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Workshop at NΙΑ 11-15 Nov. 2011  

 

Περίληψη (στα Αγγλικά) 

 

The volume is the result of a workshop held at the Norwegian Institute at Athens 11th-

13th of November 2011. It addressed the different layers of mobility in the Bronze and 

Early Iron Age of the Eastern Mediterranean. It also concerns the intensity and scale of 

interaction and its role as a motor of change which represent key discourses in 

archaeology. The chapters in this volume deal with a great variety of materials in order 

to capture the multitude of connections and their impacts within and between the 

regions surrounding the Mediterranean. Frameworks used to explore the dynamics 

include Network Theory and World System Theory, materiality theory and theories of 

embodiment to mention some. As such, it is a hope that this volume will inspire 

researchers whether they address mobility in what, in Meyer’s words, could be 

described as a ‘satellite perspective’ or a ‘microscope perspective’.  

 

The ten chapters could be divided into three sections along the main geographic scale 

addressed (‘global’ or ‘local’) and period (Bronze or Iron Age) by the authors. This would 

be a heuristic device as these scales are not exclusive but rather seek to investigate 

different aspects of mobility and may be regarded as complementary to each other. For 

instance, a global scale gives the benefit of overarching perspectives, while the local 

provides a detailed view. Both need to be grasped in order to examine the extent and 

impact of Bronze Age networks. Furthermore, the ‘global’ and the ‘local’ are not likely to 

have been separated analytically by the dwellers of the ancient societies of the 
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Mediterranean hinterlands, whose everyday lives may have been tied to both spheres 

even if a ‘global consciousness’ may not always have been omnipresent or equally 

distributed. The chapters of this volume cover a large geographic area, providing in a 

glimpse into how mobility was dealt with in Central Europe, Mycenaean Greece, the 

Levant, Cyprus and Southern Italy. The Iron Age is dealt with by Momrak, Mühlenbock 

and Kremer, adding a long-term temporal depth to the overarching theme mobility. 
 

Περιεχόμενα 

Ole Christian Aslaksen, Introduction [1-14] 

 

Serena Sabatini, Revisiting Late Bronze Age 

oxhide ingots: Meanings, questions and 

perspectives [15-62] 

 

Paulina Suchowska-Ducke, The Mycenaeans 

and Europe: Long-distance networks and 

cross-cultural communication [63-81] 

 

Katarina Streiffert Eikeland, Engraving the 

ships. Shared ideas and practices [83-109] 

 

Madelaine Miller, Pottery as sign of cultural 

encounters: The case of Handmade 

Burnished and Grey Ware in Khania [111-

133] 

 

Hege Agathe Bakke-Alisøy, Communication 

and Trade at Tegea in the Bronze Age [135-

158] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Louise Schallin, Identities and 

‘precious’ commodities at Midea and 

Dendra in the Mycenaean Argolid [159-190] 

 

Carole Gillis, Color, materiality, sensory 

experience and Late Bronze Age burials in 

the Argolid [191-230] 

PDF 

 

Christoph Kremer, Weaving Identities - 

Local and global customs between Early 

Iron Age Italy and Greece [231-252] 

 

Christian Mühlenbock, Adoring the past: 

Anthropomorphic art and body language in 

the Iron Age Mediterranean [253-279] 

PDF 

 

Kristoffer Momrak, Greeks and the East in 

the Iron Age: Interpreting interaction in the 

Eastern Mediterranean [281-301] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.academia.edu/23709189/_Color_Materiality_Sensory_Experience_and_Late_Bronze_Age_Burials_in_the_Argolid_2016
https://www.academia.edu/23457506/Adoring_the_past_Anthropomorphic_art_and_body_language_in_the_Iron_Age_Mediterranean


ΑΙΓΕΥΣ |  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ  | 4 
 

 

Cult Material. From Archaeological Deposits 
to Interpretation of Early Greek Religion 
PETRA PAKKANEN & SUSANNE BOCHER (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 
 
 
 
Πόλη & έτος: Helsinki 2015 
Εκδότης: Finnish Institute at Athens 
Σειρά: Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, 
vol. XXI 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 167 σ., πολυάριθμες α/μ 
εικόνες, 16 έγχρωμοι πίνακες, 25 x 16,7 εκ. 
ISBN: 978-952-67211-9-4 

 
 

……………………………… 
AΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 3471 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά) 

 

This volume is based on the workshop Defining and Interpreting Ancient Greek Cult 

Deposits held 24-28 October 2008 at Ancient Olympia. A small group of specialists 

working on themes closely related to early Greek cult practices gathered for two and a 

half days to discuss the theory and practice of interpreting cult and religion and their 

archaeological context. We elaborated on the problem of defining a ritual or a cult 

deposit in general, and how it has been framed in the research tradition; we then 

targeted the discussion at locating these questions in relation to case studies and 

thematic approaches to early Greek religion. The geographical area and periods covered 

here are relatively broad encompassing Prehistoric, Protohistoric and early Archaic 

contexts. 
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Περίληψη (στα Αγγλικά) 
 

This volume presents the results of a multidisciplinary research program (“Balkans 

4000”) financed by the French National Research Agency (ANR) and coordinated by the 

editor between 2007 and 2011, when she was a member of the Maison de l’Orient et de 

la Méditerranée (Laboratory of Archaeology and Archaeometry). 192 new radiocarbon 

dates have been produced in the laboratories of Lyon, Saclay and Demokritos, from 34 

archaeological sites, spanning the years from the end of the 6th to the beginning of the 

3rd millennium BC. They shed light on the evolution of human settlement during the 

late stages of the Neolithic period in Greece and Bulgaria, and more specifically on the 

transition from the Neolithic to the Early Bronze Age during the “obscure” 4th 

millennium BC.  

 

Thirty-one scholars, archaeologists as well as radiocarbon scientists, are signing the 

contributions. 
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Περίληψη (στα Αγγλικά) 

 

For more than one thousand years, people from every corner of the Greco-Roman world 

sought the hope for a blessed afterlife through initiation into the Mysteries of Demeter 

and Kore at Eleusis. In antiquity itself and in our memory of antiquity, the Eleusinian 

Mysteries stand out as the oldest and most venerable mystery cult. Despite the 

tremendous popularity of the Eleusinian Mysteries, their origins are unknown. Because 

they are lost in an era without written records, they can only be reconstructed with the 

help of archaeology. This book provides a much-needed synthesis of the archaeology of 

Eleusis during the Bronze Age and reconstructs the formation and early development of 

the Eleusinian Mysteries. The discussion of the origins of the Eleusinian Mysteries is 

complemented with discussions of the theology of Demeter and an update on the state 

of research in the archaeology of Eleusis from the Bronze Age to the end of antiquity.  
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Περίληψη (στα Γερμανικά) 

 

Bild und Ornament sind in ihrer visuellen Funktion eng aufeinander bezogen. Das 

vorliegende Buch hat sich zur Aufgabe gemacht, Bild-Ornament-Relationen für das 10. 

bis 7. Jh. v. Chr. in Athen nachzuzeichnen. Damit liegt der Fokus auf jener Epoche, in der 

die Genese der ,griechischen Kunst verortet wird. Das Ornament hat Konjunktur. Nach 

einem Jahrhundert der Verweigerung tritt es in der gestalterischen Praxis, insbesondere 

aber in der wissenschaftlichen Reflexion erneut auf den Plan. Für die Bestimmung des 

Ornamentalen bieten sich dabei in besonderer Weise visuelle Kulturen an, in denen wie 

im frühen Athen (10.- 7. Jh.) dem Ornamentalen eine zentrale Rolle zukommt. 

Gleichzeitig fällt in diesen Zeithorizont auch die Ausbildung einer komplexen Bildkultur. 

Ausgehend von Kategorien, die das Bild bestimmen der Dichte seiner Bedeutungen, der 

Bildordnung, des Verhältnisses von Figur und Grund und der Rahmung, wird es möglich, 

das enge, sich gegenseitig bedingende Wechselverhältnis von Bild und Ornament zu 

charakterisieren. Dabei zeigt sich, dass der Dekor der frühen Gefäße häufig explizit 

darauf angelegt wird, Grenzen von Ornament und Bild zu überschreiten.   
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Περίληψη (στα Αγγλικά) 

 

Traditionally, Neolithic cultural groups have been defined on the basis of a single type of 

archaeological evidence, namely, pottery. In practice, such clusters identified by specific 

pottery traits have often been treated as if they were communities with a common 

cultural identity. Occasional criticism of this practice has not led to a general 

methodological readjustment. This study is a systematic attempt to identify cultural 

relationships and boundaries on a new basis using a different, equally relevant set of 

evidence: burial customs. Only by integrating these results with those obtained from 

other types of sources, such as pottery, we can achieve a more comprehensive view of 

cultural groups. The feasibility and relevance of this approach is demonstrated by 

examining the Early Neolithic in South-eastern and Southern Europe. 

 

The study starts with a theoretical section exploring the specific characteristics of burial 

customs as an archaeological source. Burial customs as ritual behaviour are subject to 

the overall functional logic of rituals in general. Second, burial customs are also a very 

suitable carrier for the storage of cultural memory i.e., the preservation of culturally 

specific information related to group identity. Due to these two aspects, burial customs 

potentially display a relative cultural stability. As a consequence, the rate of cultural 

change may - under certain circumstances - be slower in burial customs than in other 

types of archaeological sources. Based on these observations, the study develops 

hypotheses on the development of burial customs at the transition from the Mesolithic 

to the Neolithic with respect to the specific nature of this transition (e.g., culture contact 

or colonization). This work argues that by studying burial customs, we can gain a better 

understanding of the processes shaping this transition. 

