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ΑΘΗΝΑΙ-ΑΤΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 

Α. Νομισματική Συλλογή

Προσκτήματα Νομισματικής Συλλογής

Α' ’Ελληνικά ευρήματα:

I. ’Από Καλαμαριάν Θεσσαλονί
κης:

240 άργυρά νομίσματα περιεχόμενα έντός άγ- 
γείου ακαθορίστου σχήματος, θραυσθέντος κατά 
τήν διάνοιξιν όδοϋ ύπό μηχανικού έκσκαφέως είς 
τό προάστιον Καλαμαριά τής Θεσσαλονίκης. 
Άνευρέθησαν ύπό των έργατών οί όποιοι ισο
πέδωναν τά χώματα καί παρεδόθησαν εις τήν 
Νομισματικήν Συλλογήν.

Τό εύρημα δέν περιέχει νέους ή άγνώστους 
τύπους, είναι όμως ένδιαφέρον, διότι διεσώθη 
σχεδόν άκέραιον1 καί έπομένως ή χρονολόγησίς 
του, είς τά τελευταία έτη τής βασιλείας τοϋ Φι
λίππου Β', πρέπει νά θεωρήται μάλλον άσφαλής2.

Τό εύρημα περιέχει:
1 τετράδραχμον Χαλκιδέων, 3 τετράδραχμα 

’Ακάνθου, 140 τετράδραχμα Φιλίππου Β' Μακεδο
νίας, 62 δραχμάς Λαρίσης, 34 δίδραχμα Βοιωτών 
καί 6 δίδραχμα Σικυώνος.

Π. ’Από Πρώτην Μακεδονίας:

3 χαλκά νομίσματα Φιλίππου Β', βασιλέως 
Μακεδονίας· τμήμα διασκορπισθέντος ευρήμα
τος άποτελούμενον έκ 50 χαλκών νομισμάτων 
όμοιου (;) τύπου, τά όποια εύρέθησαν έντός πή
λινου έρυθρομόρφου άγγείου, τού όποίου διεσώ- 
θη μόνον ή βάσις3.

Ταϋτα άνευρέθησαν είς κλιτόν τού Παγγαίου 
όρους πρός Β καί είς άπόστασιν 1 χιλιομέτρου 
άπό τό χωρίον Πρώτη (πρώην Κιούπκιοϊ) έντός 
τάφου4 *(;).

Τό εύρημα δύναται νά χρονολογηθή μέ πιθα
νότητα περί τό τέλος τού Δ' π.Χ. αί. Εύλογον δέ 
είναι νά θεωρηθή καί τό άγγεϊον (σκάφος;) σύγ
χρονον.

1) Κεφαλή νέου άγενείου δ.
ΟΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ίππεύς. 5,70 γρ. Πρβλ. Gaeb-

1. Καί έάν έξέπεσαν μερικά θά είναι έλάχιστα.
2. Τό εύρημα θά δημοσιευθή έν λεπτομερείς προσεχώς. 

Μικρά έπιλογή άπεικονίζεται είς τόν Πίνακα 1 Χ _ 12.
3. Παρεδόθη καί αύτή μετά τών νομισμάτων ύπό τού δη

μοδιδασκάλου κ. Δ. Κουβράκη.
4. Δέν έξηκριβώθη τό σχήμα του, είς τήν περιοχήν όμως

άνευρίσκονται τάφοι «λαξευτοί».

ler, πίν. XXXI, 12. Πεδίον έλαφρώς έγκοιλον. Δμ.
2) όμοιον ή κεφαλή καί ό ίππεύς άρ. 6,65 γρ. 

Πρβλ. Hunter Coll. άρ. 144
3) όμοιον 7,40 γρ. Πρβλ. Gaebler, πίν. XXXI, 9.
Έάν τό εύρημα είχε διασωθή όλόκληρον, θά

παρεϊχεν ένδιαφέρον διά τήν μελέτην τών χαλ
κών νομισμάτων τοϋ Φιλίππου. Ή χρονολογική 
σειρά ένταύθα, διάφορος άπό τήν έπικρατούσαν, 
δέν δύναται βεβαίως νά είναι άσφαλής. ’Από τά 
όλίγα όμως γνωστά, όμοια μέ τό ύπ’ άρ. 3, είναι 
καταφανές ότι υπάρχουν δύο τύποι: ό συνήθης, 
άρχαιότερος (Gaebler, πίν. XXXI, 12) καί ή 
παραλλαγή του, ό καί σπανιώτερος, παρουσιάζων 
καί μετρικήν διαφοράν.

III. 600 χάλκινα Μαρωνείας καί Άβδή- 
ρ ω ν (3), συμπληροϋντα τό ήδη γενόμενον γνω
στόν εύρημα (BCH 1962, σ. 421).

IV. Άπό τήν Β ο ι ω τ ί α ν (;) :

40 χαλκά νομίσματα, άποτελούντα τμήμα δια- 
σκορπισθέντος εύρήματος άγνώστου προελεύ- 
σεως6 καί μεγέθους. Έγένοντο γνωστά περίπου 
300, όλα δέ έκτός άπό τρία τύπου BMC pi. VI, 2 ή- 
σαν όμοια, ήτοι Κοινού Βοιωτών, έπικεκομμένα 
έπΐ νομισμάτων τού Αντιγόνου Γόνατά (Gaebler, 
πίν. XXXIV, 8-10) (Π ί ν. 2 21.23 ).

"Ομοιον μέγα εύρημα, άποτελούμενον άπό χί
λια πεντακόσια περίπου χαλκά τεμάχια, προέρ
χεται άπό τήν Κωπαΐδα έλάχιστα διαφέρον ώς 
πρός τό είδος τών εις αυτό περιεχομένων νομι
σμάτων. Έδημοσιεύθη άπό τούς Σβορώνον καί 
Κωνσταντόπουλον είς ΔΕΝΑ 1911, σ. 230, 232 
καί 1913, σ. 64. Κατά τόν Κωνσταντόπουλον είναι 
έπικεκομμένα, έπί νομισμάτων τού Αντιγόνου 
Δώσωνος, τόν τύπον δέ τού Ποσειδώνος έρμηνεύει 
ό Σβορώνος ένεκα τής συμμετοχής τών Βοιωτών 
μετά τού Δώσωνος είς τόν πόλεμον κατά τοϋ 
Κλεομένους (222-221 π.Χ., έ.ά. σ. 232).

V. 2 άργυρά νομίσματα:

Δραχμή Λαρίσης \ 6 γρ. (Π ί ν. 117).
Δίδραχμον Βοιωτών ΠΤ ΟΙ 12,22 γρ. \ ΔΜ.
Ταΰτα προέρχονται, κατά πληροφορίας, άπό τό 

μέγα διασκορπισθέν εύρημα τής Θεσσαλίας παρά 
τήν Λάρισαν, πού έγινε πρό 2 (;) έτών καί περιεί
χε 400 ή 1000 τεμάχια: δίδραχμα καί δραχμάς 
Λαρίσης καί δίδραχμα Όπουντίων Λοκρών καί 
Βοιωτών, οόδέν δέ Φιλίππου Β’ ή Μεγάλου Α
λεξάνδρου.

