρο 

θα αναγνωστεί με ενδιαφέρον όχι μόνο από ειδικούς μελετητές αλλά και από όσους 

αγαπούν τη Νάξο και την ενδοχώρα της. Τα ευρήματα του συνόλου θα παρουσιαστούν 

διεξοδικότερα σε προσεχές τεύχος του Annual of the British School at Athens. 

 
Λατρεία των ερπετών στη μυκηναϊκή Ελλάδα και ναξιακά παράλληλα 
Γεώργιος-Παναγιώτης Γεωργακόπουλος 

στο Ι. Προμπονάς & Ε.Σ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά του Δ’ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: 

«Η Νάξος δια μέσου των αιώνων», Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008, Αθήνα 2013, 145-153 

 

Από την εισαγωγή  

Στο φάσμα των μορφών ζωής τα ερπετά κατέχουν τη δική τους θέση. Τα χαρακτηριστικά 

τους, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία της εξέλιξης, τα κάνουν να υπολείπονται αρκετά 

σε φυσικά όπλα από άλλα χερσαία ζώα. Αυτό σημαίνει μικρή δυνατότητα αντίστασης σε 

εχθρούς, αλλά η ανάγκη της επιβίωσης είχε σαν αποτέλεσμα άλλα χαρίσματα και δυνάμεις 

ως αντιστάθμισμα, όπως είναι οι διανοητικές, στοιχείο κοινό με τον άνθρωπο. Στην 

παράλληλη πορεία μάλιστα και στον αγώνα για αντοχή απέναντι στις δοκιμασίες της 

φύσης τα ερπετά θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως πρότυπο. Οι ευκαιρίες συνάντησης 

των δύο ειδών πάντα ήταν πολλές. Είτε τυχαία στην εξοχή, είτε στον τόπο κατοικίας των 

ανθρώπων, όπου το ενδιαφέρον των ερπετών προκαλούσαν κάποια προϊόντα ή άλλα ζώα 

που είχαν προηγουμένως πλησιάσει. Πάντα όμως τα ερπετά φροντίζουν να 



 

προστατεύονται και να κρύβονται από πιθανούς κινδύνους. Ήταν ίσως και αυτός ένας 

λόγος που έδωσε αφορμή για ειδική αντιμετώπισή τους από την ανθρώπινη σκέψη. 

 

Αψευδής μάρτυρας της σύνδεσης ανθρώπου και ερπετών είναι η συχνή παρουσία του 

φιδιού σε λαϊκές παραδόσεις. Καθώς δε ο νους σέβεται στην αρχική του εκτίμηση ό,τι 

φοβάται, η εντύπωση που προκαλεί το φίδι είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει ιδιαίτερη 

θέση στη θρησκεία. Στο χώρο του Αιγαίου σχετικές μαρτυρίες προσφέρει η αρχαιολογική 

έρευνα ήδη για τους πολύ πρώιμους χρόνους. Γνωρίζουμε έτσι ότι στη μινωική Κρήτη το 

φίδι χρησιμοποιήθηκε ως θρησκευτικό σύμβολο από την προανακτορική εποχή. Εντύπωση 

ωστόσο προκαλούν οι σημαντικές ενδείξεις που παρέχουν τα μυκηναϊκά κείμενα για 

λατρεία των ερπετών. 

 
Aspekte der Zeichenhaftigkeit herrschaftlicher Archetektur – Betrachtungen 
anhand mykenischer und römisch-kaiserzeitlicher Kontexte 
Heinz Beste, Ulrich Thaler & Ulrike Wulf-Rheidt 

in R. Haensch & U. Wulf-Rheidt (eds), Dialoge über politische Räume in vormodernen Kulturen. 

Perspektiven und Ergebnisse der Arbeit des Forschungscluster 3 und Beiträge seiner 

Abschlusstagung vom 20.-22. Juni 2012 in München, [Menschen, Kulturen, Traditionen, 

Studien aus den Forschungsclustern des Deutschen Archäologischen Instituts, Band 13], 

Rahden/Westf, 2013, 79-108 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά) 

This article considers the question of whether, and if so, in which ways, architecture is 

semiotically employed in legitimizing, staging and visualizing forms of authority and 

rulership as well as political systems. First of all, terms designating buildings are briefly 

considered as linguistic signs with references to the Neronian domus aurea and the Flavian 

as well as Antonine palatial buildings on the Palatine. Based thereupon, discussion then 

turns to aspects of the semiotics of specific construction members, of facades and of 

architectural >framing< as part of the staging of rulers with regard to both Mycenaean and 

the aforementioned Roman palatial complexes. Finally, it addresses images of architecture 

as a reflex of the semiotic qualities of palatial buildings. By switching back and forth 

between the two different cultural contexts, an attempt is made to trace common and/or 

general characteristics, while both the semiotics of palatial facades in Rome and the image-

like staging of Mycenaean rulers provide the subject for more extensive explorations of 

specific contexts. It can be demonstrated that, in both cultures, architectural elements were 

employed in the creation of carefully staged images of the ruler. At the same time, 

interesting differences come to light, especially with regard to the group of recipients and to 

scale; these can indicate specific cultural phenomena. 

 
 
 

 



 

Intramural infant burials in the Aegean Bronze Age. Reflections on symbolism 
and eschatology with particular reference to Crete 
Photeini J.P. McGeorge 

in H. Olivier (ed.), 2013. Le mort dans la ville. Pratiques, contextes et impacts des inhumations 

intra-muros en Anatolie, du début du Bronze à l’époque romaine, Istanbul 14-15 

Novembre 2011, Beyoglu/Istanbul, 1-19 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

This paper reviews the cultural practice of intramural burials for infants in Greece, making 

reference to parallel practices in Anatolia, the Levant and Egypt. This age-old and 

widespread custom began with the earliest settled communities in the Near East and 

continued through the Chalcolithic and Bronze Age. Intramural burials in pits, cists and pots 

are known in Greece throughout the Bronze Age, whereas despite being relatively common 

on the mainland the practice barely impacted Crete until LMIA, the peak of Minoan trade 

exchanges with the Levant. In LM IA intramural pithos burials of infants occur, sporadically, 

at sites in East Crete and later in South Central Crete, while pit burials and a cist burial are 

known from LM IA at Knossos continuing until LM III. Intramural burial was practiced for 

many millennia in different cultural and geographical settings, which may or may not 

suggest an underlying koine of belief, because given the complexity of human nature and 

the infinite variety of expression of human culture and beliefs there need not necessarily be 

a single explanation for this phenomenon at all times and in all places. In Crete, however, 

the context of some pithos burials seems to convey a funerary symbolism, which articulates 

the Minoans’ religious belief in rebirth and hope for an afterlife. 

 
Emplacement et organisation de l’espace funéraire en Anatolie occidentale au 
Bronze Ancien (IIIe millénaire) 
Bérengère Perello 

in H. Olivier (ed.), 2013. Le mort dans la ville. Pratiques, contextes et impacts des inhumations 

intra-muros en Anatolie, du début du Bronze à l’époque romaine, Istanbul 14-15 

Novembre 2011, Beyoglu/Istanbul, 29-42 

 

Περίληψη (στα Γαλλικά) 

En Anatolie occidentale, le Bronze Ancien est caractérisé par l’apparition de nécropoles 

extra-muros, notamment à Demirci-Sanket, Karatas-Elmali, Kusura et Yortan. Ainsi, les 

quelques exemples référencés d'inhumation intra-muros sous le sol des habitations font 

figure d'exceptions (Beycesultan, Ovabayindir, Troie). Nous verrons que, au-delà de la 

distinction topographique, l’émergence des nécropoles extra-muros inaugure un 

changement majeur dans les relations entre le monde des vivants et le monde des morts et 

nous renseigne sur la structure et le fonctionnement de ces sociétés protohistoriques. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
 
 

https://www.academia.edu/3542080/Emplacement_et_organisation_de_lespace_funeraire_en_Anatolie_occidentale_au_Bronze_Ancien_IIIe_millenaire_


 

The Development of Warfare and Society in ‘Mycenaean’ Greece 
Stephen O'Brien 

in S. O’Brien & D. Boatright (eds), 2013. Warfare and Society in the Ancient Eastern 

Mediterranean. Papers arising from a colloquium held at the University of Liverpool, 

13th June 2008 [BAR International Series 2583], Oxford, 25-42. 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

Warfare has been of concern to Aegean prehistorians since the birth of the discipline, yet 

few studies have attempted to place warfare in its full social context. For decades the 

societies of the region have been described as ‘chiefdoms’ or ‘states’ in accordance with 

neoevolutionary typologies. More recently, scholars of the Late Bronze Age in Crete have 

challenged the neoevolutionary approach and suggested alternative forms of social 

organisation, yet these concepts have so far had comparatively little impact upon the 

archaeology of the Greek mainland in the same period. This paper will attempt to tackle 

both problems by adopting a dual approach. Alternative approaches to the social 

complexity of ‘Mycenaean’ societies from c. 1700-1100 BC will be outlined, and these will 

be used to assess the role which violence, and the social use of violent concepts, played in 

the construction and maintenance of social relations. It is hoped that this will both 

reintegrate the study of warfare and violence into the broader research questions of 

Aegean prehistory, and contribute towards the ongoing debate on archaeological 

approaches to social complexity. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Malice in Wonderland: The Role of Warface in ‘Minoan’ Society 
Barry P.C. Molloy 

in S. O’Brien & D. Boatright (eds), 2013. Warfare and Society in the Ancient Eastern 

Mediterranean. Papers arising from a colloquium held at the University of Liverpool, 

13th June 2008 [BAR International Series 2583], Oxford, 59-70. 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά) 

