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Στέλλα Σπαντιδάκη – Μανόλης Ι. Στεφανάκης – Ιωάννης Π. Μπαρδάνης, Ο
πολεμικός ροδιακός στόλος και τα υφάσματα του τυπικού εξοπλισμού του ναυτικού της
ελληνιστικής Ρόδου, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 21 (2020), 1-64.
The Rhodian military fleet and the textiles of the standard equipment of the navy of
Hellenistic Rhodes. The island of Rhodes is one of the Greek islands with the longest naval
tradition and the Rhodian navy of the Hellenistic period was the most powerful Greek
navy after the Athenian one. This paper presents the results of a research project,
entitled HISTIA, studying the production, maintenance, and administration of a
neglected area of research, namely the sails, rope and any textile equipment needed for
the military ships of Rhodes. By focusing on this previously unstudied field of naval
studies, this project, not only aims at breaching a significant research gap, but also
establishes a new field of textile archaeology that studies textiles intended for the ships,
bringing together the fields of ancient history, naval history, and textile archaeology.
Based on similar studies carried out for the Athenian navy, as well as research on
the naval power of Rhodes, HISTIA project investigates evidence and research questions
related to the types of ships used in Classical and Hellenistic Rhodes, the facilities of the
Rhodian harbors, the maritime networks of Rhodes and the navy stations, and the ship’s
equipment in textiles and rope; the basic type of ship being the trireme, a significant
source of information for the establishment of the requirements in textiles and rope were
the naval catalogues of Piraeus listing the triremes and their equipment. The project also
studies the materials required for this production, the possibility of local cultivation, as
well as the trade of raw materials and finished products; similarly, the production
process, information about workshops, workforce, as well as different trades necessary to
meet the constant requirements of the navy in textiles and rope. Moreover, as was also
the case in Athens, in Rhodes too this material required constant and specific
maintenance in storehouses with special conditions in order to be safely stored and be
useful for a long period of time.
Ioannis N. Bellas, Arrowheads from ancient Pella: A weapon as a tool or a tool as a
weapon?, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 21 (2020), 65-100.
Aιχμές βελών από την αρχαία Πέλλα: ένα όπλο ως εργαλείο ή ένα εργαλείο ως όπλο; Οι
αιχμές βελών τόξου αποτελούν ένα θέμα από το οποίο μπορεί κανείς να αντλήσει
ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τη χρήση του τόξου γενικότερα. Από την
πρωτεύουσα των αρχαίων Μακεδόνων, την Πέλλα, προέρχεται ένα σύνολο 50 αιχμών, το
οποίο είναι ικανό για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν σε όψεις της δημόσιας
και ιδιωτικής ζωής των κατοίκων της. Στη συγκεκριμένη εργασία, αφού πρώτα
παρουσιάζεται η τυπολογία και η κατανομή των αιχμών σε κατηγορίες, οι οποίες
ερευνώνται ως προς την προέλευση και το χρονικό εύρος της χρήσης τους, στη συνέχεια
γίνονται προσπάθειες ερμηνείας της παρουσίας τους. Σε μια περιοχή όπως η αρχαία
Πέλλα, η οποία δεν πολιορκήθηκε και δεν λεηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της ιστορίας
της, οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις της χρήσης των αιχμών οδηγούν στην αναζήτηση

πτυχών της ιδιωτικής ζωής των κατοίκων της: από το κυνήγι, την ασφάλεια και την
προστασία τους και από την παρουσία μισθοφόρων, μέχρι την άσκηση των νέων στην
τοξευτική στα γυμνάσια.
N. Vogeikoff-Brogan, The lamps from the sanctuary of Hermes and Aphrodite at
Syme Viannou, Crete, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 21 (2020), 101-150.
Οι λύχνοι από το ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου, Κρήτη. Η παρούσα
μελέτη εξετάζει το σύνολο των λύχνων που βρέθηκαν στο Κτήριο C-D του Ιερού του
Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου. Εκτός από λίγους λύχνους των ύστερων
ελληνιστικών χρόνων, η πλειοψηφία των λύχνων χρονολογείται από τον 1ο έως τον 3ο αι.
μ.Χ. Από τη μελέτη της εικονογραφίας δεν προκύπτει άμεση σύνδεση των
διακοσμητικών θεμάτων τους με τη λατρεία των δύο θεοτήτων. Ελάχιστοι λύχνοι που
χρονολογούνται στον 6ο-7ο αι. μ.Χ., βρέθηκαν κοντά στη πηγή στα ανατολικά του
ανασκαφικού χώρου, συνδέονται με την κατασκευή σύγχρονου βυζαντινού ναϊδρίου,
αλλά και με τη συνεχή ιερότητα του χώρου κατά τη χριστιανική περίοδο.
Angelos Chaniotis, Too shameless, even for the gutters! Prostitutes in Tralleis,
ΕΥΛΙΜΕΝΗ 21 (2020), 151-154.
Εξαιρετικά άσεμνο, ακόμη και για τους οχετούς! Πορνεία στις Τράλλεις. Μια νέα επιγραφή
από τις Τράλλεις, σπάνιο δείγμα ρυθμίσεων για την προστασία της ηθικής, αναφέρει
μέτρα κατά των εκπορνευομένων ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με τη συμπλήρωση
που προτείνεται για ένα αποσπασματικά σωζόμενο χωρίο, οι νόμοι των Τράλλεων
απαγόρευαν την παρουσία πορνών στις παρυφές των δρόμων, «ώστε η σεμνότητα της
πόλης να μην ενοχλείται ούτε καν μέχρι τους οχετούς». Η συμπλήρωση αυτή στηρίζεται
σε αρχαία κείμενα που συσχετίζουν τους οχετούς με ανηθικότητα. Αυτό το έντονα
ρητορικό κείμενο χρησιμοποιεί το αίσθημα της αηδείας ως όπλο ηθικής καταδίκης.
Κωνσταντίνος Ι. Χαλκιαδάκης, Σχόλια σε τιμητική επιγραφή από τη Λύττο,
ΕΥΛΙΜΕΝΗ 21 (2020), 155-158.
Comments on an honorary inscription from Lyttos. This article reexamines an honorary
inscription from Lyttos (I.Cret. I xviii 50), first published by the Italian archaeologist and
epigraphist Federico Halbherr, without further comments. However, based on some
stereotypical expressions and the drawing of the inscription, we could date it to the reign
of Trajan and make some assumptions concerning the identity of the protokosmos
mentioned in the inscription.

