
Νέα ευρήματα στην Ελεύθερνα
Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα
από την πρόσφατη ανασκαφή στη
νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας
στην Ελεύθερνα, επικεφαλής της
οποίας είναι ο καθηγητής Νίκος
Σταμπολίδης. Πρώτο εύρημα εί -
ναι ένα τετράγωνο οικοδόμημα
(3,5x3,5 μ.), το οποίο σώζεται σε
ύψος 2,10 μ. και χρονολογείται στα
τέλη του 8ου αι ώνα π.Χ. Οι αρ-
χαιολόγοι δεν μπο ρούν ακόμη να
βεβαιώσουν αν πρόκειται για τά -
φο ή για ιερό. Μέ σα στο οικοδό-
μημα βρέθηκαν τα οστά τριών
γυναικών, καθώς και πλήθος χρυ-
 σών αντικειμένων και κοσμημάτων
από σπάνια υλικά (αμέθυστος,
φαγεντιανή, κορνεόλη, κεχριμπά -
ρι, ορεία κρύ σταλλος, ήλεκτρον,
αιγυπτιακό μπλε). Ιδιαίτε ρο εύ-
ρημα χαρακτηρίζονται έξι χρυ -
σά επιστήθια κοσμήματα τα
οποία είναι διακοσμημένα με λί-
θους, κάτι που συναντάται μόνο
στην ελληνιστική εποχή, αλλά
και μια γυάλινη φιάλη με γαλα-
κτώδες χρώ μα και ομφαλό στο
κάτω μέρος της η οποία σώζεται
ακέραια. Στα ευρήματα συμπε-
ριλαμβάνονται επίσης μεγάλα
πήλινα αγγεία, καθώς και πολλά
μικρότερα ληκύθια, κρητοκυ-
πριακά και φοινικικά. Οι αρχαιο-
λόγοι περιμένουν να ολοκληρω-
θεί η ανθρωπολογική μελέτη για
να διαπιστωθεί αν υπάρχει συγ-
γενική σχέση μεταξύ των γυναι-
κών, ενώ πιθανή θεωρείται πλέον
η σύνδεση της πόλης με το
Ιδαίον Άντρον. 

Ταφικά ευρήματα στις Αιγές
Συνεχίστηκαν οι αποκαλύψεις
στο χώρο της Αγοράς των Αιγών
στη διάρκεια της εφετινής ανα-
σκαφής. Τα νέα ευρήματα περι-
λαμβάνουν μια ασημένια λήκυθο
με πώμα και μια ασημένια υδρία

στο εσωτερικό της οποίας υπήρ-
 χαν οστά, τα οποία έχουν ήδη
σταλεί για μικρανασκαφή. Οι αρ-
 χαιολόγοι περιμένουν τα στοι-
χεία για το φύλο και την ηλικία
του νεκρού για τη χρονολόγηση
του ευρήματος. 

Το αρχαίο Παλλάντιο 
αποκαλύπτεται
Τμήμα της οχύρωσης και οικίες
της κάτω πόλης του αρχαίου
Παλλάντιου εντοπίστηκαν στο ορο  -
πέδιο της Τεγέας στη διάρκεια
εργασιών για την αναδημιουρ-
γία της αποξηραμένης λίμνης
Τάκα. Ιδιαίτερη σημασία φαί νεται
να έχει ένα οικοδόμημα, με μια
σειρά από βάσεις κιόνων, το
οποίο ο έφορος Αρχαιοτήτων της
Αρκαδίας Μιχάλης Πετρόπου-
λος θεωρεί ότι είναι κάποιο δη-
μόσιο κτίριο. Σύμφωνα με την πα -
ράδοση, ο Εύανδρος από το Παλ -
λάντιον ήταν ο ιδρυτής μιας πό -
λης στις όχθες του ποταμού Τί -
βερη, η οποία υπήρξε η απαρ χή
για τη δημιουργία της Ρώ μης.
Για το λόγο αυτό, η Ιτα λι κή Αρ -
χαιολογική Σχολή ξε κίνησε έρευ -
νες το 1940, με στό χο τον εντο -
πισμό της αρκαδικής πόλης. 

Νεολιθική οικία στη Βουλγαρία 
Μια οικία της Μέσης Νεολιθικής
περιόδου, με πλούσια κεραμικά
ευρήματα, αποκαλύφθηκε στη
διάρκεια αρχαιολογικής ανασκα -
φής που πραγματοποίησε απο-
στολή του Ιδρύματος Μείζονος
Ελληνισμού στη θέση Χάλκα Μπου-
 νάρ, στην κεντρική Βουλγα ρία.
Στα ευρήματα συμπεριλαμβάνο-
νται μεταλλικά εργαλεία, χάλκι-
νες πόρπες, πληθώρα οστράκων
εισηγμένων από τον ελλαδικό
χώρο, αλλά και ντόπια αγγεία,
υφαντικά βάρη και αγαλματίδια,
τα οποία αποδεικνύουν ότι στην
περιοχή υπήρξε έντονη βιοτε-
χνική, οικιστική και λατρευτική
δραστηριότητα. Επικεφαλής της
αποστολής του ΙΜΕ ήταν ο προϊ-

στάμενος του Τμήματος Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας δρ Αθα-
νάσιος Σιδέρης, ενώ στόχος της
ανασκαφής είναι η μελέτη της
πε ριοχής στην οποία κατά την
αρχαιότητα κατοικούσαν οι Οδρύ-
 σαι Θράκες.

Ψηφιδωτό αγγέλου ήρθε 
στο φως στην Αγία Σοφία
Ένα από τα έξι ψηφιδωτά της
Αγίας Σοφίας, τα οποία απεικο-
νίζουν πρόσωπα αγγέλων, απο-
καλύφθηκε κατά τη διάρκεια ερ-
γασιών αναστήλωσης και συντή-
ρησης του μνημείου. Το ψηφι-
δωτό, που βρίσκεται στην τριγω -
νική αψίδα που στηρίζει το θό λο
του ναού, είχε καλυφθεί μετά
την Άλωση της Κωνσταντινού-
πολης, ωστό σο διατηρήθηκε σε
άριστη κατάσταση. Έχει διαστά-
σεις 1,5x1 μ. και η Επιστημονική
Επιτροπή της Αγίας Σοφίας ανα-
κοίνωσε ότι θα πραγματοποιή-
σει ειδικές αναλύσεις για την
εξακρίβωση της ηλικίας του.

Εντοπίστηκε απόσπασμα 
του Σιναϊτικού Κώδικα
Στη βιβλιοθήκη της Μονής της
Αγίας Αικατερίνης του Σινά, στην
Αίγυπτο, εντοπίστηκε τυχαία ένα
απόσπασμα του Σιναϊτικού Κώ-
δικα, το οποίο είχε χρησιμοποι-
ηθεί ως υλικό βιβλιοδεσίας άλ -
λων κειμένων από τους μοναχούς.
Οι έρευνες στη βιβλιοθήκη της
μονής θα συνεχιστούν με στόχο
την ανεύρεση και άλλων απο-
σπασμάτων.

