
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ 

ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ'

"ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΘΗΣΑΥΡΩΝ,,

Τον Ιανουάριον τοΰ 1967 εύρέθησαν εις την επιφάνειαν σχεδόν τοϋ εδάφους και 
εις την παρυφήν αγροτικού δρόμου (πίν. 11) είς τον λόφον «Πλακανίδα» τής κοινό- 
τητος Φλωριάδος Βάλτου, ευρισκόμενης είς τά σύνορα των νομών ’Άρτης καί Αιτωλο
ακαρνανίας, εκατόν όγδοήκοντα (180) χαλκά νομίσματα ρωμαϊκών χρόνων τής Νικοπό- 
λεως ’Ηπείρου1 2.

’Ολίγους μήνας άργότερον παρέλαβον από την Διεύθυνσιν τοϋ ’Εθνικού ’Αρχαιο
λογικού Μουσείου εν παλαιόν κιβώτιον, εντός τοΰ οποίου άνεΰρον μεταξύ άλλων νομι
σμάτων καί εξήκοντα (60) χαλκά νομίσματα τής πόλεως ταύτης, τά όποια, ώς προκύ
πτει εκ τής έξετάσεως τής εξωτερικής επιφάνειας, θά πρέπει να αποτελούν έν μικρόν 
εύρημα3. Ούδεμία ένδειξις ύπήρχεν επί τοϋ χάρτου τής περιτυλίξεως, ή οποία να μάς 
πληροφορή περί τοΰ τόπου ή τοϋ χρόνου τής εύρέσεως.

Έξ όσων δύναμαι να γνωρίζω, ή άνεύρεσις «θησαυρών» νομισμάτων τής πόλεως 
ταύτης δεν είναι συνήθης.

Τό εύρημα «Πλακανίδα» καλύπτει μίαν χρονικήν περίοδον τριών αιώνων περίπου" 
είς αυτό συνυπάρχουν νομίσματα αυτόνομα, κοπέντα αμέσως μετά τήν ιδρυσιν τής 
πόλεως υπό τοϋ Αύγούστου4, τά όποια έχουν χαραγμένην είς τήν έμπροσθίαν πλευράν 
τήν προτομήν τής Πόλεως πτερωτήν καί πυργοστεφή, ώς καί νομίσματα κοπέντα τήν 
εποχήν τοϋ Γαλλιηνοϋ καί τής Σαλωνείνας, δηλαδή τών τελευταίων χρόνων τής νομι
σματοκοπίας τής Νικοπόλεως. Ώς φαίνεται, τά παλαιότερα νομίσματα δεν άπεσύροντο 
τής κυκλοφορίας5 όταν ένεφανίζοντο τά νεώτερα, αλλά παρέμενον έν ίσχύϊ καί έκυκλο- 
φόρουν παραλλήλως με τάς νεωτέρας κοπάς επί πολύν χρόνον, έως ότου δεν τό έπέ- 
τρεπε πλέον ή μεγάλη φθορά.

1 Ή γράφουσα ετοιμάζει μίαν γενικήν μελέτην 
περί τής νομισματοκοπίας τής Νικοπόλεως, βασιξο- 
μένην επί τοϋ υλικοΰ τών έν Έλλάδι ευρισκομέ
νων νομισμάτων τής πόλεως ταύτης, ώς καί τών 
κυριωτέρων ξένων Νομισματικών Συλλογών.

2 Θερμάς ευχαριστίας οφείλω είς τήν συνάδελφόν 
μου, Έπιμελήτριαν Ηπείρου, δίδα ’Ιουλίαν Κου- 
λεϊμάνη, διά τήν παραχώρησιν τής δημοσιεύσεως 
τοϋ ευρήματος καί τήν έν γένει πρόθυμον βοη
θειών της.

3 Καί τά δύο ευρήματα θά ένσωματωθοϋν είς τόν

προετοιμαζόμενον γενικόν κατάλογον τών νομισμά
των τής Νικοπόλεως, όπου θά περιγραφοΰν λεπτο- 
μερέστερον αί άπεικονιζόμεναι μορφαί καί θά συζη- 
τηθή έκτενέστερον ή άπόδοσις αυτών.

4 Πρβ. Π. ΦΟΥΡΙΚΗ, Νικόπολις-Πρέβεζα, ’Ηπει
ρωτικά Χρονικά 1928, σ. 119 : «Περί τοΰ άκριβοΰς 
χρόνου τής ίδρύσεως τής Νικοπόλεως δέν έχομεν 
ρητήν καί ασφαλή μαρτυρίαν». G. F. Hertzberg - 

ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, ‘Ιστορία τής Ελλάδος έπί τής Ρωμαϊ
κής Κυριαρχίας, Α', σ. 613, σημ. 26.

5 Πρβ. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, Β2 σ. 307.
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Τά περισσότερα έκ των ταυτισθέντων νομισμάτων ανήκουν εις την εποχήν τοϋ 
Σεπτιμίου Σευήρου καί τοϋ υίοΰ του Καρακάλλα.

Ή ιδιοσυστασία τοϋ «παλαιού» ευρήματος είναι διάφορος από εκείνην τοϋ ευρή
ματος «Πλακανίδα». Τά παλαιότερα νομίσματα ανήκουν εις την εποχήν τοϋ Σεπτιμίου 
Σευήρου καί τής Ιουλίας Δόμνας, τά περισσότερα δε προέρχονται από τήν βασιλείαν 
τοϋ Γαλλιηνοϋ καί τής Σαλωνείνας, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας, ως φαίνεται, ή 
Νικόπολις διήρχετο περίοδον τεταραγμένην. Εμφύλιοι διαμάχαι, σεισμός καταστρε
πτικός καί άλλα δεινά είχον πλήξει τήν άλλοτε άνθοϋσαν καί ένδοξον πόλιν τοϋ 
Αύγουστου

’Ακριβώς διά τον λόγον αυτόν μάς εκπλήσσει ή ποικιλία των άνευρεθέντων τύπων, 
ή μεγάλη περιεκτικότης εις μέταλλον καί έν γένει ή καλή ποιότης τών κοπέντων νομι
σμάτων.

Δυνάμεθα νά διακρίνωμεν καί νά μελετήσωμεν δύο διαφορετικός τεχνοτροπίας 
χαράξεως, αί όποΐαι συνυπήρχον κατά τήν περίοδον ταύτην. 'Ως παράδειγμα θά άναφέ- 
ρωμεν τήν άπόδοσιν τής μορφής τής Νίκης εις ώρισμένα νομίσματα τοϋ «παλαιού» 
ευρήματος. Ό χαράκτης τοϋ ύπ’ άριθμ. 60 νομίσματος (πίν. 14) παρέμεινε πιστός 
εις παλαιότερα πρότυπα, ενώ άντιθέτως ό καλλιτέχνης, ό όποιος έχάραξε τά ύπ’ άριθμ. 
53-55 (πίν. 14) νομίσματα, επηρεασμένος από τήν εποχήν του απέδωσε τάς μορφάς μέ 
ίσχυράν σχηματοποίησιν.

Γενικώς ή σπουδαιότης τής πόλεως ταύτης διαφαίνεται, έκτος τών ά?Αων1 2, καί από 
τήν άφθονον καί θαυμαστήν νομισματοκοπίαν της. Χαράσσονται επί τών νομισμάτων 
της αί μορφαί τών κυριωτέρων αρχαίων ελληνικών Θεών (πίν. 9-14) ώς καί σκηναί, αί 
όποΐαι συνδέονται μέ τήν ναυμαχίαν τοϋ Άκτίου (πίν. 10 άρ. 119, 120). Έν συνεχεία 
αί επί τών νομισμάτων χαρασσόμεναι έπιγραφαί μνημονεύουν : α) τήν ϊδρυσιν τής 
πόλεως υπό τοϋ Αύγούστου (αυγουςτος κτίστης, σεβαστού κτιςμα) β) ύποδηλοινουν 
τήν ιερότητα αυτής (νικοπολις ιερά, ιερας νικοπολεως) καί γ) άναφέρονται είς τούς 
αγώνας προς τιμήν τοϋ Άκτίου ’Απόλλωνος (ακτια, α)3. Είς τάς ήδη γνωστός έπιγραφάς 
προστίθεται μία είσέτι: [iepac] boyahc (πίν. 11, άρ. 141, καί 13, άρ. 24). Ή ώς άνω 
άναφερομένη επιγραφή χαράσσεται είς τήν όπισθίαν πλευράν δύο νομισμάτων, κοπέντων 
τήν εποχήν τοϋ Τρεβωνιανοϋ Γάλλου καί τοϋ Βαλεριανοΰ (άνά έν είς έκαστον εύρημα). 
Ό τύπος είναι ό αυτός καί είς τάς δύο περιπτώσεις: Μορφή καθημένη κατ’ ενώπιον,

1 Πρβ. π. ΦΟΥΡΙΚΗΝ, έ. ά. σ. 129 καί G. F. 

Hertzberg - Καρολιδην, έ. ά. Γ', σ. 240.

2 Στράβων VII 7. 6 (ρ. 325): ή μέν ονν Νικόπο- 
λις εύανδρεϊ και λαμβάνει καθ' ημέραν έπίδοσιν, χώ
ραν τε έχουσα πολλήν και τον έκ τών λαφύρων κό
σμον, τό τε κατασκευασθέν τέμενος... ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 
VII 18. 9 : ωσαύτως δέ και δσα άλλα αγάλματα εκ τε 
Αιτωλίας και παρά Άκαρνάνων, τά μέν πολλά ές την
Νικόπολιν κομισθήναι............. X 8. 4 : οί δέ Άμφι-
κτύονες οί ύπ’ έμον τριάκοντα άριθμω ήσαν έκ Νικο- 
πόλεως μέν καί Μακεδονίας τε καί Θεσσαλών, άπό 
έκάστην άριθμω ήσαν εξ, έκ δέ Βοιωτών...............

RE XVII έν λ. Nikopolis, σ. 511 -518.