This paper offers diachronic observations on the character and role of warfare and violence 

in the societies of Bronze Age Crete in light of recent developments in the study of warfare 

in prehistory. The main emphasis is on the functional properties of weapons and how these 

related to combat practices from the perspective of individual combatants rather than the 

macro-perspective of armies and tactics. The bodies of material culture examined are 

determined temporally as c. 3000-1100 BC and spatially as the island of Crete, with 

reference to the Argolid on mainland Greece where required. Cretan societies are revealed 

as possessing complex military institutions supported ideologically and technologically by 

elite frameworks, and violence and warfare are thus revealed as systemic aspects of these 

societies. The polarity between ‘peaceful Minoans’ and ‘warlike Mycenaeans’ that often 

underlies social models implicitly, if not explicitly, is questioned on the grounds that 

perpetual two-way transfers of military technology existed between the two regions from 

the origins of purpose-made combat weaponry to the end of the Bronze Age. Furthermore, 

https://www.academia.edu/6323517/The_Development_of_Warfare_and_Society_in_Mycenaean_Greece


 

it is argued that the political, economic and technological capacities of Cretan societies 

between 3000 and 1450 BC were a more favourable environment than mainland Greece for 

the origins of the military equipment, practices and ideologies found widely throughout the 

southern Balkan peninsula and Aegean islands. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Το έργο διαμόρφωσης και ανάδειξης της Ακρόπολης Αγ. Ανδρέα Σίφνου 
Χριστίνα Τελεβάντου 

Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, Σίφνος 25-26 Ιουνίου 2010, Αθήνα 2013, 11-20. 

 

Από την εισαγωγή  

Όπως είχαμε παρουσιάσει στα προηγούμενα Σιφναϊκά Συμπόσια και άλλου, η ακρόπολη 

του Αγίου Ανδρέα, της οποίας είχε ανασκάψει στο παρελθόν μικρό τμήμα ο Χρήστος 

Τσούντας και μεγαλύτερο η Βαρβάρα Φιλιππάκη, στο τέλος της δεκαετίας του 1990 ήταν 

πλήρης από τους λιθοσωρούς των αρχαίων κτισμάτων, τη σύγχρονη καλλιέργεια και τα 

μπάζα των ανασκαφών, ενώ το δάσος με τις φίδες είχε επεκταθεί καλύπτοντας τα ορατά ή 

ανασκαφέντα ερείπια. Δηλαδή, ακόμα και στον ειδικευμένο επισκέπτη ο χώρος ήταν λίγο 

κατανοητός. Οι μικρής κλίμακας εργασίες διαμόρφωσης που έγιναν από το 1997-2000 με 

χρηματοδοτήσεις του ΥΠΑΙ, του αείμνηστου Σιφνιού Νίκου Βερνίκου-Ευγενίδη και της 

συζύγου του Μαρίας, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες του χώρου, όπως η πρόσβαση, 

κατέδειξαν ότι για την ανάδειξη της ακρόπολης απαιτείτο πολύς χρόνος, μεγάλη 

προσπάθεια και αξιόλογη χρηματοδότηση. Η ένταξη του έργου της «Διαμόρφωσης και 

Ανάδειξης της ακρόπολης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» 2002-2006 του 

Υπουργείου Πολιτισμού (υλοποίηση 3/6/2002-31/12/2008) έδωσε τη δυνατότητα να γίνει 

αυτό εφικτό. Επίσης, αφενός επεκτάθηκε η ανασκαφική έρευνα δημιουργώντας νέα 

επιστημονικά δεδομένα και αφετέρου έγιναν οι απαραίτητες υποδομές για τη δημιουργία 

του πρώτου οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου της Σίφνου. 

 
Εργασίες συντήρησης στο μυκηναϊκό τείχος της Ακρόπολης Αγ. Ανδρέα 
Σίφνου 
Γιάννης Π. Σταϊκόπουλος 

Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, Σίφνος 25-26 Ιουνίου 2010, Αθήνα 2013, 21-28. 

 

Από την εισαγωγή 

Η ακρόπολη του Αγ. Ανδρέα προστατεύεται από ισχυρό-σύνθετο οχυρωματικό σύστημα, 

το οποίο κατασκευάστηκε κατά την μυκηναϊκή εποχή σε τρεις φάσεις. Αποτελείται από το 

εσωτερικό κυκλώπειο τείχος με σειρά προμαχώνων και πύργο, το εξωτερικό οδοντωτό 

τείχος και βαθιά ξηρή τάφρο ανάμεσά τους, πλάτους 2,00-2,20μ. Μετά την μυκηναϊκή 

εγκατάλειψη, τμήμα της οχύρωσης κατέρρευσε, γεμίζοντας την τάφρο με ογκόλιθους μέχρι 

ύψους 3,00 μ. περίπου. Με τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου αποκαλύφθηκε το 

εξωτερικό τείχος και διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει σε ορισμένα σημεία προβλήματα ως 

προς τη διατήρηση του, τα οποία είχαν προκληθεί από την αρχαιότητα πριν από την τελική 

κατάρρευσή του. Η αντιμετώπισή τους έπρεπε να γίνει άμεσα, προκειμένου να 

https://www.academia.edu/4031661/Malice_in_Wonderland_War_ritual_and_power_in_prehistoric_Crete


 

αποφευχθεί περαιτέρω φθορά. Για τον σκοπό αυτό εκπονήθηκε μελέτη στερέωσης και 

συντήρησης σε συνεργασία με τον κ. Χαράλαμπο Βασιλειάδη, αρχιτέκτονα-μηχανικό της 

ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, βασισμένη στα κριτήρια του Χάρτη της Βενετίας, του 1964, που αφορούν στην 

Αποκατάσταση-Συντήρηση Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων. Έτσι, 

πραγματοποιήθηκαν φωτογραφίσεις, αποτυπώσεις και διάφορες μετρήσεις. Επί πλέον, σε 

συνεργασία με τον κ. Αθανάσιο Στεργίου, πολιτικό μηχανικό της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, έγιναν 

μετρήσεις για αρκετό χρονικό διάστημα, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα, 

προκειμένου να καταγραφούν τυχόν μετατοπίσεις ή μεταβολές του κατακόρυφου άξονα 

δόμησης του τείχους. Τα στοιχεία αυτά οργανώθηκαν και αποτέλεσαν την βάση 

δεδομένων τεκμηρίωσης για τις τελικές προτάσεις επέμβασης, οι οποίες είναι πλήρως 

αναστρέψιμες. 

 
Αρχαιομεταλλουργικές έρευνες στη νότια Σίφνο: ευρήματα, ερωτήματα, 
προοπτικές 
Ζώζη Παπαδοπούλου 

Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, Σίφνος 25-26 Ιουνίου 2010, Αθήνα 2013, 29-44. 

 

Από την εισαγωγή  

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μια παρουσίαση των πρόσφατων 

αρχαιομεταλλουργικών ερευνών που πραγματοποιούνται στην Ν. Σίφνο, και συγκεκριμένα 

από την περιοχή που ορίζεται από το νοτιοδυτικό όριο του Πλατύ Γιαλού ως τον κόλπο 

Σαρλί. Στην περιοχή αυτή, σε μία έκταση πού δεν ξεπερνά το 1,5 τετρ. χιλιόμετρο, 

εντοπίστηκαν τα 10 τελευταία χρόνια: μία θέση παραγωγής αργύρου με την μέθοδο της 

κυπέλλωσης στο εσωτερικό ενός πρωτοκυκλαδικού (στο έξης ΠΚ) οικισμού στο 

Ακρωτηράκι, τρεις γειτονικές θέσεις εκκαμίνευσης χαλκού στο Σκαλί, που χρονολογούνται 

στην πρώιμη εποχή του Χαλκού (στο εξής ΠΕΧ), και μία θέση εκκαμίνευσης 

αργύρου/μολύβδου στην Κασέλα, της ίδιας περιόδου. Όπως είναι γνωστό, κατά την ΠΕΧ η 

Σίφνος μαζί με το Λαύριο αποτέλεσαν τις σημαντικότερες πηγές αργύρου και μολύβδου 

στο Αιγαίο.  

 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ είναι αποτέλεσμα ενός διεπιστημονικού 

αρχαιομεταλλουργικού προγράμματος που διενεργείται από την ΚΑ΄ ΕΠΚΑ στην νότια 

Σίφνο σε συνεργασία με τους: Δρα Γιάννη Μπασιάκο από τον Δημόκριτο, Δρα Μυρτώ 

Γεωργακοπούλου από το εργαστήριο Fitch της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Καθ. G. Wagner 

από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Μ. Χρυσοβέργη, αρχαιολόγο, ενώ ουσιώδης είναι 

η συμβολή του φύλακα αρχαιοτήτων Σίφνου Απ. Καράβη. Μεγάλο μέρος των δαπανών 

καλύπτεται από χρηματοδοτήσεις του INSTAP. Από τους βασικούς στόχους του 

προγράμματος είναι: α) η διερεύνηση ζητημάτων τεχνολογίας, προέλευσης της πρώτης 

ύλης και οργάνωσης της μεταλλουργικής παραγωγής στην νότια Σίφνο, β) η ανίχνευση των 

σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μεταλλουργικών κέντρων της Σίφνου, ειδικά δε μεταξύ των 

θέσεων στην βόρεια και νότια ζώνη μεταλλοφορίας της νήσου, και γ) η συγκριτική μελέτη 

της αρχαίας σιφναϊκής τεχνολογίας των μετάλλων με άλλες σύγχρονές της στον χώρο του 

Αιγαίου. 
 
 



 

Οι νέες αρχαιομεταλλουργικές μελέτες στη Σίφνο 
Ιωάννης Μπασιάκος, Μυρτώ Γεωργακοπούλου & Guenther Wagner 

Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, Σίφνος 25-26 Ιουνίου 2010, Αθήνα 2013, 45-64. 

