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πλευράν τοΟ γωνιαίου πύργου ( Π ί ν. 410 α )
καί ένα άλλον μέ τήν δυτικήν ( Π ί ν. 410 β ).
Είναι φκοδομημένοι μέ λίθους καί όπτοπλίνθους.
Ό πρώτος είχε καμάραν, ή όποια κατέρρευσεν, δ
δεύτερος δέ όριζοντίαν στέγην, κατεσκευασμένην
έκ διφόρων μαρμάρων είς δευτέραν χρήσιν. Εΐχον καί οί δύο στενήν είσοδον είς μίαν των στε
νών πλευρών των. Ό πρώτος είχε καί έν είδος
ένδιαμέσου δαπέδου, έκ δύο μεγάλων πλακών
διατρήτων, όπως τά δάπεδα τών «χώρων» είς τά
«columbaria».'Ομοιους τάφους άνέσκαψεν είς πολ
λά σημεία τής νοτίου πλευράς τοϋ τείχους καί ό
Σωτηριάδης. Καί οί κτιστοί τάφοι δέν μας έδω
σαν κτερίσματα. "Αν τό ύπ’ άριθ. 7 νόμισμα τοΰ
Πρόβου άποτελή ένδειξιν στρωματογραφικήν διά
τήν χρονολόγησιν τοϋ όμαδικοΰ τάφου τής βόρειας
πλευράς τοϋ γωνιαίου πύργου, τότε καί τά άλλα
μεταγενέστερα νομίσματα τής άνασκαφής δικαιο
λογούνται άπό τούς άκόμη μεταγενεστέρους τά
φους, οί όποιοι θά πρέπη νά προηγούνται δπωσδήποτε τής έποχής τοΰ άσβεστοκτίστου περιβόλου.
"Αν καί δέν άποτελή έντατικήν προσπάθειαν
διά τήν άναζήτησιν τοΰ ίεροΰ τοϋ Διός, τό όποιον
πιστεύομεν ότι θά πρέπη νά άναζητηθή μάλλον
κάπου έξωτερικώς τοϋ νοτίου περιβόλου, δοκι
μαστική τάφρος άνατολικώς τοϋ κοίλου τοΰ
θεάτρου καί είς άρκετήν άπόστασιν άπ’ αΰτοΰ
ούδέν δυστυχώς άπέδωσεν, εί μή μόνον μεταγε
νέστερον άρχιτεκτονικόν μέλος καί πολλά αλλε
πάλληλα στρώματα άμμοχαλίκων καί κροκαλών.
Μία άλλη τάφρος, είς τήν αυτήν κατεύθυνσιν,
άλλά πολύ νοτιοανατολικώτερον, είς τά χωράφια
τών Ν. Ζαβαντία καί Κ. Τσιούτρα, όπου ή βλάστησις άπετέλεσεν ενδειξιν, ότι ήτο δυνατόν είς
βάθος νά είχομεν έρείπια, άπεκάλυψε μέ τήν πρό
οδον τών έργασιών «πόδιόν» τι, τό όποιον δέν
άνεσκάφη είσέτι όλοτελώς. Είς τό σημεΐον τής
εύθυντηρίας του άναβλύζει ύδωρ. Άπό τά άσβεστόκτιστα χαλάσματα τής έπιχώσεως, τούς χον
δρούς όπτοπλίνθους, τήν έργασίαν τών λίθων καί
τήν τομήν τής έπιστέψεώς των (Π ί ν. 410 γ - ζ' )
συμπεραίνομεν ότι πρόκειται περί κατασκευάσμα
τος τών χρόνων τής όψιμου άρχαιότητος. Πέραν
τοΰ βορειοανατολικοΰ τμήματος τοΰ «ποδίου»
εχομεν τήν άρχήν ένός άψιδωτοΰ τοίχου, ό όποιος
δέν άπεκαλύφθη είσέτι πλήρως.
Είς τήν έκθεσίν μας έπισυνάπτομεν σημείωμα
τής Έπιμ. ’Αρχαιοτήτων κ. Μ. Οίκονομίδου, ή ό
ποια είχε τήν καλωσύνην νά καθαρίση καί νά έξετάση τά νομίσματα τής έφετινής πρώτης περιόδου,
διά τοϋτο δέ τήν εΰχαριστοΰμεν θερμώς καί έδώ.
Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ

*

Νομίσματα έκ τής άνασκαφής τοϋ Δίου
Κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφικής περιό
δου είς τό Δϊον τής Μακεδονίας, τό θέρος τοΰ
1963, εύρέθησαν δέκα όκτώ χαλκά νομίσματα
σχετικώς καλής διατηρήσεως, πλήν ένός τελείως
έφθαρμένου, τών όποιων ή περιγραφή παρατίθε
ται κατωτέρω.
Μακεδονία