Πολύ πιθανόν άπό τό εύρημα αυτό νά προέρ- 
χωνται τά άπεικονιζόμενα τελευταίως είς τήν

5. ’Ενδεχομένως άπό περιοχήν περί τήν Βοιωτίαν.
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διεθνή άγοράν, όπως π.χ. εις τόν κατάλογον τοϋ 
G. Hirsch, Miinzen und Medaillen XXXIV, 1963 
Λαρίσης άρ. 1187-1200, Όπουντίων Λοκρών άρ. 
1207-1209 καί Βοιωτων άρ. 1212-1216 μέ τούς 
άρχοντας: ΤΙΜΙ ΚΑΙΩ, ΚΑΒΙ, ΑΡΚΑ, καί τοΰ 
αύτοϋ κατάλογος XXXV, δραχμαΐ Λαρίσης άρ. 
341-351 καί δίδραχμα Βοιωτων άρ. 368, 374.

Τμήμα δέ τοΰ αυτού ευρήματος, γενόμενον 
γνωστόν, άποτελοΰν δίδραχμα Θηβών μέ ΘΕ καί 
σταφυλήν (Δμ) καί χωρίς σύμβολον όμοια (ΔΜ); 
Βοιωτων μέ τούς άρχοντας: ΔΑΜ (Δμ) ΠΥΘ, 
ΠΕΛΙ, ΚΑΛΑ, ΗΙΣΜ (;) ΚΛΙΩΝ (Δμ), ΚΑΙΩ, 
ΓΕΡΓ (;) ΑΡΚΑ (4). (Τά τελευταία έχοντα καί 
έλαφρώς διάφορον τεχνοτροπίαν είναι τά καλύ
τερον διατηρημένα). Επίσης δέ 8 δραχμαΐ Λα
ρίσης8 (Π ί ν. 113-16, 18.20 ), χρονολογούμενοι κατά 
τόν Herrmann εις τό 420-355 π.Χ. περίπου.
Ή ύπ’ άριθ. (Π ί ν. 113) έχει Δμ, ή δέ ύπ’ άρ. 

(Π ί ν. 1 jo ) είναι FDC.
Παρόμοιον περίπου εύρημα άπό τήν Θεσσα

λίαν, διασωθέν σχεδόν άκέραιον, άλλά όχι καί 
άκριβώς σύγχρονον, είναι τού Μύρου Καρδίτσης 
(Σβορώνος ΑΔ 1916, σ. 273 κ.έ.) άπό τό όποιον 
όμως άπουσιάζουν6 7 8 οί άρχοντες ΕΥΑΡΑ ΓΕΡΓ, 
ΑΡΚΑ.

Διά τήν χρονολόγησιν έπομένως τοϋ ευρήμα
τος, παρά τήν άτελεστάτην γνώσιν του καί μέ κάθε 
έπιφύλαξιν, μπορεί νά γίνη ό έξής συλλογισμός: 
Νά συνδυασθή μέ τήν πολεμικήν δραστηριότητα 
τού Φιλίππου πρός Νότον, εις τήν Θεσσαλίαν 
(356,353 π.Χ.), καθώς καί μέ τά άλλα δύο εύρήματα 
τοϋ Μύρου Καρδίτσης (πρβλ. Σβορώνον, έ.ά.) καί 
τής Καλαμαριάς (βλ. προηγουμένως άνωτέρω). 
Πιθανόν τό εύρημα τοϋ Μύρου νά κατεχώσθη 
πριν κυκλοφορήσουν νομίσματα τοϋ Φιλίππου 
εις τήν Θεσσαλίαν. Ίσως όλίγον νεώτερον νά 
είναι τό εύρημα τής Λαρίσης, διότι περιέχει βοι- 
ωτικά δίδραχμα μέ τούς όλίγον μεταγενεστέρους 
άρχοντας — έάν τοϋτο δέν είναι άπλή σύμπτωσις8 
-—καί πρό τοΰ 343, όπότε υπήρξαν οικονομικοί 
συναλλαγαί μέ τόν Φίλιππον. Τό δέ εύρημα τής 
Καλαμαριάς εύλογον είναι νά θεωρηθή όλίγον 
μεταγενέστερον άπό τά δύο άλλα. Τό εύρημα 
Μύρου χρονολογείται μεταξύ 360-350 κατά τήν 
Καν Κιοσέογλου-Βαλαή, ή όποια κατέληξεν εις

6. Ή άπεικόνισις άπό έκμαγεία νομισμάτων περιεχομέ- 
νων είς διασκορπισθέντα εύρήματα, σκοπεί — όσον είναι 
δυνατόν — τήν έπιστημονικήν άξιοποίησίν των.

7. *Η διατήρησις τών νομισμάτων χαρακτηρίζεται: 
Δμ=διατήρησις μετριωτάτη
ΔΜ=διατήρησις μετρία
ΔΚ=διατήρησις καλή FDC=Fleur de coin 
Δ=άρίστη

8. Καί έάν αί πληροφορίαι είναι άκριβεϊς.

τό συμπέρασμα τοϋτο κατά τήν μελέτην της έπί 
τών βοιωτικών διδράχμων μέ όνόματα άρχόντων 
(όχι Βοιωταρχών ή πολεμάρχων. Βλ. σχετικήν 
άνακοίνωσίν της είς NC 1955, σ. XVI).

VI. Άπό Κόνισκα Τριχωνίδος9:

Όκτώ άργυρά νομίσματα άποτελοϋντα τμήμα 
μεγαλυτέρου εύρήματος περιέχοντος 15 (;) τε
μάχια, ήτοι:

1) Φωκέων μεταξύ 370-350 π.Χ., 2,80 γρ. |
2) Λοκρών 2,55 f ΔΜ 

Τύπος BMC 11,4
3) Χαλκίς τριώβολον 2,30 f ( Π ί ν. 2 28)
4) Σικυών δραχμή 5,30 \ Δμ
5-6) Σικυών τριώβολα: α) Χίμαιρα ΣΕ περιστε

ρά 2,70 \ ( Π ί ν. 2 3ο )> β) όμοιον, 2,70 ^ , 
γ) όμοιον (;) 2,60 Δμ

7-8) ’Αχαϊκή Συμπολιτεία: α) Δύμη. Τύπος 
Clerk (πίν. III, 2) 1,80 γρ. ·*-Δ άρίστη (Φθορά 
άπό κατίωσιν) Sylloge DNM άρ. 239.

β) 'Ομοίως — Αίγιον APICTO (Δ;)
Πρόσθιον ήμισυ τράγου.
Ή κεφαλή τοϋ Διός είναι έξώκοπος, ώστε δέν γί

νεται γνωστόν άν υπήρχε ή γνωστή έπιγραφή. 'Ο 
τράγος συνηθέστερον είς Αίγείραν (Πίν. 2 3ι).

Είς τό γενόμενον γνωστόν τμήμα τοϋτο τοϋ 
εύρήματος, περιείχοντο τά κατωτέρω10:

9) Αίνιάνων, τριώβολον 2,30 γρ. Κεφαλή Διός 
ΤΟΛΜΑΙΟΣ δπ. ΑΙΝΙΑΝΩΝ Πολεμιστής. Κάτω 
δεξ. μονογράφημα ΔΚ καί άστήρ. Πρβλ. Sylloge 
DNM άρ. 8, BMC PI. 11,4 (Πίν. 2 27 )

10) Χαλκίς Τριώβολον
11) Αίγινα δραχμή. Τύπος Milbank PI. Ill, 5

(Πίν. 2 29)
12) Αίγαί. Κεφαλή Διονύσου — Πρόσθιον ή- 

μισυ τράγου AC 2,60 γρ. Ή ιδία έμπροσθία σφρα- 
γίς είς Sylloge έ.ά. άρ. 126. Ή κοπή τών νομισμά
των τούτων δυνατόν νά διήρκεσε καί μέχρι τοϋ 
350. ΔΜ

13) Ήλις τριώβολον. Κεφαλή δεξ.
δπ. F άετός έγκοιλον ΔΜ. 2,70 γρ.
14) Πτολεμαίος Α’ άργυρά τετράδραχμα :

α) Τύπος Σβορώνος. Τά νομίσματα τοϋ 
Κράτους τών Πτολεμαίων άρ. 245 β. Ύ- 
στερόσημα, έγκοπαί καί έγγραφαί. Δμ 
(Πίν. 232).