 

Η διατριβή σε ψηφιακή μορφή 

https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/68379
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Teil II Die Quellen und ihre Auswertung 

 

6. Fundstellen und Grundlagen der 

Datenerhebung [55] 

 

7. Analyse [57] 

 

Teil III Ergebnisse und Schluss 

 

8. Verbindendes und Trennendes: das 

Frühneolithikum in Süd- und Südosteuropa 

im Lichte der Grabsitten [95] 

 

9. Fazit [107] 

 

Teil IV Anhänge 

 

1. Fundstellenkatalog [115] 

2. Absolute Datierungen [151] 

3. Datenlisten [181] 

4. Bibliographie [233] 
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Ceramica geometrica greca, nel Museo 
Archeologico Nationale di Firenze 
ORAZIO PAOLETTI 
 
 
 
 

Πόλη & έτος: Firenze 2012 
Εκδότης: All’ Insegna del Gigilio 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 117 σ., πολυάριθμες α/μ και  
έγχρωμες εικόνες, 26,5 x 19,5 εκ. 
ISBN: 978 88 7814 547 4 
  
 
 

……………………………… 
AΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: - 

 

Περίληψη (στα Ιταλικά) 
 

Il volume accoglie la catalogazione, articolata essenzialmente su basi stilistiche, della 

raccolta di ceramica geometrica proveniente dalla Grecia, conservata nel Museo 

fiorentino e di recente nuovamente esposta all’interno della Sezione Greca. Formatasi 

all’inizio del secolo scorso per iniziativa di Luigi Adriano Milani, direttore del Regio 

Museo Archeologico, ma finora rimasta in larga misura inedita, la raccolta presenta una 

significativa gamma di forme, costituendo un utile strumento didattico per studiosi e 

studenti di archeologia. Attraverso i capitoli introduttivi e le schede analitiche, l’autore 

ha cercato di mettere in luce la storia di questo nucleo della collezione museale e di 

valorizzare ciascun reperto.  

 

 

Περιεχόμενα 

 

Prefazione di Giuseppina Carlotta Cianferoni, Mario Iozzo [7] 

Premessa [8] 

Sigle e abbreviazioni [9]  

1. La formazione della raccolta [13] 

2. Il materiale [23] 

3. Catalogo [39] 

Tavole a colori [93] 

Appendice 1. Ceramiche offerte in vendita al Museo Archeologico di Firenze dall’antiquario 

Vasilios Nostrakis [97] 

Appendice 2. Documenti - Concordanze [117] 
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Η θρησκεία στο προϊστορικό Αιγαίο. Οι 
πληροφορίες των γραφών του Αιγαίου 
ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
Πόλη & έτος: Αθήνα 2015 
Εκδότης: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Εκδόσεις Καρδαμίτσα 
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 755 σ., 134 α/μ & έγχρωμες 
εικόνες, 23,7 x 16,5 εκ. 
ISBN: 978 960 354 364 0 
 
 
 

……………………………… 
AΙΓΑΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: - 

 

Περίληψη 

 

Με το παρόν βιβλίο επιχειρείται η διερεύνηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων και 

αντιλήψεων, αλλά και των λατρευτικών πρακτικών και τελετουργιών, κατά την 

προϊστορική περίοδο. Με βάση την ανάλυση των καταγραφών σε φορείς γραφής της 

γραμμικής Α και σε πινακίδες της γραμμικής Β, εξετάζονται οι πληροφορίες, τις οποίες 

παρέχουν τα κείμενα αυτά, για τη θρησκεία των Μινωιτών και των Μυκηναίων. Είναι 

εντυπωσιακό πως η εξέταση των εγγράφων αυτών, προσφέρει πολλά στοιχεία για τους 

θεούς, τους οποίους λάτρευαν οι άνθρωποι της περιόδου, για τις εορτές και τις 

προσφορές θρησκευτικού χαρακτήρα που έκαναν, για τα συμπόσια που τελούσαν, για 

την οικονομική διαχείριση και τις δραστηριότητες των ιερών αλλά και για τις σχέσεις 

θρησκευτικής και κοσμικής σφαίρας, τη συγκεντρωτική διοίκηση των ανακτορικών 

κέντρων και τον έλεγχο, τον οποίον ασκούσαν αυτά, σε ιερά και θρησκευτικό 

προσωπικό. Έχοντας πάντα ως δεδομένο πως είναι δύσκολο να εξαχθούν, πολλές 

φορές, ασφαλή και βέβαια συμπεράσματα από τα κείμενα των πινακίδων, έχουμε, 

εντούτοις, την πεποίθηση πως αξίζει τον κόπο η αναλυτική εξέταση και παρουσίασή 

τους, διότι οι καταγραφές και τα κείμενα των ίδιων των ανθρώπων της περιόδου είναι 

πάντα ο καλύτερος και πιο αξιόπιστος μάρτυρας για τα τεκταινόμενα κατά την περίοδο 

αυτή. 
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Περιεχόμενα 

 

Πρόλογος [1] 

 

Εισαγωγή [2] 

 

Πρώτο Κεφάλαιο: Προσφορές σε θεότητες - Τα δεδομένα των σειρών F- [9] 

 

Δεύτερο Κεφάλαιο: Οι σειρές πινακίδων G- [235] 

 

Τρίτο Κεφάλαιο: Πληροφορίες για τη θρησκεία από τις υπόλοιπες σειρές πινακίδων. Στοιχεία 

από τις πινακίδες U- με καταγραφές ανάμεικτων προϊόντων [352] 

 

Τέταρτο Κεφάλαιο: Σύγκριση των στοιχείων των ανακτορικών αρχείων - Οι πληροφορίες από 

την ιερογλυφική και τη γραμμική Α - Παράλληλα στοιχεία από την Ανατολή [504] 

  

Βιβλιογραφία [710] 
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Drawing the line: seals, script, and regionalism in Protopalatial Crete 

Maria Anastasiadou 

American Journal of Archaeology 120.2 (April 2016): 159-193 

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Anastasiadou-2016-AJA120 (pdf) 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

A boundary between eastern and central Crete has been proposed for the Protopalatial 

period on the basis of the distribution of various types of material culture, most notably 

pottery. The distribution of Protopalatial seal groups, the production of which can be 

localized to specific regions on the island, is here added to this discussion. Malia and 

eastern Crete show a preference for prismatic seals with hieroglyphs and pictographic 

images, whereas central Crete produces mainly seals of other shapes with round seal 

faces and ornamental motifs. Evidence from seals is discussed in conjunction with 

evidence for the earliest attestations of script in Crete. From this perspective, a 

hypothesis is here suggested that, in contrast to what was previously thought, in Middle 

Minoan I/II Cretan Hieroglyphic was “at home” in Malia and the eastern part of the 

island, while Linear A was native in southern and possibly north-central Crete. In this 

context, the Hieroglyphic Deposit of Knossos is seen as intrusive in north-central Crete. 

This article explains the presence of Hieroglyphic documents at Knossos on the basis of 

theories that view the Minoan palaces as ritual centers potentially open to corporate 

groups from various regions on the island. 

 

Reconsidering technological transmission: the introduction of the potter’s wheel at Ayia 

Irini, Kea, Greece  

Evi Gorogianni, Natalie Abell & Jill Hilditch 

American Journal of Archaeology 120.2 (April 2016): 195-220 

Appendix PDF 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

This article examines processes of cultural and technological transmission by focusing on 

the effects of the introduction of the potter’s wheel. Since distinct production choices 

are tied to both micro- and macroscale processes that drive change in material culture, a 

study of such choices provides insight into processes of acculturation, technological 

transmission, and local social dynamics. The authors therefore examined 

macroscopically a large corpus of complete vessels from Ayia Irini, Kea, for evidence of 

the manufacturing technique(s) used in the production process. These locally produced 

pots, dating to the period spanning the Middle and Late Bronze Age in the Aegean (ca. 

1900–1400 B.C.E.), when Ayia Irini acted as a hub of interregional exchange, attest to 

the adoption of the wheel by the local potters, presumably through contact with Cretan 

communities of practice who were already using this technique. Evidence for 

http://www.ajaonline.org/article/2592
http://www.ajaonline.org/article/2593
http://www.ajaonline.org/article/2593
http://www.ajaonline.org/sites/default/files/1202_Gorogianni_suppl.pdf
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connections between local, Cretan, and Cycladic communities of practice is presented, 

and the reasons driving the process of innovation are considered. The results of this 

study confirm some established narratives about the introduction of the wheel but at 

the same time reveal significant differences between Aegean communities in their 

adoption of this new technology. 

 

Politics of periodization and the archaeology of early Greece 

Antonis Kotsonas 

American Journal of Archaeology 120.2 (April 2016): 239-270 

PDF 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

Periodization is a fundamental exercise for archaeology and for historical studies in 

general, aimed primarily at clarity in communication. However, this exercise imposes 

particular modes of conceptualizing specific periods. An attractive case study for 

research in the historiographical processes that shape periodization is posed by the 

period of Greek archaeology extending from the end of the second to the early first 

millennium B.C.E. This study analyzes the different conceptual baggage of each of the 

many names used for this period and focuses on the terminological struggle between 

the Dark Age(s) and the (Early) Iron Age. Ι argue that this struggle was shaped not only 

by discussions within classics but also by debates in other historical disciplines and 

developments in the political history of 20th-century Greece. The struggle over the 

name of the period has served as an arena for the unfolding of broader politicized 

debates in classics, Greek history, and the archaeology of the Mediterranean. 

