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Διαλέξεις της Β΄ ΕΠΚΑ
Στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέ-
ξεων 2009-2010 των αρχαιολόγων
της Β΄ Εφορείας Προ στορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,
έχουν προγραμματιστεί ομιλίες
από τους: Δημήτριο Σκιλάρντι
(«Τάφοι Ευπα τρι δών από το Γε -
ωμετρικό Νε κρο ταφείο της Κη -
φισιάς», 29.3.2010), Ανδρέα Κα -
πετάνιο («Ο χώρος και οι άνθρω-
ποι στην αρχαία τοπογραφία
της Λαυρεωτικής», 12.4.2010),
Χρυσάνθη Ντόβα («Πρόσφατες
αρχαιολογικές έρευνες δυτικά
του Υμηττού», 26.4.2010), Βα σι -
λική Σκα ράκη και Μαρία Στάθη
(«Αρχαιολογικές έρευνες στον
δήμο Αρτέμιδος», 3.5.2010) και
Αθηνά Χατζηδημητρίου («Η πε-
ριοχή των Γλυκών Νερών κατά
την Αρχαιότητα. Πρόσφατα ευ-
ρήματα της αρχαιολογικής έρευ -
νας», 10.5.2010).

Φίλοι του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου
Η Εταιρεία των Φίλων του Εθνι-
κού Αρχαιολογικού Μουσείου
διοργανώνει σειρά διαλέξεων
στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Αρ -
χαιολογικού Μουσείου (Τοσίτσα
1, 19:00) από τους: Όλγα Βο για -
τζοπούλου («Λόφοι Πνύκας-Νυμ -
φών-Μουσών. Το μεγαλύτε ρο
κέντρο των ξωτικών», 12.4.2010),
δρα Βασίλειο Ι. Χρυσικόπουλο
(«Γέννηση και θεμελίωση της
επιστήμης της Αιγυπτιολογίας»,
26.4.2010) και Χρίστο Ντούμα
(«Το γλιστερό μονοπάτι του Αρ-
χαιολόγου», 3.5.2010).

Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Δύο διαλέξεις θα πραγματοποι-
ηθούν την άνοιξη στο πλαίσιο
του κύκλου των ανοικτών δημο-
σίων διαλέξεων από διακεκριμέ-

νους ειδικούς και ακαδημα κούς
που διοργανώνει η «Πρωτοβου-
λία για την Ανάδειξη της Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς». Συγκεκρι-
μένα, ο καθηγητής Ian Hodder
θα μιλήσει με θέμα «Engaging
Communities Past and Present
at Catalhöyük» (6.4.2010, 19:00,
ASCSA, Αναπήρων Πολέμου 9) και
ο Mounir Bouchenaki (γε νι κός
διευθυντής ΙCCROM) θα μι λήσει
με θέμα «The Interdependency
of the Tangible and Intangible
Cultural Heritage» (14.5.2010,
19:00, Μουσείο Μπε νάκη, Πει -
ραιώς 138).

Διαλέξεις από την ΕΜΑΕΤ
Τρεις ενδιαφέρουσες διαλέξεις
έχει προγραμματίσει για το επό-
μενο διάστημα η Εταιρεία Μελέ-
της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνο-
λογίας. Συγκεκριμένα, θα μιλή-
σουν: ο καθηγητής Θ.Π. Τάσιος
(«Ήταν άραγε εφικτός ο σχε -
διασμός κι η κατασκευή του Μη -
χανισμού των Αντικυθήρων τον
2ο π.Χ. αιώνα;», 12.4.2010), ο δρ
Ευστάθιος Χιώτης («Η εξέλιξη
της τεχνολογίας από το Πει σι -
στράτειο στο Αδριάνειο υδρα -
γω γείο», 3.5.2010) και η Αγγελι -
κή Σίμωσι («Ο λιμένας της αρ -
χαίας Σάμου», 10.5.2010). Οι
διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν
στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11,
Πλάκα, 18:00).