15) β) Όμοίως Σβορώνος έ.ά. ΔΜ.
Τό εύρημα δύναται νά χρονολογηθή μετά τό 

α' τέταρτον τοϋ Β' π.Χ. αί., όπως δεικνύει τό 
όνομα τοϋ ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ έπί τοϋ νομίσματος

9. ΒΑ τοϋ Θέρμου Αίτωλίας. Πρβλ. Ρωμαίου, Παράρ
τημα ΑΔ 1922/5 σελ. 6-8.

10. Τών ύπ’ άριθ. 9-15 ύπάρχουν μόνον τά έκμαγεϊα.
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της ’Αχαϊκής Συμπολιτείας. Πρβλ. σχετικά Hespe
ria VIII (1939) σ. 119.

Παρόμοιον κατά τήν σύστασιν καί πιθανότα
τα σύγχρονον μέγα εύρημα είναι γνωστόν «άπό 
νήσον άπέναντι άπό τήν Πρέβεζαν ή άπό τήν Κε
φαλληνίαν ή τάς Πάτρας» (Hesperia έ.ά. σ. 116 
κ.έ.).

Επίσης μόνον τά έκμαγεΐα υπάρχουν άπό τά 
είκονιζόμενα δίδραχμα των ΑΙτωλών (Π ί ν. 
2 24,25.26 ), όπως καί τριών άλλων όμοιων άπό γνω
στός σφραγίδας. Ταϋτα προέρχονται άπό διασκορ- 
πισθέν εύρημα εις Άντίρριον (;), πού κατά άνεξα- 
κριβώτους πληροφορίας περιείχε 40 (;) δίδραχμα: 
32 όμοιου τύπου Αίτωλών (άπαντα άρίστης δια- 
τη ρήσεως)11, 1 Βοιωτών έφθαρμένον, 1 Αίγίνης 
( Τύπου Milbank PI. III, 2), 1 Σικυώνος έφθαρ
μένον καί 3 Ήλείων. Έκ τούτων τά δύο τύπου 
Seltman (πίν. XI FC) τό δέ τρίτον τύπου Selt- 
man τέλος (;) τού Group Κ (271-191 π.Χ.), μέ 
Δία καί όφιν δεξ. άρίστης διατηρήσεως.
Ή άκριβής γνώσις τού ευρήματος θά είχεν έν- 

διαφέρον, διότι, ώς γνωστόν, έκτός τής γνώμης 
δτι ή κεφαλή τού έμπροσθίου τύπου είναι τού Άν- 
τιόχου Γ' τής Συρίας (Head, ΗΝ σ. 335) έθεωρήθη 
έπίσης αΰτη τού «Αίτωλικού Δημητρίου», υίοΟ 
τού ’Αντιγόνου Γόνατα, τού ’Αλεξάνδρου υίού 
τού Πύρρου, τού Δημητρίου Β' έγγόνου τού Δη
μητρίου Πολιορκητοϋ (Πρβλ. A. Baldwin Brett, 
Cat. Boston 1955, άρ. 949), ή συνηθέστερον περι- 
γράφεται ώς άνδρική κεφαλή νέου μέ διάδημα 
καί στέφανον δρυός. Πάντως τό εύρημα είναι 
δυνατόν νά κατεχώσθη εις τάς άρχάς τού Β' π.Χ. 
αί. — έάν αί δοθεΐσαι πληροφορίαι είναι άκρι- 
βεϊς — καί έπομένως ή ύπό άμφισβήτησιν κε
φαλή (ή όποια όμοιάζει καί μέ τόν Μέγαν ’Αλέ
ξανδρον) νά είναι πορτραΐτον τού Άντιόχου Γ', 
ό όποιος τό 192/1 π.Χ. είχεν όνομασθή «αύτοκρά- 
τωρ στρατηγός» τής Αίτωλικής Συμπολιτείας. 
Τούτο άποκλείει είς πρόσφατον μελέτην του ό 
F. Scheu (Coinage Systems of Aetolia NC 1960, 
σ. 46), θεωρών ώς πιθανόν δτι παριστάνεται κε
φαλή ’Απόλλωνος μέ χαρακτηριστικά ένός ή 
περισσοτέρων ζώντων προσώπων καί πιθανώτε- 
ρον ένός έξ αύτών, τού ’Αλεξάνδρου Β' τής ’Η
πείρου.

Παρομοίαν άκριβώς άβεβαιότητα παρουσιά
ζουν άκόμη, δσον γνωρίζω, αί κεφαλαί τών δι
δράχμων τής Καρύστου μέ παρόμοιον στέφανον, 
άποδοθεΐσαι καί είς τόν Άντίοχον Γ' τής Συρίας 
(Head, ΗΝ 357 ύπ.).

11. Τά άναφερόμενα νομίσματα έγιναν γνωστά μόνον άπό
περιγραφάς.

Είς ταύτα όμως, σφζόμενα μέ άρκετάς ποικι
λίας καί δυνάμενα νά θεωρηθούν πορτραΐτα, ύ- 
πάρχουν έμφανέστεραι διαφοραί μεταξύ των, 
ώστε νά δικαιολογήται δτι πρόκειται περί περισ
σοτέρων προσώπων μία ενδειξις είναι ή διάφο
ρος διατήρησις τήν όποιαν είχον δίδραχμα τού 
τύπου τούτου περιεχόμενα είς σύγχρονον διασκορ- 
πισθέν εύρημα άπό τήν ’Ερέτριαν (Πρβλ. Έπι- 
τύμβιον Τσούντα, σ. 674 καί Κ. Κωσταντοπούλου, 
ΑΔ 1930, Παράρτημα, είκ. 5). Περαιτέρω σχετική 
έρευνα μέ άσφαλή δεδομένα άπό νέα ίσως άκέραια 
εύρήματα θά άποδείξη τήν όρθότητα τών διαφό
ρων ύποθέσεων.

VII. ’Από Χανδρινού έπαρχίας Π υ- 
λ ί α ς :

Παρά καθηγητοϋ κ. Σ. Μαρινάτου :
5 χάλκινα:
Τρία Κορίνθου: α) BMC 54, 434, β) Edwards, 

Corinth VI, σ. 15 τό τελευταίον τού τύπου μέ άμ- 
φορέα, γ) BMC άρ. 458-460. Δύο Άργους: BMC, 
σ. 144, άρ. 101.

Τό εύρημα χρονολογείται είς τό πρώτον τέ
ταρτον τού Γ' π.Χ. αί.

VIII. Άπό Κακόβατον Πελοποννήσου:

1. χάλκινον Πτολεμαίου Γ' (Σβορώνου, Τά νο
μίσματα τού κράτους τών Πτολεμαίων άρ. 1005 γ).

Κατά τόν δωρητήν προήρχετο άπό μεγάλον 
εύρημα μή έξακριβωθέντος περιεχομένου.

IX. Εύρημα άπό Φιλότι τής νήσου 
Νάξου:

Πέντε νομίσματα άποτελοΰντα τμήμα μεγαλυ- 
τέρου εύρήματος.