 

The value of sharing: seal use, food politics, and the negotiation of labor in Early Bronze II 

mainland Greece 

Olympia Peperaki 

American Journal of Archaeology 120.1 (January 2016): 3-25 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

Although the importance of seal use on the Greek mainland during the Early Bronze Age 

has long been recognized, its significance still remains difficult to grasp. The pervasive 

priority given to the analysis of social complexity has meant that seal use is addressed as 

part of an early administrative apparatus employed to control the distribution of goods. 

The failure of the material to meet the expectations raised by this interpretation is often 

ignored and has yet to spur a reconsideration of the theoretical grounds on which 

analysis of seal use was built. Highlighting that such difficulties are the result of 

particular demands placed on this material, demands that are shaped, in turn, by 

untested assumptions about the function of the sealings, this article proposes the 

significance of seal use as a value-producing and transformative material practice. In this 

framework, it brings forward and discusses the employment of Early Bronze Age II (Early 

Helladic II) sealings in the organization of food practices as sustaining the circulation of 

agricultural labor. This reorientation is consonant with a more general shift from seeking 

http://www.ajaonline.org/forum/2596
http://www.ajaonline.org/sites/default/files/1202_Kotsonas.pdf
http://www.ajaonline.org/article/2543
http://www.ajaonline.org/article/2543
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to identify predetermined social formations with their concomitant modes of material 

management to placing strategies of goods reallocation within a continuous, and 

significantly open-ended, process of social association. 

 

The rise and fall of the transport stirrup jar in the Late Bronze Age Aegean  

Catherine E. Pratt 

American Journal of Archaeology 120.1 (January 2016): 27-66 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

It is generally accepted that Cretan transport stirrup jars were the preferred bulk liquid 

transport container of the Late Bronze Age Aegean, but the reasons behind their 

invention, relatively rapid dissemination and widespread use, and sudden 

disappearance are not well understood. To explain the rise and fall of the transport 

stirrup jar, this article offers a quantitative comparison of the distribution and 

production of Cretan transport stirrup jars in relation to the amphora, the other major 

transport container on the island, from the Middle Minoan II to the Late Minoan (LM) 

IIIC period. Based on these data, it seems that the mode of production and distribution 

patterns remained relatively consistent for amphoras, but production of the transport 

stirrup jar fluctuated greatly, rapidly reaching an apex during the LM IIIB period. In the 

LM IIIC period, however, the production and distribution patterns of both shapes 

changed, and the amphora was reestablished as the dominant transport container. I 

suggest that the comparatively short lifespan of the transport stirrup jar may be due to 

political intervention in the LM IIIA2–B periods. This article therefore contributes to our 

understanding of the sociopolitical underpinnings of changes in broad ceramic trends 

visible in the archaeological record. 

 

Crisis in context: the end of the Late Bronze Age in the eastern Mediterranean 

A. Bernard Knapp & Sturt W. Manning 

American Journal of Archaeology 120.1 (January 2016): 99-149 

PDF 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

Explanations for the Late Bronze Age crisis and collapse in the eastern Mediterranean 

are legion: migrations, predations by external forces, political struggles within dominant 

polities or system collapse among them, inequalities between centers and peripheries, 

climatic change and natural disasters, disease/plague. There has never been any 

overarching explanation to account for all the changes within and beyond the eastern 

Mediterranean, some of which occurred at different times from the mid to late 13th 

throughout the 12th centuries B.C.E. The ambiguity of the evidence—material, textual, 

climatic, chronological—and the differing contexts involved across the central-eastern 

Mediterranean make it difficult to disentangle background noise from boundary 

conditions and to distinguish cause from effect. Can we identify the protagonists of the 

crisis and related events? How useful are recent explanations that focus on climate 

and/or chronology in providing a better understanding of the crisis? This article reviews 

http://www.ajaonline.org/article/2544
http://www.ajaonline.org/forum/2547
http://www.ajaonline.org/sites/default/files/1201_Knapp.pdf
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the current state of the archaeological and historical evidence and considers the 

coherence of climatic explanations and overprecise chronologies in attempting to place 

the “crisis” in context. There is no final solution: the human-induced Late Bronze Age 

“collapse” presents multiple material, social, and cultural realities that demand 

continuing, and collaborative, archaeological, historical, and scientific attention and 

interpretation. 

 

New evidence of post-destruction reuse in the Main Building of the Palace of Nestor at Pylos 

Shannon LaFayette Hogue 

American Journal of Archaeology 120.1 (January 2016): 151-157 

PDF 

Image Gallery 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

In the past three decades, an Iron Age date for reoccupation of areas surrounding the 

Palace of Nestor on the Epano Englianos Ridge has become well attested, but the extent 

and nature of this reoccupation has remained unclear. My reexamination of the Main 

Building stratigraphy using data recorded in the excavation notebooks has helped define 

the extent of reoccupation by providing evidence for two phases of temporary reuse. 

The first phase of reuse, which dates between the final destruction and the early 10th 

century B.C.E., occurred inside small areas of the Main Building that had not yet 

collapsed. The second phase occurred on top of and around the Main Building ruins and 

has a terminus post quem of the early 10th century B.C.E. My reanalysis confirms a 

more complex site history than originally recognized and bears tremendous implications 

for looting and other disturbances to the remains. 

 

Karlsruher Kykladika unter der Lupe. Zur Verbindung naturwissenschaftlicher 

Untersuchungen mit der Aufarbeitung des Erwerbs von Antiken ungewisser Provenienz 

Bernhard F. Steinmann, Rainer Altherr & Alexander Varychev  

Athenische Mitteilungen 127/128 (2012/2013) [2015]: 1-46 

 

Περίληψη 

Η επιστροφή πρώιμων κυκλαδικών αντικειμένων από τη Συλλογή του Κρατικού 

Μουσείου της Βάδης στην Καρλσρούη προέκυψε ως συνέπεια της ανάγκης 

επανεξέτασης της προβληματικής πολιτικής αποκτημάτων του Μουσείου. Ωστόσο, οι 

εθελοντικές επιστροφές μπορούν να αποτελέσουν μέρος μόνο μιας δημιουργικής 

λύσης, που πρέπει να εξευρεθεί σε συνεργασία με τις «χώρες-πηγές» του αρχαίου 

πολιτισμού και θα αφορά τη διαχείριση των αρχαιοτήτων άγνωστης προέλευσης που 

αποκτήθηκαν μετά την ψήφιση της σύμβασης της UNESCO το 1970. Συγκεκριμένη 

αφορμή να ανασκευαστεί η τότε πολιτική αποκτημάτων αποτέλεσαν οι φυσικοχημικές 

αναλύσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα Κυκλαδικά της Συλλογής της 

Καρλσρούης με φορητό φασματόμετρο μέτρησης φθορισμού ακτίνων Χ και 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Καθορίστηκαν είδη πετρωμάτων, αναλύθηκαν ίχνη 

χρωμάτων και εξετάστηκαν υπολείμματα ιζήματος. Από τις αναλύσεις προέκυψαν 

http://www.ajaonline.org/archaeological-note/2546
http://www.ajaonline.org/sites/default/files/1201_Hogue.pdf
http://www.ajaonline.org/node/2555


ΑΙΓΕΥΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ  | 22 

στοιχεία για το χρωματισμό και την προέλευση των κυκλαδικών λίθινων αγγείων, στην 

περίπτωση μάλιστα ενός τηγανόσχημου αγγείου από χλωριτικό σχιστόλιθο 

διαπιστώθηκε η απόδοσή του σε ναξιακό πέτρωμα. 

 

A new group of figures and rare figurines from a Mycenaean workshop installation at 

Kontopigado, Alimos (Athens) 

Eleftheria Kardamaki  

Athenische Mitteilungen 127/128 (2012/2013) [2015]: 47-90 

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Kardamaki-AM127 (pdf) 

 

Περίληψη 

Οι πρόσφατες ανασκαφές στο Κοντοπήγαδο Αλίμου, 5 χλμ. νοτίως της Ακρόπολης των 

Αθηνών, έφεραν στο φως κατάλοιπα εκτεταμένης μυκηναϊκής εγκατάστασης άγνωστης 

ακόμα χρήσης. Κατά τη διάρκεια της χρήσης της θέσης και μετά την εγκατάλειψή της 

κατά τη διάρκεια των πρωιμότατων φάσεων της ΥΕ ΙΙΙ Γ πρώιμης περιόδου, διάφορα 

πηγάδια πλησίον ή εντός της εγκατάστασης επιχώσθηκαν με μεγάλες ποσότητες 

υλικού. Μεταξύ των ευρημάτων των επιχώσεων αξιοπρόσεκτα είναι τα θραύσματα 

μοναδικών ή πολύ σπάνιων τύπων ειδωλίων και ειδώλων. Ανθρωπόμορφα και 

ζωόμορφα είδωλα αναπαριστούν αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται πρωτίστως με 

δραστηριότητες της επίσημης λατρείας, και η παρουσία τους θα μπορούσε να 

υποδηλώνει την ύπαρξη ενός ή περισσότερων λατρευτικών χώρων στην άμεση 

γειτνίαση της εγκατάστασης. Τα νέα ευρήματα υπογραμμίζουν εκ νέου τη στενή σχέση 

εργαστηρίων και λατρείας παρέχοντας νέα στοιχεία για την κοινωνικοπολιτική 

οργάνωση της Αττικής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

 

The faience finds of the Idaean Cave  

Kyriakos Psaroudakis  

Athenische Mitteilungen 127/128 (2012/2013) [2015]: 91-142 

 