Κλοπή κιονόκρανου 
στην Αρχαία Ολυμπία
Κιονόκρανο που ανήκε σε βασι-
λική των αρ χών του 6ου αιώνα
μ.Χ. εξαφανίστηκε από τον αρ-
χαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Ολυμπίας. Το κιονόκρανο, δια-
στά σεων 30x30x20 εκ., ήταν το-
ποθετημένο πάνω σε τοιχίο του
ναού μαζί με άλλα παρεμφερή
αρχιτεκτονικά μέλη. 

Αρχίζει η  συντήρηση 
των λεόντων της Δήλου
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο ενέκρινε χορηγία της
Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου
Α.Ε., ύψους 50.000 ευρώ, προ-
κειμένου να ξεκινήσουν άμεσα
οι εργασίες συντήρησης της επι-
 φάνειας των μαρμάρινων γλυ-
πτών. Οι Λέοντες μεταφέρθηκαν
από τον αρχαιολογικό χώρο σε
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα
του Μουσείου Δήλου το 1999
προκειμένου να εμποδιστεί η τα-
χεία διάβρωση του μαρμάρου
τους, εξαιτίας των καιρικών συν-
θηκών, και στη θέση τους τοπο-
θετήθηκαν πιστά αντίγραφα.

Εντυπωσιακή η προσέλευση
στο νέο Μουσείο Ακρόπολης
Περισσότεροι από 500.000 επι-
σκέπτες πέρασαν τις πύλες του
νέου Μουσείου Ακρόπολης τους
πρώτους δύο μήνες λειτουργίας
του, με το 60% από αυτούς να
προέρχονται από το εξωτερικό,
ενώ το ίδιο διάστημα 409.000
ξεχωριστοί χρήστες του Διαδι-
κτύου από 180 χώρες επισκέφθη -
 καν την ιστοσελίδα του Μου σείου
(www.theacropolismuseum.gr).

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
στην Πάτρα
Η ιστορία της Πάτρας από τα
προϊστορικά έως τα ύστερα
ρωμαϊκά χρόνια αναδεικνύεται
στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
της πόλης, μέσα από εντυπω -
σιακά ευρήματα, πολλά από τα
οποία παρουσιάζονται για πρώ -
τη φορά. Το Μουσείο είναι έργο
του αρχιτέκτονα Θεοφάνη Μπο-
 μπότη, έχει συνολικό εμβαδό
8.000 τ.μ. και είναι το δεύτερο
μεγαλύτερο μουσείο της χώρας
μετά από αυτό της Ακρόπολης.
Λειτουργούν ήδη οι τρεις από
τις τέσσερις αίθουσές του, κα -
θώς και η αίθουσα περιοδικών
εκθέσεων, το αμφιθέατρο και η
αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμ -
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μάτων, ενώ σύντομα αναμένεται
να ολοκληρωθεί η αίθουσα που
αφορά τον δημόσιο βίο στην αρ-
χαία Πάτρα. Η είσοδος για το
κοινό θα είναι ελεύθερη ως το
τέλος του έτους.

Εγκαινιάστηκε το νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Μεσσηνίας
Ευρήματα από διάφορες περιο-
χές της Μεσσηνίας παρουσιάζο -
νται στο νέο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Μεσσηνίας, το οποίο άνοι -
ξε πρόσφατα τις πύλες του για
το κοινό. Η έκθεση παρουσιάζει
τις αρχαιότητες του νομού σε
επιμέρους θεματικές ενότητες
διαχρονικά, από τους Προϊστο-
ρικούς χρόνους έως και τη Βυ-
ζαντινή εποχή, δίνοντας την ευ-
καιρία στους επισκέπτες να
αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη
της πολιτισμικής εξέλιξης κάθε
περιοχής διαμέσου των αιώνων. 

Λειτούργησε ξανά το αρχαίο
θέατρο της Μαρώνειας 
Μεγάλη ήταν η προσέλευση του
κόσμου στο αρχαίο θέατρο της
Μαρώνειας, το οποίο λειτούργη -
σε ύστερα από 23 αιώνες, έπει -
τα από εκτεταμένες εργασίες
αποκατάστασης τις οποίες πραγ-
 ματοποίησε η ΙΘ΄ Εφορεία Προϊ-
στορικών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων με την υποστήριξη της Κί-
νησης Πολιτών «Διάζωμα». 

Επιστρέφει στη Μονεμβασιά 
η εικόνα του Εσταυρωμένου
Υπέρ της μεταφοράς της εικό-
νας του Εσταυρωμένου από το
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
σείο Αθηνών στο ναό του Ελκο -
μένου στη Μονεμβασιά τάχθηκε
το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο. Η εικόνα φιλοξενούνταν
στο μουσείο μετά τον εντοπισμό
της στα χέρια αρχαιοκαπήλων
και την αποκατάστασή της στα
εργαστήρια του μουσείου, κα -
θώς δεν υπήρχαν οι κατάλληλες
συνθήκες για τη μεταφορά της
στη Μονεμβασιά. Ωστόσο τα δε-
δομένα άλλαξαν, καθώς για την
εικόνα ετοιμάζεται ήδη ένα προ-
σκυνητάρι τελευταίας τεχνολο-
γίας και υψίστης ασφάλειας, κα-
τασκευασμένο από ξύλο, γυαλί
και μέταλλο, το οποίο θα εγκα-
τασταθεί στο παρεκκλήσι του
Αγίου Ιωάννου. 

Διδασκαλία της Ιστορίας 
της Τέχνης
Στις 4 Νοεμβρίου αρχίζει ο νέος
κύκλος διαλέξεων-μαθημάτων που
διοργανώνει η Αρχαιολογική Εται-
 ρεία στο πλαίσιο της Σχολής Δι-
δασκαλίας της Ιστορίας της Τέ-
χνης με τίτλο «Η Αρχαιολογία
της Αθήνας και τα νεώτε ρα πο-
ρίσματα». Τα μαθήματα θα διαρ-
κέσουν έως τις 17 Μαρτίου 2010
και θα πραγματοποιούνται κάθε
Τετάρτη, 18:00 - 20:00 μ.μ., στο
κτίριο της Εν Αθήναις Αρχαιολο-
γικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου
22, πληροφορίες: 210 3609689).