3 ΣΤΡΑΒΩΝ έ. ά. : Μακεδόνες δ’ ύστερον καί Ρω
μαίοι καί ταύτην καί τάς άλλας κατεπόνησαν τοίς 
σννεχέσι πολέμοις διά τήν άπείθειαν, ώστε τό τελεν- 
ταίον δ Σεβαστός όρων έκλελειμμένας τελέως τάς 
πόλεις είς μίαν συνφκισε τήν νπ’ αυτόν κληθείσαν 
Νικόπολιν έν τω κόλπφ τούτω, έκάλεσε δ’ έπώνυμον 
τής νίκης .... άποδέδεικται <5’ 6 αγών ’Ολύμπιος, τά 
’'Ακτια, ιερός τοϋ Άκτίου ’Απόλλωνος, τήν δ’ έπιμέ- 
λειαν έχουσιν αυτόν Λακεδαιμόνιοι. . . . Head, 1911, 
σ. 321.
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εϊκονίζουσα προφανώς τήν Βουλήν. Ή επιγραφή αυτή συναντάται συνήθως εις πολ- 
λάς πόλεις τής Μικράς Ασίας κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους είτε εις τήν έμπροσθίαν 
είτε εις τήν όπισθίαν πλευράν \

’Από τεχνικής πλευράς, ενδιαφέρον παρουσιάζει τό εις τον πίνακα 11 άρ. 145 
άπεικονιζόμενον νόμισμα τής εποχής τοϋ Βαλεριανοΰ, τό όποιον έκυκλοφόρησεν έχον 
χαραγμένην μόνον τήν έμπροσθίαν πλευράν. Προφανώς παρέμεινε ποσότης μετάλλου 
έπ'ι τοϋ κεντητηρίου και λόγω ανάγκης έτέθη εις κυκλοφορίαν ώς είχε. Διακρίνεται εις 
τήν θέσιν τοϋ τύπου τής οπίσθιας πλευράς ή είκών τοϋ αύτοκράτορος, ή οποία είναι 
χαραγμένη επί τής εμπρόσθιας δψεως, αντίστροφος καί έγκοιλος2.

Ή διατήρησις τών νομισμάτων τοϋ «παλαιοϋ» ευρήματος είναι κατά πολύ καλλι- 
τέρα από αυτήν τοϋ θησαυρού «Πλακανίδα». ’Ιδίως τά νομίσματα τά κοπέντα επί Γαλ- 
λιηνοϋ, ώς φαίνεται, δεν είχον κυκλοφορήσει έπ’ αρκετόν χρόνον προ τής καταχώσεως 
εντός τοϋ εδάφους.

Όσον αφορά δέ τό θέμα τής άποκρύψεώς των, πιθανότατα νά οφείλεται εις τον 
φόβον έπικειμένης τυχόν εχθρικής επιδρομής, ή οποία έλαβε χώραν κατά τά τελευταία 
έτη τής βασό^είας τοϋ Γαλλιηνοϋ.

’Ίσως δεν θά έπρεπε νά έκληφθή άπλώς ώς πιθανότης αλλά ώς βεβαιότης ή 
εκδοχή, ότι οί Γότθοι κατά τό 267 μ. X., μετά τήν έκδίωξίν των εκ τής πόλεως τών 
Αθηνών, διήλθον διά τής Βοιωτίας, ’Ακαρνανίας καί ’Ηπείρου, διά νά κατευθυνθοΰν 
έν συνεχεία προς τήν ’Ιλλυρίαν3.

Ή απόπειρα διασώσεως τών νομισμάτων εντός τοϋ εδάφους κατά τούς χρόνους 
εκείνους θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς μία μαρτυρία τής διελεΰσεως τών βαρβάρων εκ 
τής περιοχής ταύτης.

Λεπτομερώς ή ταύτισις τών νομισμάτων καί τών δύο ευρημάτων έχει ώς ακο
λούθως :

ΕΥΡΗΜΑ “ ΠΛΑΚΑΝΙΔΑ „ (ΠΙΝ. 7-11)

Αυτόνομα
Μετά τό 31 π. X.

Έμ. Επιγραφή έφθαρμένη. Προτομή πτερωτή 
καί πυργοστεφής τής ΓΙόλεως προς δεξ. (εφθ·.). 
’Όπ. Έπιγρ. έφθ-. Ή Άκτία καθημένη άρ. 
επί θρόνου, κρατούσα άγγεΐον - έπαθλον καί 
δάδα (έφθ·.).

1) Έμ. 1 | ’Όπ. 1
2) ’Έμ. 2 ’Όπ. 2

3) Έμ. 2 (;) ’Όπ. 3

1 Πρβ. Head, έ. ά. σ. 910, 914, SNG. Cop. 
άρ. 82-94 (’Αφροδίσιας Καρίας), SNG Von Au- 
lock άρ. 3480 - 3482 (Σαγαλασσός Πισιδίας) κ. α.

2 Πρβ. D. G. Seelwood, Experiments in

Πρβ. BMC άρ. 2 - 4.

* 1) , δ.300 γρ.
2) \ , 3.490 γρ.
3) ψ , 6.335 γρ.

Greek Minting Technique, Num. Chron. 1963, 
σ. 218 (πίν. XXIV, άρ. 2).

3 Πρβ. Π. ΦΟΥΡΙΚΗΝ, έ. ά. σ. 129/130 καί 

Hertzberg - Καρολιδην, έ. ά. σ. 221/222.
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4) ’Έμ. 3 ’Όπ. 4 4) t 6.064 γρ.
5) ’Έμ. 3 (;) ’Όπ. 5 5) / , 3.740 γρ.
6) ’Έμ. 3 (;) ’Όπ. έφθ. 6) 3.288 γρ.
7) ’Έμ. 4 ’Όπ. 6 7) —> , 3.727 γρ.
8) ’Έμ. 5 ’Όπ. 7 8) 5.138 γρ.

Έμ. Έπιγρ. εφθ. Τό αυτό" άλλα προς άρ.
’Όπ. "Ομοιον (έφθ.).

9) Έμ. 6 ’Όπ. 8 9) ψ 5.330 γρ.
Έμ. Έπιγρ. εφθ. Τό αυτό, άλλα προτομή δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. εφθ. Τρίπους μετά λέβητος (έφθ.).
Πρβ. ε. ά. άρ. 6.

10) ’Έμ. 7 ’Όπ. 9 *10) ψ , 7.320 γρ.
’Έμ. Έπιγρ. έφθ. "Ομοιον.
’Όπ. Έφθαρμένον.

11) Έμ. 8 ’Όπ. έφθ. Ό) 6.898 γρ.
12) Έμ. 8 (;) ’Όπ. » 12) 5.710 γρ.
13) ’Έμ. 9 ’Όπ. » 13) 5.950 γρ.
14) ’Έμ. 10 ’Όπ. » 14) 6.210 γρ.
15) Έμ. 11 ’Όπ. » 15) 4.590 γρ.
16) ’Έμ. 12 ’Όπ. » 16) 6.385 γρ.

17) ’Έμ. 13 ’Όπ. » 17) 3.700 γρ.
18) Έμ. 14 ’Όπ. » 18) 4.290 γρ.
19) Έμ. 15 ’Όπ. » 19) 5.310 γρ.
20) Έμ. 16 ’Όπ. » 20) 7.400 γρ.
21) Έ μ. 17 ’Όπ. » 21) 5.275 γρ.

Ά γ ρ ί π πας
Έμ. . . .
Άγρίππα προς δεξ.
’Όπ. . . . • ΝΕΙ Κ Ο..............Νίκη επί καλ-
πάζοντος διίππου προς δεξ.

22) ’Έμ. 18 | ’Όπ. 10 | * 22) f , 7.570 γρ.

Ά ν των ε ΐ ν ο ς Ε ΰ σ ε β ή ς (;)
138 - 161 μ.Χ.

Έμ. Έπιγρ. έφθ. Κεφαλή δαφνοστεφής προς
δεξ. (έφθ. )·
’Όπ. Έφθαρμένον.

23) Έμ. 19 ’Όπ. έφθ. 23) 10.728 γρ.
24) Έμ. 20 ’Όπ. έφθ. 24) 10.740 γρ.

2 ε π τίμιος 2 ε ν ή ρ ο ς
193-211 μ. X.

Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή δαφνοστεφής και 
πωγωνοφόρος τοΰ αΰτοκράτορος προς δεξ.

Οπ. ΝΕI · · · · |ν τώ πεδίο) δεξ. ιερ . ·
ΛΕΩΣ

Τέθριππον δδηγοΰμενον υπό τοΰ Ήλιου προς δεξ. 
’Όπ. 11 * 25) I , 5.85ό γρ.25) ’Έμ. 21

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:15 EEST - 54.161.213.156



AE 1967 Συμβολή εις τήν μελέτην τής Νομισματοκοπίας τής Νικοπόλεως 95

26) Έμ. 22- Όπ. 12 ψ

27) Έμ. 22- ’Όπ. 13

28) ’Έμ. 23 "ψ ’Όπ. 14

29) Έμ. 24 Όπ. 15

30) Έμ. 24 (;) Όπ. 16

31) Έμ. 25 ψ ’Όπ. έφθ.

* 26) , 5.955 γρ.
Έμ. Έπιγρ. έφθ. 'Όμοιον.
Όπ. ΝΕΙΚ.............. Νίκη βαδίζουσα προς δεξ.,
κρατούσα στέφανον κα'ι κλάδον φοίνικος.
Πρβ. Μιοννετ, Suppl. Ill, άρ. 190 (διά τήν 
όπισθίαν πλευράν).

* 27) \ , 6.045 γρ.

* 28) ^ , 6.910 γρ.

* 29) —> , 5.500 γρ.

’Έμ. "Ομοιον.
’Όπ............................ΠΟΛΕΩΣ. Γυναικεία μορφή
(ή Τύχη) πυργοστεφής ίσταμένη προς δεξ., κρα
τούσα δόρυ καί κεράς Άμαλθείας1.
Πρβ. έ. ά. άρ. 196.

* 30) <-, 6.210 γρ.

Έμ. Έπιγρ. εφθ. "Ομοιον (έφθ.).
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Παράστασις ασαφής.

31) 3.932 γρ.

’Ιουλία Δόμνα

32) Έμ. 26— ’Όπ. 17 ψ

33) Έμ. 26- ’Όπ. 18

34) Έμ. 26- ’Όπ. 19

35) Έμ. 26- ’Όπ. 20

Έμ. ΙΟΥΛΙΑ ΔΟΜ · ■ Προτομή μετά πτυχώ
σεων προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. ’Ασκληπιός ίστάμενος κατ’ 
ενώπιον, κρατών ράβδον μετ’ έλισσομένου πέ- 
ριξ αυτής δφεως.

