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Frédéric Davidovits, Circiter tertia parte ponderis (Vitruve 2, 5), l’existence d’une chaux
hydraulique dans l’architecture romaine, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 4 (2003), 9-25

Circiter tertia parte ponderis (Vitruve 2, 5), the existence of an hydraulic lime in the Roman architecture. In
his treaty on architecture, Vitruve (2, 5) explains how to make lime from a particular limestone. In 2, 5,
3, he indicates that during lime calcination, the limestone lost a third of its weight [circiter tertia parte
ponderis]. One deducts that the original limestone contains 20% of silicates and the lime thus obtained is
of medium hydraulicity. Vitruve recommends for the construction of walls to use a lime made from a
compact and rather hard siliceous limestone [ex spisso et duriore], what implies the hydraulic character
required for such an usage. For coatings [in tectoriis], the lime hardens by air and is made from porous
stone [ex fistuloso].
Christina de Domingo and Alan Johnston, A pertrographic and chemical study of east Greek
and other archaic transport amphorae, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 4 (2003), 27-60

Πετρογραφικ' και χη*ικ' *ελ,τη διαφ.ρων τ1πων ελληνικ3ν αρχαϊκ3ν α*φορ,ων. Παρουσι?ζονται τα

αποτελFσGατα GιαH σειρ?H πετρογραφικLν αναλMσεων διαφPρων τMπων αρχαϊκLν ελληνικLν
αGφορFων, παρ?λληλα Gε κ?ποιεH χηGικFH αναλMσειH. ΣκοπPH εUναι να ελεγχθεU η πετρογραφικW
σMσταση των αγγεUων συγκριτικ? Gε την τυπολογUα που Fχει Wδη αναπτυχθεU απP Gη-συστηGατικFH
GελFτεH. Τα αποτελFσGατα στηρUζουν σε σηGαντικP βαθGP τιH προηγοMGενεH FρευνεH, και παρ?λληλα
καταδεικνMουν ορισGFνεH ενδιαφFρουσεH περιοχFH για GελλοντικW Fρευνα, ειδικ? Pσον αφορ? τουH
τMπουH που αποδUδονται στη ΛακωνUα, τη ΛFσβο και την ΚPρινθο.
Dimitris Paleothodoros, The Pithos painter, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 4 (2003), 61-76

Ο Ζωγρ8φο9 του Π;θου. Ο Ζωγρ?φοH του ΠUθου εUναι ο χειρPτεροH αθηναUοH αγγειογρ?φοH του
Mστερου 6ου αι. π.Χ., του οποUου PGωH οι κMλικεH γνωρUζουν πολM Gεγ?λη δι?δοση στην ΜεσPγειο. Το
αγαπηGFνο του θFGα, ο συGποσιαστWH που φορ? σκυθικP σκοMφο, απαντ? σε PλεH τιH περιοχFH Pπου
βρUσκουGε αγγεUα του ζωγρ?φου, ιδιαUτερα PGωH στην ΑνατολW και τη ΜαMρη Θ?λασσα. ΑφWνονταH
ανοικτW την πραγGατικW ταυτPτητα του συGποσιαστW, ο ζωγρ?φοH επιτρFπει διαφορετικFH ερGηνεUεH
απP τουH αγοραστFH των αγγεUων, που ανταποκρUνονται στιH τοπικFH ιδιαιτερPτητεH.
Nicholas Victor Sekunda,