Αναπαραστάσεις κατοίκων 
της Βακτριανής
Διάλεξη του Μιχάλη Ηλιάκη με
τίτλο «Representations of Bactri-
ans in Achaemenid and Hellenis-
tic Art» θα πραγματοποιηθεί στις
29.4.2010 στο Ιρλανδικό Ινστι -
τούτο Ελληνικών Σπουδών στην
Αθήνα (Νοταρά 51α, Εξάρχεια,
19:00).

Διαλέξεις στο Γερμανικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
Στο πλαίσιο της σειράς διαλέ-
ξεων νέων ερευνητών «Αίγειρος»

που διοργανώνεται στο Γερμα-
νικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο θα
πραγματοποιηθούν οι ομιλίες:
«Versatzmarken in Athen: Neue
Erkenntnisse zum Olympieion,
der Eumenes-Stoa und dem
Zea-Theater» (Ulf Weber και Karl-
Valtin von Eickstedt, 20.4.2010,
18:00) και «Take it from the Top: A
new approach to studying the use
of space in Quartier Mu» (Piraye
Hacigüller και Carl Knappett,
19.5.2010, 18:00).

Αμερικανική Σχολή Κλασικών
Σπουδών στην Αθήνα
Ενδιαφέρουσες διαλέξεις οργα-
νώνει για το επόμενο διάστημα
η Αμερικανική Σχολή Κλασικών
Σπουδών στην Αθήνα. Συγκεκρι-
μένα θα μιλήσουν οι: Sturt Man-
ning («From Chronos to Chrono -
logia: Absolute Dating and the
Rethinking of the Archaeology of
the Aegean World», 13.4.2010,
17:00) και Reinhold Mueller («The
Fall of Negroponte to the Otto -
mans in 1470 and Female Sanc-
tity in Venice», 20.4.2010, 19:00).

Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας
Το 5ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστο-
ρίας με θέματα από όλες τις πε-
ριόδους της φθιωτικής ιστορίας
και ειδική θεματική «Αμφι κτι -
ονίες και Φθιώτιδα» θα πραγμα-
τοποιηθεί μεταξύ 16-18.4.2010
στο Συνεδριακό Κέντρο του Κά-
στρου Λαμίας (πληροφορίες:
22310 33501, 22310 21959).

Ενδύεσθαι
Διεθνές Ενδυματολογικό Συνέ-
δριο με τίτλο «Ενδύεσθαι – Ιστο -
ρικές, κοινωνιολογικές και μεθο -
δολογικές προσεγγίσεις» διορ-
γανώνουν η Ελληνική Εταιρεία
Ενδυμασιολογίας και το Πελο-
ποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυ -

μα (9-11.4.2010) στο Μουσείο
Μπενάκη (Κτίριο οδού Πειραι -
ώς). Το συνέδριο πραγματοποι-
είται στο πλαίσιο της έκθεσης
του Πελοποννησιακού Λαογρα-
φικού Ιδρύματος «Ενδύεσθαι -
Για ένα Μουσείο Πολιτισμού του
Ενδύματος». Θεματικές ενότη-
τες: «Ιστορία του ενδύματος»,
«Κοινωνιολογία του ενδύματος»,
«Αναθεωρήσεις και νέες προ-
σεγγίσεις» (πληροφορίες: 210
8258675, 210 3453111). 

Κυκλοφορία αρχαίων
νομισμάτων
Διεθνές συμπόσιο με τίτλο «No -
misma. La circulation monétaire
dans le monde grec antique» και
θέμα την κυκλοφορία των αρ-
χαίων νομισμάτων και την ανά-
λυση της οικονομικής σκέψης
της αρχαιότητας μέσα από τις
γραπτές και αρχαιολογικές μαρ-
τυρίες διοργανώνει η Γαλλική
Αρχαιολογική Σχολή και το
Programme ANR-Nomisma σε
συνεργασία με την Αlpha Bank,
το Νομισματικό Μουσείο και το
CNRS (Orient et Méditerranée,
Centre Lenain de Tillemont). (14-
17.4.2010, πληροφορίες: 210
3679904).