Περίληψη  

Τα αντικείμενα από φαγεντιανή του Ιδαίου Άντρου αποτελούν μια ενδιαφέρουσα 

ομάδα, ανάμεσα στα υπόλοιπα orientalia. Τα περισσότερα από αυτά είναι εισηγμένα, 

κυρίως από τη Φοινίκη και την ευρύτερη Λεβαντίνια περιοχή και δευτερευόντως από 

την Αίγυπτο. Μία τρίτη, μικρότερη, ομάδα αποτελείται από έργα ελληνικής έμπνευσης 

και δημιουργίας. Η παρουσία ειδωλίων αιγυπτιακών, κυρίως, θεοτήτων, φαίνεται να 

συνδέεται και με τις λατρευόμενες θεότητες στο Ιδαίο Άντρο. Όσον αφορά τη 

χρονολόγηση, τα αντικείμενα του Ιδαίου εμφανίζουν μια εικόνα ανάλογη των 

υπόλοιπων orientalia. Τα πρωιμότερα ανάγονται στους Σκοτεινούς Αιώνες. Τα 

περισσότερα, ωστόσο, χρονολογούνται στη Γεωμετρική – Ανατολίζουσα περίοδο και 

φτάνουν έως το τέλος του 7ου αιώνα π. Χ. Από την άποψη της τεχνολογίας των 

αντικειμένων, έχει ενδιαφέρον η ανακάλυψη απορριμμάτων από την κατεργασία 

φαγεντιανής / υάλου, η οποία κάνει πιθανή την ύπαρξη κάποιου εργαστηρίου με 

προσωρινό χαρακτήρα.  
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Light in a Neolithic dwelling: Building 1 at Koutroulou Magoula (Greece)  

Constantinos Papadopoulos, Yannis Hamilakis & Nina Kyparissi-Apostolika 

Antiquity 89 (October 2015): 1034-1050 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

Light has been considered in various archaeological contexts from the Bronze Age to 

post-Classical periods, but largely in association with religion and ritual. The importance 

of light in the daily routines of a Neolithic dwelling is the context for this investigation, 

which employs 3D computer visualisation to test light levels in a variety of different 

architectural structures and weather conditions. The results reveal how opportunities 

for using domestic space for specific tasks changed at particular times of day. Light may 

have operated not simply in a functional sense but also to divide domestic space and 

provide a distinction between public and private areas. 

 

Mourning on the Larnakes at Tanagra: Gender and Agency in Late Bronze Age Greece  

Margaretha Kramer-Hajos 

Hesperia 84.4 (October-December 2015): 627-667 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

This article offers an iconographic and stylistic analysis of the published painted larnakes 

(clay sarcophagi) with funerary scenes from Late Bronze Age Tanagra in central Greece. 

Previous scholarship has failed to account fully for the existence of a small number of 

depictions that appear to show unexpected gender roles: wailing men and officiating 

women. The latter offer us an example of women holding official positions in 

Mycenaean Greece and accord them an unexpected prominence in the burial ritual, 

which may suggest that they were responsible for the production of some of the larnax 

burials at Tanagra. The imagery on the larnakes thus provides a rare example of female 

agency in Mycenaean Greece. 

 

Molyvoti, Thrace, Archaeological Project: 2013 Preliminary Report 

Nathan T. Arrington, Domna Terzopoulou, Marina Tasaklaki, Mark L. Lawall, Demetrios J. 

Brellas & Chantel E. White 

Hesperia 85.1 (January-March 2016): 1-64 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

The Molyvoti, Thrace, Archaeological Project (MTAP) investigates the settlement 

inconclusively identified as ancient Stryme in its evolving regional, political, economic, 

and cultural contexts. This article outlines the project goals, summarizes prior 

archaeological activity at the site, and presents the results of the first season. 

Geophysical survey provided new data on the city's grid plan, while excavation 

uncovered Classical roads and structures, an enigmatic circular feature, and a 20th-

century war trench. Late Roman structures were identified at the site for the first time. 

This article proposes a new chronology for the city, examines the changing scope of its 
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economic activity, and discusses its decline and later reoccupation. Preliminary 

catalogues of amphoras and coins accompany the report. 

 

The Conglomerate Quarry at the Mycenaean Site of Vapheio-Palaiopyrgi in Laconia 

Louise A. Hitchcock, Anne P. Chapin, Emilia Banou & James H. Reynolds 

Hesperia 85.1 (January-March 2016): 65-90 

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Hitchcock-et-al-2016-Hesperia (pf) 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

Although many studies have been published on Minoan quarries, few details have ever 

been published on Mycenaean quarries. Here we present a conglomerate quarry 

discovered at the Bronze Age site of Vapheio-Palaiopyrgi in Laconia, best known for its 

tholos tomb. The quarry preserves many unusual features, including a column base in 

situ and curved cuttings indicating the removal of additional blocks of stone. It is 

proposed that the quarry should be associated with Late Bronze Age Mycenaean culture 

based on its topography, the importance of the Eurotas Valley in this era, and the 

material—namely conglomerate—that characterized and became symbolic of 

Mycenaean prestige architecture. 

 

Aegean Prehistory without Schliemann 

Michael Fotiadis 

Hesperia 85.1 (January-March 2016): 91-119 

 

Περίληψη (στα Αγγλικά)  

When Heinrich Schliemann appeared in the Aegean in the 1870s, prehistoric 

archaeology in Greece was headed for a future very different from the one that 

subsequently materialized. The discoveries at Hisarlik and Mycenae changed the course 

of that trajectory. I concentrate on the emergent field of prehistoric archaeology in 

Greece as it was before those discoveries, and I discuss briefly their effects on the field. 

The radical reorientation of the field in the last quarter of the 19th century provides the 

opportunity to reflect on the components of archaeological significance that shaped the 

development of prehistoric archaeology in Greece. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jstor.org/stable/10.2972/hesperia.85.1.0091
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Architecture et structures sociales : une nouvelle lecture de l’architecture néopalatiale de la 

Crète 

Vasso Fotou 

ArchéOrient - Le Blog, 5 février 2016 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

A reappraisal of the first publication of stirrup jar inscriptions from Tiryns by Johannes 

Sundwall: photographs, lost sherds and the A-Nu-To/No-Di-Zo workshop 

J. Pakkanen 

Arctos 38 (2014) 261-277 

PDF 

 

An upland early site in the Troodos mountain 

Nikos Efstratiou, Carole McCartney, Panagiotis Karkanas & Dimitris Kyriakou 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 1-27. 

 

Ais Giorkis 2012. An upland early aceramic Neolithic site in western Cyprus: progress report 

of the 1997-2009 

Η. Αlan Simmons 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 28-51 

 

The Prasteio-Mesorotsos Archaeological Expedition: second preliminary report of the 2009 

excavations 

P. Andrew McCarthy, Ben Blakeman, David Collard, Paul Croft, Lisa Graham, Carole McCartney 

& Leigh Stork 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 53-76 

 

Agia Varvara-Asprokremmos 2009: excavations, radio-carbon dating and geo-chemical 

analysis of chert sources 

Carole McCartney & W. Sturt Manning & T. Sarah Stewart 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 77-94 

 

Hunting and dining at Red Rock: animal remains from Chalcolithic Politiko-Kokkinorotsos 

Paul Croft 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 113-137 

http://archeorient.hypotheses.org/5384
https://www.academia.edu/16665034/J._Pakkanen_A_Reappraisal_of_the_First_Publication_of_Stirrup_Jar_Inscriptions_from_Tiryns_by_Johannes_Sundwall_Photographs_Lost_Sherds_and_the_A-Nu-To_No-Di-Zo_Workshop_Arctos_38_2014_261_277
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Η μελέτη του σώματος ως μέσο ανάλυσης της Κοινωνικής ταυτότητας στη χαλκολιθική και 

πρωτοκυπριακή Κύπρο 

Μαρία Μηνά 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 95-111 

PDF 

 

Excavations at Erimi-Laonin tou Porakou: 2009, preliminay report 

Luca Bombardieri 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 139-167 

 

Bronze Age senet gaming boards from the PAP field survey and their occurrence in Iron Age 

Cyprus 

Dariusz Maliszewski 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 169-175 

 

A note on human remains from Lefkosia-Agia Paraskevi 

David Frankel, M. Jennifer Webb & Colin Pardoe 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 177-182 

 

Agrarian settlement at Politiko-Troulia, 2008 

Falconer E. Steven, Fall L. Patricia, Hunt John & Metzger C. Mary 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 183-198 

 

T.1, MLA 1173: An extra-urban tomb of the Late Bronze Age site near Hala Sultan Tekke  

Melissa Samaes & Karin Nys 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 199-248 

 

Basaltic glass fabrics in Cypriot and east Mediterranean white slipe pottery: a petrographic 

and archaeological contribution 

John Williams 

Επιστημονική Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the 

Department of Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 273-290 

 

An unpublished glazed ceramic bottle of Late Bronze Age date from the British Museum 

excavations at Hala Sultan Tekke in 1898 

Thomas Kiely 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 291-300 

https://www.academia.edu/2485211/%CE%97_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%89%CF%82_%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF_The_study_of_the_body_as_medium_of_analysis_of_social_identity_in_Chalcolithic_and_Early_Cypriot_Cyprus_
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A Corpus of Late Minoan III Pottery from Pyla-Kokkinometros 

Vassos Karageorghis & Artemis Georgiou 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 301-324 

 

Un cratère à anses animals 

Sabine Fourrier 

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of 

Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 325-337 
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Anastasiadou, M., 2016. Review of G. 