* 32) / , 7.152 γρ.
Έμ. "Ομοιον.
’Όπ........................ΠΟΛΕΩ · Ή Τύχη ίσταμένη
προς δεξ., κρατούσα πηδάλιον καί κέρας Άμαλ- 
θείας.
Πρβ. Μιοννετ, ε. ά. άρ. 207.

* 33) | , 6.868 γρ.
Έμ. "Ομοιον.
’Όπ......................... ΚΟΠΟΛΕΩΙ. Νίκη βαδίζουσα
προς δεξ., κρατούσα στέφανον καί κλάδον φοί
νικος.
Πρβ. έ. ά. άρ. 206.

* 34) ψ ι 5.425 γρ.
’Έμ. "Ομοιον.
’Όπ................................ ΛΕΩΣ· Ή Δημήτηρ (;)
ίσταμένη κατ’ ενώπιον, κρατούσα σκήπτρον καί 
δάδα (;).
* 35) -> , 5.431 γρ.

1 Πρβ. Leon Lacroix, Les reproductions de statues sur les monnaies grecques, Paris 1949, σ. 21.
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36) Έμ. 27“

37) Έμ. 27 —

38) Έμ. 27-

39) Έμ. 27-

40) Έμ. 27
41) Έμ. 27

Όπ. 21 ψ

Όπ. 22

’Όπ. 23

Όπ. 24

Όπ. 25' 
Όπ. 25-

42) Έμ. 27 (;) Όπ. 26 ψ

43) Έμ. 28 ψ Όπ. 27

Έμ......................ΜΝΑ CEBA . . . Προτομή μετά
πτυχώσεων προς δεξ. Έμπροσθεν κεράς Άμαλ
θείας.
Όπ. Έν τφ πεδίφ Ν Ξόανον Άρτέμιδος

ΕΙ
ΚΟ

Έφεσίας στεφόμενον υπό γυναικείας μορφής 
(τής Πόλεως) πυργοστεφοΰς και κρατούσης κε
ράς Άμαλθείας.
Πρβ. έ. ά. άρ. 202.

* 36) 5.525 γρ.
Έμ. Όμοιον.
Όπ......................... ΚΟΠΟΛΕΩΣ. Ή Τΰχη ίστα-
μένη προς άρ., κρατοΰσα πηδάλιον καί κεράς 
Άμαλθείας.
Πρβ. ε. ά. άρ. 207.

* 37) )/ , 5.158 γρ.
Έμ. Όμοιον.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Νίκη βαδίζουσα προς δεξ. 
κρατούσα στέφανον καί κλάδον φοίνικος.
Πρβ. έ. ά. άρ. 206.

* 38) f , 8.692 γρ.
’Έμ. "Ομοιον.
Όπ........................... IEPAC· Ή Κυβέλη καθη-
μένη επί λέοντος βαδίζοντος προς δεξ.
*39) \ , 8.120 γρ.
’Έμ. Όμοιον.
Όπ........................ΙΚΟΠΟΛΕΩΣ. Τρίπους μετά
έλισσομένου πέριξ αυτοΰ δφεως.
*40) , 6.900 γρ.
* 41) / , 5.880 γρ.
’Έμ. Έπιγρ. εφθ. Τό αυτό.
’Όπ. Έπιγρ. εφθ. ’Απόλλων ίστάμενος προς 
άρ. (εφθ. καί άποκεκομμένον).

42) f , 40.020 γρ.

Έμ. ΙΟΥΛΙΑ ΔΟΜ............. Προτομή μετά πτυ
χώσεων προς δεξ.
Όπ. IEPACN ΕΙ ΚΟΠΟΛΕΩΣ- Γυναικεία μορφή 
πυργοστεφής (ή Τύχη) ίσταμένη προς δεξ., 
κρατούσα δόρυ καί κέρας Άμαλθείας.
Πρβ. έ. ά. άρ. 211.
* 43) \ , 7.005 γρ.
Έμ. Έπιγρ. έφθ. Τό αυτό.
Όπ. ΝΕ1ΚΟ....................... Γυναικεία μορφή (ή
Αφροδίτη1) ίσταμένη προς άρ., κρατούσα μή-

1 Παραπλήσιοι τόποι, πρβ. Max BSrnhart, Aphrodite auf Griechischen Miinzen, πίν, II, σ. 16-18.
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44) Έμ. 28 (;) | Όπ. 28 ψ

45) Έμ. 29 ’Όπ. 29

46) Έμ. 30 Όπ. 30

’Ιουλία Δ ό μ ν α (;)

47) Έμ. 31 Όπ. 31

Καρακάλλας 
198 - 217 μ. X.

48) Έμ. 32 Όπ. 32

49) Έμ. 33 Όπ. 33

50) Έμ. 34 Όπ. 34

1 Πρβ. Leon Lacroix, έ. ά. σ. 49, πίν. I, 8 εις 
νόμισμα Μυτιλήνης. 'Η Τύχη τής Μυτιλήνης πυρ- 
γοστεφής παθημένη πρός άρ., κρατούσα φιά?,ην.

λον και σκήπτρον.
Πρβ. έ. ά. άρ. 209.

* 44) ψ , 5.081 γρ.
Έμ. Έπιγρ. εφθ. Προτομή μετά πτυχώσεων 
πρός δεξ.
Όπ. ΝΕΙΚΟ · ΟΛΕΩΣ· Νίκη ίσταμένη πρός άρ. 
Πρβ. ε. ά. άρ. 204.

* 45) f . 6-512 γρ.
Έμ. ΙΟΥΛΙΑ...............Τό αυτό.
Όπ. Έπιγρ. έφθ. Κυβέλη καθημένη έπι λέον- 
τος βαδίζοντος πρός δεξ.

* 46) ψ , 4.812 γρ.

Έμ. Έπιγρ. εφθ. Προτομή τής ’Ιουλίας Δό
μνας (;) πρός δεξ.
Όπ. IEPACN · . ΚΟΠΟΛΕΩΣ. 'II Τΰχη Ιπτά
μενη πρός άρ., κρατούσα κεράς Άμαλθείας καί 
πηδάλιον.
Πρβ. έ. ά. άρ. 207 (;).

* 47) t , 6.989 γρ.

Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή δαφνοστεφής και 
μετά πτυχώσεων πρός δεξ.
Όπ. Έπιγρ. ασαφής. Νίκη βαδίζουσα πρός 
δεξ., κρατούσα στέφανον καί κλάδον φοίνικος. 
Πρβ. έ. ά. άρ. 220.

* 48) \ , 6.402 γρ.
Έμ. ΑΚΜΑΥΑΝΤΩ ΝΕΙ . · . Προτομή δαφνο
στεφής πτυχωτή καί μετά θώρυκος πρός δεξ.
’Όπ................................... ΛΕΩΣ- Νίκη βαδίζουσα
πρός άρ.
* 49) -e- , 5.587 γρ.
Έμ.....................ΩΝΕΙΝΟΟ 2. . Προτομή δαφνο
στεφής πρός δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Γυναικεία μορφή πυργοστε- 
φής (ή Τύχη τής Πόλεως) καθημένη πρός άρ., 
κρατούσα κέρας Άμαλθ-είας καί φιάλην '.
Πρβ. έ. ά. άρ. 223.
* 50) <- , 4.825 γρ.
Έμ. . . ΜΑΥΝ ΤΩΝ............ Προτομή δαφνο
στεφής καί μετά πτυχώσεων πρός δεξ.
Όπ. Έπιγρ. εφθ. Γυναικεία μορφή (ή Τΰχη)

Tobias Dohrn, Die Tyche von Antiohia, Ber
lin 1960, σ. 26-29, G. Miinzen.

2. Λόγφ φθοράς τό I φαίνεται ιος S.
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51) Έμ. 35 ψ Όπ. 35

52) ’Έμ. 36 —

53) Έμ. 36 —

54) ’Έμ. 36 —

’Όπ. 36

Όπ. 37

Όπ. 38

55) Έμ. 37 ψ ’Όπ. 25 f

56) Έμ. 37 (;) Όπ. 39 ψ

57) Έμ. 38 Όπ. 40

58) Έμ. 39 ’Όπ. 41

ίσταμένη κατ’ ενώπιον, κρατούσα σκήπτρον και 
κεράς Άμαλθείας, στρέφουσα δέ την κεφαλήν 
προς δεξ.
Πρβ. έ. ά. άρ. 267, SNG Cop. άρ. 77.
* 51) \ , 6.150 γρ.
’Έμ.................. ΝΕΙΝ....................Το αυτό.
’Όπ. ΝΕΙΚ..........................Ή Κυβέλη καθημένη
έπί λέοντος, βαδίζοντος προς δεξ. Έν τω 
έξέργφ ΙΕΡΑ- 
Πρβ. έ. ά. άρ. 231.
* 52) \ , 6.642 γρ.
Έμ. Τό αυτό.
Όπ. Έπιγρ. έφθ. Νίκη βαδίζουσα προς δεξ. 
Πρβ. έ. ά. άρ. 220.

*53) f , 6.130 γρ.
’Έμ. Τό αυτό.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Γυναικεία μορφή ίσταμένη 
κατ’ ενώπιον (ή Τύχη), κρατούσα σκήπτρον και 
κέρας Άμαλθείας.
Πρβ. έ. ά. άρ. 267.

*54) t , 5.998 γρ.
Έμ. ΑΚΜΑΑΝΤ- Προτομή δαφνοστεφής καί 
πωγωνοφόρος προς δεξ.
’Όπ. ΙΕΡ........... ΚΟΠΟΛΕΩΙ. Τρίπους μετά λέ-
βητος, πέριξ τοΰ οποίου ελίσσεται δ'φις.
Πρβ. ε. ά. άρ. 256.
* 55) */ , 9.550 γρ.
Έμ. Έπιγρ. έφθ. Τό αυτό.
Όπ. Έπιγρ. έφθ. Γυναικεία μορφή ίσταμένη 
προς άρ. (έφθ.).
* 56) \ , 4.158 γρ.
Έμ. . ΚΜΑΑΝ Τ......... Προτομή δαφνοστεφής
πωγωνοφόρος καί μετά πτυχώσεων πρύς δεξ. 
Όπ. Έπιγρ. άσαφής. Γυναικεία μορφή (ή Τύχη) 
καθημένη άρ., κρατούσα κέρας Άμαλθείας καί 
φιάλην '.
* 57) \ , 4.680 γρ.
’Έμ. Έπιγρ. έφθ. Τό αυτό.
Όπ. Έπιγρ. έφθ. Ή Τύχη ίσταμένη άρ., κρα
τούσα πηδάλιον καί κέρας Άμαλθείας (έφθ.). 
Πρβ. έ. ά. άρ. 244.