Το νόμισμα στην Πελοπόννησο
«Το νόμισμα στην Πελοπόννησο.
Νομισματοκοπεία, εικονογραφία,
οικονομική ιστορία από την αρ-
χαιότητα έως και τη νεώτερη
εποχή» είναι το θέμα συνεδρίου
που θα πραγματοποιηθεί στο
Άργος (24-29.5.2011). Το συνέ-
δριο διοργανώνουν οι «Φίλοι του
Νομισματικού Μουσείου» από
κοινού με τη Γαλλική Αρχαιολο-
γική Σχολή Αθηνών και σε συ-
νεργασία με το Νομισματικό
Μουσείο, τη Δ΄ Εφορεία Προ -
στορικών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων, την 25η Εφορεία Βυζα-
ντινών Αρχαιοτήτων και το Αρ-
χαιολογικό Ινστιτούτο Πελοπον-
νησιακών Σπουδών. Θεματικοί άξο -
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 νες: νομισματοκοπεία, εικονο-
γραφία, νομισματική κυκλοφο-
ρία στον πελοποννησιακό χώρο,
διακίνηση και γεωγραφική εξά-
πλωση των πελοποννησιακών
κοπών και οικονομική ιστορία
του τόπου στην αρχαιότητα, το
Βυζάντιο, τη φραγκοκρατία, την
ενετοκρατία και τους νεότερους
χρόνους. Υποβολή συμμετοχής
έως τα τέλη Ιουνίου 2010 (Αντω-
νία Νικολακοπούλου, antonia.ni -
kolakopoulou@gmail.com). 

Images at work
Διεθνές συνέδριο με θέμα «Im-
ages at Work: Image and Effi-
cacy from Antiquity to the Rise of
Modernity» διοργανώνεται στη
Φλωρεντία (30.9-2.10.2010) από
το Kunsthistorisches Institut in
Florenz. Το συνέδριο θα εστιά-
σει στο επιστημονικό, μαγικό και
τελετουργικό στοιχείο στην πα-
ραγωγή των εικόνων από την
αρχαιότητα έως τη νεωτερικό-
τητα. Προθεσμία υποβολής πε-
ριλήψεων: 19.4.2010 (πληροφο-
ρίες: jones@khi.fi.it).

Η αρχαία Ερέτρια στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο
Έκθεση με τίτλο «Ερέτρια: μα -
τιές σε μια αρχαία πόλη. Οι Ελ -
βετοί αρχαιολόγοι στην Ελλά -
δα», την οποία διοργανώνουν η
Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή
και το Antikenmuseum της Βασι-
λείας, θα φιλοξενηθεί στο Εθνι -
κό Αρχαιολογικό Μουσείο (20.4-
30.8.2010). Περισσότερα από 400
εκθέματα, προερχόμενα από τα
αρχαιολογικά μουσεία της Ερέ-
τριας, της Χαλκίδας, της Ολυ-
μπίας, της Χαλκιδικής, της Σά -
μου και τις συλλογές του Εθνι-
κού Αρχαιολογικού Μουσείου,
αλλά και αναπαραστάσεις και
οπτικο ακουστικό υλικό θα βοη-
θούν τον επισκέπτη να γνωρίσει
τη δημόσια και ιδιωτική ζωή στην
Ερέτρια, την αποικιστική πολι-
τική της και τις σχέσεις της με
τον έξω κόσμο.

Γνωρίζω το νόμισμα
Έκθεση εκπαιδευτικού χαρα-
κτήρα με τίτλο «Γνωρίζω το νό-
μισμα», την οποία διοργανώνει η

Νομισματική Συλλογή της Alpha
Bank, φιλοξενείται στον Εκθε-
σιακό Πολιτιστικό Χώρο της
τρά πεζας στο Ναύπλιο (έως
30.5.2010). Η έκθεση παρουσιά-
ζει, μέσα από είκοσι πέντε αρ-
χαία νομίσματα, την ιστορία του
αρχαίου νομίσματος από την
εποχή της εφεύρεσής του και
την εξέλιξή του κατά τη διάρ-
κεια της αρχαιότητας. Παράλ-
ληλα προβάλλεται η ταινία «Η
ιστορία του νομίσματος», ενώ
στο τέλος της επίσκεψης τα παι-
διά παίρνουν ένα εκπαιδευτικού
περιεχομένου βιβλίο για τα αρ-
χαία νομίσματα με κείμενα και
παιχνίδια.

