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Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
The architecture of the Protopalatial period is a difficult subject which in the case of
Monastiraki has not been addressed so far systematically, although its study has been
going on for years. The present volume deals with the East Quarter of the palatial
centre. A list of rooms which have been unearthed to date have been included in this
volume. Information is given about their years of excavation, location in the complex
and character of each room. This is meant to be used as a guideline to the forthcoming
publication of the excavation room by room with the relevant finds.
Important evidence of earlier phases was uncovered in the main part of the Eastern
complex and this has been included in the present volume. Although other parts of the
site, e.g. the Monastiraki North area, have produced much better preserved evidence
for this earlier occupation, such evidence is not so well preserved in the Eastern
Complex. The wall by wall analysis of the Eastern Complex has led to an identification of
construction sequences within the complex. These are very useful for the understanding
of its building history. The information from the excavation day books has provided
basic evidence for study involving the architecture and character of the site. However,
this is only the beginning. Considerable exploration still needs to be done in order to
address the problems of access and entrance to the complex, which has not been
discovered so far. The investigation of the running water management of the Eastern
Complex, on the other hand, has provided clear new evidence of the advanced
architectural planning and execution of works of which the Minoan architects and
builders were capable.
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Proceedings of the International Conference at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo,
25th to 29th October 2008
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The conference Intercultural Contacts in the Ancient Mediterranean (ICAM) was
organised in 2008 by the Netherlands-Flemish Institute in Cairo. While Mediterranean
contacts in archaeology are a popular topic in Europe, it was the first time this theme
was addressed in Egypt. The conference aimed to discuss theoretical and
methodological issues related to the study of intercultural contacts in archaeology on
the one hand, and to present actual case-studies of such contacts on the other. In the
present volume, thirty-five contributions deal with intercultural contacts all over the
Mediterranean from the Levant to Spain and from Egypt to Greece, from prehistory up
to the Hellenistic period. They are presented in six sections: Theory and methodology,
identifying foreigners and immigrants, material evidence for contact, maritime trade
and sea ports, influences in iconography, ideology and religion, and administration and
economy.
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Περίληψη (στα Αγγλικά)
This volume represents the proceedings of the colloquium “Actas del Simposio
Internacional: 55 Años de Micenología (1952-2007)” held in Bellaterra (Universitat
Autònoma de Barcelona) on April 12-13, 2007. It contains important and up-to-date
contributions to the wide topic of the Mycenaean tablets and their interpretation,
ranging from epigraphy to lexica, and ending with anthroponymic data.
The book is composed of ten essays, following the four thematic sections of the
symposium: palaeography (Jean-Pierre Olivier) and lexicography (Francisco Aura Jorro,
Rosa-Araceli Santiago Álvarez); economy (Massimo Perna) and linguistics (José Luis
García Ramón, Eugenio R. Luján); texts from Pylos (John T. Killen) and Thebes (Alberto
Bernabé), and texts from others archives (Jörg Weilhartner, Carlos Varias García).
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Περίληψη (στα Αγγλικά)
The importance of cultural contacts in the East Mediterranean has long been recognized
and is the focus of ongoing international research. Fieldwork in the Aegean, Egypt,
Cyprus, and the Levant continues to add to our understanding of the nature of this
contact and its social and economic significance, particularly to the cultures of the
Aegean. Despite sophisticated discussion of the archaeological evidence, in particular on
the part of Aegean and Mediterranean archaeologists, there has been little systematic
attempt to incorporate anthropological perspectives on materiality and exchange into
archaeological narratives of this material. This book addresses that gap and integrates
anthropological discourse on contact, examining exchange systems, the gift, notions of
geographical distance and power, colonization, and hybridization. Furthermore, it
develops a social narrative of culture contact in the Mediterranean context, illustrating
the reasons communities chose to engage in international exchange, and how this
impacted the construction of identities throughout the region.
While traditional archaeologies in the East Mediterranean have tended to be reductive
in their approach to material culture and how it was produced, used, and exchanged,
this book reviews current research on material culture, focusing on issues such as the
biography of objects, inalienable possessions, and hybridization – exploring how these
issues can further illuminate the material world of the communities of the Bronze Age
Mediterranean.
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Περίληψη (στα Αγγλικά)
This volume examines prehistoric copper mining in Europe, from the first use of the
metal eight thousand years ago in the Balkans to its widespread adoption during the
Bronze Age. The history of research is examined, as is the survival of this mining
archaeology in different geological settings. There is information on the technological
processes of mineral prospecting, ore extraction, and metal production, as well as the
logistics and organization of this activity and its environmental impact. The analysis is
broadened to consider the economic and societal context of prehistoric copper mining
and the nature of the distinctive communities involved.
The study is based on a review of field data and research produced over many decades
by the collaboration of archaeologists and geologists in a number of different countries,
and covers such famous mining centres as the Mitterberg in Austria, Kargaly in Russia,
the Great Orme in Wales, and those in Cyprus, from where the name of this metal
derives. These regional studies are brought together for the first time to present a
remarkable story of human endeavour and innovation, which marks a new stage in the
mastery of our natural resources.
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Από τον πρόλογο
Η Μακεδονία λόγω της κεντρικής θέσης της στο σταυροδρόμι μεταξύ Αιγαίου και
Βαλκανίων, Ανατολής και Δύσης, αποτέλεσε από νωρίς τόπο όπου αναπτύχθηκαν
σημαντικοί νεολιθικοί οικισμοί, αρκετοί από τους οποίους έχουν ερευνηθεί τις
τελευταίες δεκαετίες και πολλοί περισσότεροι έχουν καταγραφεί με επιφανειακές
έρευνες. Στις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης φυλάσσονται
αντιπροσωπευτικά δείγματα νεολιθικής τέχνης και δραστηριότητας, ορισμένα από τα
οποία είναι εξαιρετικής αισθητικής ποιότητας ή εκπλήσσουν για την υψηλή τους
τεχνολογία. Η γνώση μας, εξάλλου, για την προϊστορική εποχή αντλείται αποκλειστικά
από τα κινητά ευρήματα και τα ταπεινά, τις περισσότερες φορές, αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα.
Με αφορμή το διεθνές συνέδριο «Βόρεια Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τη
