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gers, 311 (BCH PI. XI, 7), 2) Πεύματα τύπου 
έ.ά. 442.

—Άπό τήν νήσον Σκόπελον (άρχαίαν Πεπάρη- 
θον11) άργυροΟν άπροσδιόριστον (BCH δ. ά. Ρ1. 
XI19).

—Άπό Μυγδαλιές (αρχαία Κλειτορία—’Αρκα
δίας) 5 άργυρά : Βοιωτίας, ’Αχαϊκής συμπολιτεί
ας, Άργους, Κλείτορος· 9 χαλκά : Θυρρείου, Κό
ρινθου, Αίγείρας, ΦλιοΟντος, Σικυώνος, Αρκαδίας.

—Άπό Κάτω Κλειτορίαν 3 χαλκά: Θούριας, 
Όρχομενοϋ Αρκαδίας, Πτολεμαίου Γ' (Πρβλ. Έ- 
πιτύμβιον Τσούντα σ. 679). Νομίσματα τοΟ τύπου 
τούτου άνευρίσκονται συνεχώς ύπό Ιδιωτών κυρίως 
είς τήν περιοχήν Κορινθίας, όπόθεν καί εύρημα έκ 
12 όμοιων τεμαχίων (υπάρχουν μόνον τά έκμα- 
γεία).

—Άπό τήν νήσον Θήραν:
1) άργυροΟν δίδραχμον ( ροδιακόν ) τής νήσου 

Θήρας τοϋ βου ήμίσεος τοΟ Δ. π.Χ. αί. άνέκδοτον 
ή πάντως σπανιώτατον, μέ κεφαλήν Απόλλωνος 
καί όπ. βοΟν κυρίσσοντα. Α καί ΘΗΡ( πρβλ. BCH 
1961 PI. XI 8).

2) Δώδεκα χαλκά: 10 τής νήσου Θήρας (BCH 
1961, PI. XI, 10-15) 1 τής νήσου Του, Λουκίλλας 
(έ.ά. άρ. 16) καί 1 τής Χίου (έ.ά. άρ. 17).

—Άπό τήν νήσον Σίφνον: Χαλκά Άργους (Πε- 
λοποννήσου), ΆξοΟ Κρήτης (πρβλ. Svoronos 
19, 37) ρωμαϊκά Δ' μ. X. αί., βυζαντινά (’Ιουστί
νου Β', ’Ιουστινιανού), ένετικά.

—Άπό τήν Μυτιλήνην χρόνων ΓαλλιηνοΟ 
(BCH έ.ά. Ρ1. ΠΙ 18).

—Άπό τήν Καισάρειαν Καππαδοκίας :
1 Τιβερίου Κλαυδίου (Imhoof, M.G. 417 182).

—Άπό Άγιον Γεώργιον Μεσολογγίου:
1 σηστέρτιος Φαυστίνης μητρός τύπου RIC, 

1151

—Αγνώστου προελεύσεως
1 σηστέρτιος Μ. Αύρηλίου τύπου RIC,ni, 1078

—Άπό τήν Μακεδονίαν :
ΧαλκοΟν, μέ προτομήν αύτοκράτορος καί όπ. 

Ο Δ Μ Προτομή Άγ. Δημητρίου έπαρχιακόν έρ- 
γαστήριον (έ.ά. PI. XII, II).

•—Άπό τήν νήσον Εύβοιαν :
4 Βυζαντινά μολυβδόβουλλα

14. Άπό Ήλιούπολιν καί Μικρό Καβούρι ’Αττικής: δύο 
χαλκά Πτολεμαίου Β (πρβλ. Α.Ε. είς μνήμην Γ. Π. ΟΙκονό- 
μου, Γ* τόμος 1961 σ. 321 κ.έ.

"Εν μέ τήν έπιγραφήν : KOC ΜΑ 
ΜΟΝΑΧΩ 
ΠΡΟΕΔΡΩ 
ΜΥΚΟΝΟΥ

τοΟ Χ-ΧΙΙ αίώνος.

Πολλά έκ τών άνωτέρω νομισμάτων προέρχονται 
έξ άγοράς διά χρημάτων τοΟ κληροδοτήματος Α
λεξάνδρου Σούτσου. Έκ δωρεάς έπλουτίσθη ή 
Συλλογή μέ χαλκοΟν σπάνιον νόμισμα ’Εφέσου— 
τύπου Sylloge V. Aulockap. 1918—άποσταλένέξ 
Αμερικής ύπό τοΟ Έλληνος Μιλτιάδη Έλεοπού- 
λου. Ή συλλογή σταθμίων τοΟ Μουσείου έπλου
τίσθη διά τής δωρεάς τοϋ J ordan-Bassermann έκ 
Μονάχου- ή συλλογή αΰτη έσχηματίσθη είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν είς τάς άρχάς τοΟ 20ο0 αίώ- 
νος ύπό τοΟ Dr. Mordmann, περιλαμβάνει δέ 40 
άρχαΐα έλληνικά σταθμία - 3 Αθηναϊκά τά δέ 
λοιπά τών Μικρασιατικών πόλεων Κυζίκου, 
Αλεξάνδρειάς Τρωάδος, ’Εφέσου, Άτταλείας, 
Αντιόχειας, 41 βυζαντινά καί 70 σταθμία βυζαν
τινών νομισμάτων (έξάγια ).