2 άργυρά ήμίδραχμα Αθηνών: α) τύπου Svoro- 
nos, Tresor des Monnaies d’Ath0nes πίν. 16, 35.

2. γρ. <- Δμ. (Π ί ν. 2 33 ).
β) 'Ομοίως 2,08 γρ. Svoronos έ.ά. πίν. 2112 

ΔΚ (Π ί ν. 2 34 )·
3 χάλκινα Νάξου, α) Έμπ. πωγωνοφόρος κε

φαλή Διονύσου, δπ. Κάνθαρος άπό τάς λαβάς 
τού όποιου κρέμανται φύλλα κισσού· έκατέρω- 
θεν ΝΑ ■+- Άνω σταφυλή Δ μ. ( Π ί ν· 2 35 ).

β) "Ομοιον. δπ. ΝΑ Ξ/Ι ΔΚ (Πίν. 2 3„).
γ) "Ομοιον. δπ. δμοιον μέ 8ν φύλλον κισσού 

άπό τήν μίαν λαβήν, άνω σταφυλή καί Ν/Α κάτω 
Ξ/Ι καί δεξ· θύρσος μέ ταινίας, σύμβολον (;) 
άκαθόριστον. ·+- Δ. άρίστη (Πίν. 2 37 )·

12. Ή άπεικόνισίς των δέν έθεωρήθη άσκοπος καί περιττή, 
&ν καί πρόκειται περί γνωστών τύπων, διότι προέρχονται 
άπό εύρημα.
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Τό εύρημα πιθανώς χρονολογείται είς τό τέλος 
τοΰ Δ' ή τάς άρχάς τοΰ Τ π.Χ. αί.

Σύγχρονον εύρημα άπό τήν Σίφνον (Ε. Newell, 
ΝΝΜ άρ. 64), χρονολογούμενον περί τό 300 π.Χ. 
περιέχει δραχμήν ’Αθηνών τοΰ ίδιου τύπου καί 
τής ίδιας διατηρήσεως όπως ή ΰπ’ άριθ. 1.

Άλλο δέ εύρημα σύγχρονον, μέ αθηναϊκά μό
νον νομίσματα, περιέχει καί ήμίδραχμα τοΰ ίδιου 
τύπου, Μ. Thompson ANS Museum Notes VII 
πίν. II 22-3, 40-44. Καί τό εύρημα τούτο χρονο
λογείται μεταξύ 315-295 π.Χ.

X. Δύο εύρήματα άπό Καστέλλι 
Κρήτης:

Εύρημα Α.
Γόρτυς. 8 όμοια χάλκινα, όμοια μέ τό ΰπ’ άριθ. 

1 τοΰ ευρήματος Β 1-8.6,40γρ.,5,8, f 4,75,-«-4,80,-*- 
4,75,\4,60, f 4,50, | 5,80 f . "Ολα τά νομίσματα εί
ναι πολύ καλής διατηρήσεως καί έχουν τό αύτό 
χρώμα κατιώσεως (Πίν. 3 38 - 42 )·

Δύο όμοια 4,35 γρ. καί 3,40 γρ., πολύ έφθαρμέ- 
να, δέν άνήκουν προφανώς είς τό εύρημα, όπως 
έπίσης καί τό κατωτέρω νόμισμα Γόρτυνος.

Κεφαλή Έρμοΰ δεξ. δπ. βοϋς έφορμών Γ ]0[ Ρ 
(Πρβλ. Svoronos, πίν. XII. 28) έφθαρμένον. 
Δέν προέρχεται άπό τά δύο εύρήματα.

Τό εύρημα δύναται νά χρονολογηθή είς τόν 
Γ' π.Χ. αί.

Εύρημα Β.
41 χάλκινα:
1) Ή Εύρώπη έπί πλατάνου άρ. άετός. δπ. Ή 

Εύρώπη έπί ταύρου ΓΟΡΤΥ. Τό δλον έντός στε
φάνου 5,40 γρ. f Svoronos, πίν. XV. 20 ΔΜ 
(Πίν. 3 43).

2-3) Κεφαλή ’Απόλλωνος μέ στέφανον δάφνης, 
όπ. Βοΰς έφορμών ΓΟΡ κάτω ΤΥΝΙ. Καί αί δύο 
όψεις άπό τάς αύτάς σφραγίδας. Svoronos, άρ. 
140. ΔΜ.

4-9) "Ομοια, δπ. ΓΟΡ Κάτω ΤΥΝΙ 2,80-3 γρ. 
πεδίον έλαφρώς έγκοιλον f |( Π ί ν. 3 44).

10-11) "Ομοιον. ΝΙΩΝ δπ. ΓΟΡ /ΤΥ\.
12) Όμοιον. δπ. ΓΟΡΤΥ /ΝΙΩΝ 3 γρ. ΔΜ
(Πίν. 3 46).
13-15) Όμοια. ΓΟΡ/ΤΥΝΙ 2,65 γρ. ( Π ίν. 3 47 ).
16-18) Όμοια. ΝΙΩΝ δπ. ΓΟΡΤΥ/ΝΙ. ΔΜ.
(Πίν. 3 46 )·
19) Όμοιον. δπ. ΓΟΡ/ΤΥ (Πίν. 3 48 )·
20-23) "Ομοια, δπ. ΓΟΡ/ΤΥΝ 2,85 γρ. ΔΚ.
24-27) Όμοια, δπ. ΓΟΡ/ΤΥΝ ΔΚ.
28-30) Όμοια, δπ. ΓΟΡ/ΤΥΝΙ 2,30-2,80 γρ.
ΔΚ (Π ί ν . 3 49 ).
31) "Ομοιον.
32) Όμοιον (Πίν. 3 50 ).

33) Όμοιον 3,15 γρ. Δ άρίστη.
34-35) Όμοιον Δ άρίστη (Πίν. 3 51).
36) Κεφαλή ’Απόλλωνος δεξ. δπισθεν αύτής 

γράμματα άσαφή δπ. ΙΝ άνω Ν έφθαρμένον 
2,40 γρ.

37) Όμοιον, δπ. ΑΙΝ άνω ΑΩΝ, κάτω πεδίον 
έλαφρώς έγκοιλον 3,90 γρ. ΔΜ.

38) Όμοίως δπ. δμοιον 2,70 γρ. ΔΜ.
39) Κεφαλή όμοια δπ. ΑΙΝΑ κάτω ΩΝ 2,80 

γρ. Δμ.
40) Όμοίως, ΟΝ (;) δπ. δμοιον (;) [...] κάτω ΩΝ 

πεδίον έλαφρώς έγκοιλον 3,40 γρ. ΔΜ (Πίν. 352).
41) Όμοια κεφαλή δαφνοστεφής, γράμματα 

άσαφή- πεδίον έλαφρώς έγκοιλον 2,30 γρ. ΔΚ.
Ό στέφανος δάφνης τής κεφαλής φαίνεται σα

φώς. Προφανώς δέ καί είς τά άλλα δέν διακρίνε- 
ται ένεκα τής κακής διατηρήσεως.

Τά άνωτέρω έξ τελευταία νομίσματα τοΰ ευρή
ματος13 δέν διαφέρουν παρά μόνον κατά τήν έπι- 
γραφήν τοΰ όπισθίου τύπου καί μερικά μέ τά γράμ
ματα δπισθεν τής κεφαλής, άπό τά ΰπ’ άρ. 2-35 
τής Γόρτυνος. Έπίσης καί τό χρώμα τής κατιώ
σεως δέν άφήνει καμμίαν άμφιβολίαν δτι άνήκουν 
πράγματι είς τό ίδιον εύρημα καί δτι προέρχονται 
άπό τήν περιοχήν τής Γόρτυνος τής Κρήτης.