 

Από την εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 25ετίας έχουν θεαματικά αυξηθεί οι δημοσιευμένες 

διεπιστημονικές μελέτες (αρχαιολογικές, γεωλογικές, αρχαιομεταλλευτικές, 

μεταλλουργικές, χρονολογικές κ.ά.), από τις οποίες τεκμηριώνεται η πρωιμότητα και η 

διαχρονικότητα της επιτόπιας παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων στα νησιά του 

Αιγαίου και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η τεκμηρίωση αυτή ήλθε να επιβεβαιώσει 

παλαιότερες πρωτοποριακές μελέτες ορισμένων ερευνητών, αρχαιολόγων κυρίως, οι 

οποίοι από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70, βασιζόμενοι σε έμμεσες ενδείξεις, διατύπωναν 

την προφητική, όπως αποδείχθηκε, εκτίμηση ότι στα νησιά του Αιγαίου, από τους 

πρώιμους, ήδη, χρόνους, είχαν επιτευχθεί τεχνολογικές εξελίξεις που καθιστούσαν δυνατή 

την εξόρυξη εγχώριων μεταλλικών πρώτων υλών και την παραγωγή μετάλλων από αυτές. 

 

Αποφασιστικό ρόλο στη θεμελίωση αυτών των νέων γνώσεών μας έπαιξαν οι 

συστηματικές αρχαιομεταλλουργικές και άλλες σχετικές έρευνες στην ηπειρωτική και 

νησιωτική Ελλάδα, αλλά με επίκεντρο τη Σίφνο, που ανέλαβε το Ινστιτούτο Max Planck για 

την Πυρηνική Φυσική (ΜΡΙ für Kernphysik) της Χαϊδελβέργης από το 1975, σε συνεργασία 

με το Μεταλλευτικό Μουσείο του Μπόχουμ, με την αρχική σύμπραξη του Πανεπιστημίου 

της Οξφόρδης και τη μετέπειτα συμμετοχή του Κέντρου «Δημόκριτος». Η πρωτοβουλία 

ανάληψης των ερευνών άνηκε στον Καθηγητή-Ακαδημαϊκό Dr. Wolfgang Gentner, 

Πρόεδρο του CERN και τότε Διευθυντή του Ινστιτούτου. Με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 

Volkswagen Μονάχου για ένα ερευνητικό πρόγραμμα δεκαετούς διάρκειας, συγκροτήθηκε 

μία διακρατική ομάδα κορυφαίων ειδικών (γεωλόγων, μεταλλουργών, πυρηνικών 

φυσικών, χημικών, αρχαιολόγων, τεχνικών κ.ά.) με κύριο στόχο, μεταξύ άλλων, την 

επιστημονική διερεύνηση των ιστορικών μαρτυριών του Ηρόδοτου, του Παυσανία, του 

Πλίνιου και άλλων συγγραφέων για ύπαρξη και εκμετάλλευση, στο νησί, χρυσού και 

αργύρου κατά την αρχαιότητα. Το εγχείρημα ήταν φιλόδοξο, δεδομένου ότι άλλες 

ανάλογες προσπάθειες που είχαν αναληφθεί στο παρελθόν, ήδη από τον 19ο αιώνα, δεν 

ήταν επιτυχείς. 
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Graham, S., 2014. Online review of C. 
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Archaeology: New Approaches to Regional 
Interaction (Oxford; New York 2013), Bryn 
Mawr Classical Review 2014.03.57 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Petrakis, V., 2014. Online review of E. 
Courtney Banks, The Settlement and 
Architecture of Lerna IV. Lerna: results of 
excavations conducted by the American 
School of Classical Studies at Athens, 6 
(Princeton 2013), Bryn Mawr Classical 
Review 2014.04.36 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Kvapil, L.A., 2014. Online review of D. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 
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Review 2014.07.12. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
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Broodbank, The Making of the Middle Sea: 
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Age Cyprus [Studies in Mediterranean 
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Earle, J.W., 2014. Online review of T. F. 
Tartaron, Maritime Networks in the 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Petrakis, V., 2014. Online review of S. 
Ferrara, Cypro-Minoan Inscriptions. Volume 
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Bryn Mawr Classical Review 2014.08.52. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Antoniadis, V., 2014. Online review of W.-D. 
Niemeier, O. Pilz & I. Kaiser (eds), Kreta in 
der geometrischen und archaischen Zeit: 
Akten des Internationalen Kolloquiums am 
Deutschen Archäologischen Institut, 
Abteilung Athen, 27.-29. Januar 2006. 
Athenaia, Bd 2 (München 2013), Bryn Mawr 
Classical Review 2014.09.29. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Klug, R.D., 2014. Online review of A. 
Tsingarida & D. Viviers (eds), Pottery 
Markets in the Ancient Greek World (8th-1st 
Centuries B.C.). Proceedings of the 
International Symposium held at the 
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3 Νοεμβρίου | 19.00 | Ελλάδα, Αθήνα 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4 
Κυπριακό Σεμινάριο 
Δέσποινα Πηλείδου (Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου) 
Η κεντρική Κύπρος στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού: οι νέες ανασκαφές στον Άγιο 
Σωζόμενο 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
4 Νοεμβρίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα 

Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22 
Κυκλαδικό Σεμινάριο 
Κωνσταντίνος Ζάχος & Αγγέλικα Ντούζουγλη 
Τα δεδομένα της φάσης Καστριού στο Σπήλαιο του Ζα στη Νάξο 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
4 Νοεμβρίου |19:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134-136 
Προβολή αρχαιολογικής ταινίας 
Προϊστορική Έρευνα στην Ελλάδα της Αλίντας Δημητρίου 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
5 Νοεμβρίου | 16:30 | Αγγλία, Cambridge 

Classics Building, Sidgwick Ave. 
Cambridge Mycenaean Seminar 
Rachele Pierini 
The Mycenaean o-stem genitive singular 

 
6 Νοεμβρίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα 

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, Παρθενώνος 14 
Seventh Johannes Sundwall lecture 
Prof. A. Bernard Knapp  
Bronze Age Trade in the Aegean and Eastern Mediterranean: The Case of Maritime 
Transport Containers 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
6-9 November | UK, Cambridge 

Cripps Auditorium and Gallery 
Magdalene College 
Celebrating 80 Years of Anthony Snodgrass. An Age of Experiment: Classical Archaeology 
Transformed (1976-2014) 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

http://www.cycladic.gr/appdata/Pilides_Cyprus_Seminar_Summary_Greek.2014101784439.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2014/Zachos-Cycladic-Seminar-Nov-2014.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2014/prosklisi-provolis.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2014/plirofories-tainia.pdf
http://www.finninstitute.gr/sites/default/files/documents/Knapp.pdf
http://www.arch.cam.ac.uk/iron_age/Snodgrass
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2014/Celebrating-80-years-Snodgrass-programme.pdf


 

7 Νοεμβρίου | 18:30 | Ελλάδα, Αθήνα 
Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22 
Μινωικό Σεμινάριο 
Άρτεμις Καρναβά 
Μινωικά νεοανακτορικά σφραγίσματα από το Ακρωτήρι Θήρας: μία λειτουργική και 
εικονογραφική προσέγγιση 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & FACEBOOK 
 

10 Νοεμβρίου | 18:00 | Ελλάδα, Αθήνα 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Αμφιθέατρο), Τοσίτσα 1 
Διάλεξη 
Ελένη Κωνσταντινίδη & Κώστας Πασχαλίδης 
Η Ιστορία της Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου 
 

10 Νοεμβρίου | 18:30 | Ελλάδα, Αθήνα 
Κτήριο του Ιστορικού Αρχείου (Ψαροµηλίγγου 22, Κεραµεικός) 
Διάλεξη 
Arto Penttinen (Director, Swedish Institute in Athens) & Άρης Αναγνωστόπουλος 
(Assistant Director, Irish Institute of Hellenic Studies at Athens) 
1920-1940, δύο δεκαετίες σουηδικών ανασκαφών στην Αργολίδα: ζητήματα της 
μεταφοράς ευρημάτων στη Σουηδία και ένα «χαμένο» αρχείο του μεσοπολέμου 
 

10 Νοεμβρίου | 18:30 | Ελλάδα, Αθήνα 
Σύλλογος των Αθηναίων, Κέκροπος 10, Πλάκα 
Διάλεξη 
Kλαίρη Παλυβού 
Προϊστορικός Οικισμός Ακρωτηρίου Θήρας: Το παράδειγμα της Δυτικής Οικίας 
Η εκδήλωση εντάσσεται στη σειρά διαλέξεων της Εταιρείας Μελέτης της Αρχαίας 
Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ) 
 

10 Νοεμβρίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα 
Upper House, Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52 
Upper House Seminar 
Γιάννης Παπαδάτος (Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
Cultural homogeneity and diversity in Prepalatial Crete: New evidence from the 
excavation of tholos cemeteries in the far East Crete 
 

12 Νοεμβρίου | 15:30 | Αγγλία, Λονδίνο 
Room G22/26, Senate House, South Block, Malet Street 
ICLS Mycenaean Series 
Αλεξάνδρα Λιβαρδά 
Foodscapes, plants and ecofacts in Bronze Age Greece 
 

13 Νοεμβρίου | 19:00 | Αγγλία, Λονδίνο 
Great Hall, Strand Campus, King’s College London 
Δάλεξη από την Ελληνική Αρχαιολογική Επιτροπή Hνωμένου Bασιλείου 
Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη 
Achaeans in Khania, Western Crete 

http://www.minoanseminar.gr/
https://www.facebook.com/groups/minoanseminar.gr/


 