Περδίκκας Γ' ( 364 - 359 π.Χ. )
Έμ. Κεφαλή Ήρακλέους δεξ. Όπ. ’Επιγραφή
έφθαρμένη. Λέων πρός δεξ. θραύων δόρυ f,
πρβλ. Sylloge DNM άριθ. 519-521. Εύρέθη άνα
τολικώς τοΰ πύργου ’63 α καί είς βάθος 1 μ. Ήμερ.
άριθ. 2 (21 - 6 - 1963 ).
Φίλιππος Β' ( 359 - 336 π.Χ.)
Έμ. ’Ανδρική νεανική κεφαλή δεξ. Όπ. [ ΦΙ ]
ΛΙΠΠΟΥ Ίππεύς πρός δεξ. ·*-, πρβλ. Gaebler πίν.
XXXI, άριθ. 9 καί Sylloge έ.ά. άριθ. 581 κ.έ. Εύρέθη
είς τήν τάφρον τοϋ ΝΔ. γωνιαίου πύργου είς βά
θος 3.25 μ. Ήμερ. άριθ. 10 (29 - 6 - 1963 ).
Φίλιππος Β' ( ;)
Έμ. ’Ανδρική νεανική κεφαλή άρ. Όπ. Έπιγρ.
έφθ. Ίππεύς πρός δεξ. |, πρβλ. Weber πίν. 79, άριθ.
2068 καί Sylloge έ.ά. άριθ. 1146. Εύρέθη παρά «τήν
τομήν Σωτηριάδη», είς βάθος 2 μ. Ήμερ. άριθ.
12 (1 -7-1963 ).
Κάσσανδρος (316-297 π.Χ.)
1)
Κεφαλή Ήρακλέους δεξ. Όπ. ΒΑΣΙΛ[ΕΩΣ]
ΚΑΣΣΑΝΔ[ΡΟΥ] Ίππεύς πρός δεξ.
πρβλ. Gae
bler πίν. XXXII, άριθ. 7 καί Sylloge έ.ά. άριθ. 1146.
Εύρέθη είς άπόστασιν 5.70 μ. άνατολικώς τοϋ
πύργου ’63 α καί είς βάθος 1 μ. Ήμερ. άριθ. 3
(21 - 6 -1963 ). 2) Έτερον νόμισμα τοΰ αύτοϋ
τύπου, έχον διάφορα μονογραφήματα, i , πρβλ.
S. έ.ά. άριθ. 1148. Εύρέθη είς άπόστασιν 6.20 μ.
άνατολικώς τοΰ πύργου 63 α καί είς βάθος 1.76 μ.
Ήμερ. άριθ. 4 (22 - 6 - 1963 ).
3) Όμοιον μέ τά δύο προηγούμενα, άλλά μονογρ.
έφθ.11. Εύρέθη είς τό όρυγμα Α' τοΰ πύργου
’63 α. Ήμερ. άριθ. 15 (8 -7- 1963 ).
’Αντίγονος Γονατάς ( 277 - 239 π.Χ. )
1) Έμ. Κεφαλή Άθηνάς μετά κορινθιακού
κράνους δεξ. Όπ. Πάν καί τρόπαιον yf, πρβλ. S.
έ.ά. άριθ. 1205 κ.έ. Εύρέθη είς τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ
γωνιαίου πύργου, είς βάθος 2.80 μ. Ήμερ. άριθ.
9 ( 28 - 6 - 1963 ).
2) Όμοιον f . Εύρέθη είς τήν έσωτερικήν πλευ
ράν τοϋ τείχους, είς τήν τομήν Α τοΰ πύργου ’63α,
1.Ή κοπή καί τών τριών νομισμάτων τοϋ Κασσάνδρου
μεταξύ τοϋ 306 - 297 π.Χ.
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δάπεδόν του (στρώμα). Ήμερ. άριθ. 6 (26-6
είς τά χώματα τής άποχωματώσεως. Ήμερ. άριθ.
- 1963).
18 ( 12-7- 1963 ).
Αύρηλιανός (270 - 275 μ.Χ. )
3)
Έμ. ΚεφαλήΉρακλέους δεξ. Όπ. Ίππεύς δεξ.
Β [Α], έμπροσθεν Ε, κάτωθεν
Τύπος, πρβλ. S.
Άντωνιανός f IMPAVRELIANVSAVG Προ
έ.ά. άριθ. 1214 κ.έ. Εύρέθη είς τήν Δ. πλευράν τοϋ
τομή τοϋ αύτοκράτορος άκτινοστεφής δεξ. Όπ.
πύργου ’63 γ, 1.10 μ. έπάνω άπό τήν θεμελίωσίν
ORIENSAVG Ό Ήλιος βαδίζων πρός δεξ. 3
Πρβλ. RIC τόμ. Vi, σ. 272, άριθ. 64. Εύρέθη είς
του. Ήμερ. άριθ. 17 ( 10-7- 1963).
τά χώματα, τά όποια προέρχονται άπό τόν τάφον
Δ Ιον (Μακεδονίας)
τής Α. πλευράς τοϋ όρύγματος, είς τήν θέσιν τοϋ
Σεπτίμιος Σευήρος
έλλείποντος πύργου ’63 ε είς τό ύψος τοϋ άνω πέΈμ. IMP CL SEPT SEVER.........Προτομή τοΟ