Αρχαία κρητικά νομίσματα
Τριάντα τέσσερα αργυρά και
χάλκινα αρχαία νομίσματα που
χρησιμοποιούνταν σε πόλεις-
κράτη της ανατολικής Κρήτης
ανήκουν πλέον στο Αρχαιολογι -
κό Μουσείο Αγίου Νικολάου. Η
συλλογή αποκτήθηκε σε δημο-
πρασία που πραγματοποιήθηκε
στη Γερμανία και τα χρήματα για
την αγορά προήλθαν από τον
Πολιτιστικό Οργανισμό του Δή -
μου Αγίου Νικολάου και μια ομά -
δα ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Αναστηλώθηκε το Πρόπυλο
της αρχαίας Επιδαύρου
Είκοσι πέντε χρόνια κράτησαν οι
εργασίες αναστήλωσης στο μνη-
 μειώδες Πρόπυλο, οι οποίες ολο-
 κληρώθηκαν πρόσφατα. Το Πρό-
 πυλο αποτελούσε την κύρια εί-
σοδο του τελετουργικού εστια-
 το  ρίου στο αρχαιότερο θερα-
πευ  τικό κέντρο του κόσμου, το
Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Στην
αναστήλωση χρησιμοποιήθηκαν
διάσπαρτα αρχαία μέλη και νέο
μάρμαρο. Αρχικά αποκαταστάθη -
κε η βάση του κτιρίου και στη συ-
 νέχεια ανώτερα τμήματά του μέ -
χρι και μέρος του αετώματος με
τη χρήση αρχαίων και νέων αρ-
χιτεκτονικών μελών ώστε να απο-
 κτήσει την τρίτη του διάστα ση
και να αντιλαμβάνεται ο επισκέ -
πτης το μέγεθος του μνημείου.

Στο βιβλίο Γκίνες 
οι χαυλιόδοντες των Γρεβενών
Το ρεκόρ των μεγαλύτερων προ -
ϊστορικών χαυλιοδόντων στον
κόσμο κατέχουν πλέον και επί-
σημα οι χαυλιόδοντες των 5 μέ-
τρων και 2 εκατοστών που ήρ -
θαν στο φως πριν από τρία χρό-

νια από την παλαιοντολογική ομά -
 δα του Αριστοτέλειου Πανεπιστη -
μίου Θεσσαλονίκης, με επι κεφα-
λής την καθηγήτρια Ευαγγελία
Τσουκαλά. Η βράβευση έγι νε σε
ειδική εκδήλωση που πραγ ματο-
ποιήθηκε στο Δημοτικό Δια μέρι-
σμα Μηλιάς του Δήμου Ηρα κλε-
ωτών Γρεβενών. 

Bronze Age Aegean Warfare
Διεθνή επιστημονική συνάντηση
για τον πόλεμο στο Αιγαίο από
την 3η χιλιετία έως τον 12ο αι -
ώνα π.Χ. διοργανώνει το Τμήμα
Αρχαιολογίας και Ιστορίας της
Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθη-
νών (12-13.12.2009). Η συνά-
ντηση θα πραγματοποιηθεί στο
αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακό-
πουλος» (Πανεπιστημίου 30) και
θα αναπτυχθούν οι θεματικές
ενότητες: «Εικονογραφία», «Τε-
χνολογία των όπλων», «Ταφικά
έθιμα και πρακτικές», «Θεωρία
της βίας», «Οχυρώσεις» και
«Οστεολογία» (πληροφορίες: war-
 fare.workshop2009@gmail.com.

Griechische Grabbezirke 
klassischer Zeit – Normen 
und Regionalismen
Διεθνές συνέδριο για τους ταφι-
κούς περιβόλους της κλασικής
περιόδου στην Αττική και τον υπό-
 λοιπο ελληνικό κόσμο (Εύβοια-
Θεσσαλία, βόρεια Ελλάδα, Αι-
γαίο, Πελοπόννησο και δυτική
Ελλάδα, Μικρά Ασία, ελληνικές
αποικίες) θα πραγματοποιηθεί
στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ιν-
στιτούτο (20-21.11.2009). Στο συ-
 νέδριο θα παρουσιαστούν πρό-
σφατες αρχαιολογικές έρευνες
καθώς και νέες ερμηνευτικές
προσεγγίσεις στα ταφικά μνη-
μεία της κλασικής Ελλάδας και
στόχος του είναι να αποτυπωθεί
η ποικιλομορφία του φαινομέ-
νου με βάση τα δεδομένα του
αθηναϊκού Κεραμεικού και το
βαθμό αντιπροσωπευτικότητάς
του, αλλά και τις υπόλοιπες νεκρο -
πόλεις του ελληνικού κόσμου.

Η 15η ετήσια επιστημονική
συνάντηση της DEGUWA
«Το Βυζάντιο στη θάλασσα: Και-
νοτομία και Παράδοση» είναι το

θέμα της 15ης ετήσιας επιστη-
μονικής συνάντησης της Γερμα-
νικής Ένωσης για την Προώ-
θηση της Ενάλιας Αρχαιολογίας
(DEGUWA) η οποία θα διεξαχθεί
από τις 19 έως τις 21 Φε βρου -
αρίου 2010 στη Βιέννη. Θέματα
του συνεδρίου είναι η εμπορική
και πολεμική ναυτιλία στην κε-
ντρική και ανατολική Μεσόγειο
από τον 6ο αιώνα έως την Άλω -
ση της Κωνσταντινούπολης το
1453 και οι επαφές του Βυζα-
ντίου με τον αραβικό κόσμο και
τη Δύση. Το συνέδριο θα πραγ-
ματοποιηθεί σε συνεργασία με
τη 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων (Κυκλάδων), το Ινστι-
τούτο Βυζαντινών και Νεοελλη-
νικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου της Βιέννης, το Ινστιτούτο
Προϊστορικών και Πρωτοϊστορι-
κών Χρόνων του Πανεπιστημίου
της Βιέννης, το Μουσείο Φυσι-
κής Ιστορίας της Βιέννης και την
Αυστριακή Ένωση Προϊστορι-
κής και Πρωτοϊστορικής Αρχαι-
ολογίας (Ερευνητική Ομάδα Ενά-
 λιας Αρχαιολογίας). Οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υπο βλη -
θούν έως τις 31.10.2009 (πλη ρο -
φο ρίες: info@deguwa.org).

Ταξίδι στα νησιά.
Νομισματικές μαρτυρίες
Αυτός είναι ο τίτλος έκθεσης που
φιλοξενείται στον εκθεσια κό πο-
λιτιστικό χώρο της Alpha Bank
στο Ναύπλιο (Κωλέττη 4) έως
τις 29.11.2009. Στην έκθεση πα-
ρουσιάζονται 34 αρχαία νομίσμα -
τα της Συλλογής της Alpha Bank
από τα Επτάνησα, τα νη σιά του
βορειοανατολικού Αιγαίου, τις
Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δω-
δεκάνησα, με εικονογραφικά θέ-
ματα εμπνευσμένα κυρίως από
τη θρησκεία, τη μυθολογία και το
φυσικό περιβάλλον (πληροφο-
ρίες: 210 3262461).