14 Νοεμβρίου | 18:30 | ΗΠΑ, Νέα Υόρκη 
The Institute of Fine Arts, One East 78th Street 
Διάλεξη 
Κωνσταντίνος Χαλικιάς 
Studying patterns of maritime connectivity and offshore island exploitation around Crete 
during the Bronze Age 

 
14 Νοεμβρίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα 

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9 
Αιγαιακή Διάλεξη 
Όλγα Φιλανιώτου (Eπίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων) 
Θερμή Λέσβου: 1936-2014 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
15 Νοεμβρίου | Ελλάδα, Αθήνα 

Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14, Πλάκα 
Ημερίδα 
Ascending and Descending the Acropolis. Sacred Travel in Ancient Attica and its Borders 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
15 Νοεμβρίου | ΗΠΑ, Νέα Υόρκη 

Hunter College West Building, 8th Floor Faculty Dining Room (south-west corner of 68th 
Street and Lexington Avenue) 
Συνέδριο 
Ancient Textiles in Context 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
15-16 Νοεμβρίου | Γερμανία, Bochum 

Institute for Archaeological Studies - Am Bergbaumuseum 31 
Συνέδριο 
14th Meeting of Postgraduate Cypriot Archaeology: The Many Face(t)s of Cyprus 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
18 Νοεμβρίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 
Διάλεξη 
Γιάννης Λώλος 
Επιφανειακή έρευνα και αστική αρχαιολογία 
H διάλεξη εντάσσεται στον κύκλο διαλέξεων «Ματιές στην πόλη: μεταξύ 
αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών προσεγγίσεων» 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

 
20 Νοεμβρίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα 

Αμφιθέατρο ΆλκηΑργυριάδη, Πανεπιστημίου 30 
Μυκηναϊκό Σεμινάριο Αθηνών 
Κωνσταντίνα Καζά 
Θα ανακοινωθεί 

 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-lectures/philaniotou-al-2014/
http://www.diathens.gr/files/9/d/290/Ascending_and_Descending_the_Acropolis_-_Program.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2014/Textile_Symposium_Program.pdf
http://www.zms.ruhr-uni-bochum.de:8649/mittelmeerstudien/mam/downloads/poca_programme.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2014/A3_A_eie2014-15_dp_FINAL.pdf


 

26 Νοεμβρίου | 16:30 | Αγγλία, Cambridge 
Classics Building, Sidgwick Ave. 
Cambridge Mycenaean Seminar 
Nick Soderberg 
Climate change and the origins of Zeus 
ΧΑΡΤΗΣ 

 
27 Νοεμβρίου | 18:00 | Ελλάδα, Αθήνα 

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1 
Διάλεξη 
Κωσταντίνος Νικολέντζος& Παναγιώτης Μουτζουρίδης 
Βασικά γνωρίσματα και ιδιαιτερότητες της κεραμεικής της Ηλείας κατά την ΥΕ ΙΙΙ 
περίοδο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://map.cam.ac.uk/Faculty+of+Classics
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/lectures/
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ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 
 
Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε 
το πρόγραμμα των φθινοπωρινών μας 
διαλέξεων. 
 
ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014 

 
 
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΜΕ 
ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 
ΑΙΓΕΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Άρθρο του Νεκτάριου Καραδήμα για τους 
σκοπούς και το έργο του Αιγέα, που 
δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου 
Αρχαιολογική έρευνα και διαχείριση του 
αρχαιολογικού υλικού. Το συνέδριο 
διοργανώθηκε από την Ένωση 
Αρχαιολόγων Ελλάδας ΗΩΣ στις 9 Μαρτίου 
2012, στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων. 
 
KΕΙΜΕΝΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΣΥΒΑ 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 η Αγγελική 
Κόσσυβα (πρώην Δ΄ ΕΠΚΑ) παρουσίασε τις 
πρόσφατες ανασκαφές πρωτοελλαδικής 
κατοίκησης στην Αργολίδα. Την 
ευχαριστούμε θερμά!  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ NICOLETTA 
MOMIGLIANO  
 
Στις 17 Οκτωβρίου σε μια κατάμεστη 
αίθουσα η Nicoletta Momigliano (University 
of Bristol) έδωσε μια διάλεξη με τίτλο ‘Iasos 
and Minoanisation’. Την ευχαριστούμε 
πολύ! 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΙΣ 14 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 
Ο Αιγεύς και το Σουηδικό Ινστιτούτο 
Αθηνών με χαρά σας προσκαλούν στη 
διάλεξη της Όλγας Φιλανιώτου (Eπίτιμη 
Έφορος Αρχαιοτήτων) με τίτλο Θερμή: μια 
προϊστορική πόλη στο ΒΑ Αιγαίο της Εποχής 
του Χαλκού. Η διάλεξη θα λάβει χώρα στο 
Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, 
σταθμός μετρό Ακρόπολη) την Παρασκευή 
14 Νοεμβρίου, ώρα 19:00. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

http://www.aegeussociety.org/images/uploads/aegean-lectures/2014/Aegean-Lectures-Autumn-2014-GR.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/articles-pdf/Karadimas-2014-Ios.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/aegean-lectures/2014/Aegean-lectures-Kossyva-2014-GR.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/aegean-lectures/2014/Aegean-lectures-Momigliano-2014-GR_1.pdf
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegeus-news/momiglianos-lecture-2014/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-lectures/philaniotou-al-2014/
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΘΡΑ 

 
Gorokhovich, Y., 2005. Abandonment of 
Minoan palaces on Crete in relation to the 
earthquake induced changes in groundwater 
supply, Journal of Archaeological Science 32, 
217-222. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Hitchcock, L.A., 1994. The Minoan Hall 
System: Writing the Present Out of the Past, 
in M. Locock (ed.), Meaningful Architecture: 
Social Interpretations of Buildings (Aldershot, 
Hampshire 1994), 14-43. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Driessen, J., 1982. The Minoan hall in 
domestic architecture on Crete. To be in 
vogue in Late Minoan IA?, Acta Archaeologica 
Lovaniensia 21, 27-92. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ξανθουδίδης, Στ., 1922. Μινωικόν μέγαρον 
Νίρου, Αρχαιολογική Εφημερίς 1922, 1-25. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 
Bosanquet, R.C. &  Dawkins, R.M., 1923. 
The Unpublished Objects from the 
Palaikastro Excavations 1902-1906. Part 1, 
London: Macmillan. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ross, L., 1840. Reisen auf den griechischen 
Inseln des ägäischen Meeres (vol. I), Stuttgart 
and Tübingen: J.G. Cotta. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ross, L., 1843. Reisen auf den griechischen 
Inseln des ägäischen Meeres (vol. II), 
Stuttgart and Tübingen: J.G. Cotta. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ross, L., 1845. Reisen auf den griechischen 
Inseln des ägäischen Meeres (vol. III), 
Stuttgart and Tübingen: J.G. Cotta. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ross, L., 1852. Reisen nach Kos, 
Halikarnassos, Rhodos und der Insel Cypern, 
Halle: C.A. Schwetschke& Sohn. 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 

 
Tzonou-Herbst, I., 2002. A Contextual Analysis 
of Mycenaean Terracotta Figurines, 
Διδακτορική Διατριβή, University of 
Cincinnati. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Nikoloudis, S., 2006. The ra-wa-ke-ta, 
ministerial authority and Mycenaean 
cultural identity, Διδακτορική Διατριβή, The 
University of Texas at Austin. 
ΚΕΙΜΕΝΟ

 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F222814628_Abandonment_of_Minoan_palaces_on_Crete_in_relation_to_the_earthquake_induced_changes_in_groundwater_supply%2Flinks%2F0c9605208e76c19b7e000000&ei=kQ0EVI_yMsmk0QX1jIHADw&usg=AFQjCNEMbKDxWiNoqo-GoUlI-6Y81S34GA&sig2=ZdDJXWM70EAR-JDdD_q4Tw&bvm=bv.74115972,d.d2k
https://www.academia.edu/603739/The_Minoan_hall_system_writing_the_present_out_of_the_past
https://www.academia.edu/322848/To_be_in_vogue_in_LM_IA._The_Minoan_Hall_in_Minoan_Architecture
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/digi-downloadPdf.fcgi?projectname=aephem1922&firstpage=10&lastpage=34
http://digitool-b.lib.ucl.ac.uk:8881/webclient/DeliveryManager?pid=1104131&custom_att_2=direct
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ross1840bd1?sid=63a2e8ffe9f543d197818669a496374f
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ross1843bd2?sid=e59f0b2591a7200a51c37fc7e95570a2
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ross1845bd3?sid=e59f0b2591a7200a51c37fc7e95570a2
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ross1852bd4?sid=e59f0b2591a7200a51c37fc7e95570a2
https://etd.ohiolink.edu/ap/10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:ucin1015883060#abstract-files
https://etd.ohiolink.edu/%21etd.send_file?accession=ucin1015883060&disposition=inline
http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/2837/nikoloudiss67970.pdf?sequence=2
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Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece 
Ελλάδα, Ρέθυμνο, 29-30 Μαΐου 
Προθεσμία υποβολής: 17 Νοεμβρίου 2014  
 
The last three decades has been a period of growing archaeological activities in Greece that 
enhanced our awareness of the diversity and variability of ancient communities. In the 
context of large-scale excavations and systematic surface research our knowledge of the 
Neolithic archaeological  landscape has changed considerably. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

CAA 2015 Roundtable: Linked Data for Pottery 
Ιταλία, Siena, 30 Mαρτίου-3 Aπριλίου 2015 
Προθεσμία υποβολής: 20 Nοεμβρίου 2014  
 