Νεολιθική περίοδο. Μια ζώνη αλληλεπίδρασης» το οποίο διεξήχθη στις 26-29 Ιουνίου
2014 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκαν ορισμένα από τα πιο
εντυπωσιακά και αντιπροσωπευτικά νεολιθικά κινητά ευρήματα, τα οποία
προέρχονταν από τη Μακεδονία. Η λιτότητα, η απλότητα, η τεχνολογία, αλλά και η
ομορφιά, αυτών των τέχνεργων καθημερινής χρήσης μιας τόσο μακρινής αρχαιότητας,
δεν μπορεί παρά να αγγίζει τους περισσότερους από εμάς, σε μία εποχή που η
επαναφορά στην καθαρότητα και την αφαιρετικότητα των σχημάτων και των φορμών,
καθώς και στην πρακτικότητα στη χρήση των κάθε είδους αντικειμένων της
καθημερινότητάς μας, έχει αποτελέσει ζητούμενο πολλών της εποχής μας.
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Περίληψη (στα Αγγλικά)
The famous ‘Silk Roads’ have long evoked a romantic picture of travel through colourful
civilizations that connected the western and eastern poles of Eurasia, facilitating the
exchange of exotic luxury goods, peoples, pathogens and ideas. But how far back can we
trace such interaction? Increasing evidence suggests considerable time-depth for TransEurasian exchange, with the expanding urban networks of the Bronze Age at times
anticipating later caravan routes. Tying the Threads of Eurasia applies advanced GIS
modelling and critical social archaeology to carefully selected material remains from
these earlier connections in order to understand and explain macro-scale processes of
interaction in the wider ancient Near East between 3000 and 1500BC. Evidence related
to precious stone, metal and textile objects found in Transcaucasia, eastern Anatolia and
Central Asia are examined critically and spatially to provide new insights into changing
socio-economic relations within and beyond these case-study regions.
This book will be of interest to archaeologists and historians researching routes of
exchange and interaction, macro-scale historical change or GIS approaches to
archaeology, and to specialists of the Bronze Age Near East, especially Anatolia, the
Caucasus, Central Asia and Iran.
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Από τον πρόλογο
Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να φωτίσει πτυχές της οικονομίας και της κοινωνίας του
προϊστορικού Αιγαίου, στη μινωική και μυκηναϊκή εποχή, που άπτονται του
πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και να διαλευκάνει τις σχέσεις μεταξύ κεντρικής
εξουσίας και ιδιωτών στο νευραλγικό αυτό χώρο, πολύ σημαντικό για κάθε
προϊστορική κοινωνία. Σε εποχές στις οποίες ο τριτογενής τομέας της οικονομίας δεν
ήταν ανεπτυγμένος και ο δευτερογενής ήταν σημαντικός αλλά όχι θεμελιώδης για την
υπόσταση της μινωικής Κρήτης και των μετέπειτα μυκηναϊκών βασιλείων, η γεωργία
και η κτηνοτροφία αποτελούσαν τους πυλώνες ανάπτυξης τους. Το πλεόνασμα των
τομέων αυτών ήταν αυτό που έδινε ώθηση και στις εμπορικές δραστηριότητες και μαζί
με την ανάγκη επίδειξης πολυτέλειας από τις «αυλές» των ανακτόρων κινητοποιούσε
και τη βιοτεχνική δραστηριότητα μέσα στο πλαίσιο ανταλλακτικών δραστηριοτήτων και
οδηγούσε στην ανάπτυξη και στην πρόοδο.
Τα στοιχεία μας τα αντλούμε από την πιο άμεση πηγή πληροφοριών για την εποχή, τα
αρχεία πινακίδων γραμμικής Β, στα οποία παρουσιάζονται μέσω της καταγραφής από
τους γραφείς των ανακτόρων όλα τα δεδομένα που ενδιαφέρουν την κεντρική
διοίκηση. Ακόμη και αν η ενημέρωση είναι μονόπλευρη, αφού δεν έχουμε καταγραφές
παρά μόνον όσων στοιχείων ενδιαφέρουν την ανακτορική διοίκηση, εντούτοις στις
πινακίδες παρουσιάζονται οι σχέσεις της με τους ιδιώτες, η οργάνωση αυτών των
τομέων της οικονομίας και ο έλεγχος της παραγωγής, που σε μεγάλο βαθμό γινόταν
από την ίδια, και η πληροφόρηση είναι ικανοποιητική και αρκετή, ώστε να αντλήσουμε
χρήσιμα συμπεράσματα για τη λειτουργία της κτηνοτροφίας και της γεωργίας κατά την
εποχή αυτή. Το παρόν βιβλίο εντάσσεται σε μια σειρά που σκοπό έχει να παρουσιάσει
ολοκληρωμένα την κοινωνία και την οικονομία κατά τη μινωική και μυκηναϊκή εποχή.
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Από την εισαγωγή
Construction methods and materials have received a fair amount of attention from
scholars of Bronze Age Crete. Particularly in recent decades, discussions on materials
and techniques are invariably included in publications of individual buildings or
settlements. This attention to the subject of materials and techniques in case studies
owes a lot to Joseph Shaw’s seminal work published in 1973 and re-edited in 2009,
which surveys and synthesizes evidence from a wide range of buildings of all periods,
from the beginning of EM to the end of LM , representing all major sites on Crete (Shaw
1973; 2009). It was followed by many articles, each focusing on a particular question (a
technique or a type of material) by the same author (Shaw 2009: 220-221 for
references) and other scholars, including the reviewer.
PDF
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In A. Bokern & C. Rowan (eds), Embodying Value? The Transformation of Objects in and from
the Ancient World (Oxford 2014): 35-51
Περίληψη (στα Αγγλικά)
This paper examines the well-known Bronze Age Aegean vessel type of rhyta as agents
of transfer and transformation. A series of ‘moments’ presents the variety of contexts in
which rhyta occur, including as transformers of content, as part of ritual processes and
geographical movements. I explore how rhyta were important players not only in
religious acts, but also in acts of display and secrecy, whether in processions in the
Aegean or abroad, in magic tricks, or as hidden from human view in building deposits. It
is argued that their transformative potential makes rhyta multifaceted vessels suitable
for a variety of contexts which range from practical to symbolic, but they are often not
reducible to simply one or the other.
PDF
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The “Culture of Four Lakes”. Prehistoric Lakeside Settlements (6th-2nd mill. BC) in the
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Panicos Chrysostomou, Tryfon Jakoulis & Andreas Mäder
Archéologie suisse 38.3 (2015): 24-32
Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 3462
Περίληψη (στα Αγγλικά)
In the course of the coal mining operation in the Amindeon region the Florina Ephorate
of Antiquities mounted large-scale excavations to investigate several prehistoric wetland
settlements. A joint project between the Greek Ministry of Culture and the Zurich
Underwater Archaeology (Office of Urbanism, Zurich City) was part-funded by the Swiss
Federal Office of Culture. Thanks to the well-preserved timber constructions it will be
possible to establish a chronological framework for the Balkan region based on
dendrocronologiacal data.
Κουτάλες και κουτάλια από το νεολιθικό οικισμό της Θέρμης στην Κεντρική Μακεδονία
Μαρία Παππά
Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα
Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 25-33
Από την εισαγωγή
Η κατασκευή κεραμικών σκευών κατά τη νεολιθική εποχή έχει διαπιστωθεί ότι έχει
κατακτήσει ένα πολύ υψηλό τεχνολογικό επίπεδο, το οποίο όχι μόνο ανταποκρίνεται
στις διατροφικές ανάγκες των ανθρώπων αυτής της εποχής, αλλά και στις σύνθετες
κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε κάθε οικισμό. Τα αγγεία, που αποτελούν και
τα πιο χαρακτηριστικά αντικείμενα της κεραμικής τέχνης της νεολιθικής περιόδου, είναι
τα υλικά κατάλοιπα που μαζί με το βιοαρχαιολογικό υλικό πιστοποιούν τις σύνθετες
δομές της διαδικασίας κατανάλωσης τροφής και των κοινωνικών της διαστάσεων.
Βρισκόμαστε έτσι πιο κοντά στην ανασύνθεση και κατανόηση της καθημερινότητας των
νεολιθικών κοινωνιών, αναλύοντας μια από τις θεμελιώδεις συνιστώσες της. Η