58) , 7.125 γρ.
Έμ......................QNEIOC Νίκη ίσταμένη προς
άρ., κρατούσα στέφανον (;). 
Πρβ. έ. ά. άρ. 241.

1 Πρβ. NCP, πίν. Ε, LXXXIV, εις νόμισμα Κορίνθου, εποχής Σεπτιμίου Σευήρου.
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59) Έμ. 39 (;) | Όπ. 42 \

74) Έμ. 54

75) Έμ. 55

76) Έμ. 56

’Όπ. 53

’Όπ. 54 ■ 

’Όπ. 54-

* 59) ψ , 6.100 γρ.

Έμ. Έπιγρ. έφθ·. Προτομή δαφνοστεφής καί 
πωγωνοφόρος προς δεξ.
’Όπ. iepAC Ν ΕΙ ΚΟΠΟ .... ’Απόλλων ’Άκτιος 
ίστάμενος προς άρ. ', κρατών κλάδον(;) καί τό- 
ξον. Έν τώ πεδίφ αρ. στέφανος.

60) Έμ. 40 ’Όπ. 43 -ι . * 60) / 6.420 γρ.
61) Έμ. 41 Όπ. 43 -I *61) t 7.184 γρ.
62) Έμ. 42 Όπ. 44 62) 7.290 γρ. (έφθ·.)

Έμ. Έπιγρ. εφθ·. Προτομή δαφνοστεφής 
πωγωνοφόρος καί μετά πτυχώσεων προς δεξ 
Όπ. Τό αυτό.

63) Έμ. 43 Όπ. 44(;) * 63) 6.518 γρ.

Έμ. Τό αυτό.
’Όπ. Έν τφ έξέργφ | εΡΑ . Τρίπους μετά λέβη
τος* πέριξ αυτοΰ ελίσσεται δφις.
Πρβ. ε. ά. άρ. 256.

64) Έμ. 44 ’Όπ. 45 -ι * 64) <- 6.100 γρ.

65) Έμ. 45 Όπ. 45—1 65) \ 5.720 γρ.

66) Έμ. 46 Όπ. 45 (;) * 66) >/ , 4.550 γρ.

67) Έμ. 47 Όπ. 46 67) 7.110 γρ. (έφθ·.)

68) Έμ. 48 Όπ. 47 68) -> , 5.450 γρ.

69) ’Έμ. 49 Όπ. 48 69) / 6.080 γρ.
70) Έμ. 50 Όπ. 49 70) ^ , 6.733 γρ.

71) ’Έμ. 51 Όπ. 50 71) ϊ 4.470 γρ.
72) Έμ. 52 ’Όπ. 51 12) -> 5.142 γρ.
73) Έμ. 53 Όπ. 52 * 73) \ 8.647 γρ.

Έμ. "Ομοιον.
’Όπ. Έπιγρ. εφθ. Ηρακλής ίστάμενος προς 
άρ., κρατών τόξον καί αναπαυόμενος επί ρο
πάλου.
Πρβ. έ. ά. άρ. 264.

* 74) Ί- , 6.460 γρ.
Έμ. 'Όμοιον.
’Όπ..............................ΠΟΛΕΩΟ. Ή Τύχη ίστα-
μένη προς άρ., κρατούσα πηδάλιον καί κεράς 
Άμαλθείας.
Πρβ. έ. ά. άρ. 228.

* 75) \ , 9.645 γρ.

76) \ , 7.030 γρ.
’Έμ. 'Όμοιον.
’Όπ. Έπιγρ. εφθ. Γυναικεία μορφή (ή Τύχη)

1 Πρβ. ΕέΟΝ Eacroix, έ. ά. σ. 64, 3° , πίν. II, άρ. 14 (παραπλήσιος τύπος εις νόμισμα Νύσης, εποχής 
Φαυστίνας Νεωτέρας).
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80) Έμ. 60
81) ’Έμ. 61

82) Έμ. 62

83) ’Έμ. 63

84) ’Έμ. 64 ψ

8δ) Έμ. 65

86) Έμ. 66

87) Έμ. 67
88) Έμ. 68

”Οπ. 57 
’Όπ. 58

’Όπ. 59 

’Όπ. 60

’Όπ. 61 ψ

’Όπ. 62

’Όπ. 63

’Όπ. 64 
’Όπ. 65

’'Οπ. 66

ίσταμένη άρ. κρατούσα φιάλην και χέρας 
Άμαλθείας.
Πρβ. έ. ά. άρ. 246.

77) ’Έμ. 57 ψ ’Όπ. 55 ψ * 77) \ , 6.830 γρ.
78) ’Έμ. 58 ’Όπ. 56 * 78) \ , 5.585 Υδ·
79) Έμ. 59 ’Όπ. 56 (;) 79) \ , 5.712 γρ·

Γυναικεία μορφή
’Έμ. Όμοιον.
’Όπ. . ΕΡ . . . ΕΙΚ · · · ·
(ή Τΰχη) καθημένη άρ., κρατούσα φιάλην (;) και 
κεράς Άμαλθείας.
Πρβ. έ. ά. άρ. 251.
* 80) \ , 5.640 γρ.

81) <- , 5.635 γρ.
Έμ. Έπιγρ. έφθ·. Προτομή δαφνοστεφής καί 
μετά πτυχώσεων (;) προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. ασαφής. Ή Άκτία καθημένη 
προς άρ., κρατούσα σκήπτρον καί άγγεϊον - 
έπαθλον.

82) <- , 4.640 γρ.

* 83) t , 6.152 γρ.
’Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή δαφνοστεφής καί 
μετά θώρακος προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ·. “Ομοιον (;).
* 84) <- , 5.410 γρ.
’Έμ. Έπιγρ. έφθ·. Προτομή δαφνοστεφής μετά 
πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ............. CNE 1 Κ................ Νίκη βαδίζουσα
προς δεξ., κρατούσα στέφανον καί κλάδον φοί- 
νικος.
Πρβ. Μιοννετ, έ. ά. άρ. 242.

* 85) f , 6.735 γρ.
’Έμ. Έπιγρ. έφθ. "Ομοιον.
’Όπ. Έπιγρ. άσαφής. Νίκη ίσταμένη προς άρ., 
κρατούσα στέφανον.
Πρβ. έ. ά. άρ. 241.

* 86) | , 7.226 γρ.
Έμ. "Ομοιον.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Γυναικεία μορφή (ή Τΰχη) 
ίσταμένη άρ. κρατούσα σκήπτρον. Παράστασις 
μετριωτάτης διατηρήσεως.

87) / , 8.802 γρ.
88) / , 5.571 γρ.

Έμ. "Ομοιον.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Γυναικεία μορφή ίσταμένη 
κατ’ ένώπιον (έφθ.).

89) —> , 6.668 γρ.
Έμ. "Ομοιον.

89) Έμ. 69
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’Όπ. Έπιγρ. εφθ. Παράστασις ασαφής. Μορφή 
Ισταμένη προς άρ.

90) Έμ. 70 ψ ’Όπ. 67 ψ 90) \ , 5.950 γρ.
Έμ. "Ομοιον.
’Όπ. Έπιγρ. εφθ. Γυναικεία (;) μορφή ίστα
μένη προς άρ. (;). Παράστασις άσαφής.

91) ’Έμ. 71 ’Όπ. — 91) 2.422 γρ.
’Έμ. "Ομοιον.
’Όπ. εφθ.

92) Έμ. 72 ’Όπ. — 92) 2.978 γρ.

Κ α ρ α κ ά λ λ α ς (;)

93) Έμ. 73 ψ ’Όπ. (58 j,

94) Έμ. 74 ’Όπ. 69

95) ’Έμ. 75 ’Όπ. 70

Πλαυτίλλα

96) ’Έμ. 76 ’Όπ. 71

Γ έ τ α ς

97) Έμ. 77 ’Όπ. 72

Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή τοΰ Καραχάλλα (;) 
δαφνοστεφής προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Ή Τΰχη ισταμένη προς άρ. 
κρατούσα χέρας Άμαλθείας καί πηδάλιον.

93) <- , 5.240 γρ.

’Έμ. Έπιγρ. έφθ. Το αυτό.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Τριήρης μετά κωπηλατών 
προς δ.

94) f , 6.050 γρ.

’Έμ. Τό αυτό.
’Όπ.............CNEIKO ΠΟ Λ · . · Νίκη βαδίζουσα
προς αρ., κρατούσα στέφανον.

95) , 6.803 γρ.

Έμ.......................ΛΑ .... Προτομή τής Πλαυ-
τίλας προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. εφθ·. ’Ασκληπιός ίστάμενος εντός 
τετραστύλου ναοϋ.
Πρβ. ε. ά. άρ. 265.
*96) \ , 6.298 γρ.

Έμ......................ΕΠΤ............TACK. Προτομή μετά
πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ. IEPACNE I Κ............ΩΟ Γυναικεία μορφή
(ή ’Αφροδίτη) ισταμένη προς δεξ., κρατούσα 
σκήπτρον καί μήλον'. Έν τφ πεδίφ άρ. στέ
φανος (;).
* 97) , 5.819 γρ.
Έμ..................... ΓΕΤΑΝ . Κ· Τό αυτό.
’Όπ. ΝΕΙΚΟΠΟ ΛΕΩΟ 'Ηρακλής μετά λεοντής

1 Παραπλήσιος τύπος εις νόμισμα ΚορίνΟου, εποχής Μ. Αύρηλίου, πρβ. Μ. Beknhart, έ. ά. άρ. 81, καί 
NCP πίν. D, LXX.
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98) Έμ. 78 \ ’Όπ. 73 |

99) ’Έμ. 79 ’Όπ. 74

100) Έμ. 80 ’Όπ. 75

101) Έμ. 81 ’Όπ. 76-

102) Έμ. 82 ’Όπ. 76-

103) ’Έμ. 83 ’Όπ. 77

Γ έ τ α ς (;)

104) Έμ. 84 ’Όπ. 78

Έλαγάβαλος 
218 - 222 μ. X.