Dionisio, A. M. Jasink & J. Weingarten, 

Minoan Cushion Seals, Innovation in Form, 

Style and Use in Bronze Age Glyptic (Roma 

2014), Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες, 14/3/2016. 

KEIMENO 

 

Kardulias, P.N., 2016. Review of C. Chase-

Dunn & B. Lerro, Social Change: 

Globalization from the Stone Age to the 

Present (Boulder 2014), American Journal of 

Archaeology 120.2 (April 2016). 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Hirschfeld, N., 2016. Review of K.S. 

Christakis, The Sanctuary of Hermes and 

Aphrodite at Syme Viannou. Vol. 5, Potters’ 

Marks from Syme and Other Sites of Bronze 

Age Crete (Athens 2014), American Journal 

of Archaeology 120.2 (April 2016). 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Cadogan, G., 2016. Review of I. 

Tournavitou, Κύθηρα: Το μινωικό ιερό 

κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. Vol. 

4, Κεραμεική της Εποχής του Χαλκού 

(Athens 2014), American Journal of 

Archaeology 120.1 (January 2016). 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Murphy, J., 2016. Review of B. Legarra 

Herrero, Mortuary Behavior and Social 

Trajectories in Pre- and Protopalatial Crete 

(Philadelphia 2014), American Journal of 

Archaeology 120.1 (January 2016). 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

Caloi, I., 2016. Review of G. Rethemiotakis 

& P.M. Warren (eds), Knossos: a Middle 

Minoan III building in Bougadha Metochi 

(British School at Athens Studies 23) (Oxford 

2014), Antiquity 90.349 (February 2016): 

254-256. 

 

Papadimitriou, N., 2016. Review of T.J. 

Papadopoulos & L. Kontorli-Papadopoulou, 

Vravron: The Mycenaean Cemetery (Studies 

in Mediterranean Archaeology 142) 

(Uppsala 2014), Antiquity 90.349 (February 

2016): 256-258. 

 

Blake, E., 2015. Review of R. Jones, S.T. 

Levi, M. Bettelli & L. Vagnetti, Italo- 

Mycenaean Pottery: The Archaeological and 

Archaeometric Dimensions (Incunabula 

Graeca 103) (Rome 2014), Antiquity 89.348 

(December 2015): 1520-1522. 

 

Steel, L., 2015. Review of V. Karageorghis & 

A. Kanta, Pyla-Kokkinokremos: a Late 13th 

Century BC Fortified Settlement in Cyprus. 

Excavations 2010–2011 (Studies in 

Mediterranean Archaeology 141) (Uppsala 

2014), Antiquity 89.347 (October 2015): 

1253-1254.  

 

Stewart, D., 2015. Review of W. Caraher, R. 

Scott Moore & D.K. Pettegrew, Pyla-

Koutsopetria I: Archaeological Survey of an 

Ancient Coastal Town (ASOR Archaeological 

Reports 21) (Boston 2014), Antiquity 89.347 

(October 2015): 1255-1256.  
 
 
 
 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-book-reviews/minoan-cushion-seals-review-by-anastasiadou/
http://www.ajaonline.org/book-review/2607
http://www.ajaonline.org/book-review/2612
http://www.ajaonline.org/book-review/2553
http://www.ajaonline.org/book-review/2554
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1 Απριλίου | 9:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Νομισματικό Μουσείο-Ιλίου Μέλαθρον, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12 

16η Ημερίδα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 

Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο: Μια αέναη σχέση 

ΑΦΙΣΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1 Απριλίου | 18:30 | ΗΠΑ, Νέα Υόρκη  

Hunter College, 8th floor, West Building; south-west corner of 68th and Lexington 

The New York Aegean Bronze Age Colloquium 

Constance von Rüden 

Why Tell el-Dab’a matters. Skill and Materiality in Painting the Palace district of Ezbet 

Helmi 

 

2 Απριλίου | 19:00 | Ελλάδα, Καστοριά  

Μπαϊρακτάρειο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς 

Διάλεξη 

Δρ Γεωργία Στρατούλη, 

Οι αρχαίες νεκροπόλεις της Κρεπενής 

 

4 Απριλίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Αμφιθέατρο “Αλ. Αργυριάδης” (Πανεπιστημίου 30) 

Παλαιολιθικό Σεμινάριο 

Javier Baena Preysler (Καθηγητής Αυτόνομου Πανεπιστημίου Μαδρίτης) 

Η Κατώτερη και Μέση Παλαιολιθική στη Μαδρίτη (Ισπανία). Πρόσφατες έρευνες 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

5 Απριλίου | 17:00 | Κροατία, Zagreb  

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb 

Aegean Seminar 

Prof. Dimitris Nakassis 

Vorsprung durch Technik: digital technologies, archaeology, and the future of Aegean scripts 

& Unthinking the Mycenaeans: towards a new history of the Late Bronze Age Aegean 

 

7 Απριλίου| 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14, Πλάκα 

Ετήσια Συνάντηση του  Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών 

Professor Jorunn Økland (Director of the Institute), The Work of the Institute in 2015 & 

Dr. Søren Handberg (University of Oslo), Ancient Kalydon and the Great and Warlike 

Ethnos 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2016/16h_hmerida_periballontikhs_arx_afisa.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2016/Natural-and-anthropogenic-landscape-programme.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2016/Baena-4-4-2016.pdf
http://www.norwinst.gr/uk/media/files/invitations/INVITATION_NorwInst2016.pdf
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8-10 Απριλίου | Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αμφιθέατρο Ι, Κέντρο Διάδοσης 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

11 Απριλίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Βρετανική Σχολή Αθηνών, Upper House, Σουηδίας 52 

Upper House Seminar 

Καθ. Στέλιος Ανδρέου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) 

The changing landscapes of prehistoric settlement in Central Macedonia: alternative 

paths to complexity in the Anthemous Valley and beyond 

 

12 Απριλίου | 15:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9) 

The Athens Greek Religion Seminar 

Εύη Σίκλα 

Gifts for the Gods? Reflections on the role of figurines in Minoan ritual and religion 

 

12 Απριλίου | 10:00 | Ελλάδα, Πέλλα  

Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας 

Ημερίδα 

Πέλλα - Πριν από τη μεγάλη πρωτεύουσα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

13 Απριλίου | 19:00 | Ελλάδα, Θεσσαλονίκη  

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Διάλεξη 

Γεωργία Καραμήτρου, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων 

Αιανή. Η πόλη στον χώρο και τον χρόνο 

 

15-16 Απριλίου | Ελλάδα, Αθήνα 

British School at Athens, Upper House 

Αρχαιολογική Συνάντηση 

Antikythera. Archaeology and the communities of people 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

15 Απριλίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9) 

Αιγαιακή Διάλεξη 

Δήμητρα Μυλωνά (INSTAP - Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης) 

Κατάλοιπα ζώων στο ιστορικό τους πλαίσιο: ζητήματα οικονομίας και διατροφικών 

επιλογών στο νεοανακτορικό Μόχλο, Κρήτη (στα Αγγλικά) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2016/4th-National-Conference-of-Greek-Archaeology-Students.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2016/Before-the-great-capital-2016.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/lectures/2016/Antikythera-programme.pdf
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-lectures/al-2016-mylona/
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16 Απριλίου | 9:30 – 17:00 | Αγγλία, Λονδίνο 

Βρετανικό Μουσείο, Lecture Theatre 

What’s New in Ancient Cyprus. A Study Day at the British Museum 

PROGRAMME AND BOOK ONLINE 

 

18 Απριλίου | 18:30 | Ελλάδα, Αθήνα  

Κτήριο του Ιστορικού Αρχείου, Ψαροµηλίγγου 22, Κεραµεικός 

Διάλεξη 

Αντώνης Βασιλάκης 

Ζητήματα αρχαιολογικής πολιτικής της Κρητικής Πολιτείας: από τα Πρακτικά της 

Αρχαιολογικής Επιτροπείας (1900-1913) 

 

18 Απριλίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Auditorium, 5ος όροφος 

Διάλεξη 

Αθανασία Ψάλτη 

Ανασχεδιάζοντας τον πολιτιστικό χάρτη της Φωκίδος. Τα νέα επιστημονικά δεδομένα 

και οι προοπτικές 

 

18 Απριλίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τοσίτσα 1 

Διάλεξη 

Δρ Δημήτριος Σκιλάρντι, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων 

Μυκηναϊκές Κουκουναριές και η Καταστροφή του Ηγεμονικού Συγκροτήματος (περί το 

1150 π.Χ.) 