πρόσφατη έρευνα έχει συνεισφέρει με πολλές μελέτες στον τομέα αυτό,
εξειδικεύοντας το αντικείμενο της στην ανάλυση του τεχνολογικού επιπέδου, αλλά και
των κοινωνικών δομών στις οποίες εμπλέκονται τα κεραμικά σκεύη.
PDF
Μία εικονογραφική παρατήρηση επί της ΥΕΙΙΙΓ «Γραπτής Στήλης» των Μυκηνών
Θεόδωρος Ηλιόπουλος
Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα
Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 35-45
Από την εισαγωγή
Η «Γραπτή Στήλη» των Μυκηνών βρέθηκε από τον Τσούντα το 1893 σε έναν
θαλαμοειδή τάφο και λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα του ευρήματος δημοσιεύτηκε
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σχεδόν αμέσως. Κατά τις έρευνες της Σακελλαρίου χώρος εύρεσης ήταν ο τάφος 70
στην περιοχή Καλκάνι. Σχετικά πρόσφατα αναφέρεται με επιφυλάξεις εντοπισμός του
ίδιου του σωζόμενου ακόμη τάφου. Είναι γνωστή και γενικά παραδεκτή, ήδη από την
editio princeps, η ερμηνεία πως στη στήλη απαντά ένα από τα τελευταία ζωγραφικά
έργα της μυκηναϊκής εποχής, δουλειά κάποιου τοιχογράφου του 12ου αι. π.Χ. Κατά τον
Μαρινάτο «είναι φανερόν το δράμα του καλλιτέχνου, ίνα κερδίση την ζωήν του κατά
τας τελευταίας αυτάς ημέρας της παρακμής». Έχει βεβαίως ονομαστεί «Stele Painter»,
και το χέρι του αναγνωρίζεται ομόφωνα στο σύγχρονο «Αγγείο των Πολεμιστών». Λόγω
της ελλιπούς διατήρησης της κορυφής της στήλης μνημονεύονται συνήθως μόνο δύο
από τις τρεις ζωφόρους, η κεντρική, με φάλαγγα κατ’ άνδραν τεσσάρων οπλιτών που
πάλλουν δόρατα, και η κατώτερη, με τέσσερα ελαφοειδή και έναν ακανθόχοιρο στο
πεδίο. Μάλιστα, σε ορισμένες περιγραφές και απεικονίσεις η ανώτερη, η τρίτη
ζωφόρος, παραλείπεται εντελώς, αν και λογικά εδώ θα υπήρχε το σημαντικότερο των
τριών εικονιζόμενων θεμάτων. Ο Τσούντας, περιγράφοντας τα σωζόμενα ίχνη της,
αναφέρει αριστερά πιθανώς άνδρα με ποδήρη κυανό χιτώνα, καθήμενο, αντιμέτωπο
με άλλη, πιθανώς, επίσης καθήμενη μορφή με όμοιο, αλλά ωχρό κιτρινοκάστανο
χιτώνα, μεταξύ τους δε ίσως ερυθρό κορμό δένδρου, όμοιου με τις ελιές των κυπέλλων
του Βαφειού. Στο κέντρο και το δεξιό άκρο της ζωφόρου υποθέτει ότι είχε γραφεί μία
ακόμη καθημένη μορφή, η τρίτη, αν και σημειώνει ότι χωρούν άνετα δύο ιστάμενες. Η
ερμηνεία του είναι ότι είχαν εικονιστεί ιερείς ή πρεσβύτεροι σε κάποια επίσημη σκηνή
του πολιτικού και ειρηνικού βίου.
Πολυτελείς θήκες ψιμυθίων της Μυκηναϊκής εποχής (16ος – 14ος αι. π.Χ.)
Ελένη Κωνσταντινίδη-Συβρίδη
Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα
Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 47-54
Από την εισαγωγή
Οι πληθωρικές κυρίες που επιδεικνύουν αυτάρεσκα τα πολύχρωμα ενδύματα και τις
περίτεχνες κομμώσεις τους στις τοιχογραφίες της Θήρας, της Κρήτης, των Μυκηνών και
της Τίρυνθας φαίνεται ότι δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τα περιζήτητα μοντέλα
που φωτογραφίζονται σήμερα στα εξώφυλλα των μεγάλων περιοδικών μόδας· εκείνη
την εποχή οι γυναίκες πρέπει να γνώριζαν ήδη τα μυστικά του καλλωπισμού, όπως
φαίνεται από τα κατακόκκινα σαρκώδη χείλη, τα έντονα βαμμένα ζυγωματικά και τα
υπογραμμισμένα με μαύρο περίγραμμα μάτια. Οι αριστοκράτισσες του προϊστορικού
Αιγαίου της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, όπως άλλωστε και οι γειτόνισσές τους στην
Αίγυπτο και την ανατολική Μεσόγειο, είχαν προφανώς στη διάθεσή τους μία μεγάλη
ποικιλία προϊόντων ομορφιάς: πομάδες, αρώματα, πούδρες, βαφή ματιών και χειλιών.
PDF
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Έθιμα ταφής στην ΥΕΙΙΙ Ηλεία
Κωνσταντίνος Νικολέντζος
Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα
Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 55-68
Από την εισαγωγή
Ο θάνατος υπήρξε πιθανώς ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα φιλοσοφικού και
θρησκευτικού στοχασμού. Η τελετουργική ταφή, η οποία πηγάζει από την ενστικτώδη
αδυναμία ή άρνηση του ανθρώπου να αποδεχθεί τον θάνατο ως το οριστικό τέρμα της
ζωής, είναι συνυφασμένη με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Από τα συνοδεύοντα τους
νεκρούς κτερίσματα μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα - αν και όχι πάντα ασφαλή συμπεράσματα, αναφορικά με τη θέση του νεκρού στον κοινωνικοοικονομικό ιστό, την
οικονομία, το βιοτικό επίπεδο, τις διατροφικές συνήθειες, την παθολογία, τις
εμπορικές επαφές με άλλες περιοχές, τις αντιλήψεις γύρω από τον θάνατο, συμβάν
καθόλα συγκλονιστικό τόσο για τον προϊστορικό όσο και τον σύγχρονο άνθρωπο. Τα
έθιμα ταφής και μετάβασης (rites des passages) συνιστούν μια «σχεδόν φωτογραφική»
απεικόνιση της στιγμής, ενώ ταυτόχρονα διαπλέκονται με την κοινωνία, τις δοξασίες
και την ατομική κοσμοθεωρία. Τα ηλειακά ΥΕΙΙΙ έθιμα ταφής παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητες, αλλά και ομοιότητες με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Μυκηναϊκή Αίγινα. Κολώνα - Λαζάρηδες: ιστορία δύο θέσεων
Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα
Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα
Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 69-79
Από την εισαγωγή
Οι πρώτες ενδείξεις εγκατάστασης στην Αίγινα χρονολογούνται στην ύστερη Νεολιθική
περίοδο και είναι περιορισμένες. Ήδη όμως τότε χρονολογούνται και τα πρώτα
ευρήματα από τον οικισμό της Κολώνας, η οποία θα αποτελέσει τον πλέον σημαντικό
προϊστορικό οικισμό του νησιού, αλλά και του Σαρωνικού, όπως προκύπτει από τις
έρευνες που πραγματοποιούνται εκεί και διαρκούν περί τους δύο αιώνες, από το 1811.
Η σημασία της προϊστορικής Κολώνας, που έγκειται, εκτός των άλλων, στη σχεδόν
αδιάκοπη κατάληψη της θέσης, στην οργάνωση του χώρου και στις εξωτερικές επαφές
που διατηρούσε, διακρίνεται ήδη από τότε: η καλής ποιότητας κεραμική που
αποκαλύφθηκε υποδεικνύει επαφές με την Αργολίδα, στην οποία, όπως και σε άλλες
περιοχές εντοπίζονται μυλόλιθοι κατασκευασμένοι από αιγινήτικο ανδεσίτη. Από τις
ενδείξεις που αφορούν στην επόμενη, την τελική, νεολιθική περίοδο και είναι
περισσότερες, διαπιστώνονται σχέσεις και με την Αττική. Για την Πρώιμη και τη Μέση
Χαλκοκρατία τα δεδομένα είναι πολύ περισσότερα, ιδιαίτερα χρήσιμα για την
ανασύνθεση της εικόνας της Κολώνας και περιλαμβάνουν εντυπωσιακό υλικό: η ΠΕ II
Λευκή Οικία, η Οικία στην άκρη του βράχου, η Οικία του βαφέα και η Οικία των πίθων
προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, τη σχεδόν αστική πλέον οργάνωση του οικισμού, που
αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο στην επόμενη περίοδο.
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Παναγίτσα - Ζέρβη Έδεσσας: νεκροταφείο πρώιμης Εποχής Σιδήρου
Αναστασία Χρυσοστόμου
Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα
Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 81-90
Από την εισαγωγή
O αρχαίος οικισμός στον λόφο του σύγχρονου νεκροταφείου, δυτικά της Παναγίτσας,
εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αυτοψίας το 1992. Από τα περισυλλεχθέντα ευρήματα
χρονολογήθηκε στην ύστερη Eποχή Χαλκού-Εποχή Σιδήρου μέχρι τα ελληνιστικά
χρόνια, χρονολόγηση που επιβεβαιώθηκε και από τη δοκιμαστική έρευνα του 1995. Ο
οικισμός ελέγχει την καλλιεργήσιμη έκταση στα νότιά του μέχρι τη λίμνη Βεγορίτιδα,
αλλά και τη διάβαση βόρεια της λίμνης προς τη δυτική Μακεδονία. Ο εντοπισμός του
νεκροταφείου του παραπάνω οικισμού έγινε κατά τη διάρκεια αυτοψίας την επόμενη
χρονιά, το 1993, δυτικότερα, στην κορυφή ράχης με υψόμετρο 665,73 από την
επιφάνεια της θάλασσας με την ονομασία «Ντελικλέρ», διεύθυνσης Β-Ν, που βρίσκεται
στα όρια των αγροκτημάτων της Παναγίτσας και του επόμενου χωριού, δηλαδή της
Ζέρβης. Επειδή αμέσως έγινε φανερό ότι κινδύνευε από τις αρχαιοκαπηλικές ενέργειες
και από τα λατομεία στο νότιο όριό του συμπεριλήφθηκε σε ενιαία κήρυξη μαζί με τον
οικισμό και κάθε χρόνο απαριθμούνταν στο πρόγραμμα των σωστικών ανασκαφών της