105) Έμ. 85 ’Όπ. 79

αναπαυόμενος επί ροπάλου προς δεξ.1, έχων την 
δεξιάν χεΐρα επί τοϋ μηροϋ.

* 98) f , 6.168 γρ.

’Έμ. Έπιγρ. ασαφής. Τό αυτό.
’Όπ..............................ο AEOC ■ Ό αύτοκράτωρ
έφιππος προς δεξ.
Πρβ. έ. ά. άρ. 268.
* 99) Κ , 4.150 γρ.
Έμ. . KAC ΕΠΤ..........Προτομή δαφνοστεφής
καί μετά πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ. IEPAC............................. Τρίπους μετά λέ-
βητος, εκ τοϋ οποίου εξέρχεται κλάδος φοίνικος. 
Πέριξ αϋτοΰ οφις. Έν τφ πεδίφ άρ. στέφανος. 
Πρβ. Μιοννετ, ε. ά. άρ. 275.

* 100) \ , 6.800 γρ.

Έμ. AVT C Ε ΠΤ . ΓΕΤΑΕ. Τό αυτό.
’Όπ. IEPAC ΝΕ1Κ.............. ΕΩΕ. Ό ’Ασκληπιός
ιστάμενος κατ’ ενώπιον, στρέφων τήν κεφαλήν 
προς δεξ. καί άναπαυόμενος επί ράβδου μεθ’ 
ελισσομένου δφεως. Έν τφ πεδίφ άρ. στέφανος. 
Πρβ. έ. ά. άρ. 269.

* 101) Κ , 8.205 γρ.

* 102) \ , 5.610 γρ.

Έμ. Έπιγρ. έφθ. Τό αυτό.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Νίκη προς άρ. (έφθ·.).

103) / , 5.680 γρ.

’Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή Γέτα(;) προς δεξ. 
’Όπ. Έπιγρ. εφθ. Γυναικεία μορφή προς άρ., 
κρατούσα κέρας Άμαλθείας (έφθ.).

104) / , 6.380 γρ.

’Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή δαφνοστεφής προς 
δεξ. (έφθ.).
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Ό αύτοκράτωρ έφιππος 
προς δεξ.
Πρβ. έ. ά. άρ. 278.

105) , 2.150 γρ.
’Έμ. Τό αυτό.
’Όπ. ΝΕΙΚΟ Π........... Γυναικεία μορφή πύργο

ι 'Ηρακλής τοΰ τύπου Farnese’ πρβ. J. von 

Shlosser, Num. Zeit. 23, 1891, σ, 27. R. Brau- 

mer, Die Heraklestaten auf antiken Miinzen,

Zeit, fiir Num. 28, 1910, a. 105/106 (πίν. V, άρ 
12. 13. 20).
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στεφής (ή Τύχη) ίσταμένη προς δεξ., κρατούσα 
σκήπτρον και κεράς Άμαλ θείας.

106) Έμ. 86 ψ Όπ. 80 | * 106) \ , 4.407 γρ.

'Ιουλία Ά κ υ λ ί α Σεβήρα
Έμ...........................BHPACEB. Προτομή μετά δια
δήματος τής αυτοκρατείρας προς δεξ.
’Όπ....................... Κ ΟΠΟΛΕΩΟ- Νίκη βαδίζουσα
προς δεξ. κρατούσα στέφανον καί κλάδον φοί- 
νικος.

107) Έμ. 87 ’Όπ. 81 * 107) ψ , δ.200 γρ.

’Ιουλία Μ α ΐ σ α

108) ’Έμ. 88 ’Όπ. 82

109) Έμ. 89 ’Όπ. 83

110) Έμ. 90 ’Όπ. 84

Έμ. ΙΟΥΛΙΑΜΑΙ. . CEB. Προτομή τής ’Ιουλίας 
Μαίσας προς δεξ.
’Όπ............ C ΝΕΙ Κ ΟΠΟΛΕ · · Νίκη ίσταμένη
προς άρ. κρατούσα στέφανον καί κλάδον φοί- 
νικος.
* 108) f , 4.480 γρ.
’Έμ. ΙΟΥΛΙΑ......................Το αυτό.
’Όπ. Επιγραφή ασαφής. Γυναικεία μορφή ίστα
μένη προς άρ. κρατούσα κέρας Άμαλθείας (;).

* 109) ψ , 5.520 γρ.

110) | , 5.432 γρ.

Γ ορδιανος 
238 - 244 μ. X.

111) Έμ. 91

112) Έμ. 92

113) Έμ. 93
114) Έμ. 94

’Έμ. ΑΥΚΜΑΑΝΓΟΡΔΙΔΝΟΟ· Προτομή δαφνο
στεφής τού αΰτοκράτορος προς δεξ.
’Όπ. IEPACN Ε I ΚΟΠΟΛΕΩΟ. Νίκη ίσταμένη 

προς άρ., κρατούσα στέφανον και κλάδον φοί- 
νικος.
Πρβ. Μιοννκτ, έ. ά. άρ. 304.

’Όπ. 85 *111) f , 7.360 γρ.
Έμ. Το αυτό.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Νίκη προς δεξ. (έφθ.).
Πρβ. έ. ά. άρ. 303.

’Όπ. 86 112) | , 4.870 γρ.
’Έμ.......................... PAIANOC· Προτομή δαφνο
στεφής καί μετά πτυχώσεων προς δεξ.
Όπ. IEPACN...................Γυναικεία μορφή πυρ-
γοστεφής (ή Τύχη) ίσταμένη προς δεξ., κρα-
τούσα σκήπτρον καί κέρας Άμαλθείας.

Όπ. 87 *113) \ , 4.971 γρ.
Όπ. 88 114) 7.150 γρ.

Έμ................... • · PAIANOCCE- To αυτό.
Όπ. . . . AC • · · ΚΟΠΟΛΕ · C Το αυτό

Όπ. 89 * 115) 3.690 γρ.115) Έμ. 95
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116) Έμ. 96 ψ Όπ. 90 ψ

117) Έμ. 97 ’Όπ. 91

118) Έμ. 98 ’Όπ. 92

119) Έμ. 99 ’Όπ. 93

120) Έμ. 100 ’Όπ. 94

121) Έμ. 101 ’Όπ. 95

122) Έμ. 102 ’Όπ. 96

123) Έμ. 103 ’Όπ. 97

124) Έμ. 104 ’Όπ. 98

125) Έμ. 105 ’Όπ. 99

’Όπ. 100

Έμ. AYKMAANrOPAIANOCCE. Ίο αυτό.
’Όπ. lEPACNEIKOnOAEOC πέριξ στεφάνου, 
εντός τοϋ οποίου περικλείεται έτερος μικρό
τερος.

* 116) f , 5.733 γρ 

’Έμ. Το αυτό.
’Όπ. Επιγραφή έφθ. Προτομή τής Πόλεως 
πυργοστεφής και πτερωτή προς δεξ. (εφθ.).

* 117) \ , 5.712 γρ.

Έμ. Τό αυτό.
Όπ. IEPAC....................Νίκη επί άρματος προς
δεξ. (εφθ.).

118) >|r , 5.666 γρ.

Έμ. Έπιγρ. ασαφής. Το αυτό.
’Όπ.............................ΠΟΛΕ . . Τριήρης μεθ’ ενός
αρχηγού καί έξ κωπηλατών.

* 119) \ , 4.408 γρ.

’Έμ. Τό αυτό.
’Όπ.............ΝΕΙΚΟ..................Τριήρης μεθ’ενός
αρχηγοί) καί επτά κωπηλατών.

* 120) ψ , 6.239 γρ.

Έμ. Τό αυτό.
Όπ. . ΕΡΑ CNEI . ■ ΠΟΛΕΩΟ Γυναικεία μορφή 
(ή Τύχη) καθημένη προς άρ., κρατούσα φιάλην 
καί κεράς Άμαλθείας.
Πρβ. έ. ά. άρ. 306.

* 121) \ , 5.270 γρ.

* 122) | , 6.789 γρ.

’Έμ. Τό αυτό.
’Όπ. Επιγραφή έφθ. Ηρακλής ίστάμενος 
προς άρ. κρατών τόξον καί αναπαυόμενος επί 
ροπάλου.

* 123) ψ , 8.687 γρ.
Έμ............ ΜΑΑΝΡΟΡΔ .... Τό αυτό.

Όπ. IEPAC............. Ή Τύχη ίσταμένη προς
άρ., κρατούσα πηδάλιον και κεράς Άμαλθείας.

* 124) f , 6.280 γρ.

Έμ. Τό αυτό.
’Όπ. Α εντός στεφάνου εκ καλάμων.

* 125) f , 7.530 γρ.

Έμ. Τό αυτό.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Παράστασις άσαφής. Έπι- 
κεκομμένον επί ά'λλου.

126) 8.431 γρ.126) Έμ. 106
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Γορδιανός Γ' (;)

127) Έμ. 107 ψ ’Όπ. 101 \

Φίλιππος Α'
244 ■ 249 μ. X.

128) Έμ. 108 ’Όπ. 102

129) Έμ. 109 ’Όπ. 103

Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή δαφνοστεφής καί 
πτυχωτή Γορδιανοΰ Γ' (;).
’Όπ. Έπιγρ. έφθ.’Άρτεμις ίσταμένη κατ’ενώ
πιον καί στρέφουσα τήν κεφαλήν προς δεξ. 
Παρά τους πόδας αυτής δύο ζφα (έφθ.).
127) <-, 7.422 γρ.

Έμ. AVTMI.............Προτομή δαφνοστεφής καί
μετά πτυχώσεων τοΰ αύτοκράτορος προς δεξ. 
’Όπ. IEPACNEI ΚΟΠΟΛΕ · . Γυναικεία μορφή 
καθημένη προς άρ., κρατούσα φιάλην (;).
* 128) \ , 5.200 γρ.
Έμ. ΑΥΤΜΙΟ . ΦΙΛΙΠΠ.......... Προτομή δαφνο
στεφής προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. εφθ. Γυναικεία μορφή ίσταμένη 
προς άρ., κρατούσα κεράς Άμαλθείας (;) (έφθ.). 

*129) f , 5.420 γρ.

Τρεβωνιανός Γάλλος 
251 - 253 μ. X.