XI. Άπό Περσίαν:

22 χάλκινα νομίσματα, δωρεά "Ελληνος έκ 
Περσίας. Τμήμα (;) ευρήματος.
Βασιλείς Συρίας:
1) Άντιόχου Α' Σωτήρος (;), 280-261 π.Χ.

Προτομή Διονύσου ή Απόλλωνος κατά τά 
τρία τέταρτα δ. Όπ. Κεφαλή ίππου μέ κέρατα δ. 
έπιγρ. έξίτηλος δεξ. Τελείως άποτετριμμένον άπό 
μακράν κυκλοφορίαν.

2) Σελεύκου Γ' (;), 226-222 π.Χ.
Κεφαλή Άρτέμιδος δ. δπ. τύπος άσαφής. έφθ. 

Syll. DNM 135 (;)
3) Αλεξάνδρου Α', 150-145 π.Χ. Syll. έ.ά. 265, 

έφθ. άπό μακράν κυκλοφορίαν.

Έ λ υ μ α ΐ ς.
’Ορώδης Α', 50-100 μ.Χ.
4-5) Προτομή μέ τιάραν άγκυρα (;) μηνίσκος· 

δπ. Ελληνική έπιγραφή. Προτομή πυργοφόρος 
Τύχης μέ άκτΐνας. BMC σ. 254 PI. XXXIX, 14, 
15, 16, Sylloge έ.ά. 304.
Ή άγκυρα (;) έρμηνεύεται μάλλον ώς σύμβο- 

λον θρησκευτικόν δηλωτικόν τής βροχής. Πρβλ. 
Ρ. Baur ZFN. XLI, σ. 65.

6) Όμοίως, β' ήμ. Α' μ.Χ. αί.

13. Ταϋτα άπεικονίζονται Ιδιαιτέρως.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:46 EEST - 3.236.241.27



12 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

Όπ. άγκυρα άρ. έπιμήκεις στιγμαί BMC σ. 
258 PI. XL 3, 45.

7) "Ομοιον.
’Ορώδης Β', τέλη Α' μ.Χ. αΐ.
8) Κεφαλή όμοία κατ’ ενώπιον.
Όπ. έπιγραφή άραμαϊκή. Προτομή θεότητος 

μέ άκτϊνας BMC PI. XL 10-12.
9) Όμοιον.

10) Όμοίως.
11) 'Ομοίως δπ. Προτομή θεότητος (Τύχης) 

κατ’ ένώπιον (Π ί ν. 3 δ3 )·
12-15) Όμοίως δπ. έπιμήκεις στιγμαϊ BMC 

PI. XL. 14-17.
16) Όμοίως δπ. Προτομή θεότητος κατ’ένώπιον. 

Επιγραφή άραμαϊκή, Syll. DNM 305 (Π ί ν. 3 64 ).

Φραάτης, άρχαΐ 2ου π.Χ. αΐ.

17) Όμοίως προτομή άρ. δπ.
Άρτεμις δ. έπιγρ. έλλ. BMC PI. XLI 10-15 

Rev. Num. 1919, PI. II, 14 ( Π ί ν. 3 65 ).
18) Όμοίως. Παράλληλοι έπιμήκεις στιγμαί. 

BMC PI. XLI 20.
19) Όμοίως. Προτομή κατ’ ένώπιον δπ. Αε

τός. Syll. έ.ά. 308 Δμ. (Π ί ν. 3 5β).
20) Όμοίως δπ. Έπιμήκεις μηνοειδείς γραμμαϊ 

ένούμεναι κατά τό έν άκρον. Πρβλ. παρόμοιον 
εις Rev. Num. 1919 PI. II, 20 (Π ί ν. 3 57 ).

’Ορώδης Δ', Β αί. μ.Χ.
21) Κεφαλή μέ διάδημα άρ. δπ. Γυναικεία προ

τομή άρ. BMC PI. XLII 8 σ. 2 82 κ.έ. Syll. έ.ά. 309 
(Πίν. 3 58).

22) Όμοιον. ’Ορώδης Β (;). ’Οπίσθιος τύπος 
δυσδιάγνωστος.

Τό εύρημα (ή τό τμήμα εύρήματος) είναι δμοιον 
καί σύγχρονον πρός άλλα μεγάλα διασωθέντα 
άκέραια (Noe, ΝΝΜ 78, άρ. 329, 964, 1017, 1020). 
Πιθανώτατα άπό τό ίδιον εύρημα, διασκορπι- 
σθέν, προέρχονται καί τά έσχάτως άποκτηθέντα 
είς τό Μουσεΐον τής Κοπεγχάγης (Syll. έ.ά. άρ. 
305-309).

Τά νομίσματα έχουν δλα προσηρμοσμένας 
σφραγίδας ή δέ φθορά των είναι συνεπής πρός 
τήν καθιερωθείσαν χρονολογικήν σειράν τών βα
σιλέων πρβλ. BMC σ. XL, XXXV κ.έ. Έξαίρεσιν 
άποτελεΐ τό όπ’ άρ. 19 νόμισμα τού Φραάτη, έάν 
προέρχεται άπό τό ίδιον εύρημα, τό όποιον είναι 
άναλόγως πολύ έφθαρμένον, έχει μάλιστα καί 
τεχνοτροπίαν δχι τόσον βαρβαρότεχνον δπως 
τά άλλα.

Χρονολογικώς τό εύρημα πρέπει νά τοποθετη- 
θή τό ένωρίτερον είς τούς χρόνους τού Όρώδου 
Δ', συμφώνως τούλάχιστον πρός τό άνωτέρω περι- 
γραφόμενον τμήμα.

Β'. Βυζαντινά ευρήματα:

I. ’Από Θεσσαλονίκην (;):

16 χάλκινα βυζαντινά σκυφωτά, άποτελοΰντα 
τμήμα μεγάλου διασκορπισθέντος εύρήματος, 
προερχομένου άπό τήν Θεσσαλονίκην (;) ή τήν 
Θράκην (;). Είναι δλα μικράς διαμέτρου (18-15) 
καί Καλής ή Μέτριας διατηρήσεως' τά πλεϊστα 
έπικεκομμένα.

8 Μανουήλ Α' Κομνηνού (BMC τύπος 13).
2 Μανουήλ Α' Κομνηνού (21 x 14 καί 18 χ 12) 

τύπου Sabatier LVI. I
1 ’Αλεξίου Γ' (BMC Τύπος 4).
3 ’Αλεξίου Γ' (15-18). Ή παρθένος έπί θρό

νου — ό αύτοκράτωρ καθήμενος κρατών λάβαρον 
καί είλητάριον. Πρβλ. περιγραφήν είς Edwards, 
Corinth VI σ. 147 άρ. 158 (Πί ν. 3ra).

2 Θεοδώρου Λάσκαρι.
Φθορά άπό κυκλοφορίαν.

II. 375 χάλκινα βυζαντινά άπό εύρημα έποχής 
Κομνηνών παρόμοιας συστάσεως δπως καί τό 
προηγούμενον. Ίσως δέ άμφότερα άπό τό ίδιον 
μέγα εύρημα, πού έκυκλοφόρησε πρό όλίγων έ- 
τών είς τήν άγοράν τής Θεσσαλονίκης καί τών 
’Αθηνών. Καί ίσως τμήματα συγχρόνων παρο
μοίων ευρημάτων (πρβλ. BCH (;) 1960 σ. 498 καί 
1962 σ. 425 καί ΑΔ/18 (1963) σ. 6), δέν είναι άσχε
τα μεταξύ των14.