Αncient Eleutherna, Sector I
Petros G. Themelis
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης
Αθήνα 2009

Πολύ καλό και κυρίως χρήσιμο
για τους μη ελληνόφωνους συλ-
λογικό έργο. Πρόκειται για δη-
μοσίευση από τον Τομέα Ι της
αρχαίας Ελεύθερνας, ανασκαφή
η οποία διενεργείται υπό τη δι-
εύθυνση του καθ. Πέτρου Θέμε -
λη από το 1985. Ο τόμος περι-
λαμβάνει τα κεφάλαια «Ιστορικό
υπόβαθρο» (Π.Γ. Θέμελης), «Νο-
μισματικές μαρτυρίες» (Κ. Σιδη-
ρόπουλος), «Επιγραφές» (Γ. Τζι-
φόπουλος), «Στρώνοντας το τρα -
πέζι στη Ρωμα κή Ελεύθερνα» και
«Επάνω, Κάτω ο Tonnius και άλ -
λοι Ρωμαίοι στην Ελεύθερνα, Το -
μέας Ι» (M. Baldwin-Bowsky), ευ-
ρετήριο και πλούσια βιβλιογραφία.

Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα
άμφια βυζαντινού τύπου στον
Ελλαδικό χώρο (16ος-19ος αι.).
Το εργαστήριο της Μονής 
Βαρλαάμ Μετεώρων
Ελένη Βλαχοπούλου-Καραμπίνα
εκδ. Μπατσιούλας, Αθήνα 2009

Η έκδοση αυτή έρχεται να πλη-
ρώσει ένα κενό στη μελέτη και
τη βιβλιογραφία της τέχνης της
εκκλησιαστικής χρυσοκεντητι-
κής. Αποτελείται από δύο μέρη.
Στο πρώτο η συγγραφέας ασχο-
λείται με το ιστορικό υπόβαθρο
της χρυσοκεντητικής, πα ρου σιά -
ζοντας τα υλικά και τις τεχνικές

που εφαρμόστηκαν από τη βυ-
ζαντινή περίοδο μέχρι πρόσφα -
τα. Το δεύτερο μέρος είναι αφιε-
ρωμένο στο εργαστήριο της Μο -
νής Βαρλαάμ Μετεώρων, εξετά-
ζοντας την τέχνη αυτή, στην
ιστορικο-ιδεολογική της πο ρεία,
στον ευρύτερο χώρο της Θεσ-
σαλίας, από τον 16ο έως τις
αρχές του 19ου αι. 

Ανθολόγιο Ελληνικής 
Τυπογραφίας
Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, Ηράκλειο 2009

Όπως δηλώνει ο υπότιτλος του
βιβλίου, πρόκειται για τη «συνο-
πτική ιστορία της τέχνης του
έντυπου ελληνικού βιβλίου από
τον 15ο έως τον 20ό αιώνα». Προ -
λογίζει ο Δημήτρης Αρβανίτης
και τα κείμενα και την επιμέλεια
υπογράφει ο Γιώργος Δ. Ματ-
θιόπουλος. Όπως παρατηρεί ο
Δ.Θ. Αρβανίτης, στο προλογικό
του σημείωμα, «Το βιβλίο [...]
επιδέχεται πολλές διαφορετικές
αναγνώσεις. Ακόμα και ο τρό-
πος της σύνθεσής του προσφέ-
ρεται σε όποιον επιθυμεί να με-
λετήσει είτε το ιστορικό μέρος
και τις κοινωνικοπολιτικές συν-
θήκες μέσα στις οποίες διαμορ-
φώνεται η Ελληνική Τυπογρα-
φία, είτε να παρατηρήσει σχολα-
στικά τα σχεδιαστικά και φωτο-
γραφικά παραδείγματα που συν -
 θέτουν μια σπάνια για την ελλη-
νική βιβλιογραφία εικόνα της τε-
χνικής εξέλιξης και των ιδιαιτε-
ροτήτων της τυπογραφίας μας».
Επιπλέον, όπως σημειώνει ο
συγγραφέας για το πόνημά του
αυτό, «δεν απευθύνεται στους
ειδικούς μελετητές του χώρου
[...] Σκοπός του βιβλίου είναι, ου -
σιαστικά, η διεύρυνση των γνώ-
σεων ενός ευρύτερου κοινού
[...] προσπαθεί να προσθέσει
[...] τη μορφολογική εξέλιξη των
ελληνικών εκδόσεων [...] ώστε ο
αναγνώστης να έχει καλύτερη
αντίληψη των σχεδιαστικών και
στοιχειοθετικών προβλημάτων
που αντιμετώπιζε και έλυνε, με ή
χωρίς επιτυχία, ο κάθε τυπογρά-
φος». Το βιβλίο αποτελείται από
τέσσερα μέρη. Το Α΄ μέρος
πραγματεύεται τους πέντε αιώ-
νες ελληνικού βιβλίου, το Β΄
μέρος περιλαμβάνει εικονογρα-