Η μαγεία του κεχριμπαριού
180 ευρήματα από κεχριμπάρι,
καθώς και μεταλλικά και οστέινα
αντικείμενα, που χρονολογούνται
μεταξύ του 8ου και του 4ου αι -
ώνα π.Χ. παρουσιάζονται σε έκ-
θεση με τίτλο «Η μαγεία του κε-
χριμπαριού: φυλαχτά και κοσμή -
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ματα από την Μεγάλη Ελλά δα και
την Μακεδονία», η οποία φιλο-
ξενείται στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης (αίθουσα «Ι.
Βοκοτοπούλου», έως 15.2.2010).
Το μεγαλύτερο μέ ρος των εκθε-
μάτων προέρχεται από ανασκα-
φές στην περιοχή της Basilicata,
στη ΝΑ Ιταλία, ενώ παρουσιάζο-
νται και σπάνια ευρήματα από
κεχριμπάρι που αποκαλύφθηκαν
σε νεκροταφεία και οικισμούς
της αρχαίας Μακεδονίας (Σπά-
θες Ολύμπου, Σίνδο, Αγία Παρα -
σκευή, Θεσσαλονίκη) και τα οποία
χρονολογούνται από τη μυκη-
ναϊκή εποχή (12ος αι. π.Χ.) έως
τα ρωμαϊκά χρόνια. Η έκθεση
διοργανώνεται από το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
και το Αρχαιολογικό Μουσείο
της Potenza, με τη σύμπρα ξη
του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστι-
τούτου της Θεσσαλονίκης και
τελεί υπό την αιγίδα του ελληνι-
κού υπουργείου Πολιτισμού, με
την υποστήριξη του ιταλικού
υπουργείου Πολιτισμού (πληρο-
φορίες: 2310 830538). 

Η Αρχιτεκτονική ως Εικόνα
«Η Αρχιτεκτονική ως Εικόνα.
Πρόσληψη και αναπαράσταση

της αρχιτεκτονικής στη βυζα-
ντινή τέχνη» είναι ο τίτλος διε-
θνούς έκθεσης που θα παρου-
σιαστεί στο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη
(6.11.2009-31.1.2010). Η έκθεση
εξερευνά το νόημα και την πρό-
σληψη του αρχιτεκτονικού χώ -
ρου στη βυζαντινή τέχνη και την
απόδοση των αναπαραστάσεών
του από τους Βυζαντινούς και πε-
 ριλαμβάνει εικόνες, χειρόγρα -
φα, αντικείμενα μικροτεχνίας και
προπλάσματα κτιρίων και ναών
προερχόμενα από τριάντα μου-
σεία και συλλογές της Ελλάδας
και του εξωτερικού, μεταξύ των

οποίων το Μουσείο Μπενάκη, το
Θησαυροφυλάκιο του Αγίου Μάρ-
 κου (Βενετία), το Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη)
και το Ερμιτάζ (Αγία Πετρούπο -
λη). Η έκθεση αποτελεί το επι-
στέγασμα πολυετούς ερευνητι-
κού προγράμματος του Ευρω-
παϊκού Κέντρου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων σε
συνεργασία με το Τμήμα Τέχνης
και Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στημίου του Princeton και μετά
την ολοκλήρωσή της στη Θεσ-
σαλονίκη θα παρουσιαστεί στο
Μουσείο Τέχνης του Πανεπιστη-
μίου του Princeton.

Παράταση της έκθεσης 
«Μακεδονίας Νόμισμα»
Παρατείνεται έως τις 31.1.2010
η έκθεση αρχαίων νομισμάτων
από τη Νομισματική Συλλογή
της Alpha Bank, η οποία διορ-
γανώνεται σε συνεργασία με το
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσα-
λονίκης. Η έκθεση αναφέρεται
στην ιστορία της νομισματοκο-
πίας στη Μακεδονία και παρου-
σιάζει 270 αργυρά και χρυσά νο-
μίσματα εθνών, βασιλέων, πό-
λεων, απομιμήσεις μακεδονικών
νομισμάτων, καθώς και την πλού-
 σια νομισματοκοπία του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, τα οποία χρο-
νολογούνται από τον 6ο έως τον
1ο αιώνα π.Χ. (πληροφορίες: 2310
830538).

Διαλέξεις της Εταιρείας 
των Φίλων του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου
Η Εταιρεία των Φίλων του Εθνι-
κού Αρχαιολογικού Μουσείου
διοργανώνει σειρά διαλέξεων
στο Αμφιθέατρο του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου (Τοσί-
τσα 1, 19:00, πληροφορίες: 210
8229633) από τους: Ειρ. Λαι μού
(«Λευκαντί Ευβοίας. Η ιστο ρία
των ανασκαφών», 5.10.2009), Χ.
Ντούμα («Το γλιστερό μονοπάτι
του αρ χαιολόγου», 19.10.2009),
Ό. Παλαγγιά («Οι τοιχογραφίες
του Boscoreale και τα μακεδο -
νικά τους πρό τυπα», 2.11.2009),
Μ. Τσι ποπούλου («Το Ιστο ρικό
Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπη -
ρε σίας. Άγνωστοι θησαυροί βγαί -
νουν στο φως», 9.11.2009), Α.
Βόρδο («Ο ναός στην Τραπεζά
Αιγίου. Η θέση και οι πρόσφατες
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Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης υποδέχεται τον Έρωτα
Αφιερωμένη στον Έρωτα και τις διάφορες εκφάνσεις που πήρε κατά την αρχαιότητα είναι η με γάλη
αρχαιολογική έκθεση που διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νοέμβριος 2009-Απρίλιος
2010). Η έκθεση, με τίτλο «Έρως: από την Θεογο νία του
Ησιόδου στην ύστερη αρχαιότητα», θα περιλαμβάνει πε-
ρίπου 280 λίθινα, πήλινα και μετάλλινα (χρυσά και χάλ-
κινα) εκθέματα από 46 αρχαιολογικά μουσεία της Ελλά-
δας, της Κύπρου, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Καθ’ όλη
τη διάρκεια της έκθεσης θα γίνονται εκπαιδευτικές ξενα-
γήσεις για τους μαθητές και για το κοινό, καθώς και δια-
λέξεις με θέμα τον έρωτα στην αρχαία και τη σύγχρονη
τέχνη, καθώς και τη φιλοσοφία, από τους Στέλιο Ράμφο,
Δημήτρη Πλάτζο και Κατερίνα Ζαχαροπούλου.

Η γυναίκα στην αρχαιότητα 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
«Γυναικών Λατρείες: Τελετουργίες και Κα-
θημερινότητα στην Κλασική Αθήνα» είναι
ο τίτλος περιοδικής έκθεσης που φιλοξε-
νείται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 180 χρό-
 νια από τη θέσπιση (1829) και τα 120 χρό-
νια από την επίσημη εγκαινίασή του (1889).
Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τις
30.11.2009, διοργανώνεται από το Ίδρυμα
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Την επι-

στημονική επιμέλεια της έκθεσης έχουν ο Διευθυντής του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου Δρ Νικόλαος Καλτσάς και ο καθηγητής
Αρχαιολογίας στο Johns Hopkins University, Δρ Alan Shapiro. 