ΕΥΛΙΜΕΝΗ 4 (2003), 77-80

The stele of Thersagoras of Polyrrhenia from Demetrias,

Η στWλη το ΘερσαγPρα, ενPH ΚρητικοM απP την ΠολυρρWνια, η οποUα βρFθηκε στην
∆ηGητρι?δα, χρονολογεUται συGβατικ? γMρω στο 200 π.Χ. Ο ΘερσαγPραH παριστ?νεται Gε πλWρη
στρατιωτικW εξ?ρτηση. Στο παρPν ?ρθρο υποστηρUζεται Pτι ο ΘερσαγPραH ανWκε στο συGGαχικP
τ?γGα που εστ?λη απP «τουH ΠολυρρηνUουH και τουH συGG?χουH τουH» στον ΦUλιππο Ε’ τηH
ΜακεδονUαH το 220 π.Χ. Ο ΘερσαγPραH πιθανPτατα σκοτLθηκε και τ?φηκε στη ∆ηGητρι?δα κατ? τη
δι?ρκεια τηH παραGονWH του στρατοM των ΑντιγονιδLν εκεU, πριν GεταβεU στην ΕMβοια και κατεθυνθεU
στη συνFχεια στην ΚPρινθο, στιH αρχFH του 219 π.Χ. jλλωστε, η στWλη δεν εUναι προσεγGFνη και αυτP
UσωH να υποδηλLνει Pτι κατασκευ?στηκε βιαστικ?, ενL η κρητικW Gον?δα προWλαυνε.
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Βλη Αποστολ&κου «…ΚΑΙ ΛΑΤΟΣ ΓΑΡ ΕΝΕΓΚΑΤΟ ΤΟΝ∆Ε …» W ΛατUων ΠροσωπογραφUα,
ΕΥΛΙΜΕΝΗ 4 (2003), 81-133

«…ΚΑΙ ΛΑΤΟΣ ΓΑΡ ΕΝΕΓΚΑΤΟ ΤΟΝ∆Ε …» or the prosopography of the Latians. The inscriptions
found in Lato, in Agios Nikolaos, the ancient Kamara, and in other areas that according to epigraphic
evidence belonged to the territory of Lato are the unique source for the names of the Latoans. Most of
the inscriptions are currently kept in the Archaeological Museums of Herakleion and of Agios Nikolaos,
some in Museums outside of Crete, while a certain number recorded up to the end of last century, are
lost and have not been located yet. The inscriptions in their vast majority have been dated to the 2nd
cent. B.C. and moreover to its last quarter.
The names of the Latoans concentrated from seventy-three inscriptions are quoted in
alphabetical order. In a total of 279 indexed names, not including twenty-six that are incomplete, we
come across of 181 different Latoan names. Of those names at least eighty belong to the Kosmoi, the
magistrates elected from the four ruling clans, or the members of the board of Eunomia.
The number of preserved female names, which in their majority come from funerary
inscriptions, is strikingly lower than that of males. In a total of thirty-four, apart from four not restored,
twenty-five are different female names.
Apart form the Latoans’ names and their patronymics, wherever they are mentioned, known
information about these persons is given briefly; their status, provided that they possessed public office,
their activity, their possible relationship with the other persons of the list and finally the date of the
inscriptions in which they are attested.
Πα+λο, Χρυσοστ/0ου, ΣυνεισφορFH σε λατρεUεH θεοτWτων και ηρLων απP τη ΒοττιαUα και την
ΠιερUα τηH ΜακεδονUαH, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 4 (2003), 135-152

Contributions on the cults of gods and heroes from Bottiea and Pieria in Macedonia. In this paper new
pieces of information are presented concerning cults of gods and heroes from Bottiea and Pieria in
«Lower Macedonia», the center of the Macedonian Kingdom: on the cults of 1) the Muses in Pella, 2)
Aeolus and Graia in Pella, 3) Hermes and Demeter in Kyrros, 4) Eileithyia and Artemis EileithyiaLochia in Pydna.
Γεωργα Ζ. Αλεξοπο+λου και ∆:0ητρα Τσαγκ&ρη, Deux trésors hellénistiques de Psélalonia de