130) Έμ. 110 \ ’Όπ. 104 \

131) Έμ. 111 ’Όπ. 105

Βαλεριανός 
253-259 μ. X.

132) Έμ. 112 — ’Όπ. 106

133) ’Έμ. 112- ’Όπ. 106 (;)
134) Έμ. 113 ’Όπ. 107

’Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή δαφνοστεφής 
προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Γυναικεία μορφή ίσταμένη 
κατ’ ένώπιον, στρέφουσα τήν κεφαλήν προς 
δεξ. καί άνασηκώνουσα μίαν μορφήν εΰρισκο- 
μένην επί βράχου.
Πρβ. Μιοννετ, έ. ά. άρ. 314 (εις Φίλιππον Α').

* 130) t , 7.275 γρ.
Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή δαφνοστεφής καί 
μετά πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ...................... | ΚΟΠΟΛΕ · · Άθηνα ίστα
μένη προς άρ. καί άναπαυομένη έπί άσπίδος. 
Πρβ. έ. ά. άρ. 308 (εις Φίλιππον Α').

* 131) \ , 6.990 γρ.

Έμ. ΠΟΛΙΚΒΔΛΕΡΙΑΝ · . Προτομή δαφνο
στεφής καί μετά πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ. . . ΡΑ · ΝΕΙ . ΟΠΟΛΕ · C. Ζευς ίστάμενος 
κατ’ ένώπιον, στρέφων τήν κεφαλήν προς δεξ. 
καί κρατών σκήπτρον.

* 132) f , 7.314 γρ.

* 133) , 6.268 γρ.

* 134) | , 6.675 γρ.
Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή δαφνοστεφής μετά 
πτυχώσεων καί θώρακος προς δεξ.
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135) Έμ. 114 ψ Όπ. 108 —

136) Έμ. 114 (;) ’Όπ. 108 —

137) Έμ. 115 ’Όπ. 109

Όπ. ΙΕΡΑ....................... Άθηνά ίσταμένη κατ’
ενώπιον, στρέφουσα την κεφαλήν προς άρ. (;) 
και αναπαυόμενη επί άσπίδος.
Πρβ. ε. ά. άρ. 343.

* 135) / , 6.608 γρ.

* 136) ϊ , 9.408 γρ.

Έμ. ΠΟΛΙΚΒ................. Το αυτό.
Όπ. Επιγραφή ασαφής. Νίκη βαδίζουσα προς 
δεξ., κρατούσα στέφανον καί κλάδον φοίνικος. 
Πρβ. έ. ά. άρ. 345.

* 137) f , 6.399 γρ.

Έμ. Έπιγρ. έφθ·. Τό αυτό.
Όπ.....................ΛΕΩΟ . Έν τφ έξέργω IEPAC-
Τέθ-ριππον όδηγούμενον υπό τοϋ Ήλιου (;) 
προς δεξ.

138) Έμ. 116 Όπ. 110 * 138) f , 8.230 γρ.

139) ’Έμ. 117 Όπ. 110 (;) * 139) f , 7.729 γρ.

Έμ. ΠΟΛΙΚ.......................Τό αυτό.
Όπ. Επιγραφή έφθ·αρμένη πέριξ στεφάνου

140) Έμ. 117 (;) Όπ. 111 * 140) 8.401 γρ.

141) Έμ. 118 Όπ. 112

142) Έμ. 119 Όπ. 113

143) Έμ. 120 Όπ. 114

144) Έμ. 121 Όπ. 115

Όπ. —

Έμ. ΠΟΛΙΚΒΑ.............. Τό αυτό.
Όπ............BOYAHC- Γυναικεία μορφή (ή Βουλή)
καθημένη κατ’ ενώπιον, στρέφουσα τήν κεφα
λήν προς δεξ.

* 141) ψ , 7.032 γρ.

Έμ. Έπιγρ. ασαφής. Τό αυτό.
Όπ. Έπιγρ. ασαφής. Ξόανον Άρτέμιδος Έφε- 
σίας στεφόμενον υπό γυναικείας μορφής πυρ- 
γοστεφοΰς (τής Πόλεως), κρατουσης κεράς 
Άμαλθείας.

* 142) / , 5.920 γρ.

Έμ. Τό αυτό.
’Όπ................ΕΙΚΟ................. Γυναικεία μορφή
ίσταμένη προς άρ. (ή ’Αφροδίτη) κρατούσα 
σκήπτρον καί μήλον.

* 143) \ , 8.130 γρ.

’Έμ. Τό αυτό.
Όπ. Έπιγρ. έφθ. Γυναικεία μορφή προς άρ., 
κρατούσα κέρας Άμαλθ·είας (;) (έφθ·.).
144) )/ , 6 γρ.
’Έμ. Έπιγρ. εφθ·. Προτομή δαφνοστεφής 
προς δεξ.
Όπ. Δεν εκτυπήθ·η ή οπίσθια οψις' διαγρά
φεται ή εμπρόσθια έγκοιλος καί άντίστροφος.
* 145) 9.346 γρ.145) Έμ. 122
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Γ αλλιηνός 
253 - 268 μ. X.

146) Έμ. 123 ψ ’Όπ. 116 ψ

147) Έμ. 124 ’Όπ. 117

148) Έμ. 125 ’Όπ. 118

Γ αλλιηνός (;)

149) Έμ. 126 ’Όπ. 119

Σαλιονεΐνα

150) Έμ. 127 ’Όπ. 120

Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή άκτινοστεφής 
προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ·. Γυναικεία μορφή ισταμένη 
προς άρ., κρατούσα κεράς Άμαλθ-είας.

146) ψ , 6.430 γρ.
’Έμ. Τό αυτό.
’Όπ...............................ΛΕΩΟ- Γυναικεία μορφή
(ή Τΰχη) ισταμένη κατ’ ενώπιον, στρέφουσα 
τήν κεφαλήν προς δεξ., κρατούσα κεράς Άμαλ
θ-είας και σκήπτρον.
* 147) \ , 5.122 γρ.
Έμ. . . . ΙΚΓΑΛ................. Προτομή δαφνο
στεφής δεξ.
’Όπ. . . . ACNEI Κ..................πέριξ στεφάνου,
εντός τοϋ οποίου είναι έγγεγραμμένον τό 

γράμμα Α·
Πρβ. έ. ά. άρ. 368.

* 148) \ , 5.020 γρ.

Έμ. Έπιγρ. έφθ·. Προτομή δαφνοστεφής Γαλ- 
λιηνοΰ (;) προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ·. Νίκη ισταμένη προς άρ.

* 149) \ , 4.198 γρ.

Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή μετά διαδήματος 
καί πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. ασαφής. Τρίπους μετά λέβητος, 
πέριξ τοϋ οποίου δφις.
Πρβ. έ. ά. άρ. 384.

* 150) f , 6.760 γρ.

Τά υπόλοιπα τριάκοντα νομίσματα (άρ. 151 -180) λόγιο τής παρατηρουμένης μεγάλης φθοράς 
δεν εταυτίσθησαν έπακριβώς. Εις ώρισμένας περιπτώσεις διαγράφεται εϋκρινώς ό οπίσθιος τύπος. 
Επαναλαμβάνονται αί αϋταί παραστάσεις, αί όποΐαι έχουν περιγραφή εις τον κατάλογον, μέ μίαν 
έξαίρεσιν: Ό αυτοκράτωρ επί ίππου καλπάζοντος προς δεξ., κάτωθεν τοϋ ίππου δυο αιχμά
λωτοι καθήμενοι.

ΠΑΛΑΙΟΝ,, ΕΥΡΗΜΑ (ΠΙΝ. 12-14)

Σεπτίμιος Σευήρος
193- 211 μ. X. ’Έμ. ΛΕΕΕΕΒΗ ΡΟΕ . . Ε Ε. Προτομή δαφνο

στεφής προς δεξ.
’Όπ. ν · . ΚΟΠΟ ΛΕΩΟ· Γυναικεία μορφή κα- 

θημένη προς άρ., κρατούσα κέρας Άμαλθείας 
καί φιάλην (;).
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1) Έμ. 1 | Όπ. 1 \
(Ε. Π. 22)

2) Έμ. 2 ’Όπ. 2

’Ιουλία Δόμνα

3) Έμ. 3 ’Όπ. 3
(Ε. Π. 28)

Καρακάλλας 
198 - 217 μ. X.

4) Έμ. 4 ’Όπ. 4
(Ε. Π. 57;)

5) ’Έμ. 5— 
(Ε. Π. 80)

’Όπ. 5

6) Έμ. 5 — Όπ. 6 ψ

7) Έμ. 5 — ’Όπ. 7

Όπ. 8

* 1) \ , 5.325 γρ.

Έμ. Επιγραφή έφθ·. Προτομή άκτινοστεφής (;) 
τοϋ αϋτοκράτορος προς δεξ.
Όπ. IEPACN................ΛΕΩΟ- Νίκη βαδίζου-
σα προς δεξ., κρατούσα κλάδον φοίνικος καί 
στέφανον (;).
Πρβ. Μιοννετ, Suppl. Ill, άρ. 190 (αλλά κε
φαλή άρ.).
*2) 5.320 γρ.

Έμ. ΙΟΥΛΙΑ ΔΟΜΝ . Προτομή μετά πτυχώ
σεων τής ’Ιουλίας Δόμνας προς δεξ.
Όπ. IEPAC Ν ΕΙΚΟΠΟΛΕ . . ’Απόλλων ’Άκτιος 
ίστάμενος προς άρ., κρατών τόξον καί κλάδον.
* 3) , 8.150 γρ.

Έμ. ΑΥΚΜΑΑΝ ΤΩ.............. Προτομή δαφνο
στεφής καί μετά πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ.....................κ ΟΠΟΛ · . · Γυναικεία μορφή
πυργοστεφής (ή Τόχη) ίσταμένη προς δεξ., 
κρατούσα σκήπτρον καί κεράς Άμαλθείας. 
Πρβ. έ. ά. άρ. 245.
* 4) \ , 7.340 γρ.

Έμ. AVKMA ΝΤΩΝΕΙΝΟ . Προτομή δαφνοστε
φής,πωγωνοφόρος καί μετά πτυχώσεων προς δεξ. 
Όπ. ’Επιγραφή έφθ·. Προτομή πυργοστεφής 
καί πτερωτή προς δεξ.
Πρβ. έ. ά. άρ. 239.