WEBSITE 

 

21-24 Απριλίου | Γερμανία, Dresden 

Landesamt für Archäologie Sachsen 

In Poseidons Reich XXI 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

21 Απριλίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Αίθουσα διαλέξεων της EFA 

Διάλεξη 

J.P. Demoule (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Mais où sont passés les Indos-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident 

 

21 Απριλίου | 19:00 | Ελλάδα, Αθήνα  

Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50) 

Μυκηναϊκό Σεμινάριο Αθηνών 

Έλενα Μαραγκουδάκη 

Εργαλεία ναυπήγησης από τον μυκηναίο ναυδόμο στον παραδοσιακό καραβομαραγκό: 

αναζητώντας τα ίχνη 

http://www.britishmuseum.org/whats_on/events_calendar/event_detail.aspx?eventId=2822&title=What%E2%80%99s%20new%20in%20ancient%20Cyprus?&eventType=Study%20day
http://www.namuseum.gr/friends/lectures-gr.html
http://www.deguwa.org/data/File/IPR%20XXI/IPR%20XXI%20Programm%20dt_19022016.pdf
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22-24 Απριλίου | ΗΠΑ, Boulder, Colorado  

University of Colorado Boulder 

Συνέδριο 

Theoretical Archaeology Group 2016 Conference 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

22 Απριλίου | 18:30 | Ελλάδα, Αθήνα  

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22 

Μινωικό Σεμινάριο 

Μαρία Αναστασιάδου 

Οι σφραγιστικές πρακτικές στη μινωική Κάτω Ζάκρο και το ζήτημα της Νεοανακτορικής 

πολιτικής γεωγραφίας 

 

25-29 Απριλίου | Αυστρία, Βιέννη 

Διεθνές Συνέδριο 

10th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (10th ICAANE) 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

25 Απριλίου | 17:30 | Αγγλία, Liverpool  

University of Liverpool, School of Histories, Languages and Cultures 

The Chris Mee Lecture 

Professor Bill Cavanagh 

Greece 8000 Years Ago 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

T

 

 

 

 

http://anthropology.colorado.edu/tag2016/
http://www.orea.oeaw.ac.at/10icaane.html
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-chris-mee-lecture-with-professor-bill-cavanagh-tickets-22218128019
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/lectures/


ΑΙΓΕΥΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ  | 33 

5  

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2016 
 

Ευχαριστούμε θερμότατα τον Διαμαντή 

Παναγιωτόπουλο (Πανεπιστήμιο Χαϊδελ-

βέργης) για τη διάλεξη που μας έδωσε στις 

4 Μαρτίου, με θέμα «Μινωική Κουμάσα 

2012-2016. Στόχοι, αποτελέσματα και 

οράματα του νέου διεπιστημονικού 

προγράμματος».  

 
 
 

ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 
 

Giulia Dionisio, Anna Margherita Jasink & 

Judith Weingarten, 2014. Minoan Cushion 

Seals, Innovation in Form, Style and Use in 

Bronze Age Glyptic [Studia Archaeologica 

196, Vicino Oriente 2], Roma: «LʼERMA» di 

Bretschneider. 

Reviewed by Maria Anastasiadou 

 

This monograph by three authors is devoted 

to the study of Minoan seals of a certain 

shape, namely the cushion seals. In the title, 

cushion seals are described as expressions 

of innovation in form, style and use in the 

glyptic landscape of the Aegean Bronze Age. 

A preface precedes an introduction to the 

topic, while eight chapters constitute the 

main part of the treatise. The latter is 

followed by two concordances, two 

appendices, an illustrated catalogue of the 

material studied and references. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΙΣ 15 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
 
Ο Αιγεύς και το Σουηδικό Ινστιτούτο 

Αθηνών με χαρά σας προσκαλούν στην 

επόμενη Αιγαιακή διάλεξη που θα λάβει 

χώρα στις 15 Απριλίου 2016, ώρα 19:00. Η 

Δήμητρα Μυλωνά (INSTAP - Κέντρο 

Μελέτης Ανατολικής Κρήτης) θα μιλήσει με 

θέμα «Κατάλοιπα ζώων στο ιστορικό τους 

πλαίσιο: ζητήματα οικονομίας και 

διατροφικών επιλογών στο νεοανακτορικό 

Μόχλο, Κρήτη» (στα Αγγλικά). Η διάλεξη θα 

πραγματοποιηθεί στο Σουηδικό Ινστιτούτο 

Αθηνών (Μητσαίων 9, σταθμός μετρό 

Ακρόπολη). 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 
 

Ενδοκοινοτική οργάνωση και οικονομία των 

αστικών θέσεων της Κρήτης κατά τη νέοα-

νακτορική περίοδο: το παράδειγμα της 

εγκατάστασης της Κάτω Ζάκρου: προσέγγι-

ση του θέματος στη βάση των υλικών 

καταλοίπων 

Αλεξάνδρα Σαλίχου 

ΕΚΠΑ 2012 

 

Αντικείμενο αυτής της διατριβής αποτελεί ο 

προσδιορισμός των βασικών αρχών δομής 

και οργάνωσης της νεοανακτορικής 

εγκατάστασης της Κάτω Ζάκρου και, μέσω 

αυτού, η μελέτη της ενδοκοινοτικής 

οργάνωσης των αστικών θέσεων της 

Κρήτης κατά την τελευταία φάση της 

Υστερομινωικής Ι περιόδου. 

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-book-reviews/minoan-cushion-seals-review-by-anastasiadou/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-book-reviews/minoan-cushion-seals-review-by-anastasiadou/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-lectures/al-2016-mylona/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/phd-theses/salichou-phd-2012/
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6CALL FOR PAPERS 

Landscape Archaeology Conference 2016 

Πανεπιστήμιο Uppsala, 23-25 Αυγούστου 2016 

Προθεσμία: 1 Απριλίου 2016 

 

The 4th International Landscape Archaeology Conference will be hosted by the Department of 

Archaeology and Ancient History. It will be held at Uppsala University, the oldest univesrity in 

Scandinavia - founded in 1477 - on 23-25 of August, 2016. The LAC 2016 Scientific Committee 

is now inviting submissions of abstracts for individual papers and posters! 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 

Eighth World Archaeological Congress 

Ιαπωνία, Κιότο, 28 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2016 

Προθεσμία: 30 Απριλίου 2016 

 

On behalf of the Organising Committee of the Eighth World Archaeological Congress it is a 

great pleasure to invite colleagues from across the globe to come to Kyoto, Japan from the 

28th of August to the 2nd of September 2016. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
  

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-landscape-archaeology-conference-2016/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-landscape-archaeology-conference-2016/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-wac-8/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/call-for-papers/cfp-wac-8/
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AIA Fellowships, Grants, and Scholarships 

Προθεσμία: 1 Απριλίου 2016  
 

Κατάλογος διαφόρων υποτροφιών με διαφορετικές προθεσμίες υποβολής καθ'όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 

A.G. Leventis Research Associate Fellowship in Ancient Greek Studies 
Προθεσμία: 12 Απριλίου 2016  

 

A.G. Leventis Fellowship in Ancient Greek Studies offers an exciting opportunity to pursue a 

programme of advanced research under the auspices of the world-ranking Institute of Greece, 

Rome and the Classical Tradition. We invite applications from scholars of any specialisation 

within the broad field of ancient Greek studies. Applicants will have normally completed their 

PhD no more than five years before taking up the post. 

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  

 
 

  

http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/aia-fellowships-grants-and-scholarships/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/ag-leventis-research-associate-fellowship-2016/
http://www.aegeussociety.org/gr/index.php/grants-jobs/bsa-small-grants/
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Grave of the “Griffin Warrior”, Palace of 

Nestor, Pylos, Greece 

http://www.griffinwarrior.org/index.html 

 

Centuries before the destruction of the 

Mycenaean palaces, a warrior died and was 

buried alone near the site of the later 

“Palace of Nestor at Pylos.” His burial was 

accompanied by one of the most 

magnificent displays of wealth discovered in 

Greece in recent decades. The character of 

the objects that followed him to the 

afterlife prove that this part of Greece, like 

Mycenae, was being indelibly shaped by 

close contact with Crete.  This was the time 

of the very birth of European civilization. 

The warrior’s tomb was discovered and 

excavated in summer 2015 by a team 

sponsored by the University of Cincinnati: 

students, professors, and professional 

archaeologists from a dozen different 

universities, representing as many different 

nationalities.  Project co-directors Sharon R. 

Stocker and Jack L. Davis of the University 

of Cincinnati note:  “The team did not 

discover the grave of the legendary King 

Nestor, who headed a contingent in the 

Greek forces at Troy.  Nor did it find the 

grave of his father, Neleus.  They found 

something perhaps of even greater 

importance: the tomb of one of the 

powerful men who laid foundations for the 

Mycenaean civilization, the earliest in 

Europe.” Overlooking the bay of Navarino, 

high above the sea on the ridge of 

Englianos, sits the “Palace of Nestor at 

Pylos,” the most completely preserved of all 

Bronze Age palaces on the Greek mainland. 

 

The Archaeological Society Foundation 

http://www.archaeologicalfoundation.org 

 

The Archaeological Society Foundation is a 

private non-profit 501(c)(3) organization 

established in October 2015 by a group of 

eminent international scholars. Our mission 

is to promote systematic archaeological 

research and protect the cultural heritage 

of Greece by supporting the work of the 

Archaeological Society at Athens, the oldest 

and most venerable archaeological 

institution of Greece. In its 180-year-old 

history the Society has stood the test of 

time, but the current financial crisis 

threatens the continuation of its programs. 

Our objective is to raise funds that will 

allow the Society to carry on its work. We 

cannot do this alone and would be grateful 

for your support. We are reaching out to all 

friends of antiquity, who hold civilization 

high and who appreciate the multifold ways 

in which classical Greek civilization 

continues to inspire our art, our values, and 

our culture. We hope that you will join us in 

supporting this worthwhile cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.griffinwarrior.org/index.html
http://www.archaeologicalfoundation.org/
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THE RESTORATION [OF KNOSSOS]: 
TURNER WINNER ELIZABETH PRICE 
ON BREAKING THE GLASS CABINET 
C. Higgins, The Guardian, 21/3/2016 

 

Elizabeth Price has taken exhibits from Sir 

Arthur Evans’s landmark excavation of 

Knossos and brought them back to life. 

Some winners of the Turner prize lap up the 

attention. At the extreme end of the 

spectrum lies Grayson Perry who, since 

winning the award, has forged a successful 

TV career. Others prefer to withdraw to the 

shadows once the fuss has died down. 