Patras, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 4 (2003), 153-162

∆1ο ελληνιστικο; θησαυρο; απ. τα Ψηλαλ3νια Πατρ3ν. Το 1990, οι ανασκαφFH τηH ΣΤ{ ΕΠΚΑ στα
ΨηλαλLνια ΠατρLν Fφεραν στο φωH GUα σειρ? οικοδοGηG?των απP τα κλασικ? ωH τα υστερορωGαϊκ?
χρPνια. Τα πλουσιPτερα στρLGατα κ?λυπταν την ελληνιστικW και ρωGαϊκW περUοδο. Σε οικUα τηH
ελληνιστικWH φ?σηH, βρFθηκαν δMο «θησαυροU» σε διπλαν? δωG?τια, εκ των οποUων ο πρLτοH βρFθηκε
GFσα σε ηθGωτP αγγεUο και περιεUχε 57 νοGUσGατα: 1 αργυρP τριLβολο τηH ΑχαϊκWH ΣυGπολιτεUαH και
56 χ?λκινα (14 του ΑντιγPνου Γονατ?, 39 του ΠτολεGαUου Γ{ του τMπου 1000 του ΣβορLνου και 3
αρκετ? φθαρGFνα). Ο δεMτεροH «θησαυρPH», που βρFθηκε GFσα σε ?ωτο σκυφUδιο, περιεUχε 8
νοGUσGατα, 6 αργυρ? (1 δραχGW ΧαλκUδοH και 5 τριLβολα ΑχαϊκWH ΣυGπολιτεUαH) και 2 χ?λκινα (1
ΠτολεGαUου Γ{ και 1 αρκετ? φθαρGFνο). Οι δMο αυτοU «θησαυροU», Gε Uδιο αλλ? αντUστροφηH
αναλογUαH περιεχPGενο και χρονολογUα απPκρυψηH την περUοδο 165-147 π.Χ., προστUθενται στον
GακρM κατ?λογο των «θησαυρLν» που απεκρMβησαν στην ΠελοπPννησο και την ∆υτικW Ελλ?δα
γενικPτερα, GFσα στο κλUGα αναταραχWH που επικρ?τησε Gετ? τη G?χη τηH ΠMδναH.
Nahum Cohen, A customshouse receipt ΕΥΛΙΜΕΝΗ 4 (2003), 163-165

ΑπPδειξη πληρωGWH ενPH φPρου, τηH ερηGοφυλακUαH, στην πMλη τηH ΣοκνοπαUου ΝWσου του
Αρσινο τη νοGοM.
˝
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Despina Iosif,

Caesar the warrior versus Jesus the peacemaker?, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 4 (2003), 167-180

Πολε*οχαρ'9 Κα;σαρ εναντ;ον ειρηνιστ' Ιησο1; Οι πρLτοι ΧριστιανοU Fνιωθαν Fντονη απFχθεια για

τον πPλεGο και τη βUα και απFφευγαν συστηGατικ? να στρατευτοMν. ΠροτιGοMσαν να πεθ?νουν παρ?
να προδLσουν τιH αρχFH τουH. ΑυτW την εικPνα εUχαν σχηGατUσει οι ΒυζαντινοU για τουH ΧριστιανοMH
των τριLν πρLτων αιLνων. Η Uδια εικPνα παραGFνει αρκετ? ισχυρW GFχρι σWGερα. ΕξακολουθοMGε να
αρεσκPGαστε

να

επικαλοMGαστε

την

«αγνPτητα»

των

πρLτων

ΧριστιανLν.

ΕνοχοποιοMGε

τον

αυτοκρ?τορα ΚωνσταντUνο Pτι τ?χα αυτPH ευθMνεται για τον ιδεολογικP ξεπεσGP τηH εκκλησUαH και την
διεξαγωγW πολFGων απP ΧριστιανοMH.
Η πραγGατικPτητα θα πρFπει να Wταν πιο πολMπλοκη απ’ Pσο την φανταζPGαστε. ΠροσεχτικW
GελFτη των πηγLν αποκαλMπτει Pτι υπWρχαν πολλFH στ?σειH των ΧριστιανLν απFναντι στη βUα, στον
πPλεGο

και

στη

αντιGετLπιζε

στρατιωτικW

οMτε

τον

θητεUα.