φημένο ανθολόγιο ελληνικών βι-
βλίων, το Γ΄ μέρος είναι αφιερω-
μένο σε σημαντικούς τυπογρά-
φους και εκδότες ελληνικών βι-
βλίων και το Δ΄ μέ ρος έχει ως
θέμα την τυπογραφική τεχνολο-
γία, τα τυπογραφι κά στοιχεία,
το τυπογραφικό πιεστήριο, την
ξυλογραφία και τη χαλκογρα-
φία, τη λιθογραφία, τις τυπο-
γραφικές μετρήσεις των στοι-
χείων και του χαρτιού. Τέ λος,
μια λεπτομερής βιβλιογραφία και
ένα άρτιο ευρετήριο συμπληρώ-
νουν τον τόμο.

Θεσσαλία. Ειδικόν Αφιέρωμα
της Επιθεωρήσεως ΗΩΣ
εκδ. Δημ. Ν. Παπαδήμα, 
Αθήνα 2009

Κυκλοφόρησε σε τρίτη επανέκ-
δοση το αφιέρωμα του περιοδι-
κού ΗΩΣ στη Θεσσαλία. Πρόκει-
ται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό
τό μο ο οποίος περιέχει μαρτυ-
ρίες λογίων διαφόρων εποχών
για τη Θεσσαλία και πλούσια και
σπάνια εικονογράφηση. 

Επαγγέλματα που άντεξαν 
στο χρόνο
φωτογραφίες: Δημήτρης Ταλιάνης
κείμενα: Πάνος Θεοδωρίδης
εκδ. Τοπία, Αθήνα 2009

Ένα αξιοσημείωτο λεύκωμα, χά -
ρη στις άρτιες φωτογραφίες του
Ταλιάνη που αποδίδουν θαυμά-
σια το υλικό, τη χειρωνακτική
εργασία και το μεράκι, και στο
πι κρό, νοσταλγικό κείμενο του
Θεοδωρίδη που μας φέρνει
μπροστά στη σημερινή φτώχεια
δεξιοτεχνίας και συναισθήματος.

Αττικής οδοί. Αρχαίοι δρόμοι
της Αττικής
επιμ. Μανόλης Κορρές
εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2009

Συνεχίζοντας και ανανεώνοντας
το έργο των αρχαίων ιστορικών
τοπογράφων, η φροντισμένη αυ -
 τή έκδοση, με κείμενα 16 διακε-
κριμένων επιστημόνων, μας ξε-
ναγεί σε έναν τόπο στον οποίο
μέχρι τώρα θεωρούσαμε αραιά
ή και εξαφανισμένα τα αρχαία
χνάρια. Μας δείχνει τα παλιά πα -
 τήματα, τους δρόμους και τους
χώρους όπου η αρχαιότητα συ-
νυπάρχει δίπλα και κάτω από
τον σύγχρονο ιστό της πόλης.

ΒΙΒΛΙΑ
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