Τα 172 αντικείμενα, αγγεία, γλυπτά και χάλκινα, προερχόμενα
από ελληνικά και ξένα μουσεία, αναδεικνύουν τη συμμετοχή των
γυναικών στη λατρεία, σε τελετουργίες, καθώς και σε εορταστικά
δρώμενα στην Αττική κατά την Κλασική εποχή. Η έκθεση είναι χω-
ρισμένη σε πέντε ενότητες («Θεές», «Ιέρειες», «Οι γυναίκες στη λα-
τρεία», «Γιορτές» και «Ο Κύκλος της Ζωής») και συνοδεύεται από ει-
δικό κατάλογο μονογραφία για το θέμα. Ο κατάλογος περιλαμβά-
νει επίσης τις φωτογραφίες και τα λήμματα των αντικειμένων, τα
οποία έχουν συγγράψει διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι αρχαιολό-
γοι. Η έκθεση είχε παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία στο Ωνάσειο
Μορφωτικό Κέντρο στη Νέα Υόρκη (πληροφορίες: 210 8217724).

112_ARXAIOLOGIKA final:arxiologika  23/09/2009  2:26 ΜΜ  Page 122



ανασκαφές», 23.11.2009), Ι. Μέν -
νενγκα («Η διαμόρφωση των συλ -
λογών αρχαιοελληνικών γλυ -
πτών στις ηγεμονίες της Δυτι -
κής Ευρώ πης», 7.12.2009).

Μουσειακές Σπουδές
Ο ΣΤ΄ Κύκλος Ομιλιών του Κέ -
ντρου Μουσειακών Ερευνών, στο
πλαίσιο του μεταπτυχιακού προ -
γράμματος «Μουσειακές Σπου -
δές» του Πανεπιστημίου Αθη νών,
θα ολοκληρωθεί τον προ σεχή
Δεκέμβριο. Στο διά στημα αυτό
έχουν προγραμμα τιστεί ομι λίες
από τους: Θ. Μπο μπότη («Αρχι -
τε κτο νική μελέτη των αρ χαιολο -
γικών μουσείων Χα  νίων και Βερ -
γίνας», 12.10.2009), Δ. Τριαντά  φυλ -
λο («Τα ευ ρήμα τα του τύμ βου
της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώ νης
ως εκθέματα ενός ανα σκα φικού
μουσείου», 9.11.2009), Π. Γραμ -
μα τό πουλο και Μ. Δουλ γε ρίδη
(«Η νέα Εθνική Πινα κοθήκη – Μου -
σείο Αλεξάν δρου Σού τζου»,
7.12.2009). Οι ομιλίες θα γίνουν
στο Αμ φιθέατρο «Ιωάν νης Δρα -
κό πουλος» του Πα νεπι στημίου Αθη -
νών (Πα νεπιστημίου 30), στις 19:30
και η είσοδος θα είναι ελεύθερη
(πληροφορίες: 210 7276465).

Οι αρχαιότητες της Αθήνας 
και της Αττικής
John M. Camp 
εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α.
Καρδαμίτσα
Αθήνα 2009

Γραμμένος από τον Αμερικανό
καθηγητή, ανασκαφέα της Αρ-
χαίας Αγοράς, ο «οδηγός» αυ -
τός μας ξεναγεί στην Αθήνα και
την Αττική, από τα προϊστορικά
χρόνια έως την ύστερη ρωμαιο-
κρατία, ζωντανεύοντας τα μνη-
μεία με τη διήγηση της ιστορίας
που τα αφορούν και στη συνέ-
χεια επικεντρώνεται στην ίδια
την Αθήνα, παρουσιάζοντάς μας,
με εύληπτο και ευχάριστο τρό -
πο, τους σημαντικότερους αρ-
χαιολογικούς χώρους της.

L’Orient Grec
Henri Stierlin
εκδ. Imprimerie Nationale
Παρίσι 2008

Πρόκειται για ιδιαίτερα καλαί-

σθητο λεύκωμα με σημαντικό
κείμενο του γνωστού ιστορικού
της Αρχιτεκτονικής, που μας ει-
σάγει στην ελληνιστική τέχνη –
με υπότιτλο «L’art hellénistique
et romain, d’Alexandre à Dioclé-

tien»– αλλά και την τεχνολογία
και τις επιστήμες, με γραφή που
κυλάει ευχάριστα και εποικοδο-
μητικά και συνοδεύεται αντάξια
από φωτογραφικό υλικό που
οφείλεται στον συγγραφέα και
την Anne Stierlin.

Η πανίδα των ελληνικών 
σπηλαίων
Αλεξάνδρα Αθ. Οικονόμου
ΥΠΠΟ-Εφορεία Παλαιοανθρω-
πολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου
Ελλάδος
Αθήνα 2008

Η βιολόγος της Εφορείας Πα-
λαιοανθρωπολογίας και Σπηλαι-
ολογίας Νοτίου Ελλάδος Αλε-
ξάνδρα Οικονόμου συντόνισε
την έκδοση αυτή στην οποία πα-
ρουσιάζεται ανέκδοτο υλικό από
το αρχείο σπηλαίων της Εφο-
ρείας για τα οποία είναι εξακρι-
βωμένη η παρουσία διαφόρων
ειδών πανίδας στο εσωτερικό
τους, με στόχο να ευαισθητο-
ποιηθεί ο αναγνώστης σχετικά
με τη ζωή αυτών των έμβιων ορ-
γανισμών μέσα στα σπήλαια.
Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τους
νέους επιστήμονες που ενδια-
φέρονται για το θέμα και για
όλους όσοι ασχολούνται με την
ανάδειξη σπηλαίων.

Το οδοιπορικό ενός συλλέκτη
Συλλογή Βασίλη Δ. 
Κορκολόπουλου
συλλογικό έργο
εκδ. Καπόν, Αθήνα 2008

Πρόκειται για το τρίτο στη σειρά
λεύκωμα που παρουσιάζει μέ -
ρος της συλλογής του Βασίλη
Κορκολόπουλου, μια συλλογή
φτιαγμένη με μεράκι και πολλή
αγάπη, την οποία αναδεικνύουν
τα συνοδευτικά κείμενα (με υπο-
γραφές των: Διονύση-Άγγελου
Μινώτου, Γιαννούλας Καπλάνη,
Μαρίας Λαδά-Μινώτου, Σοφίας
Χανδακά, Βασίλη Δ. Κορκολό-
πουλου) καθώς και η προσεγ-
μένη και άκρως καλαίσθητη εκ-
δοτική φροντίδα (Ρ. Καπόν). Πε-
ριλαμβάνονται άρματα, αντικεί-
μενα μικροτεχνίας, κοσμήματα,
ξυλόγλυπτα, εικόνες, κεραμικά

και ένα σημαντικό, για λαογρα-
φικά αντικείμενα, γλωσσάρι.