* 5) \ , 7.690 γρ.
Έμ. AVKMA · · . ΝΕΙΝΟ . Τό αυτό.
Όπ. IEPACN El ΚΟ · ■ ΛΕ . . Νίκη βαδίζουσα προς 
δεξ., κρατούσα στέφανον καί κλάδον φοίνικος. 
Πρβ. ε. ά. άρ. 242.
* 6) \ , 6.765 γρ.
Έμ. AVKMA NT..............Τό αυτό.
Όπ. ΙΕΡΑ · · · · ΚΟ ΠΟΛΕΩ · Τό άνω μέρος τοϋ 
σώματος τοϋ Πνεύματος τής Πόλεως, πτερωτοϋ 
καί κρατοΰντος δάδα καί κέρας Άμαλθείας. 
Πρβ. BMC άρ. 35.
* 7) ψ , 9.240 γρ.
’Έμ. Έπιγρ. άσαφής. Τό αυτό.
’Όπ. Έπιγρ. εφθ·. Γυναικεία μορφή ίσταμένη 
προς άρ. (έφθ·.).
* 8) / , 6.240 γρ.8) Έμ. 5 —
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9) Έμ. δα "Οπ. 9 φ

10) Έμ. 6 "Οπ. 10

11) Έμ. 7 "Οπ. 11

"Εμ. Έπιγρ. εφθ. Τό αυτό.
"Οπ. Έπιγρ. εφθ. Τρίπους μετά λέβητος, πέ- 
ριξ τοϋ οποίου ελίσσεται δφις' εξ αΰτοϋ εξέρ
χεται κλάδος φοίνικος.
Πρβ. Μιοννετ, έ. ά. άρ. 255.

* 9) )/ , 6.660 γρ.
"Εμ. . . . ΚΜΔΝ.............. Τό αυτό.
"Οπ...........................ο ΠΟΛΕΩΟ Ή Τύχη ίστα-
μένη προς άρ., κρατούσα πηδάλιον και κεράς 
Άμαλθείας.
Πρβ. έ. ά. άρ. 244.
*10) , 8.315 γρ.
Έμ....................... ANTCJNEINOC· Προτομή δα
φνοστεφής προς δεξ.

"Οπ. IEPAC ΝΙΚΟΠΟΛΕ . . Γυναικεία μορφή 
πυργοστεφής (ή Τύχη) ισταμένη προς δεξ., 
κρατούσα σκήπτρον κα'ι κεράς Άμαλθείας.
Πρβ. έ. ά. άρ. 245.
* 11) \ , 7.560 γρ.

Πλαυτίλλα
"Εμ. Έπιγρ. εφθ·. Προτομή μετά πτυχώσεων 
τής Πλαυτίλλας προς δεξ.
"Οπ. Έπιγρ. άσαφής. Τρίπους μετά λέβητος, 
έκ τοϋ οποίου εξέρχεται κλάδος φοίνικος και 
πέριξ τοϋ οποίου ελίσσεται δφις.

12) Έμ. 8 "Οπ. 12 * 12) ^ , 8.280 γρ.

’Ιουλία Μ α μ α ί α

13) Έμ. 9 "Οπ. 13

Γ ορδιανός 
238 - 244 μ. X.

14) Έμ. 10 "Οπ. 14
15) Έμ. 11 "Οπ. 15

"Εμ. . . . AIAMAMAIACEB. Προτομή μετά δια
δήματος και πτυχώσεων προς δεξ.
"Οπ. IEPAC Ν ΕΙΚΟΠΟ .... Γυναικεία μορφή 
ισταμένη προς δεξ. (ή Τύχη) κρατούσα σκήπτρον 
και κέρας Άμαλθείας.
Πρβ. Me Clean Collection άρ. 5156.

* 13) t , 9-303 γρ.

"Εμ. ΑΥΚΜΔΑΝΓΟΡΔΙΑΝΟΟ· Προτομή δαφνο
στεφής μετά πτυχώσεων και θώρακος(;) προς δεξ. 
"Οπ. IEPACN · · ΚΟΠΟΛΕΩΟ- Νίκη βαδίζουσα 
προς δεξ., κρατούσα στέφανον και κλάδον φοί
νικος.
Πρβ. Μιοννετ, έ. ά. άρ. 303.
* 14) \ , 7.878 γρ.

15) \ , 6.790 γρ. (εφθ.)
"Εμ. Τό αυτό.
"Οπ................................π . ΛΕΩΟ Τρίπους μετά
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16) Έμ. 12 \ ’Όπ. 16 ψ

Φίλιππος Α'
244 - 249 μ. X.

17) Έμ. 13 ’Όπ. 17

Ώτακιλία Σεβήρα

18) Έμ. 14 ’Όπ. 18

Τρεβωνιανός Γάλλος 
251 - 253 μ. X.

19) Έμ. 15—1 ’Όπ. 19 η

20) Έμ. 15-1 ’Όπ. 19-1

21) Έμ. 16 ’Όπ. 20

22) Έμ. 17 ’Όπ. 21

23) Έμ. 18 ’Όπ. 22

λέβητος, έκ τοΰ οποίου εξέρχεται κλάδος φοίνι- 
κος και πέριξ τοΰ οποίου ελίσσεται δφις.
Πρβ. έ. ά. άρ. 307.

* 16) ^ , 7.050 γρ.

’Έμ. Έπιγρ. εφθ. Προτομή δαφνοστεφής καί 
μετά πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ............................ΟΠΟΛΕΩΟ· ’Αθήνα ίστα-
μένη προς άρ. κρατούσα δόρυ και αναπαυόμενη 
επί άσπίδος.
Πρβ. έ. ά. άρ. 308.
* 17) -> , 9.860 γρ.

Έμ............. OTAKCEBHPACEB. Προτομή μετά
διαδήματος προς δεξ.
’Όπ. IEPACNEI....................... Νίκη βαδίζουσα
προς δεξ., κρατούσα στέφανον (;) και κλάδον 
φοίνικος.
Πρβ. έ. ά. άρ. 319.
* 18) , 6.660 γρ.

Έμ. Έπιγρ. εφθ. Προτομή δαφνοστεφής και 
μετά πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ. ΙΕΡ......................ΟΛΕΩΟ- Ή ’Αφροδίτη
ΐσταμένη προς άρ., κρατούσα σκήπτρον και
μήλον.
*19) / , 9.602 γρ.

20) \ , 7.978 γρ.
Έμ. AVK · ΒΙ....................Τό αυτό.
’Όπ.........................ΚΟΠΟΛΕΩΟ Νίκη ίσταμένη
προς άρ.

* 21) \ , 8.810 γρ.
’Έμ. . . . ΒΙΑ...............Προτομή πτυχωτή, δα
φνοστεφής και μετά θώρακος (;) προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή πτερωτή και πυρ- 
γοστεφής τής ΓΙόλεως προς δεξ.
* 22) , 6.790 γρ.
Έμ. . ΒΙΑΦΓΑΛΛΟΟ................... Τό αυτό.
’Όπ. ΙΕΡΑ. . . ΙΚΟ, έν τφ εξέργω ΠΟΛΕΩΟ- 
'Γρίπους μετά λέβητος, εκ τοΰ οποίου εξέρχεται 
κλάδος φοίνικος καί πέριξ τοΰ οποίου ελίσσε
ται δφις.
* 23) / , 8.660 γρ.
Έμ. Τό αυτό.
’Όπ.............ΒΟΥΛΗ. Γυναικεία μορφή καθη-
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24) Έμ. 18α ψ Όπ. 23 ψ

25) Έμ. 19 ’Όπ. 24

Βαλεριανός 
253 - 259 μ. X.

26) Έμ. 20 ’Όπ. 25

27) Έμ. 21

Γ α λ λ ι η ν ό ς 
253 - 268 μ. X.

’Όπ. 26

28) Έμ. 22-

29) Έμ. 22-

’Όπ. 27 ψ

’Όπ. 28

30) Έμ. 22- ’Όπ. 29

31) Έμ. 22— ’Όπ. 30

’Όπ. 31

μένη κατ’ ενώπιον, στρέφουσα τήν κεφαλήν 
προς δεξ. και έ'χουσα τήν δεξιάν επί τοϋ ώμου. 

*24) ->■ , 6.602 γρ.
’Έμ. Έπιγρ. ασαφής. Προτομή δαφνοστεφής 
και μετά πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. εφθ·. 'Ηρακλής μετά λεοντής ίστά- 
μενος προς δεξ., αναπαυόμενος επί ροπάλου 
καί έχων τήν δεξιάν επί τοϋ μηροϋ.
* 25) -> , 6.250 γρ.

’Έμ. . ΟΛΙΚΒΑΛ.............. Προτομή δαφνοστε
φής καί μετά πτυχώσεων προς δεξ.
’Όπ..............................ΠΟΛ ΕΩ· Ζευς κεραυνο
βολών προς δεξ.
* 26) \ , 9.266 γρ.
Έμ. ΠΟΛΙΚΒΑΛΕ ... NO. To αυτό.
’Όπ. Έπιγρ. εφθ·. 'Ήλιος επί άρματος προς δεξ. 
Πρβ. Μιοννετ, έ. ά. άρ. 346.

* 27) f , 7.401 γρ.

Έμ. . . ΛΙΚΓΑΛΛ . HNOCCE. Προτομή δαφνο
στεφής καί πωγωνοφόρος προς δεξ.
’Όπ...................ΙΚΟΠΟΛΙΟ. ’Απόλλων ίστάμενος
προς άρ., κρατών τόξον' έν τώ πεδίω άρ. Δ.

* 28) f , 9.041 γρ.
Έμ. Τό αυτό.
’Όπ. IEPACN......................... πέριξ στεφάνου,
εντός τοϋ οποίου υπάρχει έτερος μικρότερος, 
έχων εις τό μέσον τό γράμμα Α.
Πρβ. έ. ά. άρ. 371.
* 29) ψ , 8.852 γρ.
Έμ. Τό αυτό.
’Όπ. . . . ACNI ΚΟΠΟΛ . . . Ποσειδών ίστάμε- 
νος προς άρ. κρατών δελφίνα καί τρίαιναν' 
έν τφ πεδίφ άρ. Δ.
Πρβ. έ. ά. άρ. 360.
* 30) f , 5.495 γρ.
’Έμ. Έπιγρ. ασαφής. Τό αυτό.
’Όπ. I Ε Ρ Δ C Ν · ■ · · ΠΟΛ . . . Τό αυτό. 
*31) , 11.220 γρ.
Έμ. Έπιγρ. άσαφής. Τό αυτό.
’Όπ. ΙΕ PACN · · ■ ΟΠΟΛ ■ ■ . Νίκη βαδίζουσα 
προς άρ., κρατοϋσα στέφανον καί κλάδον φοί- 
νικος' έν τώ πεδίιρ άρ. Δ.
Πρβ. έ. ά. άρ. 358.