The indestructible nature of pottery has left an abundant amount of material in the 
archaeological record. Vessels were formed into a variety of shapes and sizes which inform 
the modern scholar about their possible function and/or manufacturing process. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 
Η Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισμοί 
Ελλάδα, Αθήνα, Μάϊος 2015 
Προθεσμία υποβολής: 21 Νοεμβρίου 2014  
 
Με ιδιαίτερη τιμή σας καλούμε να συμμετάσχετε στο συνέδριο «Η συντήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς: προκλήσεις και επαναπροσδιορισμοί», το οποίο 
συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, και θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2015 στην Αθήνα. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

Geomedislands 2015 
Γαλλία, Κορσική, 30 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2015 
Προθεσμία υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2014 
 
The GEOMEDISLANDS 2015 International colloquium on Geoarchaeology of the 
Mediterranean islands will be taking place next year in Corsica. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 
Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory 
FYROM, Skopje, 13-14 Mαρτίου 2015 
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2015 
 
The main aim of the conference is to gather the experts from the Balkans and wider, and to 
discuss the latest achievements in the field of archeology. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/communities-landscapes-cfp/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/linked-data-for-pottery-cfp/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/conservation-conference-2014-cfp/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/geomedislands-cfp-2015/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/settlements-culture-and-population-cfp/
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Assistant Professor of Mediterranean Studies at the University of Michigan 
Προθεσμία υποβολής: 03 Νοεμβρίου 2014  
 
The Department of Classical Studies at the University of Michigan has been authorized to fill a 
position beginning July 1, 2015 at the level of Assistant Professor. The area within Classical 
Studies is open, although we are particularly interested in candidates with expertise in Aegean 
Prehistory, Classical Reception or Ancient Science. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

IRC Postdoctoral Fellowships at Trinity College Dublin 
Προθεσμία υποβολής: 27 Νοεμβρίου 2014  
 
The Irish Research Council has launched its 2015 Government of Ireland Postdoctoral 
Fellowship Scheme, offering funding for 1- and 2-year postdoctoral research projects. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 
The Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI) Fellowships 2015-2016 
Προθεσμία υποβολής: 15 Δεκεμβρίου 2014  
 
The Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI) in Nicosia, Cyprus offers an 
active fellowship program for both pre- and post-doctoral research.  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 
The Malcolm H. Wiener Laboratory: Fellowships and Research Associate Appointments 
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2015 
 
The Malcolm H. Wiener Laboratory for Archaeological Science Announces New Funding 
Opportunities.  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

Tytus Fellowship Program 
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2015  
 
The Margo Tytus Visiting Scholars Program at the University of Cincinnati Classics Department 
is pleased to offer fellowships for study and research in the Burnam Classics Library.  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 
British School at Athens: Centenary Bursaries 
Προθεσμία υποβολής: 19 Ιανουαρίου 2015  
 
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. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 
 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/assistant-professor-michigan-2014/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/irc-postdoctoral-fellowships-2014/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/caari-fellowships-2015/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/wiener-lab-fellowship-2014/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/tytus-fellowship-program-2015/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/bsa-centenary-bursaries/


 

Honor Frost Foundation Scholarship for Master’s students at the University of Cyprus 
Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2015  
 
The scholarship is aimed at the students in the programme ‘Field Archaeology on Land and 
under the Sea’, regardless of their admission year. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 
Tytus Summer Residency Program 
Προθεσμία υποβολής: 15 Φεβρουαρίου 2015  
 
The University of Cincinnati Classics Department is pleased to announce the Summer 
Fellowship Program. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
AIA Fellowships, Grants, and Scholarships 
Προθεσμία υποβολής: 01 Μαρτίου 2015  
 
A list of several fellowships, grants and scholarships with different deadlines during the whole 
year. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

The 2015 Richard Seager Doctoral Fellowship at the INSTAP Study Center for East Crete 
Προθεσμία υποβολής: 31 Μαρτίου 2015  
 
The INSTAP Study Center for East Crete is pleased to announce the availability of one Doctoral 
fellowship to be awarded on a competitive basis to an eligible candidate for work to be done 
at the Study Center in Pacheia Ammos, Crete in 2015. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

The Vronwy Hankey Memorial Fund for Aegean Studies 
Προθεσμία υποβολής: 01 Απριλίου 2015  
 
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.  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

Macmillan-Rodewald and Richard Bradford McConnell Studentships  
Προθεσμία υποβολής: 10 Απριλίου 2015  
 
The British School at Athens offers two annual Studentships for advanced doctoral or 
postdoctoral research in any area covered by the School’s mission statement. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 
BSA small grants 
Προθεσμία υποβολής: 30 Ιουνίου 2015  
 
Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς η Βρετανική Σχολή Αθηνών προσφέρει μια σειρά 
βραβείων και υποτροφιών υποστηρίζοντας την έρευνα που αφορά σε όλα τα στάδια της 
ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/honor-frost-scholarship-2014/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/tytus-summer-residency-2015/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/aia-fellowships-grants-and-scholarships/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/2013-richard-seager/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/the-vronwy-hankey-memorial-fund/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/macmillan-rodewald-2015/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/bsa-small-grants/
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Akrotiri Virtual Tour 
http://www.nationalgeographic.de/  
 

This Akrotiri’s disastrous fate after the 
eruption of the Thera volcano 3630 years 
ago could catch up again soon: Earthquakes 
and gradual decay threaten to irretrievably 
destroy this unique cultural heritage site on 
Santorin which is comparable to Pompeii 
but more than 1000 years older. An 
international research group initiated by 
the LBI ArchPro and led by the scientist Dr. 
Immo Trinks has digitally documented the 
entire site using latest 3D laser scanning 
technology from Austria (RIEGL laser 
Measurement Systems VZ- 400), thus 
preserving it virtually for future 
generations. 
 
The project was supported by the National 
Geographic Society and is featured in a 30-
page cover story in the current issue of 
National Geographic Germany. 
 
7 reasons has contributed to the project by 
producing realistic 3D reconstructions of 
the site. Additional GPR measurements of 
unexcavated areas were carried out co-
funded by partner Uni Vienna. 
 
 
Αρχαιολογικός Άτλας Θεσσαλίας 
http://atlasthessalias.culture.gr/home.html 
 
Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών 
Σπουδών, είναι Ειδική Περιφερειακή 
Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ (είναι ένα από τα έξι 
Ινστιτούτα που λειτουργούν σε όλη την 
Ελλάδα) με έδρα το Βόλο και χωρική 
αρμοδιότητα ολόκληρη τη Θεσσαλία και τις 
Βόρειες Σποράδες. 

The Stélida Naxos Archaeological Project 
http://stelida.mcmaster.ca/ 
 
This is the home page for the Stélida Naxos 
Archaeological Project [SNAP], a geo-
archaeological survey of a chert source and 
associated early prehistoric stone tool 
workshops, conceivably first exploited as 
long as 260,000 years ago, with some of its 
early visitors likely including Neanderthals. 
The project is directed by Dr. Tristan Carter 
of McMaster University, our work began in 
2013, working under the auspices of the 
Canadian Institute in Greece. 

This website provides you with background 
information on the site, our research aims 
and an overview of our results from the 
2013 season, both archaeological and geo-
archaeological. It also tells you about the 
team, and the various institutions and 
funding agencies that made our work 
possible. 

One of the reasons for this site is to share 
our work and discoveries with as many 
people as possible, as quickly as possible. 
Our project’s discoveries will hopefully have 
many audiences, not just our academic 
colleagues and community, but also the 
broader public, be you a local to Naxos, a 
visitor to the island, or someone simply 
interested in the Aegean islands and/or the 
study of our prehistoric ancestors more 
generally. 

Alongside this website we also hope to 
represent our work through public lectures, 
press coverage (see the News section for all 
updates), and popular science writing. 

 

http://www.nationalgeographic.de/static/specials/akrotiri-panotour/Akrotiri%20Panotour.html
http://atlasthessalias.culture.gr/home.html
http://stelida.mcmaster.ca/
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MYCENAEAN SEMINAR PROGRAMME 
2014-2015. INSTITUTE OF CLASSICAL 
STUDIES. UNIVERSITY OF LONDON 
SCHOOL OF ADVANCED STUDY 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 
 

 
 
 
 
AN APPEAL FOR THE SWEDISH 
INSTITUTE AT ATHENS 
 

The Swedish Government announced that 
they will end all state funding for the 
Swedish Institutes at Athens, Rome and 
Istanbul from 2017. The research Institutes 
have no private funding and will therefore 
have to close down and terminate their 
work within two years. The decision would 
be a huge tragedy for Classical research and 
education in Sweden. Please sign the 
petition against it: 
http://www.namninsamling.com/site/sign.a
sp?id=4761 
 

Add your "förnamn" (name), "efternamn" 
(surname), email address (for verification 
only), "postort" (city), and "ämne/titel" 
(title/subject). Press "spara" (save) and sign 
through the verification email. 
 