ΙΖ’ ΕΠΚΑ. Με τη μοναδική έγκριση χρηματοδότησης του 2005 το διάστημα από
25/07/2005 έως και 03/08/2005 πραγματοποιήθηκε σύντομη ανασκαφική έρευνα και
στάθηκε δυνατόν να ερευνηθούν συνολικά 13 τάφοι.
Η Πέλλα από την Εποχή του Χαλκού έως τα ελληνιστικά χρόνια
Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη & Ιωάννης Μ. Ακαμάτης
In Μ. Τιβέριος, Π. Νίγδελης & Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Θρεπτήρια: Μελέτες για την Αρχαία
Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 2012): 8-25
Από την εισαγωγή
Στην περιοχή της νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας διενεργήθηκαν
την περίοδο 2006-2008 ανασκαφικές τομές δοκιμαστικού χαρακτήρα σε δρόμους της
αρχαίας πόλης, προκειμένου αυτοί να επιστρωθούν για να αποτελέσουν τις διαδρομές
των επισκεπτών στο πλαίσιο του έργου συντήρησης-ανάδειξης του αρχαιολογικού
χώρου. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς με
τα στοιχεία που παρείχαν άρχισε να γεφυρώνεται το κενό της γνώσης που υπήρχε για
την κατοίκηση της Πέλλας, πριν από την εγκαθίδρυση της μακεδονικής πρωτεύουσας
στην περιοχή, πιθανότατα στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από
την έρευνα τάφων της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού (3 η - 2η χιλιετία), της
Εποχής του Σιδήρου (9ος – 7ος αι. π.Χ.), των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων (6ος - 5ος αι.
π.Χ.).
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«...ὄρος Βέρμιον ἄβατον ὑπὸ χειμῶνος»: Τοπίο και κατοίκηση στην ημιορεινή Ημαθία
Ευαγγελία Στεφανή
In Μ. Τιβέριος, Π. Νίγδελης & Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Θρεπτήρια: Μελέτες για την Αρχαία
Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 2012): 26-63
Από την εισαγωγή
Η αρχαιολογία, έχοντας ως κύριο στόχο της να προσεγγίσει και να κατανοήσει τους
ανθρώπους του παρελθόντος, αναζητά, μελετά και ερμηνεύει τα υλικά κατάλοιπα των
πολιτισμών τους. Για να είναι αυτή η αναζήτηση ουσιαστική, χρειάζεται να ενταχθούν
οι δραστηριότητες των ανθρώπων όχι μόνο μέσα στον χρόνο αλλά και μέσα στον χώρο
που αυτές συνέβησαν. Ο τόπος που επιλέγουν οι άνθρωποι να ζήσουν ή/και να
πεθάνουν δεν είναι απλώς το σκηνικό, καθώς οι ανθρώπινες κοινωνίες, άλλοτε σε
μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό, παρεμβαίνουν στον φυσικό χώρο και τον
διαμορφώνουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Άλλωστε, συνήθως το ίδιο το φυσικό
περιβάλλον καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιομορφίες των ανθρώπινων
κοινωνιών που φιλοξενεί. Έτσι, η μελέτη του τόπου έχει ιστορική διάσταση καθώς
στρέφεται σε έννοιες όπως οι χρήσεις και οι λειτουργίες της γης και των ανθρώπινων
έργων από περίοδο σε περίοδο, ο πληθυσμός, η οικονομία αλλά και οι ιδέες και το
ιστορικό περιεχόμενο που προσέδιδαν, και ίσως ακόμα προσδίδουν, οι εκάστοτε
κάτοικοι/διαχειριστές ενός τόπου, στα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία που τους
περιβάλλουν. Η λεγόμενη «αρχαιολογία του τοπίου» εξετάζει πώς η γη διαμορφώνεται
και οργανώνεται μέσω οικονομικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, συμβολικών και
πολιτισμικών διαδικασιών. Με στόχο να αποκτηθεί μια ισορροπημένη εικόνα για το
πώς διαμορφώθηκε ένα αρχαιολογικό τοπίο, γίνονται «ολιστικές» προσεγγίσεις, οι
οποίες εξετάζουν τα οικοσυστήματα και τη γεωαρχαιολογία συγκεκριμένων περιοχών
και βέβαια όλα τα πολιτισμικά δεδομένα, από τον αριθμό, την έκταση και την
οργάνωση των οικισμών έως τα στοιχεία οικονομικών δραστηριοτήτων (εκμετάλλευση
της γης, δρόμοι, εργαστήρια, λατομεία κ.ά.) και τις πληροφορίες για την τελετουργική
και συμβολική χρήση του χώρου.
Zur Rezeption der minoischen Kultur im Schulunterricht auf Kreta
Katja Alexandrakis
Thetis 20 (2013): 36-52
Περίληψη (στα Αγγλικά)
Since the “Renaissance“ of Minoan civilization within the initial 20th century the
reception and consumption of the so-called Minoan culture has become pervasive in
every corner of Crete. Even though the legendary island had an extensive relevance
during Hellenistic, Roman and Byzantine times, it always comes to the Bronze Age when
highlighting the Cretan’s cultural heritage and local pride. The physical surroundings of
archaeological sites and artefacts play a huge role in developing local identity. As well in
primary as in secondary school and the Greek Lykeion the Bronze Age of Crete is taught.
In this context the following article analyses school books and the contents of teaching
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in order to prove pedagogical objectivity and actuality. Can school books in Greece be
objective?
90 Jahre Forschung der École française d’Athènes im Palast von Malia/Kreta
Veit Stürmer
Thetis 20 (2013): 21-35
Περίληψη (στα Αγγλικά)
The paper presents shortly the most important results of 90 years of french excavations
in the Minoan Palace of Malia. The focus is on the unpublished part of this excavations
done by Olivier Pelon from 1964 until 1998 and the paper is also dedicated to him.
Transferts techniques en Méditerranée orientale. L’exemple de la fabrication des vases de
pierre à l’âge du Bronze
Elise Morero
Syria 88 (2011): 207-224
Περίληψη (στα Αγγλικά)
With a study involving tribological analysis in the laboratory, experimental tests and
observations at different scales of stone vases’ samples from Crete, Levant and Egypt,
we have identified the existence of technological transfers between different centers of
Eastern Mediterranean, such as tubular drilling. This study also shows the existence of
different behaviors in front of the introduction and selection of exogenous techniques.
While some centers dissociate the shape and the style of exogenous vases, others adopt
new processes and morphologies, as a whole. This work constitutes the first step
towards the restitution of the history of technology as also contacts and exchange in the
eastern Mediterranean.
PDF
Die mykenische Palastwirtschaft. Aspekte frühgriechischen Wirtschaftslebens im Spiegel der
Linear B-Texte
Josef Fischer
In S. Günther (ed.), Ordnungsrahmen antiker Ökonomien: Ordnungskonzepte und
Steuerungsmechanismen antiker Wirtschaftssysteme im Vergleich (Wiesbaden 2012): 41-82
Από την εισαγωγή (στα Γερμανικά)
Während der Späten Bronzezeit (ca. 1600-1100 v.Chr.) blühte in Griechenland und auf
den Inseln der Ägäis die mykenische Hochkultur. Zunächst stark unter dem kulturellen
Einfluss der Minoer stehend, konnten die Mykener schließlich nicht nur aus dem
Schatten ihrer Nachbarn treten, sondern sich um 1450 v.Chr. sogar zu den neuen Herren
Kretas aufschwingen. Die folgenden zwei Jahrhunderte sahen die höchste Entfaltung der
mykenischen Zivilisation, die sog. Palastzeit (ca. 1400-1200 v.Chr.), die ihren Namen
dem Umstand verdankt, dass die politische Landschaft damals durch eine Reihe von
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wohl unabhängigen Fürstentümern geprägt war, deren politische, kulturelle, religiöse
und ökonomische Zentren die sog. Paläste waren. Das Ende der mykenischen
Palastkultur - freilich noch nicht der mykenischen Kultur als solcher - kam um 1200
v.Chr. wobei die Gründe für die Katastrophe, die alle Paläste in Schutt und Asche legte,
nach wie vor unklar sind.
Von den Kykladen nach Mykene - Religionen der Frühzeit
Matthias Steinhart
In F.S. Knauß (ed.), Die Unsterblichen. Götter Griechenlands (2012): 18-23
Από την εισαγωγή (στα Γερμανικά)
Als im 19. Jahrhundert die ersten Marmorfiguren bekannt wurden, die heute als
,Kykladenidole‘ berühmt sind, wurden sie auch in der Fachwelt zunächst eher abschätzig
beurteilt. So titulierte der Archäologe Johannes Overbeck sie als Scheusale aus