Λαογραφικές καταγραφές 
στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας
Ευάγγελος Καραμανές (επιμ.), 
εκδ. Ακαδημία Αθηνών 
Αθήνα 2009

«Μύθοι ζώων, παραμύθια και
τραγούδια» είναι ο υπότιτλος του
βιβλίου, το οποίο εντάσσεται στη
σειρά «Πηγές του Λαϊκού Πολι-
τισμού» του Κέντρου Ερεύνης

της Ελληνικής Λαογραφίας και
αποτελείται από καταγραφές του
1929 και του 1938 που παρέμε-
ναν ανέκδοτες στο Αρχείο Χει-
ρογράφων του. Την επιμέλεια
του βιβλίου είχε ο Ευάγγελος
Καραμανές, ερευνητής του Κέ-
ντρου Λαογραφίας, ενώ για την
αρτιότερη παρουσίαση του υλι-
κού πραγματοποιήθηκε επιτόπια
έρευνα στο Βαλτεσινίκο για τη
συλλογή πλαισιωτικού και διευ-
κρινιστικού υλικού. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ  τχ. 112 123

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ

Από τον Ιωάννη Νεραντζή λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

Αρχαιολογία Αιτωλίας και Ακαρνανίας:
παραλειπόμενα μιας επιλεγμένης βιβλιογραφίας
Στη σειρά ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ του Εκδοτικού Οίκου «Μέλισσα» κυκλοφόρησε
πρόσφατα (Δεκέμβρης 2008) ο β΄ τόμος, με επιστημονική επιμέλεια του
επίκ. καθηγητή αρχαιολογίας Ανδρέα Γ. Βλαχόπουλου, με τίτλο Αρχαι-
ολογία: Εύβοια και Στερεά Ελλάδα. 

Πρόκειται για ένα μνημειώδες λεύκωμα της αρχαιολογικής «ανθρω-
πογεωγραφίας» της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας. Θα λέγαμε ένα
μνημειώδες φωτογραφικό αρχείο που εμπεριέχει τους σπουδαιότερους
αρχαιολογικούς θησαυρούς, καθώς και τις πλέον επιφανείς αρχαιολο-
γικές θέσεις που έχει φέρει στο φως η ανασκαφική έρευνα σ’ αυτά τα
υπό πραγμάτευση ελλαδικά γεωγραφικά διαμερίσματα. Δηλαδή το βι-
βλίο δομείται με βάση τους σύγχρονους νομούς της Στερεάς Ελλάδας
(Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Αιτωλία και Ακαρνανία),
προσαρμόζοντας βέβαια μέσα στην αρχαιολογική και ιστορική τους εξέ-
 ταση τα όμορα τμήματα της επικράτειας κάθε αρχαίας «χώρας». Ανα-
λυ τικοί γεωφυσικοί χάρτες που αποτυπώνουν τα αρχαία και τα σημε-
ρινά τοπωνύμια παρατίθενται στην αρχή του τόμου και ξεχωριστά σε
κάθε νομό.

Ένα εισαγωγικό κεφάλαιο αφιερωμένο στο παλαιοπεριβάλλον και τα
σπήλαια διαγράφει το γεωφυσικό και παλαιοντολογικό πλαίσιο των πε-
ριοχών και τα σπήλαια εξετάζονται κατά τη διαχρονική τους χρήση από
τον άνθρωπο. Η επισκόπηση κάθε νομού περιλαμβάνει το ιστορικό και
αρχαιολογικό του περίγραμμα, από την απώτατη προϊστορία μέχρι το
τέλος του αρχαίου κόσμου. Να τονιστεί όμως ότι στις επιμέρους ενό-
τητες εξετάζονται μόνον οι σημαντικότερες αρχαίες πόλεις, νεκροπό-
λεις και ιερά, που συνιστούν τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς
χώρους. Δεν συμπεριλαμβάνεται δηλαδή η καθολική Ιστορική Γεωγρα -
φία και η κα  θολική Αρχαιολογική Τοπογραφία της νήσου Εύβοιας και
των σημερινών νομών της Στερεάς Ελλάδας. Ευνόητον άλλωστε.

Τα κείμενα υπογράφουν 35 αρχαιολόγοι των οικείων αρχαιολογικών
εφορειών, καθηγητές πανεπιστημίων και έγκριτοι ερευνητές της Αρ-
χαιολογίας και της Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου. Επιλογή βιβλιογρα-
φίας στο τέλος του τόμου κλείνει τα περιεχόμενα. 

Δράττομαι της ευκαιρίας να ολοκληρώσω την επιλεγμένη αυτή βι-
βλιογραφία, ειδικά με τη βιβλιογραφία για την αρχαιολογία της Αιτω-
λίας και Ακαρνανίας, εκ της οποίας απουσιάζουν όλα τα σύγχρονα βι-
βλία αναφοράς, και μάλιστα τα θεωρούμενα εκ των «ουκ άνευ»: 
• Adam Jean-Pier, L’Architecture militaire Grecque (1982) • Ανδρεΐκος
Ανδρέας, Οι κατώτερες παλαιολιθικές λιθοτεχνίες της δυτικής Ηπείρου
και του Ιονίου (Οι απαρχές του ελλαδικού παλαιολιθικού πολιτισμού)
(1993) • Beck Hans, Polis und Koinon: Untersuchungen zur Geschichte
und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4. Jahrhundert v. Chr.
(στη σειρά HISTORIA Einzelschriften 114, Stuttgart 1997) • Cohen Getzel
M., The Hellenistic Settlements in Europe, the Islands and Asia Minor (1995)

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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• Corsten Thomas, Vom Stamm zum Bund. Gründung und territoriale Or-
ganisation griechischer Bundesstaaten • Dany Oliver, Akarnanien im Hel-
lenismus (1999) • Δημακοπούλου Καίτη (επιμ.), Ο μυκηναϊκός κόσμος:
πέντε αιώνες πρώιμου ελληνικού πολιτισμού (συλλογικός τόμος, έκδοση
ΥΠ.ΠΟ. - ΕΛΛΗΝ. ΤΜΗΜΑ ICOM, Αθήνα, 1988), σ. 144-145, αριθμοί μυκη-
ναϊκών αγγείων εξ Αιτωλίας 93-95 (με φωτογραφία τους στη σ. 145) •