 

 
 
 

ΚΥΠΡΙΑKO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2014-2015 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

 
Μετά το επιτυχημένο ξεκίνημα της 
περιόδου 2013-14, το MKT συνεχίζει το 
κύκλο διαλέξεων «Κυπριακό Σεμινάριο: 
Πρόσφατες εξελίξεις στην αρχαιολογία της 
ανατολικής Μεσογείου» και την περίοδο 
2014-15. Το σεμινάριο θα λαμβάνει χώρα 
την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στην 
αίθουσα διαλέξεων του μουσείου και θα 
περιλαμβάνει παρουσιάσεις πρόσφατων 
ανασκαφών καθώς και πρωτότυπες 
συνθετικές προσεγγίσεις. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
 
 
 
UNBALANCED ACADEMICS, 
SCRIBBLERS, AND AN “ODD 
CHRISTMAS” 
Jack L. Davis, From the Archivist's Notebook. 
Essays Inspired by Archival Research in Athens 
Greece, 01-09-2014 
 

Not so long ago I stumbled across an 
internet site called “The Academic Ladder,” 
a career counseling service. Its newsletter 
headlined a story of interest: “Get A Life!  A 
Chart For Living A Balanced Life (Even If 
You’re An Academic),” by Gina Hiatt, clinical 
psychologist. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 

 
 

 

 

http://www.icls.sas.ac.uk/sites/default/files/files/Mycenaean%20Series%202014-15_final.pdf
http://www.namninsamling.com/site/sign.asp?id=4761
http://www.namninsamling.com/site/sign.asp?id=4761
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=294&clang=0&cuser=09312A61-A4CD-4285-AF4F-80572F3528B6
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=294&clang=0&cuser=09312A61-A4CD-4285-AF4F-80572F3528B6
http://nataliavogeikoff.com/2014/09/01/unbalanced-academics-scribblers-and-an-odd-christmas/


 

ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ 
ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
Θ. Παπαθανασόπουλος, Αρχαιολογία & 
Τέχνες, 06-10-2014 
 

Τον τελευταίο χρόνο του Μεσοπολέμου, οι 
αρχαιολόγοι Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης, 
που εκτός από το πλούσιο ανασκαφικό του 
έργο είχε διατελέσει και διευθυντής του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, και Carl 
Blegen, καθηγητής στο Σινσινάτι, 
αναζητούσαν μυκηναϊκές θέσεις, οικισμούς 
και τάφους στη Μεσσηνία, ίσως ενδόμυχα 
και το ίδιο το ανάκτορο του Νέστορος. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
 

 

 
 
ΠΡΑΣΤΙΟ-ΜΕΣΟΡΟΤΣΟΣ: 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ  
Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου 
 

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει τη 
λήξη της ανασκαφικής περιόδου του 2014 
της αρχαιολογικής αποστολής του 
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, στη θέση 
Μεσόροτσος στο Πραστιό της Πάφου. Οι 
ανασκαφές διήρκησαν από τις 9 Ιουνίου 
μέχρι τις 13 Ιουλίου 2014 υπό τη διεύθυνση 
του Δρ. Andrew McCarthy, Βοηθού 
Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, 
Κλασικών Σπουδών και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και 
Διευθυντή του Αμερικανικού Ινστιτούτου 
Κυπριακών Αρχαιολογικών Ερευνών 
(CAARI). Στο ανασκαφικό πρόγραμμα 
συνεργάζονται ειδικοί από διάφορες χώρες 
και φοιτητές. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

GREEK BRONZE AGE ENDED 100 
YEARS EARLIER THAN THOUGHT, 
NEW EVIDENCE SUGGESTS 
Phys.org, 09-10-2014 
 

Conventional estimates for the collapse of 
the Aegean civilization may be incorrect by 
up to a century, according to new 
radiocarbon analyses. While historical 
chronologies traditionally place the end of 
the Greek Bronze Age at around 1025 BCE, 
this latest research suggests a date 70 to 
100 years earlier. Archaeologists from the 
University of Birmingham selected 60 
samples of animal bones, plant remains and 
building timbers, excavated at Assiros in 
northern Greece, to be radiocarbon dated 
and correlated with 95.4% accuracy using 
Bayesian statistical methodology at the 
University of Oxford and the Akademie der 
Wissenschaften Heidelberg, Germany. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ PLOS ONE 

 
 
 
 
 
Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ 
Αρχαιολογία & Τέχνες, 17-09-2014 
 

Συστηματικές ανασκαφές διεξήχθησαν για 
πρώτη φορά στη θέση Κοίμηση, στη 
Θηρασία, από τις 11 έως τις 29 Αυγούστου, 
αφού είχαν προηγηθεί επιφανειακές και 
γεωφυσικές έρευνες. Στα τέσσερα 
σκάμματα της ανασκαφής του 2014 
αποκαλύφθηκαν τμήματα του 
πρωτοκυκλαδικού οικισμού, άφθονη 
κεραμική πρωτοκυκλαδικών και 
μεσοκυκλαδικών χρόνων, λίθινα εργαλεία 
και λεπίδες οψιανού. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 

 

http://www.archaiologia.gr/blog/2014/10/06/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82/
http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/33D90EE3BCAEA1FA422577AB004206FE?OpenDocument
http://phys.org/news/2014-10-greek-bronze-age-years-earlier.html
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0106672
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/09/17/%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84/


 

TERRASUBMERSA: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ 
ΚΟΛΠΟ 
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Δελτίο 
Τύπου, 05-09-2014 
 

Στα πλαίσια του ερευνητικού 
προγράμματος TerraSubmersa πραγματο-
ποιήθηκε η φετινή αποστολή της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με 
την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, το 
Πανεπιστήμιο της Γενεύης και του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών 
στη θαλάσ-σια περιοχή του όρμου 
Κοιλάδας και του Αργολικού Κόλπου. Η 
λεπτομερής και συστηματική 
χαρτογράφηση και διερεύνη-ση της 
θαλάσσιας περιοχής του Ανατολικού 
Αργολικού Κόλπου, κοντά στο σπήλαιο 
Φράχθι, πραγματοποιήθηκε με τα σκάφη 
“TURANOR PLANETSOLAR” και “ΑΛΚΥΩΝ” 
στο διάστημα μεταξύ 11-28 Αυγούστου. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 
 
 
 
 
MILLENNIA-OLD SUNKEN SHIP COULD 
BE WORLD’S OLDEST, RESEARCHERS 
SUGGEST 
Hurriyet Daily News, 05-09-2014 
 

The port at Urla is one of Turkey’s rare 
underwater excavation sites. There, experts 
say, a sunken ship estimated to be 4,000 
years old is one of the oldest in the 
Mediterranean. Underwater excavations led 
by Ankara University’s Research Center for 
Maritime Archaeology (ANKÜSAM) have 
uncovered sunken ships ranging from the 
second century B.C. to the Ottoman period 
in İzmir’s Urla district. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

ΕΚΘΕΣΗ "ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 
ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" 
 

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
διοργανώνει περιοδική έκθεση με τίτλο 
«Βυθισμένοι οικισμοί της νότιας 
Πελοποννήσου» στο πλαίσιο διάδοσης της 
ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
χώρας μας. Η έκθεση φιλοξενείται από τον 
Απρίλιο 2014 στον Προμαχώνα 
Μακρυγιάννη, εντός του φρουρίου της 
Πύλου, και θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο 
του 2015. Το υλικό της έκθεσης είναι 
κυρίως φωτογραφικό και προέρχεται από 
τις υποβρύχιες έρευνες της Εφορείας.  
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 
 
 
 
 
 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 
Το Βήμα, 19-08-2014 
 

Χιλιάδες άνθρωποι απ' όλο τον κόσμο 
σπεύδουν εθελοντικά να βοηθήσουν το 
Βρετανικό Μουσείο σε ένα πρωτοφανές και 
φιλόδοξο σχέδιό του, με δύο σκέλη. 
Πρώτον, τη δακτυλογράφηση και 
ψηφιοποίηση χειρογράφων αρχαιολογικών 
σημειώσεων και καταλόγων από τον 18ο 
αιώνα μέχρι τα τέλη του 20ου. Και, 
δεύτερον, την ψηφιακή φωτογράφηση μιας 
μεγάλης συλλογής περίπου 30.000 
προϊστορικών αντικειμένων. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
 
 
 

 

 

http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58292
http://www.hurriyetdailynews.com/millennia-old-sunken-ship-could-be-worlds-oldest-researchers-suggest.aspx?pageID=238&nID=71285&NewsCatID=375
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/news/vythismenoi-oikismoi-peloponnisou/
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=624036
http://www.theguardian.com/science/2014/aug/18/volunteers-british-museum-crowdsourcing-archeology


 

EXHIBITION: LA GRÈCE DES ORIGINES. 
ENTRE RÊVE ET ARCHÉOLOGIE 
France, National Archaeology Museum, 
Château de Saint-Germain-en-Laye, 04 
October 2014 to 19 January 2015 
 

In France at the end of the 19th century, 
archaeologists and the general public 
discovered – amid a flurry of images, 
designs, gold and colours – the civilisations 
that have occupied Greece over millennia. 
Both archaeological science and modern art 
were profoundly affected. The exhibition La 
Grèce des origines, entre rêve et archéologie 
(The origins of Greece – between dreams 
and archaeology) reveals unpublished 
archive documents and contemporary 
photographs from the collections of many 
French museums that illustrate how this 
most ancient Greek past was interpreted 
during the Belle Epoque period. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 
 
 
 
KAVOUSI, CRETE: IN ANCIENT LAND, 
UNC-LED TEAMS UNEARTH HISTORY 
Rob Christensen, newsobserver.com, 26-07-
2014 
 

High on a hill overlooking the Mirabello Bay 
and what the poet Homer called the “wine 
dark sea,” work resumed last month 
uncovering an ancient city that had been 
lost for millennia.  
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 
 
 

ΕΦΥΓΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ, 
ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
 

Απεβίωσε στις 29 Αυγούστου 2014 ο 
διακεκριμένος συντηρητής έργων τέχνης, 
Τάσος Μαργαριτώφ. Ήταν ο πρώτος 
Έλληνας διπλωματούχος συντηρητής και 
κατείχε τον αριθμό 1 στην άδεια άσκησης 
επαγγέλματος. Ο Τάσος Μαργαριτώφ 
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1925. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 
 
 
 
 
 
ΑΗΣ ΓΙΩΡΚΗΣ, ΚΡΗΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ 
ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΑΕΤΟΚΡΕΜΝΟΣ 
Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου 
 