Marmorsplittern. Die Qualität dieser abstrakten Figuren, die den menschlichen Körper Tierfiguren fehlen weitgehend - auf kubische Grundformen reduzieren, wurde erst im
20. Jahrhundert erkannt, nicht zuletzt von den Künstlern der Zeit.
Neolithic tells and archaeological narratives - uncovering 6th millennium Makri in Greek
Thrace
Nikos Efstratiou
In S. Hansen (ed.), Leben auf dem Tell als soziale Praxis, Beiträge des Internationalen
Symposiums in Berlin vom 26.-27. Februar 2007 (Bonn 2010): 45-54
Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
Over the past fifteen years, field investigations at the Neolithic tell of Makri on the coast
of Thrace have never been a straightforward process for me, neither regarding the
methodological choices employed nor the archaeological interpretations ventured. On
the contrary, it was the focal point of what I would like to believe is a continuous and
conscious awareness of the difficulties we face every time we are confronted with
archaeological reconstructions of any kind and scale. However, there are two aspects,
which I must admit I was uneasy about: firstly, the disarming momentum of our
archaeological practice (training), which leads us almost reflexively to apply a specific
‘protocol’ of field research, the repercussions of which are decisive and perhaps
unforeseen for the final outcome of our efforts; and secondly, the devoid or at least
deficient nature of our attempts to describe and reconstruct the past. Both sources of
uneasiness can easily be taken as being caprice or banal in the sense that they tend to
describe nothing else but our discipline’s well-known frailty, in which case this paper
could be considered irrelevant or naive. But I will ask you to consider for once the
possibility that there is more to what you will hear than a disillusionment about - as
archaeologists –‘what we do’, ‘how we do it’, and ‘where we have ended up’. Let me
also make clear that what is at stake here is the archaeological material itself and its
potentiality to describe the past in a coherent way.
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Evidence from Dikili Tash (Eastern Macedonia, Greece) and the tell issue
Pascal Darcque & Ζοi Tsirtsoni
In S. Hansen (ed.), Leben auf dem Tell als soziale Praxis, Beiträge des Internationalen
Symposiums in Berlin vom 26.-27. Februar 2007 (Bonn 2010): 55-69
Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
The tell of Dikili Tash is located in the southeastern part of the Drama plain, in eastern
Macedonia, northern Greece. It is situated some 2.5 km East of the ancient town of
Philippi, at the eastern edge of what is now the modern town of Krinides. The plain of
Drama (also called plain of Philippi) extends some 50 x 15 km and is well known to
geologists, for it holds one of the biggest turf and lignite deposits in southern Europe. It
is a rather closed entity, surrounded on all sides by mountains, some of which are quite
high (Phalakron in the North, 1450 m in height; Menikion in the Northwest, at 1880 m;
and Pangaion in the Soutwest, at 1956 m). The only true opening to the plain lies in the
West, where communication with the neighbouring Serres plain is easy through the
Angitis river valley (a confluent of the Strymon river, which flows between the Menikion
and the Pangaion mountains). But, of course, the role of mountainous passages in
communicating with regions farther North or East, as well as with the coastal zone in the
South, should not be underestimated. The absolute altitude inside the plain varies
between 45 and 80 m above sea level (= asl). Until recently, much of this space was
occupied by a large swamp (drained between 1931 and 1940), which covered the lowest
parts of the plain (i.e. the centre and the Southeast), and whose presence also explains
the existence of turf deposits in this area.
The pre-Greek linguistic substratum. A critical assessment of recent theories
Gertjan Verhasselt
Les Études Classiques 79 (2011): 257-283
Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά)
In a previous volume of LEC, I published a first article in which I gave an overview of the
linguistic research into the Pre-Greek substratum of the last thirty years. While my
approach there was mainly descriptive, the present article confronts and evaluates the
theories presented there through a selection of etymological problems. For a great part,
I shall comment on the research by R. S. P. Beekes, probably the most important linguist
studying the Pre-Greek substratum at present.
An unusual vase in the National Archaeological Museum, Athens
Eleni Zosi
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, 124.2009 [2011]:
1-18
Περίληψη
Το 2001 μαζί με άλλα αρχαία αντικείμενα περιήλθε στην κατοχή του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου ένας πήλινος κέρνος που καταγράφηκε στα ευρετήρια του
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Μουσείου με αρ. ευρ. 29273. Τόσο η προέλευσή του όσο και οι συνθήκες εύρεσης είναι
άγνωστες. Για την κατασκευή του έχει χρησιμοποιηθεί πορτοκαλόχρωμος,
χονδρόκοκκος πηλός με αρκετά εγκλείσματα και για τη διακόσμηση καστανομέλανο
γάνωμα που έχει κατά τόπους απολεπιστεί. Ως προς την κατασκευή του αποτελείται
από τροχήλατα και χειροποίητα μέρη. Σε τρία ολόβαφα ανισοϋψή πόδια, σχεδόν
κωνικά, στηρίζεται δακτυλιόσχημη στεφάνη, κοίλη εσωτερικά, στην οποία προσφύεται
τοξοειδώς ταινιωτή λαβή. Η γεφυρωτή λαβή διαιρεί σε δύο ημικύκλια τη στεφάνη από
τα οποία το ένα φέρει τρία αγγεία χωρίς πυθμένα: μία υδρίσκη, ένα διπλό καλαθοειδές
αγγείο και μία πρόχου. Το άλλο ήμισυ φέρει δύο πτηνά εκατέρωθεν ζωόμορφης
προχοής. Η παρουσία και η προτίμηση διακοσμητικών θεμάτων που απαντώνται στην
κρητική κεραμική και βεβαίως η μορφή της ζωόμορφης προχοής μας ωθούν να
στραφούμε προς την Κρήτη ως τον πιθανότερο τόπο προέλευσης του κέρνου και
συνηγορούν στη χρονολόγηση του κατά την πρώιμη ΠΡΓΒ (850-820 π.Χ.) περίοδο
προσθέτοντας έτσι ένα ακόμα σημαντικό παράδειγμα στην ενότητα της κρητικής
κεραμικής και έμπνευσης.
PDF
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Oriental Research 368/Nov. (2012): 105107.
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6-9 Ιανουαρίου | ΗΠΑ, San Francisco, CA
Hilton San Francisco Union Square Hotel
AIA and SCS Joint Annual Meeting
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14 Ιανουαρίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα
Αμφιθέατρο “Αλ. Αργυριάδης” Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου
30)
Παλαιολιθικό Σεμινάριο
Geoff Bailey (καθηγητής Πανεπιστημίου York)
Submerged landscapes and hominin dispersals: a world perspective
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
15 Ιανουαρίου | 18:30 | Ελλάδα, Αθήνα
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Μινωικό Σεμινάριο
Ίρις Τζαχίλη
Το ιερό κορυφής στο Βρύσινα Ρεθύμνου
18 Ιανουαρίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα
Βρετανική Σχολή Αθηνών, Upper House, Σουηδίας 52
Upper House Seminar
Professor James Whitley (University of Cardiff)
Consuming the Wild: Citizenship and Commensality in ancient Praisos
25 Ιανουαρίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα
Βρετανική Σχολή Αθηνών, Upper House, Σουηδίας 52
Upper House Seminar
Αδαμαντία Βασιλογάμβρου (Επίτιμη Προϊσταμένη Αρχαιοτήτων)
Power centralization in LH IIIA Laconia: The Palace at Ayios Vasileios, near Sparta
29 Ιανουαρίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα
Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9)
Αιγαιακή Διάλεξη
Στράτος Νανόγλου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας)
Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στα προϊστορικά ειδώλια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2016

Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ένα
ευτυχισμένο νέο έτος! Με μεγάλη μας χαρά
σας ενημερώνουμε ότι προσθέσαμε ένα
νέο άρθρο στο περιοδικό μας «Αιγαιακές
Σπουδές». Πρόκειται για το άρθροβιβλιοκρισία της Δρ Βάσω Φώτου με τίτλο:
Calculating the manpower requirements for
the construction of Neopalatial buildings in
Crete: pitfalls, challenges and possibilities.

O Αιγεύς και το Σουηδικό Ινστιτούτο
Αθηνών με μεγάλη χαρά ανακοινώνουν τις
Αιγαιακές
Διαλέξεις
του
εξαμήνου
Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016.
Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016
Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στα
προϊστορικά ειδώλια
Στράτος Νανόγλου (Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πέλλας)

PDF

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ HELENE WHITTAKER
ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ευχαριστούμε θερμά την Helene Whittaker
(Department
of
Historical
Studies,
University of Gothenburg) για τη διάλεξη
που έδωσε στις 4 Δεκεμβρίου 2015, με
θέμα « Horns under the Axe».

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΙΣ 29
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ο Αιγεύς και το Σουηδικό Ινστιτούτο
Αθηνών με χαρά σας προσκαλούν στην
επόμενη Αιγαιακή διάλεξη που θα λάβει
χώρα στις 29 Ιανουαρίου, ώρα 19:00. Ο
Στράτος Νανόγλου (Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πέλλας) θα μιλήσει με θέμα «Ερμηνευτικές
προσεγγίσεις στα προϊστορικά ειδώλια».
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο
Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9,
σταθμός μετρό Ακρόπολη).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016
Εξερευνώντας την αρχαιολογία του
Μαραθώνα από τον 10ο αι. μέχρι τον 7ο αι.
πΧ. (στα Αγγλικά)
Βίκυ Βλάχου (Chargée de Recherches F.R.S.FNRS, ULB - CReA-Patrimoine )
Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016
Μινωική Κουμάσα 2012-2016. Στόχοι,
αποτελέσματα και οράματα του νέου
διεπιστημονικού προγράμματος
Διαμαντής Παναγιωτόπουλος
(Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης)
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016
Κατάλοιπα ζώων στο ιστορικό τους πλαίσιο:
ζητήματα οικονομίας και διατροφικών
επιλογών στο νεοανακτορικό Μόχλο, Κρήτη
(στα Αγγλικά)
Δήμητρα Μυλωνά (INSTAP - Κέντρο
Μελέτης Ανατολικής Κρήτης)
Μάιος/Ιούνιος 2016
Σε τι χρησίμευαν τα αιγαιακά κείμενα; (στα
Αγγλικά)
John Bennet (British School at Athens –
University of Sheffield
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22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA AM 2016)
Λιθουανία, Vilnius, 31 Aυγούστου-4 Σεπτεμβρίου 2016
Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2016
On 31 October 2015 proposals for sessions are due for the 22nd Annual Meeting of the
European Association of Archaeologists (EAA AM 2016), to be held in Vilnius, Lithuania from
31 August – 4 September 2016. From 15 December 2015 to 15 February 2016 paper and
poster abstract submission is open; on 15 April, 2016 registration and payment is due from
submitting authors. Further information and forms are available at http://www.e-a-a.org/
Revealing the Making and Breaking of Community in European Prehistory
22nd Annual Meeting of the EAA in Vilnius 2016 (31st August – 4th September)
Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2016
We are pleased to inform you that our session TH3-06, "Revealing the Making and Breaking of
Community in European Prehistory" has been provisionally accepted in theme 3. Theoretical
and Methodological Perspectives in Archaeology at 22nd Annual Meeting of the EAA in Vilnius
2016 (31st August – 4th September).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Tradition and innovation in textile technology in Bronze Age Europe and the Mediterranean
22nd Annual Meeting of the EAA in Vilnius 2016 (31st August – 4th September)
Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2016
We are very pleased to inform you that our session: TH1-13: ‘Tradition and innovation in
textile technology in Bronze Age Europe and the Mediterranean’ has been provisionally
accepted in the theme 1. Interpreting the Archaeological Record, at the 22nd Annual Meeting
of the EAA in Vilnius 2016 (31st August – 4th September) and the call for proposals of papers
and posters has now been opened.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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AHRC Midlands3Cities funding for UK/EU students
Προθεσμία: 12 Ιανουαρίου 2016
The Midlands3Cities doctoral training partnership is a collaboration between the universities
of Nottingham, Nottingham Trent, Leicester, De Montfort, Birmingham and Birmingham City.
The DTP is in the third of five years, awarding up to 89 PhD Arts and Humanities Research
Council (AHRC) studentships for UK/EU applicants for 2016 entry. M3C provides research
candidates with cross-institutional mentoring, expert supervision (including cross-institutional
supervision where appropriate), subject-specific and generic training, and professional
support in preparing for a career.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
The Malcolm H. Wiener Laboratory: Fellowships and Research Associate Appointments
Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου 2016
The Malcolm H. Wiener Laboratory for Archaeological Science of the American School for
Classical Studies in Athens has recently made significant changes to its fellowship program.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
The Mediterranean Archaeological Trust
Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2016
The Mediterranean Archaeological Trust, set up in 1959 for the promotion of the study of
archaeology, invites applications for grants, made on a competitive basis, for expenses in
2016-17, in the preparation for final publication of material from archaeological excavation or
fieldwork in the Mediterranean world, excluding subventions to publishers or publication of
material not from a specific excavation, or in symposia.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Classics Department at Royal Holloway - PhD programmes
Προθεσμία: 07 Φεβρουαρίου 2016
The Classics Department at Royal Holloway is pleased to invite applications for its PhD
programmes. We supervise across the whole range of Classical studies. AHRC funding is
provided through the Techne consortium. Applications for Techne scholarships will close on
7/2/16 but applicants would be well advised to complete their applications well before that
deadline. For informal soundings, please point interested students in my direction and at the
above e-mail ad to the further details about our research student community at
https://www.royalholloway.ac.uk/
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Oscar Broneer Traveling Fellowship
Προθεσμία: 15 Μαρτίου 2016
The American Academy in Rome and the American School of Classical Studies at Athens award
the Oscar Broneer Traveling Fellowship to encourage the study of the Greco-Roman world.
The Fellowship will be awarded for research in Greece and Italy in alternate years. It is
expected that the Fellow will use either the American Academy in Rome (AAR) or the
American School of Classical Studies at Athens (ASCSA) as a base from which to pursue work
through trips to sites, museums, or repositories of materials of interest to the Fellow's studies.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
AIA Fellowships, Grants, and Scholarships
Προθεσμία: 01 Απριλίου 2016
Κατάλογος διαφόρων υποτροφιών με διαφορετικές προθεσμίες υποβολής καθ'όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
BSA grants and fellowships
Προθεσμία: 30 Ιουνίου 2016
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. Από τον ιστότοπο της σχολής μπορείτε να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες για κάθε μία υποτροφία, καθώς και να πληροφορηθείτε για τη διαθεσιμότητα
και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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From the Archivist’s Notebook Essays
http://nataliavogeikoff.com
Blog by Natalia Vogeikoff-Brogan who has
served the American School of Classical
Studies at Athens as head of its archives
since 1994. The blog presents essays
inspired by archival research in Athens,
Greece, mostly written by Natalia
Vogeikoff-Brogan.
Here you will also find essays contributed
by guest authors who are involved in similar
kinds of archival research: viz., the history
of institutions and the role of individual
agency in them. These essays will include
their musings on books, articles, and
exhibition catalogs relevant to their
research interests. Until now, guest
bloggers Jack Davis, Jacquelyn Clements, Liz
Ward Papageorgiou, Vivian Florou, and
Curtis Runnels have written on a variety of
themes.