Funke P., «Polisgenese und Urbanisierung in Aitolien im 5. und 4. Jh.v.Chr.»,
στο The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, Sympo-
sium, 29-31.8.1996, Acts of the Copenhagen Polis Centre vol. 4, 1997 (επι-
μέλεια Mogens Herman Hansen), σ. 145-188 • Grainger John D., The League
of the Aitolians (1999) • Grainger John D., Aitolian Prosopographical Stud-
ies (2000) • Hammond N.G.L., Epirus (1967) • Kirsten Ε. / Kraiker W.,
Griechenlandkunde, ein führer zu klassischen Stätten, τόμοι 2 (Heidelberg
1967) • Κορδώσης Μ., Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινών και εν γέ -
νει παλαιοχριστιανικών χρόνων (1996) • Μάξιμος Πλάτων, Αρχαία Ελλη-
νικά Θέατρα: 2.500 χρόνια φως και πνεύμα (1998) • Mee Christopher /
Spawform Antony, Αρχαιολογικός Οδηγός της Κεντρικής, Δυτικής και Βό-
ρειας Ελλάδας (μετ. Ιουλία Κράλλη, εκδ. Leadercom, 2001) • Μιχαλό-
πουλος Αριστείδης κ.ά., Στερεά Ελλάδα και Εύβοια: Αρχαιολογικοί χώροι,
μουσεία, αξιοθέατα, χάρτες (εκδ. Explorer, 2003) • Μιχαλόπουλος Αρι-
στείδης κ.ά., Tα Κάστρα της Ελλάδας: αναπαραστάσεις, κατόψεις, αε-
ρο λήψεις, αρχιτεκτονική, ιστορία (εκδ. Explorer, 2002) • Μπουρνιά-Ση-
μαντώνη Εύα, Αρχαιολογία των πρώιμων ελληνικών χρόνων (1997) • Mur-
ray Oswyn / Price Simon, Η αρχαία ελληνική πόλις από τον ́Ομηρο ως την
εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου (μετ. Σπ. Καπάρης, 1990 [2001]) • Νε-
ραντζής Ι., Ιστορική Αρχαιολογία Ναυπάκτου (εκδ. «Ίφιτος», Αγρίνιο 2007)
• Νεραντζής Ι., Η χώρα των Αιτωλών (διδακτορική διατριβή, υποστηρι-
χθείσα το 2001) (εκδόσεις ΄Ιφιτος, 2003) • Νεραντζής Ι., Παράλιος Αιτω-
λία «Αιολίς»: Ιστορική Γεωγραφία και Ιστορική Αρχαιολογία (έκδ. «Αγριώ-
νιο Αρχείο Αρχαιολογίας & Ιστορίας Δυτικής Στερεάς Ελλάδος», Αγρίνιο
2007) • Νεραντζής Ι., Αιτωλία Παραχελωίτις: Ιστορική Γεωγραφία και
Ιστορική Αρχαιολογία (έκδ. «Αγριώνιο Αρχείο Αρχαιολογίας & Ιστορίας
Δυτικής Στερεάς Ελλάδος», Αγρίνιο 2007) • Νεραντζής Ι., Προϊστορικές
Φυλετικές Λατρείες Αιτωλών και Αγραίων (Ιστορικές Εκδόσεις Στέφ. Βα-
σιλόπουλος, Αθήνα, 2000) • Νεραντζής Ι., Η Αρχαία Στρατική Ακαρνανίας
(έκδ. «Αγριώνιο Αρχείο Αρχαιολογίας & Ιστορίας Δυτικής Στερεάς Ελλά-
δος», Αγρίνιο 1997) • Νεραντζής Ι., Επιγραφές και Αρχαιολογικά Ευρή-
ματα Αρχαίας Ακαρνανίας στο Μουσείο Θυρρείου Ακαρνανίας (έκδ.
Αγριώνιον Αρχείον Αρχαιολογίας και Ιστορίας Δυτικής Στερεάς Ελλάδος,
Αγρίνιο 1994) • Νεραντζής Ι., «Όψεις της φυλετικής κοινωνίας στην προϊ-
στορική Αιτωλία και Ακαρνανία», Πρακτικά Α΄ Αρχαιολογικού και Ιστορι-
κού Συνεδρίου Αιτωλ/νίας, Αγρίνιο 21-23/10/1988 [1991], σ. 27-34 • Νε-
ραντζής Ι., «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου», Αρχαιολογία 45 (1992),
σ. 97 • Νεραντζής Ι., «Θρησκευτικοί και κοινωνικοί θεσμοί στην προϊστο -
ρική Αιτωλία και Ακαρνανία», Αρχαιολογία 47 (1993), σ. 73-78 • Νερα-
ντζής Ι., «Η εγκαθίδρυση νεωτέρου οικισμού -χωριό Σουροβίγλι- επί της
αρχαίας πόλεως της Στράτου Ακαρνανίας», Πρακτικά Επιστημονικού Συ-
νεδρίου με θέμα: Νέες πόλεις πάνω σε παλιές, Σπάρτη 18-20/2/1994
[2000] (οργάνωση: Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS και TEE), σ. 201-212 •

Νεραντζής Ι., «Ιστορική Τοπογραφία της αρχαίας πόλεως του Αγρινίου»,
ΡΙΖΑ (ΑΓΡΙΝΙΩΤΩΝ) 18-19 (1995), σ. 30-33 • Νεραντζής Ι., «Η ετυμολογική
και θρησκευτική σχέση του τοπωνυμίου Αγρίνιον της αρχαίας Αιτωλίας με
την τελουμένη και στη Βοιωτία αρχαιοελληνική εορτή Αγριώνια», Πρα-
κτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών, Θήβα 4-8/9/1996 =
Επετηρίς Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, τόμ. Γ΄, τχ. α΄, σ. 935-989 • Νε-
ραντζής Ι., «Επισκόπηση της Παλαιολιθικής Εποχής στον χώρο του Νο -
μού Αιτωλοακαρνανίας», Αρχαιολογία και τέχνες 69 (1998), σ. 77-79 •

Νεραντζής Ι., «Αρχαίες πόλεις και Οικισμοί στην Αιτωλία», στο ένθετο
Επτά Ημέρες, σ. 8-10, στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, φ. της 23/1/2000
• Νεραντζής Ι., «Σχεδιάγραμμα Επαρχίας Τριχωνίας: Ένας -προ του
1927- σπάνιος χάρτης του νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας», Αρχαιολογία
και τέχνες 80 (2001), σ. 100-101 • Νεραντζής Ι., «Αρχαιολογικοί Χώροι
Νοτίου Αμβρακικού», Α΄ Διεθνές Συνέδριο Ρούμελης για τον Πολιτισμό
και την Ανάπτυξη (οργάνωση: Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών), Λαμία
14-17/9/2001, σ. 275-282 • Νεραντζής Ι., «Η γεωπολιτική δομή του Κοι-
νού των Ακαρνάνων», ΠΑΡΟΥΣΙΑ (Επιθεώρηση Λόγου & Τέχνης, Ενωσης