ρατος τού πρώτου σφζομένου δόμου. Ήμερ.
αύτοκράτορος δαφνοστεφής δεξ. Όπ. COLO......
άριθ. 14 (4 - 7 - 1963 ).
Δίστυλος ναός καί έντός αυτού ’Ασκληπιός ίστάΠρόβος (276 - 282 μ.Χ.)
μενος δεξ. Έν τω έξέργφ DIENSIS | 2. Εύρέθη
Άντωνιανός f IMPCMAVRPROBVSAVG Προ
είς τήν θέσιν τού έλλείποντος πύργου ’63 ε.
τομή άκτινοστεφής τοϋ αύτοκράτορος δεξ. Όπ.
(Ήμερ. άριθ. 16 ( 10-7- 1963).
VIRTVSAVGVSTI. Ό αύτοκράτωρ πρός άρ. στέΚαρακάλλας
φων τρόπαιον αίχμάλωτος άρ. ΝομισματοκοΈμ. MAVR ANTONIN. . Προτομή τού αύτο
πεϊον Ρώμης. Πρβλ. RIC τόμ. Vii, σ. 42, άριθ. 243.
κράτορος δαφνοστεφής δεξ. Όπ. [CO]L IVL
Εύρέθη είς τό βάθος τού δαπέδου τοϋ παρά τόν
DIEN... ’ Αθήνα ίσταμένη πρός άρ., κρατούσα
γωνιαΐον πύργον (άνατολικώς ) όμαδικοϋ τάφου,
φιάλην καί σκήπτρον. f πρβλ. Mionnet Sup. Ill,
είς τήν Ν. πλευράν του. Ήμερ. άριθ. 7 (27-6
σ. 64, άριθ. 406. Εύρέθη είς τήν τάφρον τού τεί
- 1963 ).
χους, Δ. τοϋ πύργου ’63 α, είς βάθος 1.50 μ. Ήμερ.
Κωνστάντιος Β' ( 337 - 361 μ.Χ.)
άριθ. 1 (20 - 6 - 1963 ).
1) Άσσάριον DN CON STAN.................. Προ
τομή μετά διαδήματος τοϋ αύτοκράτορος δεξ. Όπ.
Θεσσαλονίκη
[FEL TEMP REPA ] RATIO. Στρατιώτης διατρυΜ. Αύρήλιος
πών διά τοϋ δόρατος έφιππον έχθρόν. Πρβλ. CO
Έμ........... ΝΕΙΝΟ. .. . Προτομή τού αύτοκρά
HEN άριθ. 45. Εύρέθη είς τήν έσωτερικήν πλευ
τορος δαφνοστεφής δεξ. Όπ............ΛΟ. . ΚΕΩΝ
ράν τοϋ τείχους ( τομή Δ τοϋ πύργου ’63 α) καί
Νίκη πρός δεξ., κρατούσα στέφανον καί κλάδον
είς βάθος 0,70 μ. Ήμερ. άριθ. 8 (28- 6- 1963 ).
φοίνικος. | Πρβλ. Sylloge έ.ά. άριθ. 413. Εΰρέ2) Όμοιον. Εύρέθη παρά τήν ΒΔ. γωνίαν τοϋ γω
θη είς τά χώματα, τά όποια προέρχονται άπό τήν
νιαίου πύργου καί είς βάθος 1.33 μ.4 Ήμερ.
θέσιν τοϋ έλλείποντος πύργου ’63 ε. Ήμερ. άριθ.
άριθ. 5 ( 24 - 6 - 1963 ).
13 (2-7-1963).
Καί τέλος εν τελείως έφθαρμένον βανδαλικόν
νόμισμα, εϋρεθέν κατά τό Α. άκρον τής νοτίας
Λοκρίς ( 338 - 300 π.Χ. περίπου )
πλευράς τοϋ ΝΔ. πύργου είς βάθος 2.20 μ. Ήμερ.
Έμ. Κεφαλή Άθηνάς μετά κορινθιακού κράνους
άριθ. 11 (29-6- 1963).
δεξ. Όπ. ΛΟΚ [ΡΩΝ] Σταφυλή f Πρβλ. BMC
ΜΑΝΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΥ
σ. 7, άριθ. 57 κ.έ. Εύρέθη είς βάθος 2.70 μ. άπό τής
3. Έκόπη έν Ρώμη μεταξύ τού 274 - 275 μ.Χ., πρβλ. Μ.
ΝΔ. γωνίας τοϋ γωνιαίου πύργου, παρά τό Αρχικόν
Thompson, The Athenian Agora, σ. 27, άριθ. 582.
2.

Παρόμοιος τύπος

όπισθίας

έ. ά. άριθ. 159, έποχης Γορδιανοϋ III.

πλευράς,

πρβλ.

Sylloge

4. Και τά δύο άσσάρια έκόπησαν μεταξύ τοϋ 348-361
μ.Χ., πρβλ. Μ. Thompson, έ. ά. σ. 43.
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