The John Pendlebury Family Papers
Archive Project at the British School at
Athens
https://bsapendleburyproject.wordpress.co
m/
Blog by Madelin Evans who is currently
working at the British School in Athens on
the arrangement of the Pendlebury Family
Papers. The project will last for 6 months –
during which time she will arrange,
catalogue to item-level and oversee the
digitisation of the collection. The purpose of
this blog is to act as a diary for the project,
to document the processes of arrangement,
cataloguing and digitisation.
The John Pendlebury Family Papers, which
cover the period from 1913 to 1964,
document the life of archaeologist and
WWII hero John Pendlebury from his early
years as a schoolboy in England through his
career as an innovative archaeologist in the
Mediterranean. The letters, notebooks and
photographs in the collection offer insights
into the man himself, as well as his family
(notably his wife, Hilda, and his parents).
They provide a unique narrative of John and
Hilda’s travels and encounters around
Greece, Egypt, and Britain during the 1920s
to 1930s; a first-hand view of the events of
World War II, especially in Crete where John
was stationed; and the efforts of friends
and family to commemorate him after his
untimely death during the Battle of Crete in
May 1941.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΟ 2015 ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

O ΟΜΗΡΟΣ
ΑΣΤΡΑ

in.gr, 28/12/2015

Μ. Τσιμιτάκης, Καθημερινή, 1/1/2016

Μια πλούσια από αρχαιολογική άποψη
χρονιά ήταν το 2015, γεμάτη από
εξαιρετικής σημασίας ευρήματα (όπως η
ταφή πολεμιστή στην Πύλο), αποφάσεις
που άλλαξαν τα δεδομένα (όπως η
γνωμοδότηση του ΚΑΣ για τη διατήρηση
κατά χώραν των αρχαιοτήτων που
βρέθηκαν στον σταθμό «Βενιζέλου» του
μετρό Θεσσαλονίκης).

Β. Φλώρου, From the Archivist's Notebook,
1/1/2016

Μια νέα απόπειρα χρονολόγησης των
Ομηρικών Επών, η ακριβέστερη μέχρι
στιγμής, συγκρίνει τα φυσικά φαινόμενα
που
περιγράφονται
στα
έπη
με
αστρονομικά φαινόμενα, και ελέγχει την
ιστορική αλήθεια της αφήγησης. Αποτέλεσμα, ο εντοπισμός ημερομηνιών για
συμβάντα που αποτυπώνονται στα έπη, και
μια νέα αντίληψη για την ιστορικότητά
τους, η οποία φιλοδοξεί να παρέμβει στο
Ομηρικό ζήτημα. «Πιστεύουμε ότι ο μύθος
εξυφαίνεται γύρω από πραγματικά
γεγονότα», λέει ευθέως η κ. Παναγιώτα
Πρέκα-Παπαδήμα, καθ. Αστροφυσικής στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ίδια μαζί με
διεπιστημονική ομάδα, η οποία και έκανε
σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πιστεύουν ότι μερικά από
τα γεγονότα που περιγράφονται συνέβησαν στ’ αλήθεια και αποδεικνύουν ότι τα
φυσικά φαινόμενα που αναφέρονται συμπίπτουν με τον χρόνο της αφήγησής τους.

Vivian Florou here contributes to From the
Archivist’s Notebook an essay about Anna
Apostolaki, one of the first women to
graduate from the University of Athens and
in 1926 the first curator of the newly
established Museum of Decorative Arts.
Her essay not only sheds light on forgotten
aspects of Apostolaki’s life and work but
also places this remarkable woman in the
cultural milieu of the early decades of the
20th century and at the center of the
feminist movement in Greece.

«Ο Οδυσσέας έφτασε στην Ιθάκη στις 25 Οκτωβρίου 1207 π.Χ. Πέντε μέρες αργότερα
έγινε έκλειψη ηλίου σε ποσοστό 75%, η
οποία σκέπασε το Ιόνιο Πέλαγος και τότε
συνέβη και η μνηστηροφονία», λέει η κ.
Παπαδήμα, διευκρινίζοντας ότι η πεποίθηση για την αλήθεια του συμβάντος είναι
προσωπική. Η έκλειψη ηλίου όπως και μερικά από τα γεγονότα που αναφέρονται αποδείχθηκαν με χάρτες της NASA, οι οποίοι
περιγράφουν τα προβλέψιμα φυσικά φαινόμενα από το 4500 π.Χ. έως το 10.000 μ.Χ.

Περισσότερα: http://nataliavogeikoff.com

Περισσότερα: http://www.kathimerini.gr

Πεισσότερα: http://news.in.gr
Δείτε επίσης: http://www.iefimerida.gr

ANNA APOSTOLAKI: A FORGOTTEN
PIONEER
OF
WOMEN’S
EMANCIPATION IN GREECE

«ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ»

ΤΑ
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INTRODUCTION
TO
CERAMIC
PETROLOGY COURSE 2016

Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΣΤΑΡΤΗ ΚΡΥΒΕΤΑΙ(;)
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Βρετανική Σχολή Αθηνών

Έθνος, 16/12/2015

From May 30th to June 10th, the Fitch
Laboratory will hold a two-week
postgraduate training course providing an
introduction to ceramic petrology, building
upon
the
Laboratory’s
established
reputation
on
ceramic
petrology
applications and its extensive reference
collections of geological and ceramic thin
sections.

Η θεά του έρωτα, η Μινωική Αστάρτη είναι
το πρόσωπο - κλειδί, που «ξεκλειδώνει» το
μυστήριο του Δίσκου της Φαιστού,
σύμφωνα με τον γλωσσολόγο - αρχαιολόγο
και συντονιστή του προγράμματος Erasmus
+ του ΤΕΙ Κρήτης, Γκάρεθ Όουενς (Gareth
Owens). Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ,
αποκαλύπτει ότι ύστερα από νεότερα
δεδομένα στην έρευνά του, η θεωρία του
έχει αλλάξει, κατά τι, σε σχέση με την
άποψη που είχε διατυπώσει πριν από έναν
περίπου χρόνο και στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος δεν βρίσκεται πια η «έγκυος
μητέρα», όπως είχε αρχικά εκτιμήσει, αλλά
η «έγκυος θεότητα» που παίρνει μορφή
στο πρόσωπο της Αστάρτης, της θεότητας
του έρωτα.

The course is open mainly to people with no
(or limited) previous experience on
petrology
although
familiarity
with
archaeological ceramics will be useful. It is
an excellent introduction for students
already on a research degree in
archaeological materials, as well as for
postdoctoral researchers and academics
interested in being familiar with ceramic
petrology applications. Although the focus
is primarily with ceramic materials, the skills
learnt are applicable to the study of lithics,
building materials, pigments and soils.
The course comprises daily lectures and
practicals introducing to optical polarizing
light microscopy, the identification of main
rock-forming minerals, the classification of
rock types, the use and interpretation of
geological maps and, subsequently, the
analysis of ceramic thin sections to
reconstruct provenance and technology.
Περισσότερα: http://www.bsa.ac.uk