Elizabeth Price, who won in 2012, is firmly 

in the latter category. She says she found 

the experience of the prize “exciting but I 

felt out of my depth quite often”.  

 

One would hardly think it of someone who 

in a previous life had been a pop star: she 

was in Talulah Gosh, the 80s indie band, 

though she says she never really took to 

being on stage. When she accepted the 

Turner prize, she also did something 

unusual: made a brisk, articulate and 

politically charged speech, railing against 

the downgrading of arts education. Emails 

poured in, which needed replying to. “A lot 

of artists have a staff and run a small 

business. I don’t.” It was fantastic, she says, 

but overwhelming. “Every time the Turner 

prize comes around, I have a slight feeling 

of, ‘It was an amazing thing but I am really 

glad my time is in the past.’” 

 

Περισσότερα: www.theguardian.com 

Στα Ελληνικά: www.efsyn.gr 

 
 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ 
in.gr, 19/3/2016 

 

Ένα συναρπαστικό «ταξίδι» στην ιστορία 

της αρχαίας Κυδωνίας, που ταυτίζεται με τη 

σύγχρονη πόλη των Χανίων, όπως 

διαγράφεται μέσα από τα εκπληκτικά 

ευρήματα των ανασκαφών στο Καστέλι, 

«πρόσφερε» το βράδυ της Παρασκευής 

από το αμφιθέατρο του Μουσείου 

Ακρόπολης η διευθύντρια των ερευνών, ΓΓ 

του υπουργείου Πολιτισμού Μαρία 

Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη. Αφορμή στάθηκε η 

παρουσίαση των πεπραγμένων για το 2015 

του Σουηδικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, το 

οποίο, μαζί με το Ινστιτούτο της Δανίας, 

συνεργάζεται στη συστηματική έρευνα της 

περιοχής.  

 

Το «ταξίδι» είχε πολλές στάσεις. Από την 

πρώτη ανθρώπινη παρουσία στην κορυφή 

του λόφου Καστελιού, όπως μαρτυρούν τα 

πολλά κυλινδρικά, λαξευμένα στον μαλακό 

βράχο, ορύγματα, που πιθανόν σχετίζονται 

με πασσαλόπηκτα κτίσματα (π.χ. καλύβες) 

έως την εγκαθίδρυση του πρώτου 

οργανωμένου μινωικού οικιστικού πυρήνα 

(3500 - 1900 π.Χ.) ο οποίος αναπτύχθηκε 

στο ίδιο λόφο, όχι τυχαία, καθώς η θέση 

δεσπόζει τόσο στο φυσικό λιμάνι όσο και 

στον χανιώτικο κάμπο. 

 

Περισσότερα: http://news.in.gr 

 

 

 

 

 

http://www.theguardian.com/artanddesign/2016/mar/21/elizabeth-price-sir-arthur-evans-knossos-crete-video-art
http://www.efsyn.gr/arthro/vinteo-art-gia-tin-knoso
http://news.in.gr/culture/article/?aid=1500065912
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ΟΙ ΝΕΚΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΕΠΕΝΗΣ 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Αρχαιολογία & Τέχνες, 10/3/2016 

 

Σε συγχρηματοδοτούμενο έργο 

αποχέτευσης του Δήμου Καστοριάς και σε 

υποέργο του με αντικείμενο την επίβλεψη 

των εκσκαφών από την αρμόδια Εφορεία 

Αρχαιοτήτων οφείλεται ο εντοπισμός και 

ακολούθως η πραγματοποίηση σωστικής 

ανασκαφικής έρευνας σε τρία αρχαία 

νεκροταφεία διαφορετικών ιστορικών 

περιόδων, στη νότια παρόχθια ζώνη της 

Λίμνης Ορεστίδος, στην περιοχή Κρεπενής 

της κοινότητας Μαυροχωρίου. Τα 

αποτελέσματα της ανασκαφικής αυτής 

έρευνας ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 3 

Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο της 29ης 

Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στη 

Μακεδονία και τη Θράκη, που 

πραγματοποιήθηκε 3-5 Μαρτίου 2016 στην 

Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής 

του ΑΠΘ. Την ανακοίνωση αυτή με τίτλο «Η 

Μνήμη της Αθανασίας. Παραλίμνιες 

νεκροπόλεις από τους πρώιμους ιστορικούς 

έως τους ελληνιστικούς χρόνους στην 

Κρεπενή Καστοριάς» υπέγραφαν η Δρ 

Γεωργία Στρατούλη, Προϊσταμένη του 

Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και 

Μουσείων της ΕΦΑ Καστοριάς, και οι 

αρχαιολόγοι συνεργάτες της στην Κρεπενή, 

Νατάσα Κυριατζή και Ιωάννης Πετσάλνικος. 

Στην ανασκαφική ομάδα συμμετείχαν, 

επίσης, τοπογράφοι μηχανικοί, συντηρητές 

και ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες. 

 

Περισσότερα: www.archaiologia.gr 

Δείτε επίσης: 

www.kathimerini.gr 

& 

www.phonikastorias.gr 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, 20-21 Δεκεμβρίου 2016 

 

Το Δεύτερο συνέδριο «Εφαρμογές 

Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι 

στην Αρχαιολογία», θα πραγματοποιηθεί 

στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών την Τρίτη 20 και την 

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016. Τη Δευτέρα 

19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί 

εργαστήριο/σεμινάριο με θέμα που θα 

ανακοινωθεί. 

 

Ανακοίνωση 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Η 
ΛΑΞΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 

Φιλοσοφική Σχολή 5-6 Απριλίου 2016 

 

Στο πλαίσιο του Παλαιολιθικού Σεμιναρίου 

και με τη συμμετοχή του καθηγητή Javier 

Baena Preysler του Αυτόνομου 

Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, το Τμήμα 

Ιστορίαςκαι Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει ένα 

υπαίθριο εργαστήριο λάξευσης του λίθου. 

Συνδυάζοντας τη θεωρητική προσέγγιση με 

τη πρακτική μια 15 μελής ομάδα φοιτητών 

των Πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης, 

Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων θα ασκηθεί 

στη προϊστορική τεχνολογία λάξευσης και 

στη διαδικασία παραγωγή λίθινων 

εργαλείων.  

 

Πρόγραμμα 

http://www.archaiologia.gr/blog/2016/03/10/%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD/
http://www.kathimerini.gr/850655/article/epikairothta/ellada/arxaiologikos-8hsayros-sthn-krepenh-kastorias
http://www.phonikastorias.gr/nea/semantika-arkhaiologika-euremata-sten-krepene/
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/news/2016/CAAGR_2016_announcement.pdf
http://www.aegeussociety.org/images/uploads/news/2016/Peiramatiki-laxefsi-April-2016.pdf
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ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 4.000 ΧΡΟΝΙΑ! 
Α. Κώττη, Έθνος, 27/3/2016 

 

Είχαν γιατρούς, είχαν θεραπευτές, είχαν και 

μάγους. Όλοι τους είχαν λάβει κάποιου 

είδους εκπαίδευση, για την οποία δεν 

γνωρίζουμε τίποτα. Γνωρίζουμε όμως πως 

στον μινωικό και τον μυκηναϊκό κόσμο, 

δηλαδή στην τρίτη και τη δεύτερη χιλιετία 

προ Χριστού, στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν 

οργανωμένα συστήματα αντιμετώπισης 

των ασθενειών αν ήσουν στα ανάκτορα, 

αλλά υπήρχε μικρότερη οργάνωση αν 

έμενες στην ύπαιθρο, και ότι βότανα τα 

οποία και σήμερα χρησιμοποιούμε σαν 

καρυκεύματα αλλά και σε θεραπευτικά 

αφεψήματα ή αλοιφές χρησιμοποιούνταν 

και τότε.  

 

Οι κάθε είδους γιατροί, πάντως, ανήκαν σε 

ελίτ των συγκεκριμένων κοινωνιών. 

Επιδημίες, παιδικές ασθένειες, 

μεταφερόμενες αρρώστιες από τα 

πληρώματα των εμπορικών καραβιών, όλα 

αποδεκάτιζαν τους πληθυσμούς της 

μινωικής Κρήτης και της μυκηναϊκής 

Ελλάδας. Στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε ο 

δρ Αντώνιος Βασιλάκης, σε ομιλία του στο 

σεμινάριο των ξεναγών που έγινε στο 

Ηράκλειο Κρήτης και είχε τίτλο «Υγεία, 

Γιατροί και Γιατρικά στον Mινωικό και στον 

Μυκηναϊκό Κόσμο». 

 

Περισσότερα: www.ethnos.gr 

 

 

 

 

  

 
 
 

ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ AΝΤΡΟΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ Ο 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
Έθνος, 7/3/2016 

 

Με αφετηρία τον Αύγουστο του 2016, και 

6.000 χρόνια μετά -όπως χαρακτηριστικά 

τονίζουν τα μέλη του Συλλόγου-, η σπηλιά 

του Ψηλορείτη, ο τόπος όπου σύμφωνα με 

τη μυθολογία η Ρέα έκρυψε το νεογέννητο 

Δία για να αποφύγει την οργή του Κρόνου, 

θα φιλοξενήσει μέρος των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του Δήμου Ανωγείων, ώστε να 

αναδειχθεί το σπήλαιο και να διαδοθεί η 

ιστορία του ακόμη και εκτός της χώρας. 