πPλεGο,

οMτε

ΦαUνεται

τη

PGωH,

στρατιωτικW

πωH

θητεUα

η

πλειονPτητα

Gε

καχυποψUα

των
και

ΧριστιανLν
δεν

δεν

απFφευγε

να

καταταγεU. Οι εθνικοU δεν εUχαν θορυβηθεU και δεν εUχαν λPγο να θορυβηθοMν. Οι ΧριστιανοU δεν
αποτελοMσαν απειλW οMτε στη θεωρUα, οMτε στην πρ?ξη. ΑντUθετα, στWριζαν την πολιτικW εξουσUα.
Μον?χα

Gια

GικρW

ΧριστιανοMH

και

GερUδα

ΧριστιανLν

συGGετοχWH

αντιδροMσε

ΧριστιανLν

σ’

αυτοMH.

στην

ιδFα

ΕUτε

τηH

επειδW

διεξαγωγWH

διFβλεπε

ειδωλολατρικFH πρακτικFH του ρωGαϊκοM στρατοM, εUτε επειδW θεωροMσε Pτι

πολFGων

κινδMνουH

απP

απP
τιH

FναH ΧριστιανPH δεν

επιτρFπεται να σκοτLνει, εUτε επειδW επιδUωκε να αGφισβητWσει την πολιτικW εξουσUα.

Chryssa Bourbou,

A survey of neoplastic diseases in ancient and medieval Greek populations ,

ΕΥΛΙΜΕΝΗ 4 (2003), 181-188

Επισκ.πηση

νεοπλασιLν

των

στουH

νεοπλασι3ν

στον

αρχαιολογικοMH

αρχα;ο

και

πληθυσGοMH

*εσαιωνικ.

ελληνικ.

βασιζPGαστε

σε

πληθυσ*..

γραπτFH

Για

τη

πηγFH,

δι?γνωση

των

απεικονUσειH

και

ανθρωπολογικ? κατ?λοιπα. Αν και ελ?χιστα Fργα τFχνηH αναπαριστοMν αναGφισβWτητεH περιπτLσειH
νεοπλασιLν,

πληθLρα

ιατρικLν

κειGFνων,

Wδη

απP

την

εποχW

του

Ιπποκρ?τη

και

του

ΓαληνοM,

αναφFρονται στη συγκεκριGFνη παθολογUα. Στην εργασUα αυτW παρουσι?ζονται PλεH οι FωH τLρα
γνωστFH W δηGοσιευGFνεH περιπτLσειH για την Ελλ?δα απP την αρχαιPτητα ωH στον Mστερο GεσαUωνα.

Stelios Psaroudakes,

Archaeomusicology

and

Ethnomusicology

in

dialogue,

ΕΥΛΙΜΕΝΗ
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(2003), 189-200

Αρχαιο*ουσικολογ;α

και

Εθνο*ουσικολογ;α.

Το

συνFδριο

στο

οποUο

παρουσι?στηκε

η

παροMσα

εισWγηση, εUχε θFGα του το «δι?λογο» αν?Gεσα στιH επιστWGεH αρχαιολογUα και ανθρωπολογUα. Στο
παρPν

?ρθρο

εξετ?ζεται

Fνα

επU

GFρουH

ζWτηGα,

το

κατ?

πPσον

η

εθνοGουσικολογUα,

επιστWGη

βαθMτατα επηρεασGFνη απP την ανθρωπολογUα τα τελευταUα χρPνια, Fχει Gε τη σειρ? τηH επηρε?σει
την Fρευνα στο πεδUο τηH αρχαUαH GουσικWH, ιδιαUτερα σε εκεUνο τηH ελληνικWH. Το συGπFρασGα εUναι
Pτι η εθνοGουσικολογUα Pχι απλLH επηρFασε την αρχαιοGουσικολογUα, αλλ? ?λλαξε ?ρδην την οπτικW
των επιστηGPνων στον τοGFα αυτPν σε βαθGP που να Gην θεωρεUται πλFον δPκιGη η σπουδW ενPH
αρχαUου GουσικοM πολιτισGοM χωρUH την εφαρGογW τηH εθνοGουσικολογικWH GεθPδου.