’Ενδεχομένως είναι προϊόντα τού νομισματοκο
πείου τής Θεσσαλονίκης (;). Πρβλ. σχετικά: D.M. 
Metcalf, The Coinage of Thessaloniki 829-1204 and 
its place in Balkan. Balkan Studies. Monetary 
History 1963.

Γ'. Άπό Άνασκαφάς:

I. Άπό Βεργίναν Μακεδονίας:

Άπό τό νεκροταφεϊον, παρά έφορου Φ. Πέτσα. 
3 χάλκινα: Μ. Αλεξάνδρου, Gaebler, πίν. XXXI, 
25.

2 χάλκινα Κασσάνδρου, Gaebler, πίν. XXXI, 25.

Π. Άπό ’Ερέτριαν16:
Παρά Έπιμελητού Δαβάρα :
28 χάλκινα: Φιλίππου Β' Μακεδονίας, Κασσάν

δρου, Λαμίας, Λοκρών, Εύβοιας, Καρύστου, 
Χαλκίδος, Αθηνών, Έλευσΐνος, Άνδρου, Μυ- 
ρίνης Λέσβου, Κυρήνης.

14. Πρβλ. Γ. Μπακαλάκη. ΟΙ τελευταίοι Κομνηνοί, ΑΕ 
1937 σ. 468 κ.έ.

15. Λεπτομερής καταγραφή τούτων ύπό τοϋ ίδιου είς τήν 
σχετικήν δημοσίευσιν.
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III. ’Από Μυκήνας:

Παρά καθηγητοϋ Γ. Μυλωνά :
3 χάλκινα, α) Κορίνθου Γ' αΐ. π.Χ. ’Αριστερά 

Α δεξ. δστρακον θαλάσσιον (;), β) Σικυώνος BMC 
πίν. VIII, 13. γ) Άργους BMC πίν. XXVIII, 8.

IV. ’Από Άκαδήμειαν Πλάτωνος:

12 Χάλκινα παρά έφορου Φ. Σταυροπούλλου : 
Άπό διαφόρους τομείς.
A. 1) Ελληνιστικής (;) έποχής έφθαρμένον.

2) ‘Ομοίως.
3) Κοινόν Θεσσαλών 196 — Α' π.Χ αίών. 

Sylloge DNM άρ. 324. Όνομα έξίτηλον.
4) Έλευσϊς Δ' καί Γ' π.Χ. αΐ. Ό Τριπτόλεμος 

έπί άρματος· όπ. χοίρος έντός στεφάνου 
ΕΛΕΥ(ΣΙ).

Β. 5) ’Αθηναϊκόν Γ' π.Χ. αί.
6) α) Κόρινθος (;) Γ' π.Χ. αί. 

β) ’Εποχής Βανδάλων (;).
7) ’Εποχής Βανδάλων (;)

Γ. 8) ’Αθηναϊκόν (;) Γ' π.Χ. αί.
9) Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Τέλος Δ' π.Χ. at. 

πρβλ. Sylloge DNM 1026-1028.
Δ. 10-12) Χωματερή Μαυρίκη. 3 ’Αθηναϊκά (;) 
έποχής άρχόντων (;) 1ος-3ος μ.Χ. αί.

Δ'. Διαφόρων προελεύσεων.

I. Άπό Μακεδονίαν:
1 σηστέρτιος Τραϊανού, τύπος R.I.C. 220, 291.

II. Άπό Άμμοχώριον Φλωρίνης: 
Παρά έφορου Φ. Πέτσα :
1 άργυροΰν Απολλωνίας ’Ιλλυρίας. 3,30 γρ. 

(Victoriatus). ΑΡΧΙΒΙΟΥ - ΕΥΩΡΙΔΑΣ.
3 χάλκινα: Φιλίππου Β'. Gaebler, πίν. XXXI,

12).Άμφιπόλεως (;), Πέλλης. Gaebler, πίν. XIX, 5.

III. Άπό Βέροιαν καί Λευκάδια:
Παρά έφορου Πέτσα:
3 χάλκινα: 1 Κασσάνδρου Gaebler, πίν. 

XXXII, 7).
1 Άδριανοΰ, έλληνικής πόλεως' έφθαρμένον.
1 Θεσσαλονίκης, όπίσθιος τύπος. Gaebler, πίν. 

XXIV, 24. ’Ιουλία Δόμνα (;).

IV. Άπό Παλαιοχώριον Γραβιάς. 
Νομός Φθιώτιδος:

1 χάλκινον Δομιτιανοϋ Έλληνικής πόλεως. δπ. 
Άρτεμις κατ’ ένώπιον, έφθαρμένον.

V. Άπό Άγ. Νικόλαον Γλυφάδας:

2 Αθηναϊκά, Svoronos Ρ1. 22, 35 κ.έ.
1 Μανουήλ Α' Κομνηνοϋ. BMC πίν. LXX, 17.

VI. Άπό Άμφιθέαν Αττικής:

20 χάλκινα νομίσματα άνευρεθέντα είς τά 
ρέματα Ντέγλερη, παρά τόν ναόν τής Αγίας 
Παρασκευής, τής Νέας Σμύρνης.

Αντίγονος Γονατάς (τύπος Gaebler, πίν.
XXXIV, 10).

Θεσπιαί (BMC πίν. XVI, 12).
Άθήναι:16 Svoronos Ρ1. 22, 35, 48. (3 όμοια). 

Sv. Ρ1. 23, 50. Sv. Ρ1. 24, 10, Ρ1. 24, 61 κέ. Sv. Ρ1. 
25, 29-32. Sv. Ρ1. 81, 45-48. Sv. Ρ1. 89, 22-24. He
speria 1936 Fig. 26 άρ. 16 καί δύο σύγχρονα έφθαρ- 
μένα.

Έλευσίς: Sv. Ρ1. 10, 3, 17, 21, 33-39.
Βυζαντινά :
’Ιουστίνος καί Σοφία, BMC σ. 83 άρ. 94, BMC 

σ. 85 άρ. 110.
Ηράκλειος ή Κώνστανς, τεμάχιον.
Αλέξιος A'. BMC πίν. LXV, 22.
’Επειδή, ώς βεβαιούται, είς τήν περιοχήν 

ταύτην συχνότατα άνευρίσκονται νομίσματα καί 
τά άνωτέρω είναι μία ένδειξις, ότι πιθανώτατα 
έκεϊ πλησίον θά υπήρχε άρχαϊος δήμος μή έντο- 
πισθείς άκόμη, των Έχελιδών ή τού Φαλήρου. 
Ώς γνωστόν, αν καί είς άρκετήν άπόστασιν, 
άνευρέθησαν έκεϊ τά άνάγλυφα τού Έχέλου καί 
τής Βασίλης (Σβορωνος, Τό έν Άθήναις ’Εθνι
κόν Μουσεϊον σ. 121, Ο. Walter, Α.Ε. 1937 μέ
ρος Α’ σ. 13) καί πλησιέστερον τάφοι. (Σ. Πελε- 
κίδης ΑΔ 1916, σ 13). Επομένως, ίσως άποδει- 
χθή κάποτε, ότι έκεϊ πρέπει νά άναζητηθή ό δή
μος τοϋ Φαλήρου17 ή των Έχελιδών.