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει τη 
λήξη των ανασκαφικών ερευνών 2014 στη 
θέση Κρήτου Μαρόττου-Άης Γιώρκης. Οι 
ανασκαφές διεξάγονται από το 
Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, Λας Βέγκας, 
κάτω από τη διεύθυνση του Δρος. Alan H. 
Simmons και χορηγούνται από το National 
Science Foundation, το National Geographic 
Society και το Wenner-Gren Foundation. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.musee-archeologienationale.fr/evenement/la-grece-des-origines-entre-reve-et-archeologie
http://www.newsobserver.com/2014/07/26/4031884/in-ancient-land-unc-led-teams.html
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/news/margaritof-obituary/
http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/BAA1FE1C6B4235C6422577AB003B69AF?OpenDocument


 

«ΦΥΛΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ» ΣΤΟ 
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
in.gr, 18-09-2014 
 

Οι ενδείξεις που είχαν συγκεντρωθεί ως 
σήμερα έδειχναν ότι οι σημερινοί 
Ευρωπαίοι κατάγονται από αγρότες που 
έφτασαν στην ήπειρο πριν από 7.500 
χρόνια και διασταυρώθηκαν με κυνηγούς 
που ζούσαν ήδη εκεί. Κι όμως, νέα μελέτη 
στο περιοδικό Nature αποκαλύπτει ότι το 
DNA των σύγχρονων Ευρωπαίων φέρνει 
ίχνη και ενός τρίτου προγόνου, μιας 
μυστηριώδους φυλής από τη Βόρεια 
Ευρασία. «Πριν από αυτή την έρευνα, το 
μοντέλο που είχαμε για την προέλευση των 
Ευρωπαίων αφορούσε την ανάμειξη δύο 
πληθυσμός. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

 
 
 
 
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΣΤΗ 
ΖΩΜΙΝΘΟ 
cretalook.gr, 29-06-2014 
 

”Ο Ψηλορείτης δεν ρωτά στην έγνοια μπλιό 
δεν μπαίνει, τον ζηλευτό του άρχοντα στς’ 
αγκάλες του ζεσταίνει…” Αυτή η μαντινάδα 
αναγράφεται στο μνημείο του Γιάννη 
Σακελλαράκη, του μεγάλου Έλληνα 
αρχαιολόγου που τα οστά του αναπαύονται 
εδώ και λίγες ώρες στην Ζώμινθο τέσσερα 
χρόνια μετά τον θάνατο του, στην 
ανωγειανή γη που τίμησε και δούλεψε 
πάνω της για περισσότερα από 30 χρόνια. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ - 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ 
ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΣΒΟΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 
LesvosNews, 06-08-2014 
 

Αρχαιολογικά ευρήματα της πρώιμης 
παλαιολιθικής περιόδου, ηλικίας 150.000 
έως 500.000 ετών ήρθαν στο φως από την 
περιοχή Ροδαφνίδια Λισβορίου και 
αποκαλύπτουν την παλαιότερη 
αρχαιολογική θέση σε ολόκληρο το Αιγαίο, 
την Ελλάδα και την Ανατολική Πύλη της 
Ευρώπης. Στόχος η δημιουργία ενός 
μουσείου Παλαιολιθικής περιόδου, στο 
παλιό κοινοτικό ελαιοτριβείο της περιοχής. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 
 
 
 
 
COPPER AWL FROM JORDAN VALLEY 
IS OLDEST METAL EVER DISCOVERED 
IN MIDDLE EAST  
Daniel K. Eisenbud, Jerusalem Post, 21-08-
2014 
 

A copper awl discovered during excavations 
at the Middle Chalcolithic village of Tel Tsaf, 
southeast of Beit She’an, is the oldest metal 
object ever found in the Middle East, a 
study published Thursday concluded. 
According to the study, which appeared in 
the journal PLOS One, the awl dates back to 
the late 6th millennium, or the early 5th 
millennium BCE – hundreds of years before 
it was previously believed that people of 
the region began using metals. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 
 
 

 

 

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231348634
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-09/hms-nba091514.php
http://www.cretalook.gr/show/video-sygkinisi-gia-tin-epistrofi-tou-gianni-sakellaraki-sti-zomintho-egine-i-metafora-ton-oston.html
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/eyrimata-terastias-arhaiologikis-axias-oloklirothike-o-kyklos
http://www.jpost.com/Israel-News/Culture/Copper-awl-from-Jordan-Valley-is-oldest-metal-ever-discovered-in-Middle-East-371892


 

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ, ΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΤΩΝ 
ΚΑΙΡΩΝ 
Ίρις Τζαχίλη, Ελεύθερη Ζώνη, 24-05-2014 
 

Ότι η αρχαιολογία είναι πρακτική του 
παρόντος, ενός εκάστοτε παρόντος που 
φέρνει μαζί τη σφραγίδα και τις επιλογές 
της εποχής του στην επιδίωξη της γνώσης 
του παρελθόντος είναι κάτι που από πάντα 
όσοι την αναλάμβαναν είχαν συνείδηση. 
Αυτό συνέβαινε από τότε που γεννήθηκε, 
τον 19ο αιώνα ως νέα επιστήμη μαζί με τη 
γεωλογία, τη βιολογία, την ανθρωπολογία.  
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

 
 
 
 
ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΤΗ ΖΩΜΙΝΘΟ ΕΧΕΙ 
ΠΟΛΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΚΟΜΑ 
Παναγιώτης Γεωργουδής, Εφημερίδα 
Συντακτών, 22-08-2014 
 

Εντυπωσιακή είναι η φετινή πρόοδος των 
ανασκαφών στο μινωικό ανάκτορο της 
Ζωμίνθου, στα 1.189 υψόμετρο στον 
Ψηλορείτη. Ανακαλύφθηκε μια νέα 
πολυτελής αίθουσα με υπόστυλους κίονες, 
ενώ έχει καθαριστεί και η περσινή αίθουσα 
αντίστοιχων αρχιτεκτονικών και αισθητικών 
προδιαγραφών. Ανήκουν χρονολογικά στην 
περίοδο των Παλαιών Ανακτόρων, όπως 
μας είπε η αρχαιολόγος Εφη Σαπουνά–
Σακελλαράκη, κατά την επίσκεψή μας στον 
Ψηλορείτη, όπου συνεχίζει το έργο του 
αείμνηστου Γιάννη Σακελλαράκη. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΑΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΤΙ; 
Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν & Αλεξάνδρα 
Αλεξανδρίδου, protagon.gr, 19-09-2014 
 

Καλοκαίρι 2014. Πάνω από ένα μήνα τώρα, 
τα φώτα της δημοσιότητας είναι 
στραμμένα στην Αμφίπολη και την 
ανασκαφή του μνημειακού τάφου. 
Ειδήμονες και μη έχουν την ευκαιρία για 
πρώτη φορά να παρακολουθήσουν την 
αφαίρεση πέτρα-πέτρα, εν είδει 
τηλεοπτικού «ριάλιτι». Το διαδίκτυο βρίθει 
αναρτήσεων για την ταυτότητα του νεκρού, 
τη χρονολόγηση του μνημείου, κρίσεων 
θετικών και αρνητικών για την ανασκαφή... 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 
 
 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ "ΜΥΣΤΙΚΑ" 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 
cretalive.gr, 21-08-2014 
 

Εντυπωσιακά ευρήματα έρχονται στο φως 
από την αρχαιολογική σκαπάνη κατά τη 
διάρκεια των ανασκαφών, που 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα σε περιοχές των 
Χανίων. Οι αρχαιολόγοι έχουν πειστικές 
ενδείξεις για την παρουσία Αχαιών στην 
Κυδωνία, ενώ η μελέτη της μεγάλης 
νεκρόπολης, που βρίσκεται κάτω απ’ το 
κέντρο της σύγχρονης πόλης των Χανίων, 
εμπλουτίζει τη μέχρι σήμερα γνώση μας για 
τη ζωή στη Δυτική Κρήτη τα προϊστορικά 
χρόνια.  
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

 

 
 

 

 

http://www.elzoni.gr/html/ent/153/ent.45153.asp
http://www.efsyn.gr/?p=226866
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.post&id=36446
http://www.cretalive.gr/crete/view/archaiologika-mustika-apokaluptoun-ta-entupwsiaka-eurhmata/186203


 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑ: «ΔΕΝ 
ΕΠΕΠΟΘΗΣΑ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΥ ΒΙΟ... 
ΕΓΙΝΕ» 
Tα Νέα, 23-08-2014 
 

«Δεν επεπόθησα ξέρετε τόσο μακρύ βίο... 
Έγινε. Δεν θέλω πια άλλο να ζήσω». Αυτά 
ήταν τα λόγια του Εμμανουήλ Κριαρά στην 
τελευταία συνέντευξη που έδωσε πριν από 
εννέα μήνες. Με αφορμή τον θάνατο του 
καθηγητή, «ΤΑ ΝΕΑ» αναδημοσιεύουν τη 
συνέντευξη αυτή, που έδωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
και τη Βίκυ Χαρισοπούλου στις 28 
Νοεμβρίου 2013, ανήμερα των 107ων 
γενεθλίων του. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

 
 
 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΘΗΣΑΥΡΟΘΗΡΙΑ Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ; 
Γιάννης Χαμηλάκης, Η Αυγή, 24-08-2014 
 