* 32) f , 12.535. γρ.32) Έμ. 23 ψ
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39) Έμ. 26 \

40) Έμ. 27

41) Έμ. 27-

42) Έμ. 28

Όπ. 36 ψ

Όπ. 37

Όπ. 38

’Όπ. 39

Έμ. nOVAIK ΓΑΛΛΙΗ ■ · · Προτομή δαφνοστε
φής προς δεξ.

’Όπ. Έπιγρ. ασαφής. Νίκη επί άρματος, συ
ρόμενου υπό δυο ίππων προς δεξ. Έν τώ πε- 
δίω άνω Δ.

33) Έμ. 24- ’Όπ. 32 \ * 33) t , 6.280 γρ.
34) ’Έμ. 24- Όπ. 33 * 34) , 10.412 γρ.

Έμ. Τό αυτό.
Όπ. Έπιγρ. άσαφής. Ζευς κεραυνοβολών προς
δεξ. ’ Εν τφ πεδίω δεξ. Δ.
Πρβ. έ. ά. άρ. 350.

35) ’Έμ. 24- Όπ. 34- * 35) <- , 6.940 γρ.
Έμ. Τό αυτό.
’Όπ. IEPAC . · · ΚΟΠΟΛ . . . Τό αυτό.

36) Έμ. 24- Όπ. 34- * 36) Κ , 7.225 γρ.
37) ’Έμ. 25- Όπ. 35 - * 37) , 6.945 γρ.
38) Έμ. 25- Όπ. 35- * 38) / , 10.130 γρ.

1 ’Ελαφρά επεξεργασία. Πρόκειται περί της 
αυτής σφραγϊδος ώς καί ή εμπρόσθια πλευρά τοϋ 
άρ. 33.

’Έμ. Έπιγρ. ασαφής. Τό αυτό.
’Όπ. ΙΕ PACN1 ΚΟΠΟΛ . . . Ηρακλής ίστάμε- 

νος προς δεξ., αναπαυόμενος επ'ι ροπάλου και 
εχων τήν δεξιάν επί τοΰ μηροΰ. Έν τω πε- 
δίω άρ. Δ.

Πρβ. Me Clean Collection άρ. 5159.

* 39) / , 9.950 γρ.

Έμ. ΠΟΥΛΙΚ ΓΑΛΛΙΝΟ- Προτομή δαφνοστε
φής καί μετά πτυχώσεων προς δεξ.

’Όπ....................... ΠΟΛΙΟ· Προτομή τής Πόλεως
πυργοστεφής καί πτερωτή προς δεξ.

Πρβ. Μιοννετ, ε. ά. άρ. 357.

* 40) <- , 8.762 γρ.

’Έμ. Τό αυτό.
’Όπ.............................. A1C- ’Απόλλων ίστάμενος
γυμνός προς άρ., κρατών τόξον καί κλάδον.

* 41) -> , 9.310 γρ.

Έμ. πονΛΙΚΙΓΑΛ · . ΗΝΟ· Προτομή άκτινοστε- 
φής καί πτυχωτή προς δεξ.

’Όπ. Επιγραφή έφθ·. flEPAC ΝΕΙΚΟΠΟΛΕΩΟ] 
πέριξ στεφάνου. Έν τω πεδία) άνω Δ.

* 42) , 11.639 γρ.

Έμ. nOVAITAAAINOC· Τό αυτό.

’Όπ. Επιγραφή άσαφής [lEPAC ΝΕΙΚΟΠΟΛΕΩΟ] 
πέριξ στεφάνου, εντός τοϋ οποίου υπάρχει τό 
γράμμα Δ.

Πρβ. έ. ά. άρ. 369.
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Εύρημα «Πλακανίδα».
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Εύρημα «Πλακανίδα».
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Παλαιόν εύρημα.
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43) Έμ. 29 ψ Όπ. 40 \

44) Έμ. 30- ’Όπ. 41

45) Έμ. 30- ’Όπ. 42

46) Έμ. 31 ’Όπ. 43

47) Έμ. 32 \ Όπ. 44 \

* 43) / , 8.160 γρ.

’Έμ...................ΓΑΛΛΗΝΟ. Προτομή άκτινοστε-
φής και μετά πτυχώσεων προς δεξ.
Όπ. Α εντός στεφάνου, πέριξ τοϋ οποίου ή 
επιγραφή ΙΕΡΑΟΝΙΚΟΠΟ · · · ·
Πρβ. έ. ά. άρ. 368.

* 44) j/ , 12.085 γρ.
Έμ. ΠΟΥΛΙΚΓΑΛΛΗΝΟ Τό αυτό
’Όπ. Επιγραφή ασαφής. Άρτεμις βαδίζουσα
πρός δεξ. Έν τω πεδίφ δεξ. Δ.

*45)-*-, 10.040 γρ.

’Έμ. Έπιγρ. εφθ·. Τό αυτό.
’Όπ..................ΙΚΟΠΟΛ · . Ή Κυβέλη καθημένη
επί τής ράχεως λέοντος, βαδίζοντος πρός δεξ. 
Πρβ. έ. ά. άρ. 347.

*46) f , 7.180 γρ.

Έμ........................... ΛΛΗ · · · Προτομή άκτινο-
στεφής πρός δεξ.
’Όπ. Έπιγρ. ασαφής. Ό ’Άρης (;) βαδίζων 
πρός δεξ. κρατών δόρυ.

*47) f , 9.580 γρ.

Σαλωνεινα

48) Έμ. 33- Όπ. 45

49) Έμ. 33- Όπ. 46

50) Έμ. 33- Όπ. 47

51) ’Έμ. 33 — ’Όπ. 48

’Έμ. Έπιγρ. ασαφής. Προτομή μετά διαδήμα
τος και πτυχώσεων πρός δεξ.
Όπ. IEPAC ΝΕΙ.................. C. Δτιο ζψα βαδί-
ζοντα πρός δεξ. Έν τω πεδίφ ά'νω Δ.
Πρβ. Μιοννετ, έ. ά. άρ. 382.

* 48) t , 7.479 γρ.

Έμ. ΚΟΡ Ν...............................A Τό αυτό.
’Όπ. Έπιγρ. άσαφής. Ή ’Αθήνα ίσταμένη 
πρός άρ., κρατούσα δόρυ καί γλαύκα. Έν τφ 
πεδίφ άρ. Δ, δεξ. άσπίς.

* 49) / , 6.980 γρ.

’Έμ. Τό αυτό.
Όρ. ΙΕ . . C Ν I .Ο............ Ή ’Αθήνα ίστα
μένη πρός άρ., κρατούσα δόρυ καί Νίκην παρά 
τους πόδας, Ιν τφ πεδίφ δεξ. άσπίς, άρ. Δ.

* 50) / , 8.454 γρ.

Έμ. Τό αυτό.
Όπ. . . . ACNI ΚΟΠΟΛ · ■ · Ηρακλής γυμνός 
ίστάμενος πρός δεξ., αναπαυόμενος επί ρο
πάλου.

* 51) f > 9.310 γρ.

Έμ. ΚΟΡΝΗ Λ....................... Τό αυτό.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:15 EEST - 54.161.213.156



114 Μάντως Καραμεσινη - Οίκονομίδου ΛΕ 1967

Όπ. Έπιγρ. έφθ·. ’Απόλλων ίστάμενος προς 
άρ. κρατών κλάδον και τόξον. Έν τω πε- 
δίφ άρ. Δ.
Μιοννετ, έ. ά. αρ. 378.

52) Έμ. 34 | ’Όπ. 38 f *52) 9.988 γρ.

’Έμ. ΚΟΡ CA Λ ω ΝΙ Ν - Τό αυτό.
’Όπ. IEAPAC Ν....................... Νίκη βαδίζουσα
προς αρ. κρατούσα στέφανον' εν τω πεδίφ 
άρ. Δ.
Πρβ. Μιοννετ, έ. ά. άρ. 375.

53) Έμ. 35- ’Όπ. 49- *53) -> , 10.352 γρ.
54) Έμ. 35- ’Όπ. 49- *54) ? , 10.620 γρ.
55) ’Έμ. 35- ’Όπ. 49- * 55) \ , 9.320 γρ.

Έμ. Τό αυτό.

56) Έμ. 35 (;) ’Όπ. 50 φ

’Όπ. Έπιγρ. έφθ·. ’Απόλλων προς άρ., κρα
τών τόξον.

* 56) f , 7.912 γρ.

Έμ. ΚΟΡΝΗ .......................... Τό αυτό.
’Όπ. IEPAC Ν . ΚΟΠ........... Τρίπους μετά λέ·
βητος' εν τφ πεδίφ άνω Δ.

57) Έμ. 36— ’Όπ. 51

58) Έμ. 36— ’Όπ. 51 (;)

* 57) -> , 9.818 γρ.

* 58) , 13.210 γρ.

59) Έμ. 37 φ ’Όπ. 52

60) ’Έμ. 38 ’Όπ. 53

’Έμ. ΚΟΡΝΗ C Α ................. Τό αυτό.
’Όπ. . . . AC.....................’Ηρακλής ίστάμενος
κατ’ ενώπιον, στρεψών την κεφαλήν προς άρ., 
κρατών τό ρόπαλον επί τών ώμων καί λεοντήν 
διά τής άριστεράς.

* 59) f , 6.788 γρ.

’Έμ. ΚΟΡ .... NEINACEB Τό αυτό.
’Όπ. IEPAC ΝΕΙ.............. .. . Νίκη βαδίζουσα
προς δεξ., κρατούσα κλάδον φοίνικος καί στέ
φανον.
Πρβ. Μιοννετ, έ. ά. άρ. 376.

* 60) , 8.912 γρ.

ΜΑΝΤΩ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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