VII. Άπό Πελοπόννησον:

Χάλκινον νόμισμα Λακεδαίμονος Πλαυτίλλης.
...AYrOYCTA (;). Προτομή αυτής δεξ. δπ. 

ΛΑΚΕ/ΔΑΙΜΟ/ΝΙΩΝ. Κάτω Α (;) Δ έντός στε
φάνου (Πίν. 3 59).

Άπό τό χωρίον Ά ν δ ρ ό ν ι έπαρχίας ’Ηλείας:
1 άργυροΟν καί 6 χάλκινα νομίσματα:
1) Σικυών Γ' π.Χ. αί. Άργυροΰν τριώβολον.
2-3) Ήλιδος BMC πίν. XV, 15.
4) Κορίνθου ΔομιτιανοΟ. Numism. Commen

tary of Pausanias άρ. IV.
5) Ρωμαϊκά: Νέρβα δηνάριον R.I.C. PI. VII άρ. 

114.
6) Αύρηλιανοϋ.
7) Μ. Κωνσταντίνου.
Τών νομισμάτων τούτων ύπάρχουν μόνον τά

16. Αί παραπομπαί, δπου είναι δυνατόν, γίνονται μόνον 
είς τούς πίνακας τοΰ Σβορώνου. Svoronos. Les monnaies 
cTAthknes.

17. Πρβλ. Α. Κεραμοπούλλου, Ό άποτυμπανισμός σ. 1 κέ.
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14 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

έκμαγεϊα. Έκρίθη όμως σκόπιμον νά γίνουν 
γνωστά διά τήν χρονολόγησιν τής άρχαίας πό- 
λεως πού θά ύπήρχεν είς τήν άρχαιότητα όχι μα
κράν τού χωρίου καί παρά τήν δημοσίαν όδόν. 
Τούτο βεβαιοΰται όχι μόνον άπό τά άφθονα λεί
ψανα άρχαίων κτισμάτων, άλλά, ώς λέγεται, καί 
άπό τήν άνεύρεσιν άρχαίων έργων τέχνης καί 
νομισμάτων.

VIII. Άπό Άγιον Νικόλαον Βοιών- 
Λακωνίας:

Παρά Μηνά Άναστασάκη :

1 ρωμαϊκόν δηνάριον Σεπτιμίου Σευήρου (Co
hen άρ. 370).

1 ρωμαϊκός σηστέρτιος Μαξιμίνου A' (Cohen 
115).

Επίσης πολλά νομίσματα άνευρίσκονται είς 
τήν τοποθεσίαν «Βρομώντας», 8 περίπου χιλιό
μετρα πρός Ν. τού Άγ. Νικολάου καί 5 περίπου 
Δ. τού άκρωτηρίου Μαλέα. Έκ τού πλήθους των 
έκεΐ άνευρισκομένων καί διεσκορπισμένων νο
μισμάτων διεσώθησαν ύπό τού κ. Άναστασάκη, 
ό όποιος έδωσε καί τάς κατωτέρω πληροφορίας, 
τά έξης χάλκινα, όλα μετριωτάτης διατη ρήσεως.

Ρωμαϊκά: Άδριανού, σηστέρτιος Κομμόδου, 
ύστερορρωμαϊκόν τού Δ' μ.Χ. αί.

Βυζαντινά: Ηρακλείου (;), Λέοντος ΣΤ' καί 
φραγκικόν Πριγκίπων Άχαΐας.

Ό Βρομώντας, κατά τήν σφζομένην παράδοσιν 
«Βρώμη πολιτεία, πού έβούλιαξε», είναι πλήρης 
άρχαίων κτισμάτων, όρατών καί εις τήν ξηράν 
καί περισσότερον έντός τής θαλάσσης είς μέγα 
βάθος καί είς άρκετήν εκτασιν. Διασφζεται δέ 
καί τμήμα βασιλικής τό πλεΐστον έντός τής θα
λάσσης. Κατ’ άνακοίνωσιν τού έφορου κ. Δραν- 
δάκη τούτο ήτο γνωστόν καί είς τόν Κ. Ζησίου 
(Βυζαντϊς I 1909 σ. 123) καί είς τόν μελετητήν 
τής περιοχής καθηγητήν κ. Γ. Άργυράκην. Πρβλ. 
καί Α. Δ. Κατσώρη, 'Ιστορία τής ’Επίδαυρου Λι- 
μηράς, 1938 σ. 109.

Ή περί τόν Βρομώντα περιοχή δέν έχει — όσον 
τούλ. μού είναι γνωστόν — έξερευνηθή. Δέν άπο- 
κλείεται νά πρόκειται περί τού ύπό τού Παυσανίου 
(III, 22, 2) άναφερομένου Νυμφαίου «πλέοντι δ’ έκ 
Βοιών τήν έπί τήν άκραν τής Μαλέα λιμήν έστίν 
όνομαζόμενος Νύμφαιον καί Ποσειδώνος άγαλμα 
όρθόν...».

ΒΔ. καί όχι μακράν τού χωρίου, άνευρέθησαν 
συγκεντρωμένα έντός χαράδρας άρκετά ρωμαϊ
κά (;) ή παλαιοχριστανικά (;) άγγεΐα μικρά αδια
κόσμητα τού αύτοϋ σχήματος, τά πλεΐστα είς 
τεμάχια, όχι δέ μακράν εύρίσκεται ό μικρός ναός

τού Άγ. Ίωάννου καί ίχνη νεκροταφείου άνεξα- 
κριβώτου έποχής.

’Επίσης, ή παράλιος τοποθεσία ύπό τό όνομα 
σήμερον Λάς, 4 χλμ. περίπου ΝΑ. τών άρχαίων 
Βοιών πλήρης προϊστορικών όστράκων, δέν άνα- 
φέρεται μέ τό σημερινόν τούλάχιστον όνομα είς 
τήν σχετικήν μελέτην τών Η. Waterhouse and 
R. Η. Simpson, Prehistoric Laconia, Part I, An
nual BSA 1960 σ. 67 κέ.

Τά έκ τής τοποθεσίας ταύτης όστρακα είναι 
παρόμοια πρός τά είς τούς πίνακας 18 άρ. 3 καί 
21 άρ. 1 άπεικονιζόμενα.

IX. Άπό Κλειτορίαν Αρκαδίας:

Παρά έφορου Μαστροκώστα :
4 χάλκινα: Ήλιδος. α) Sylloge DNM 428-430, 

β) Syll. έ. ά. 440, γ-δ) έφθαρμένα.
Φλιοϋντος (Syll. έ. ά. 10), Σικυώνος (Syll. έ. 

ά. 115, 116).
Κορίνθου έφθαρμένον. Αθηνών.
Sylloge έ. ά. άρ. 81. Έποχής Βανδάλων. 

Ένετικά:
1. Τορνησέλιον (Papadopoli, πίν. XI. 12).
1 σολδίνιον.

X. Άπό τήν νήσον Πάρον:

2 Ρωμαϊκοί σηστέρτιοι: α) Μ. Αύρηλίου καί 
β) Σευήρου Αλεξάνδρου, άνευρεθέντες πλησίον 
τής θέσεως Άγγεριά.

Υπάρχουν ένδείξεις, ότι πιθανόν προέρχονται 
άπό εύρημα διασκορπισθέν ή μή άνευρεθέν 
όλόκληρον.

XI. Άπό τήν νήσον Νάξον:

4 χάλκινα: α) ρωμαϊκός σηστέρτιος Κομμόδου 
R.I.C. 556 (;).