Οι αρχαιολογικές ειδήσεις σπάνια γίνονται 
πρωτοσέλιδα ή κύρια θέματα σε 
εφημερίδες, τηλεοπτικά δελτία και 
ιστότοπους, και μάλιστα για βδομάδες. 
Ακόμα και στην Ελλάδα, όπου η 
αρχαιολογία είναι κατεξοχήν εθνική 
επιστήμη και η (εθνικοποιημένη) 
αρχαιότητα, εδώ και αιώνες, συμβάλλει 
καθοριστικά στη συγκρότηση του 
συλλογικού φαντασιακού, κάτι τέτοιο είναι 
σχετικά σπάνιο. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Ο ΛΟΓΙΟΣ 
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Όλγα Σελλά, Καθημερινή, 19-08-2014 

 
Είχε συμπληρώσει 102 χρόνια ζωής ο 
ακαδημαϊκός στην έδρα της Αρχαίας 
Ελληνικής Ιστορίας (από το 1983) Μιχαήλ 
Σακελλαρίου. Έφυγε από τη ζωή το 
Σάββατο 16 Αυγούστου. Και μερικές μέρες 
νωρίτερα συζητούσε με την αγαπημένη του 
φίλη και συνάδελφο, αρχαιολόγο Λίλα 
Μαραγκού, για έγγραφα και κείμενα που 
ήθελε να ξαναδεί και του ήταν απαραίτητα 
για κείμενα που ετοίμαζε! 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 
 
 
 
DEATH OF PROFESSOR ROBIN HÄGG. 
08/06/2014 
 

With deep sadness we report that Robin 
Hägg, Professor Emeritus of Classical 
Archaeology and Ancient History at the 
University of Gothenburg, died on Sunday 
June 8th. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.tanea.gr/news/culture/article/5152085/h-teleytaia-synenteyksh-toy-emmanoyhl-kriara-sto-ape-mpe/
http://www.avgi.gr/article/3762556/ethniki-thisaurothiria-i-kritiki-arxaiologia-
http://www.kathimerini.gr/780150/article/proswpa/proskhnio/mixahl-sakellarioy-o-logios-poy-yphrethse-thn-koinwnia


 

“I ONCE WAS LOST BUT NOW I’M 
FOUND”: THE SEARCH FOR MISSING 
ARCHIVES, MARION RAWSON, AND 
THE EXCAVATIONS OF THE PALACE 
OF NESTOR AT PYLOS 
Jack L. Davis, From the Archivist's Notebook, 
01-03-2014 
 

The spirit of Carl Blegen surrounds us. In 
1972 I came to the University of Cincinnati 
to study Aegean Prehistory, the field that 
Blegen helped to create. But I never met 
Carl Blegen — and, in fact, until last May, 
when we discovered an old audio tape in a 
file cabinet at UC, I had never heard his 
voice.  
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 
 
 

ARCHAEOLOGISTS EXCAVATE LOWER 
CITY OF MYCENAE 
Popular Archaeology, 02-06-2014 
 

Mycenae -- the ancient city of the legendary 
King Agamemnon, best known from 
Homer's Iliad and Odyssey and its iconic 
Lion Gate and cyclopean defensive walls, 
has long fascinated scholars and site visitors 
alike with the epic proportions of its 
imposing citadel remains. Located about 56 
miles southwest of Athens in Greece, it is a 
World Heritage site.  
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 
 

ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΤΟΥ 
Μαργαρίτα Πουρνάρα, Καθημερινή, 25-09-
2014 
 

Οι τοιχογραφίες του Ψαρά, της Ανοιξης, 
των Κροκοσυλλεκτριών, των Πυγμάχων. Αν 
δεν υπήρχαν, η ομορφιά των ευρημάτων 
στις ανασκαφές του Ακρωτηρίου της Θήρας 
δεν θα είχε ταξιδέψει σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικές 
εικόνες που αντανακλαστικά φέρνουν στο 
μυαλό τη Σαντορίνη και το θάμβος του 
αρχαίου της πολιτισμού. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 
 
 
 
ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
ΘΗΡΑΣ 
Ελευθεροτυπία, 09-05-2014 
 

Σε φωλιές ποντικών κινδυνεύουν να 
μετατραπούν τα σπαράγματα των 
τοιχογραφιών του Ακρωτηρίου της Θήρας, 
καταγγέλλει ο διευθυντής των ανασκαφών 
του Ακρωτηρίου Χρίστος Ντούμας. Πρώτη 
φορά μετά το 1967, έκλεισε το εργαστήρι 
συντήρησης των τοιχογραφιών του 
Ακρωτηρίου ελλείψει χρημάτων... Η 
ανασκαφή στο Ακρωτήρι ξεκίνησε από τον 
καθηγητή Σπ. Μαρινάτο το 1967. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

 

 

 

 

 

 

http://nataliavogeikoff.com/2014/03/01/i-once-was-lost-but-now-im-found-the-search-for-missing-archives-marion-rawson-and-the-excavations-of-the-palace-of-nestor-at-pylos/
http://popular-archaeology.com/issue/03012014/article/archaeologists-excavate-lower-city-of-mycenae
http://www.kathimerini.gr/785239/article/politismos/eikastika/to-akrwthri-exei-anagkh-toys-synthrhtes-toy
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=429758


 

TΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ονόματα 
των νέων προϊσταμένων των Γενικών 
Διευθύνσεων, της Κεντρικής Υπηρεσίας, 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των 
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών. Οι 
προϋπάρχουσες 39 Εφορείες Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων και οι 28 
Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
συγχωνεύονται και δημιουργούνται πλέον 
52 Εφορείες Αρχαιοτήτων. 
 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ 
 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 

 
 
 
 

POETRY AND PLACE -ΙΘΑΚΗ/ITHAKA 
R.C. Bigelow,kommosconservacy.org, 30-09-
2014 
 

What sounds, what music, what prose and 
what inspired poetry can supplement the 
inspiration derived from a place especially 
an ancient pre-historic place such as 
Kommos Crete? 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

 
 
 
 

ΜΙΑ «ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, 28-10-2014 

 
Η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η αρχαιότερη 
Υπηρεσία του νέου ελληνικού κράτους, έχει 
μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο των 
διαφόρων πολιτικών ηγεσιών, για την 
παρρησία με την οποία ασκεί τον ελεγκτικό 
και αποφασιστικό της ρόλο, 
υπερασπιζόμενη μνημεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, για την επιμονή 
της να προασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την 
επιμονή της να είναι μια παραγωγική 
Δημόσια Υπηρεσία. Σήμερα η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού 
επιφέρει στην Υπηρεσία ένα τεράστιο 
πλήγμα με την υλοποίηση του νέου 
Οργανογράμματος του ΥΠΠΟΑ. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 
 
 
 
ΤΡΙΤΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ: ΜΙΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΙΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΔΡΑΣΤΙΚΑ 
Αρχαιολογία & Τέχνες, 21-10-2014 

 
Μια νέα παραποτάμια αρχαιολογική θέση, 
που χρονολογείται στη Νεότερη Νεολιθική, 
πιθανόν στην 5η χιλιετία, με υπόβαθρό της 
αποθέσεις μιας παλιάς κοίτης ποταμού-
κλάδου του Αλιάκμονα, αναγνωρίστηκε 
στις αρχές Ιουλίου 2013 από την ΚΘ’ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 
 

http://www.neapnyka.gr/wp-content/uploads/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD-1.pdf
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9E%CE%97%CE%A8%CE%93-8%CE%995/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9E%CE%97%CE%A8%CE%93-8%CE%995/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%A1%CE%A7%CE%98%CE%93-5%CE%A5%CE%93/document?inline=true
http://www.neapnyka.gr/wp-content/uploads/9%CE%93%CE%9D4%CE%93-%CE%9F%CE%9E5.pdf
http://www.kommosconservancy.org/poetry-and-place-%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7-ithaka/
http://www.sea.org.gr/details.php?id=324
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/10/21/%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%83/


 

Συντονισμός, εποπτεία και επιμέλεια: Δρ Νεκτάριος Καραδήμας 

Σύνταξη: Μιχάλης Ζωιτόπουλος 

Καταλογογράφηση βιβλίων και έντυπων περιοδικών: Μαρία Χολέβα 

Καταλογογράφηση ηλεκτρονικών περιοδικών: Πέγκυ Ρίγγα 

Συλλογή ψηφιακών δημοσιεύσεων: Μιχάλης Ζωιτόπουλος, Δρ Νεκτάριος Καραδήμας 

Γραφιστικός σχεδιασμός και εικαστικό εξώφυλλου και οπισθόφυλλου: Δανάη Βλάχου 

Εικαστικό στην σελίδα 1 | Περιεχόμενα: Αντώνιος Παναγόπουλος 

Εξώφυλλο & οπισθόφυλλο: Εμπνευσμένα από διακοσμημένο θέμα της μεσομινωικής  IΒ κεραμικής. 

Στα Περιεχόμενα: Κεφαλή του λεγόμενου ειδωλίου της μικρής «θεάς των όφεων» από την Κνωσό. 

Μουσείο Ηρακλείου. 

Στις Διαλέξεις & Συνέδρια: Σχέδιο πλοίου από σφράγισμα από την Κνωσό (A. Evans, Palace of Minos, 

vol. II, 1928, 244). Μουσείο Ηρακλείου. 

Στις Ειδήσεις: Σχέδια από χρυσά δισκία από τον Ταφικό Κύκλο Α΄ Μυκηνών. Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο. 



Α Ι Γ Ε Υ Σ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

Λητούς 6, 15124 Μαρούσι, Αθήνα
Email: info[at]aegeussociety.org

URL: www.aegeussociety.org

Χρειάζεται να εκτυπώσετε το δελτίο αυτό; 
Παρακαλούμε, σκεφτείτε το περιβάλλον!


	1-AegeusNewsletter_FrontCover02_210x297
	2-Newsletter-on-Aegean-Prehistory-51-Nov2014-GR - Αντίγραφο
	3-AegeusNewsletter_BackCover02_210x297