Περισσότερα: http://www.ethnos.gr

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΙΓΑ- ΣΙΓΑ Η
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ
ΧΑΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝ ΤΕΚΚΕ
Φιλελεύθερος, 16/12/2015
Ακόμη ένα τμήμα της προϊστορικής πόλης
κοντά στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ αποκάλυψε
φέτος η σουηδική αποστολή του
Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, υπό τη
διεύθυνση του καθηγητή Πέτερ Μ. Φίσερ.
Το τμήμα βρίσκεται δυτικά της Περιοχής 6
και έγινε με τη χρήση εξελιγμένου
υπεδάφιου ραντάρ και μαγνητομετρήσεων.
Περισσότερα: http://www.philenews.com
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ΑΝΟΙΞΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟ ΝΕΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
in.gr, 13/12/2015
Τη δέσμευση για ένταξη στην νέα
προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ του
έργου για τη μόνιμη εγκατάσταση και
μεταφορά του αρχαιολογικού υλικού που
υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
στο νέο Μουσείο, το οποίο και
επισκέφθηκε την Κυριακή, ανέλαβε ο
υπουργός Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς.
Ο υπουργός παρέστη στα εγκαίνια της
προσωρινής περιοδικής έκθεσης με θέμα
«Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από τον
19ο αιώνα στον 21ο αιώνα, μια
περιπετειώδης πορεία στο χώρο και το
χρόνο», που αποτελεί ουσιαστικά και το
«πρώτο άνοιγμα» του μουσείου στην
τοπική κοινωνία.
«Το να εγκαινιάζεις ένα μουσείο είναι σαν
να ανοίγει μια διπλή πόρτα, μια πόρτα
προς το παρελθόν με αυτά που
παρουσιάζει το μουσείο, αλλά και μια
πόρτα προς το μέλλον» ανέφερε ο κ.
Μπαλτάς, επισημαίνοντας ότι σύντομα το
νέο μουσείο θα λειτουργεί ως ένα πλήρες
μουσείο, σε μια περιοχή που είναι «μία
από τις κοιτίδες του ελληνικού πολιτισμού»
και «κέντρο επισκέψεων ελλήνων και ξένων
τουριστών». Την ικανοποίηση της για την
πορεία εκτέλεσης του έργου της ανέγερσης
του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων
εξέφρασε η γενική γραμματέας του
υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, σημειώνοντας ότι μετά την
ολοκλήρωση του κτηρίου θα ακολουθήσει
και η φάση λειτουργίας της μόνιμης
έκθεσης ώστε «τα Χανιά να έχουν ένα
μουσείο αντάξιο της ιστορίας του τόπου».
Περισσότερα: http://news.in.gr

ΟΙ ΜΥΚΗΝΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΡΟΦΑΝΗ, ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
Σ. ΛΑΤΣΗ
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση,
30/11/2015
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
παρουσίασε τον αφιερωματικό τόμο
«Μυκήνες», 17η κατά σειρά προσθήκη στο
εκδοτικό πρόγραμμα «Ο Κύκλος των
Μουσείων» που ξεκίνησε το 1997 και έχει
στόχο να προβάλει τον πλούτο του
πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει η
Ελλάδα. Συγγραφέας είναι η κυρία
Άλκηστις Παπαδημητρίου, αρχαιολόγος,
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αργολίδας.
Ο τόμος προσφέρει μια συνολική αφήγηση
της ιστορίας του τόπου που γέννησε έναν
σπουδαίο πολιτισμό, από τα πρώτα
σημάδια κατοίκησης, τις εποχές της
ανάπτυξης και της ακμής, αλλά και τους
δύσκολους αιώνες που ακολούθησαν. Στο
βιβλίο υπάρχουν τα ιδιαίτερα γνωστά
ευρήματα που φιλοξενούνται στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο. Ωστόσο, το
μεγαλύτερο μέρος προσφέρει στον
αναγνώστη μια ξενάγηση στα άγνωστα
εκθέματα του Μουσείου των Μυκηνών
ξετυλίγοντας παράλληλα μια παρουσίαση
της καθημερινής ζωής των ανθρώπων
(συνήθειες,
λατρεία
των
θεών,
αρχιτεκτονική,
ταφές
των
νεκρών,
συστήματα εξουσίας κ.λπ.).
Περισσότερα: http://www.latsisfoundation.org
Δείτε επίσης:
http://www.tovima.gr
http://www.lifo.gr
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ

«ΑΤΥΧΗΣ
ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ»
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ

Χριστοφίλης,
Μαγγίδης,
Ίδρυμα, 7/12/2015

in.gr, 7/12/2015

Μυκηναϊκό

Με έκπληξη ενημερώθηκα σήμερα από την
εκπρόσωπο Τύπου του Μυκηναϊκού
Ιδρύματος, του οποίου προεδρεύω, για το
δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟ σχετικά με την
ανακάλυψη τμήματος του λίθινου θρόνου
του Μυκηναϊκού ανακτόρου στις Μυκήνες
από την ομάδα μου στα πλαίσια των
ανασκαφών της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής
Εταιρείας τον Ιούνιο του 2014.
Μου προξενεί απορία πώς το υπουργείο, το
οποίο, μολονότι είχε ενημερωθεί για την
ανακάλυψη με αναφορά μου στις
27.7.2015, έσπευσε να παραθέσει την
αυθαίρετη και αβάσιμη θέση της
Αρχαιολογικής Εταιρείας που ανεξήγητα
και πρόωρα απορρίπτει την ερμηνεία του
ευρήματος ως θρόνου. Αυτό που προξενεί
ακόμη μεγαλύτερη απορία κι αγανάκτηση
είναι η προσπάθεια της Αρχαιολογικής
Εταιρείας μέσω του Γενικού Γραμματέα της
να απαξιώσει μια τόσο σημαντική
ανακάλυψη χωρίς να σέβεται την
επιστημονική δεοντολογία και χωρίς να
περιμένει, ως έδει, την επιστημονική
δημοσίευση του ευρήματος.
Περισσότερα: http://mycenaeexcavations.org
Διαβάστε επίσης:
http://mycenae-excavations.org

Η
ΤΟΥ

«Ατυχή
επιστημονική
παρεκτροπή»
χαρακτηρίζει ο γγ της εν Αθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας Βασίλειος Χ.
Πετράκος τις ανακοινώσεις του καθηγητή
Χριστοφίλη Μαγγίδη περί εντοπισμού του
«θρόνου του Αγαμέμνονα» στις Μυκήνες.
Ο κ. Πετράκος, αφού παραθέτει τα στοιχεία
τα οποία προέκυψαν από την εξέταση του
συγκεκριμένου ευρήματος, κάνει λόγο για
παρεκτροπή που «αν δεν είναι σκόπιμη,
οφείλεται σε επίδραση άλλης ατυχεστέρας
περιπτώσεως
που
απασχόλησε
κυβερνητικούς και επιστημονικούς κύκλους
κατά το 2014 – 2015, και μας διέσυρε
διεθνώς». Όπως τονίζει ο κ. Πετράκος σε
επιστολή του προς το υπουργείο
Πολιτισμού, η επιτροπή που συγκροτήθηκε
και εξέτασε το εν λόγω εύρημα κατέληξε
στο συμπέρασμα πως πρόκειται για λίθο
κακής ποιότητας, τμήμα οικιακού ή
βιοτεχνικού σκεύους και συγκεκριμένα
λεκάνης, όπως προκύπτει από το βάθος του
κοιλώματος.
Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται πως οι
φωτογραφίες
που
δημοσιεύτηκαν
αποτελούν
επίσημα
στοιχεία
της
ανασκαφής και δόθηκαν στη δημοσιότητα
χωρίς την έγκρισης της Αρχαιολογικής
Εταιρείας.
Περισσότερα: http://news.in.gr
Δείτε επίσης: http://www.yppo.gr
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Επιμέλεια: Δρ Νεκτάριος Καραδήμας
Καταλογογράφηση βιβλίων και έντυπων περιοδικών: Δρ Μαρία Χολέβα
Καταλογογράφηση ηλεκτρονικών περιοδικών: Πέγκυ Ρίγγα
Γραφιστικός σχεδιασμός και εικαστικό εξώφυλλου και οπισθόφυλλου: Δανάη Βλάχου
Εικαστικό στη σελίδα 1 | Περιεχόμενα: Αντώνιος Παναγόπουλος

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφαλή θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών από το Γάζι, γύρω στο 1200 π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στις βιβλιοθήκες της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και
της Βρετανικής Σχολής Αθηνών για κάθε βοήθεια που μας προσφέρουν.
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