Βυζαντινά: β) ’Ιουστίνος Β’ Ratto άρ. 430, 
γ) ’Ιουστίνος Β’ καί Σοφία BMC άρ. 36, δ) Ηρά
κλειος BMC άρ. 370 (Σικελίας).

XII. Άπό τό χωρίον Πλουτή παρά 
τήν Γόρτυνα Κρήτης:

9 χαλκά: Γόρτυνος 5 (Svoronos PI. XV 2 
καί PI. XVI 6),

Ελληνικόν πόλεως τής Κρήτης, μή καθορι- 
σθείσης. Ρωμαϊκής έποχής (Δομιτιανός).

1 Ρωμαϊκόν Διοκλητιανοϋ.
Βυζαντινά: α) Ηράκλειος καί Ηράκλειος Κων

σταντίνος (BMC πίν. XXVI, 2), β) Νικηφόρος 
Α' (;) ή Κώνστας Β' (;).

Ε'. Διάφορα.

Σταθμία μολύβδινα.
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I. Ά π ό ’Αττικήν:
Παρά τοΟ τότε Διευθυντού ’Αρχαιοτήτων Ί. 

Παπαδημητρίου.
Τετράγωνον ( 0,09 x 0,09 χ 0,028) Τετράμνοον.

I. 800 γρ.
Δ Ε Είς τάς τέσσαρας κοιλότητας, πού σχη- 
ΜΟ ματίζουν άνάγλυφοι άκτϊνες τροχού.

Πρβλ. Μ. Lang καί Μ. Crosby, The Athe
nian Agora. Vol. X, LW1, PI. 2, όπου καί όλη ή 
σχετική βιβλιογραφία.

2. ’Αγνώστου προελεύσεως: 
Στρογγυλόν. 600 γρ. (0,063 x 0,023).
Προτομή ζώου άρ.

3. ’Από Μακεδονίαν:
’Από «ρέμα» Ν. τού χωρίου Σίψεμα (;). 
Τετράγωνον 322 γρ. (0,048 x 0,049 χ 0,015). Έ- 

φθαρμένον.
’Επί τής μιας δψεως έγχάρακτος κύκλος έντός 

έγχαράκτου τετραγώνου, ό όποιος χαρακτηρίζε
ται ώς γράμμα 0 είς παρόμοια μικρά σταθμία 
άπό τήν Όλυνθον (Πρβλ. D. Μ. Robinson, Ex
cavations at Olynthus X σ. 459).

II. Σφενδόναι (μολυβδίδες).

2 σφενδόναι μολύβδιναι. ’Αγνώστου προελεύ
σεως.

1) ’Επιγραφή Μ Ε Ρ / Ν A (0,027 x 0,014) γρ. 
26,9.

Όμοιοι δύο άπό Όλυνθον (D.M. Robinson, 
Excavations at Olynthus άρ. 2217/8, σ. 429). Ή 
έπιγραφή έρμηνεύεται ώς συντομογραφία τής 
λέξεως Μ(ηκύβ)ερνα.

2) Γράμματα έξίτηλα ΔΡ. I (;) όπ. Ν Υ. Ν (0,03 
χ 0,016) γρ. 32,10.

ΙΠ.Περίαπτον χρυσούν18 μετά κρίκου πρός έξάρτη- 
σιν, άποτελούμενον άπό τρία τεμάχια έφαρμόζον- 
τα πλήρως. Ήτοι: νομισματόμορφον μετάλλιον, τό 
όποίον περιβάλλεται άπό κοκκωτήν στεφάνην 
καί δακτύλιον άδιακόσμητον ( Π ί ν. 4 βι_β5)· 
Τό μετάλλιον έχει βάρος 13,90 γρ. διάμ. 0,29, τό 
δέ συνολικόν βάρος είναι 21,70 γρ. καί διάμ. 0,33. 
Τό χρώμα καί ή περιεκτικότης είς χρυσόν τών 
τριών τεμαχίων είναι άκριβώς όμοια καί προ

18. Θά δημοσιεοθ® προσεχώς έκτενέστερον. Είς τόν Π i ν.
4 03 άποδίδεται είς τό φυσικόν μέγεθος.

φανώς είναι σύγχρονα. Ή άρχική προέλευσίς 
του είναι καί θά παραμείνη άγνωστος.

Πάντως, ό τελευταίος κάτοχος είναι κάτοικος 
τού χωρίου Σέττα τής νήσου Εύβοιας καί τό κό
σμημα ήτο ιδιοκτησία τής οίκογενείας Πρόκου 
περιελθόν είς αύτήν άπό κληρονομιάν.

Είς τήν μίαν όψιν τού μεταλλίου άπεικονίζεται 
προτομή τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου μέ άττικόν 
κράνος, θώρακα καί χλαμύδα. Τό κράνος είναι 
διακοσμημένον μέ γρΰπα, είς τό έμπρόσθιον δέ 
μέρος μέ δφιν καί κάτω μέ άστέρα. Είς τό μέτωπον, 
τούς κροτάφους καί τόν αύχένα διακρίνονται οΐ 
βόστρυχοι. Ή χλαμύς πορπούται είς τόν άρι- 
στερόν ώμον, οί δέ θύσανοι τού θώρακος φαίνον
ται καί είς τόν δεξιόν ώμον.

Είς δέ τήν άλλην δψιν Νίκη ίσταμένη, ή όποια 
γράφει έπί άσπίδος στηριζομένης είς τετράγωνον 
κιονίσκον. Έπ’ αυτής ύπάρχει ή έπιγραφή 

Β ACI 
ΛΕΩΣ

καί έκατέρωθεν καθέτως ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΥ
Αί παραστάσεις καί ή τεχνοτροπία όμοιάζουν 

μέ τά γνωστά νομισματόσημα τού Άμπουκίρ.

IV. Χρυσούν λεπτόν έλασμα βάρους 1.62 γρ. μέ 
τέσσαρας όπάς καί παράστασιν πεπλοφόρου γυ- 
ναικός κρατούσης σκήπτρον.

Τούτο άνευρέθη είς ’Αθήνας κατά τάς άνασκα- 
φάς είς τήν περιοχήν τής ’Ακαδημίας Πλάτωνος, 
έντός τάφου γυναικός καί περίπου έπί τής σια- 
γόνος της. 'Ως όρθώς τό έχαρακτήρισεν ό άν
ευρων τούτο έφορος άρχαιοτήτων Φοίβος Σταυ- 
ρόπουλλος19 είς τήν δημοσίευσίν του είς τό 
έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1963 σ. 13, 
είναι «έκτΰπωμα ύπάρχοντος νομισματοσήμου 
τής τεχνοτροπίας τών γνωστών νομισματοσή- 
μων τού Άμπουκίρ (Σβορώνος ΔΕΝΑ Τομ. 10 
Π ί ν. XII άρ. 1 ), παριστάνοντος Δήμητρα ή 
«’Ολυμπιάδα» ( Π ί ν. 4 6β ).

Τά άκρα τού έλάσματος είς τό άνω μέρος τής 
κεφαλής άναδιπλούνται πρός τά όπίσω καί τά πε
ριγράμματα τής μορφής άλλου μέν είναι καθαρά, 
όπως είς τήν σιαγόνα, άλλού δέ δχι, όπως είς τό 
περίγραμμα τού πέπλου. Επομένως ή άποτΰπω- 
σις έγινε διά κρούσεως είς μεταλλίνην σφραγίδα.

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΟΥΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΑΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

19. Ό κ. Σταυρόπουλλος έπέτρεψε τήν άναδημοσίευσίν 
του καί έδώ.
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