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του 

Πολιτιστικό Συλλόγου, Νίκος Βρέντζος, 

τόνισε: «Για φέτος πρώτη φορά, θα 

επιχειρηθεί η ανάδειξη του μύθου της 

γέννησης και της ανατροφής του Δία, με τη 

βοήθεια των κειμένων του Γιώργου 

Καράτζη, και τη μουσική Κρητών 

καλλιτεχνών από τα Ανώγεια». 

 

Περισσότερα: www.ethnos.gr 
 

 
 

ΛΕΣΒΟΣ: ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΕ 
ΑΣΥΛΗΤΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ 8ου Π.Χ. ΑΙΩΝΑ 
in.gr, 6/3/2016 

 

Ασύλητος τάφος της γεωμετρικής περιόδου 

(ύστερος 8ος αι. π.Χ.), εντοπίστηκε στο 

πλαίσιο εκσκαφικών εργασιών του δικτύου 

αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων που υλοποιούνται 

από το Δήμο Λέσβου, στο Δημοτικό 

Διαμέρισμα Ευεργέτουλα, στην περιφέρεια 

του Ιππείου.  

 

Περισσότερα: http://news.in.gr 

 

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/eixan_anakalypsei_simerines_therapeies_prin_apo_4_000_xronia-64351941/
http://www.ethnos.gr/politismos/arthro/to_idaion_antron_anadeiknyei_o_politistikos_syllogos_anogeion-64342727/
http://news.in.gr/culture/article/?aid=1500063003
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ΟΙ ΜΥΚΗΝΑIΟΙ ΤΗΣ ΙΩΛΚΟY 
«ΠΡOΓΟΝΟΙ» ΤΟΥ ΙAΣΟΝΑ 
Α. Κώττη, Έθνος, 2/3/2016 

 

Είχαν δύναμη, ισχυρό πολιτισμό, ήταν 

θαλασσοπόροι και ταξιδευτές και 

πλούτισαν γρήγορα. Οι Μυκηναίοι που 

εγκαταστάθηκαν κοντά στη σημερινή πόλη 

του Βόλου, στη βορειότερη μυκηναϊκή 

εγκατάσταση, είχαν επαφή όχι μόνο με τα 

άλλα μυκηναϊκά κέντρα όπως οι Μυκήνες 

και η Τίρυνθα, αλλά και με μακρινά μέρη 

στην Ανατολή. Αυτό συνέβαλε στον μύθο 

της Αργοναυτικής εκστρατείας, της πρώτης 

μεγάλης πανελλήνιας ναυτικής εξόρμησης.  

 

Ο Ιάσονας ήταν μυθικό πρόσωπο, ωστόσο 

ο μύθος είχε βάση στην πραγματικότητα. Η 

αρχαία Ιωλκός φαίνεται πως είχε επαφές 

εκτός από τον γνωστό μυκηναϊκό κόσμο και 

με την Ανατολική Μεσόγειο. Διέθετε 

ανεπτυγμένο σύστημα εμπορικών 

ανταλλαγών και προμήθειας πρώτων υλών. 

Η έφορος αρχαιοτήτων Ανθή Μπάτζιου 

μίλησε πρόσφατα στο πλαίσιο του 

Μυκηναϊκού σεμιναρίου που διοργανώνει 

το Αρχαιολογικό Τμήμα του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με θέμα 

«Η παρουσία των Μυκηναίων και οι τάφοι 

των πολεμιστών στην περιοχή της Ιωλκού». 

 

Περισσότερα: www.ethnos.gr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΔΕΙ ΔΕ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥΣ 
in.gr, 3/3/2016 

 

«Δει δε χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν 

έστι γενέσθαι των δεόντων» (Δημοσθένης, 

Ολυνθιακός α'). Ήταν το κοινό συμπέρασμα 

των αρχαιολόγων - εισηγητών και 

παρατηρητών στο πλούσιο σε αριθμό 

εισηγήσεων, αλλά μάλλον φτωχό σε 

εντυπωσιακά νέα ευρήματα, συνέδριο για 

το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και 

τη Θράκη, που άρχισε σήμερα, Πέμπτη, για 

29η συνεχή χρονιά στη Φιλοσοφική Σχολή 

του ΑΠΘ.  

 

Περισσότερα: http://news.in.gr 
 

 
 

ΒΡΗΚΑΝ ΙΧΝΗ ΝΕΑΝΤΕΡΤΑΛ ΣΤΗΝ 
ΠΙΝΔΟ 
tvxs.gr, 2/3/2016 

 

Για πρώτη φορά τεκμηριώνεται με 

αρχαιολογικά ευρήματα ότι οι Νεάντερταλ 

κυκλοφορούσαν και κυνηγούσαν στην 

Πίνδο. Χιλιάδες λίθινα εργαλεία τα οποία 

βρέθηκαν διάσπαρτα στην περιοχή της 

Σαμαρίνας και όπως φαίνεται 

κατασκευάστηκαν από ντόπιο πυριτόλιθο, 

αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ο 

άνθρωπος της Μέσης Παλαιολιθικής 

Εποχής, έζησε στον ελλαδικό χώρο, 

ανάμεσα στα 70.000 και 40.000 χρόνια από 

σήμερα. Φαίνεται λοιπόν πως κυνηγούσε 

κατά μήκος των βουνοκορυφών και 

μεγάλων υψόμετρων στον ορεινό όγκο του 

Σμόλικα. 

 

Περισσότερα: http://tvxs.gr/news 

http://www.ethnos.gr/politismos/arthro/oi_mykinaioi_tis_iolkou_progonoi_tou_iasona-64331925/
http://news.in.gr/culture/article/?aid=1500062556
http://tvxs.gr/news
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ΑΡΧΑIΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚA ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ 
Λ. Φαφούτη, Βήμα, 1-3-2016 

 

Την περασμένη εβδομάδα, θέλοντας να 

κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον του 

κοινού για την έκθεση «Θάνατος στον 

Νείλο» που διοργανώνει, το βρετανικό 

Μουσείο Φιτζγουίλιαμ συνόδευσε τα 

εγκαίνια με μια ανακοίνωση: την ανίχνευση 

δακτυλικών αποτυπωμάτων ηλικίας 3.000 

ετών σε ένα από τα εκθέματα. Όπως 

φάνηκε, ο στόχος επετεύχθη, αφού η 

είδηση τράβηξε όντως τα φώτα της 

δημοσιότητας και συζητήθηκε στον ξένο 

Τύπο.  

 

Τα συγκεκριμένα «ανθρώπινα ίχνη» από 

την αρχαία Αίγυπτο δεν είναι ωστόσο τα 

πρώτα που έχουν βρεθεί ούτε τα 

αρχαιότερα. Τα δακτυλικά αποτυπώματα 

από τις «δικές μας» πινακίδες της Κνωσού 

και της Πύλου τα ξεπερνούν σε ηλικία, ενώ 

το παλαιότερο δείγμα του είδους ανάγεται 

στην Παλαιολιθική Εποχή και στους 

Νεάντερταλ. Με τις σύγχρονες τεχνολογίες 

τόσο ο εντοπισμός όσο και η ανάλυση των 

αρχαίων δακτυλικών αποτυπωμάτων 

βελτιώνονται διαρκώς αποκαλύπτοντας 

στους επιστήμονες χρήσιμες πληροφορίες 

ή και απλώς ανθρώπινες στιγμές του 

παρελθόντος. 

 

Περισσότερα: www.tovima.gr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 ΑΣYΛΗΤΟΙ ΤAΦΟΙ ΣΕ ΜΥΚΗΝΑΪΚO 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕIΟ 
Μ. Ριτζαλέου, Έθνος, 1/3/2016 

 

 

Ένα εντυπωσιακό σε μέγεθος και αριθμό 

ευρημάτων, μυκηναϊκό νεκροταφείο με 31 

ασύλητους τάφους, με πλήθος 

κοσμημάτων και αρκετούς τύπους αγγείων, 

ανάμεσά τους και 12 περίτεχνες κύλικες, 

έφεραν στο φως αρχαιολόγοι στη θέση 

Λογκάς, στην Ελάτη Κοζάνης, σε μικρή 

απόσταση από την Αιανή και το φράγμα 

Ιλαρίωνα της ΔΕΗ. «Επιβεβαιώνεται πλέον 

η μυκηναϊκή παρουσία στην Άνω 

Μακεδονία, με διαφορετικές μορφές 

εγκατάστασης και εμπλουτίζεται συνεχώς η 

γνώση μας», λέει στο «Έθνος» η 

αρχαιολόγος Γεωργία Καραμήτρου-

Μεντεσίδη, η οποία θα κάνει τη σχετική 

ανακοίνωση την Πέμπτη, κατά την πρώτη 

μέρα των εργασιών της 29ης Επιστημονικής 

Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στη 

Μακεδονία και στη Θράκη, που θα γίνει 

στη Θεσσαλονίκη. Ο αρχαιολογικός χώρος 

στη θέση Λογκάς εκτείνεται σε 455 στρ., 

από τα οποία έχουν ανασκαφεί μόλις τα 

12,5 στρ. Το νεκροταφείο βρίσκεται κατά 

μήκος της ροής του ποταμού Αλιάκμονα και 

καλύπτει 47 στρ., από τα οποία η 

ανασκαφή κάλυψε τα 5 στρ. 

 

Περισσότερα: www.ethnos.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=780841
http://www.ethnos.gr/politismos/arthro/31_asylitoi_tafoi_se_mykinaiko_nekrotafeio_peninta_stremmaton-64338960/
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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 πήλινου ειδωλίου από το Σπήλαιο Ψυχρού (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. 



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!
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