ΑιτωλοΑκαρνάνων Λογοτεχνών), τχ. 20 αφιερωμένο στο Ξηρόμερο Αι-
τωλοακαρνανίας, Απρίλ.-Ιούν. 2002, σ. 6-12 • Νεραντζής Ι., «Ο ρόλος των
τοπικών αγροτικών ιερών στη θεσμική κατοχύρωση της επικράτειας εκά-
στης τοπικής φυλής/κοινότητας των Αιτωλών», Πρακτικά Β΄ Διεθνούς
Ιστορικού και Αρχαιολογικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο / 29-
31/03/2002 [2004], τόμος Α΄, σ. 103-135 • Νεραντζής Ι., «Αρχαίες ακρο-
πό λεις στην περιοχή Βάλτου Ακαρνανίας», ΠΑΡΟΥΣΙΑ (Επιθεώρηση Λόγου
και Τέχνης, της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών), τχ. 28, Αφιέρω -
μα στην επαρχία Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, Απρίλ.-Ιούν. 2004, σ. 64-70
• Νεραντζής Ι., «Ιερός γάμος και τελετουργίες γονιμότητας στην αρχαία
Αιτωλία», Αρχαιολογία και Τέχνες 101 (2006), σ. 44-52 • Ντρενογιάννης
Γιάννης (υπεύθυνος έκδοσης), Αρχαίες Πολιτείες, στη σειρά Οι θησαυ-
ροί της Ελλάδας, εκδ. εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 2007, για την ομηρική Χαλκίδα Αι-
τωλίας στην υπ’ αρ. 126 φωτ. • Ντρενογιάννης Γιάννης (υπεύθυνος έκ-
δοσης), Κάστρα, στη σειρά Οι θησαυροί της Ελλάδας (εκδ. εφημ. ΤΑ ΝΕΑ,
2007), δες τα αρχαία κάστρα, Ναυπάκτου στη φωτ. 52, Οινιαδών Ακαρ-
νανίας στη φωτ. 116, Πλευρώνος νεωτέρας στην Αιτωλία στη φωτ. 118,
το ενετικό Αντιρρίου Αιτωλίας στη φωτ. 122 • Παραδείσης Α., Φρούρια
και Κάστρα της Ελλάδας, τόμ. 2: Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, ΄Ηπειρος,
Πελοπόννησος (1983) • Philippson Α. / Kirsten Ε., Die Grieschischen
Landschaften. Eine Landeskunde (επιμ. H. Lehmann / E. Kirsten, 4 τόμοι,
Frankfurt 1950-59). Τόμος ΙΙ: Der Nordwesten der Griechischen Halbinsel:
ΙΙ,1 1956: Εpirus und der Pindos. ΙΙ, 2, 1958: Das westliche Mittel-
griechenland und die westgriechischen Inseln (Frankfurt am Main) • Πριό-
βολος Ε., Η Αιτωλοακαρνανία με τα μάτια των περιηγητών (2004) • Pritch-
ett W.K., The Greek State at War, Part 1 (1971), σποράδην • Pritchett W.K.,
Studies in Ancient Greek Topography, Part III: Roads (University of Cali-
fornia Press, 1980), σ. 197-288 • Pritchett W.K., Studies in Ancient Greek
Topography, τ. IV, 1982, σποράδην • Pritchett W.K., Studies in Ancient Greek
Topography, τ. V, 1985, σποράδην • Pritchett W.K., Studies in Ancient
Greek Topography, τ. VI, 1989, σ. 126-139 • Pritchett W.K., Studies in An-
cient Greek Topography, τ. VII, 1991, σ. 1-100 • Pritchett W.K., The Greek
State at War, Part 5 (1991), σ. 41-45 • Pritchett W.K., Studies in Ancient
Greek Topography, τ. VIII, 1992, σ. 1-144 • Pritchett W.K., Thucydides
Pentekontaetia and other essays (στη σειρά: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ: Monographs
on Ancient Greek History and Archaeology, επιμ. Sara B. Aleshire, τόμ. 1,
J.C. Gieben Amsterdam 1995), σ. 61-80 • Pritchett W.K., Greek Archives,
Cults, and Topography (στη σειρά: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ: Monographs on An-
cient Greek History and Archaeology, επιμ. Sara B. Aleshire, τόμ. 2, J.C.
Gieben, Amsterdam 1996), σ. 113-129 • Σινάκος Α., ΄Ανθρωπος και Περι -
βάλλον στην πρωτοβυζαντινή εποχή (4ος-6ος αι.) (Θεσσαλονίκη 2003) •

Schoch Marcel, Beiträge zur Topographie Akarnaniens in Klassischer und
Hellenistischer Zeit (1997) • Σαλάπας Στέφ. / Μανικάρου Μεταξούλα, Αρ-
χαία θέατρα Αιτωλοακαρνανίας ... θέας άξια (εκδ. ΄Ιφιτος, Αγρίνιο 1999)
• Scholten Joseph Bernard, Aetolian Foreign Relations during the Era of
Expansion, ca. 300-217 B.C. (διδ. διατρ., 1987) • Scholten Joseph Bernard,
«The date of the Delphic Archon Eudocus II», ZPE 83 (1990), σ. 289-291 •

Scholten Joseph Bernard, The Politics of Plunder: Aitolians and their
Koinon in the Early Hellenistic Era, 279-217 b.C. (2000) • Scholten Joseph
Bernard, «The internal structure of the Aitolian Union: A case-study in An-
cient Greek Sympoliteia», THE IDEA OF EUROPEAN COMMUNITY IN HIS-

TORY, International Conference, Athens 13-16/03/2003, τόμ. II: Aspects of
Connecting Poleis and Ethne in Ancient Greece, επιμ. Kostas Burazelis /
Kleanthis Zoumboulakis (Education Research Centre of Greece, Athens
2003, National and Capodistrian University of Athens - Greek Ministry of
Education and Religius Affairs), σ. 65-80 • Σταυροπούλου-Γατσή Μ. / Αλε-
ξοπούλου Γ., «Ανακτόριο - ΄Ακτιο Ακαρνανίας: Συμβολή στη μελέτη της
οχύρωσης της πόλης του Ανακτορίου και στην τοπογραφία της ευρύτε-
ρης περιοχής», ΕΥΛΙΜΕΝΗ 3 (2002), σ. 75-94 • Στεφώση Μ. (φωτογρα-
φίες), Αρχαία Θέατρα ... θέατρα θέας άξια (1998) • Tsangari D., Corpus
des monnaies d’or, d’argent et de bronze de la confederation Etolienne
(διδακτορική διατριβή, Athènes 2007) • Χαλάτσης Γ., Τομαράς Θ., Τσού-
σης Π., Ανακαλύψτε τη Ναυπακτία (Ναύπακτος, Αποδοτία, Πλάτανος,
Πυλήνη): Φυσικό περιβάλλον, Αξιοθέατα, Διαδρομές (εκδ. «Αναπτυξιακή
Ναυπάκτου», 2005).

Ιωάννης Γ. Νεραντζής (δ.φ.)
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