Λίαν σημαντική είναι ή δωρεά τοΟ κ. Ήλία 
Καντά σχηματισθεΐσα μέ σύστημα καί γνώσιν τών 
νομισμάτων άποτελουμένη άπό 1.213 τεμάχια.

Έκ τούτων άργυρά : τοΟ ΓρατιανοΟ (RIC σ. 
96), τοΟ ΟύαλεντινιανοΟ A' (RIC σ. 279, 33α), τοΟ 
Αλεξίου Γ' ΚομνηνοΟ ήλεκτρον τοΟ τύπου BMC 
Type 2 PI. 72,2, 3) καί έν τοΟ Ίωάννου Α'. Νίκαιας 
τοΟ τύπου έκ χρυσού BMC, Ρ1. 29, σ. 8.

Χαλκά: 1) Φόλλις τοΟ Κωνσταντίνου ΧλωροΟ, 
2) 46 τοΟ Μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντί
νου Β', Κωνσταντίου Β', Κώνσταντος, Ούαλεντι- 
νιανοΟ Ά (RIC σ. 176. Π ί ν. BCH XII6), Ίου- 
λιανοΟ Αποστάτου, Όνωρίου, Θεοδοσίου Α' καί 
σειραί βυζαντινών νομισμάτων μέχρι τοϋ τέλους 
τής αύτοκρατορίας (πρβλ. Πίναξ Β CH έ.ά. XII, 
6 - 14 ).

ΕΙΡ. ΒΑΡΟΥΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

*

Βλ Επιγραφική Συλλογή

Αί τελευταίοι έργασίαι διά τήν έπανέκθεσιν 
τής Συλλογής άφεώρων είς τήν αίθουσαν 9, τήν 
έτέραν τών προοριζομένων διά τήν έπίσκεψιν 
τοΟ κοινοΟ. Ή πλήρης τακτοποίησίς της συνετελέ- 
σθη. Ό Π ί ν. 3 α, έφ’ ού τμήμα τής αιθούσης, 
δίδει ιδέαν ταύτης. Είς τό βάθος, κατά τό κέντρον, 
ό μέγας έκ δύο τεμαχίων συγκολληθείς λίθος περιέ
χει λόγου; έηιβτατών Έλευσινόθεν (IG II2 1672 ) 
άπό τό έτος 329/280. Δεξιώτερον τούτου είναι ή 
στήλη έφ’ ής αί σνγγραφαί τής σκευοθήκης τήςλι-
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θίνης (IGII2 1668)άπό τό έτος 347/46. ’Αριστερή 
τοΟ κατά τό κέντρον λίθου ή πωρίνη πλάξ μέ τήν 
γνωστήν βουστροφηδόν γεγραμμένην έπιγραφήν 
(IG I2 463) καί παρ’αύτήν ή στήλη, μέ τάς άναγλύ- 
φους μορφάς άνω, περιέχει ψηφίσματα διά τούς 
Μεθωναίους άπό τήν χρονικήν περίοδον 428-23 
π.Χ. (IGI257). Ύπεράνω τούτων έπί τού τοίχου 
άριστερά μέν ή στήλη διά τόν Παλαισκιάθιον Οί- 
νιάδην (IGI2 118) άπό τό έτος 408/7, δεξιά δέ 
διά τόν Θεσσαλόν Κάλλιππον (IG II2 27 ) έκ τής 
χρονικής περιόδου 394-87 π.Χ. Είς τόν Π ί ν. 3, β, 
δεξιά τω είσερχομένψ, ό μέλας λίθος προέρχεται 
άπό τήν Θήραν καί αί έπί τών τεσσάρων πλευρών 
του έπιγραφαί (IG XII 3, 762) άνήκουν εις τό 
600 π.Χ. περίπου. Είς τήν γωνίαν έπί συγχρόνου 
βάθρου είναι ή περιφερική βάσις άπό τήν ΑΙξωνήν 
μέ άναγραφάς νικών είς τά κατ’ άγρούς Διονύσια 
(IG II2 3091 ). Πρό ταύτης έπί συγχρόνου βάθρου 
τετράπλευρος πλάξ μέ άνάγλυφον άσπίδα· έπί ταύ
της έχουν άναγραφή τά όνόματα τών ’Αθηναίων 
έφήβων κατά τό έτος 144/5—148/9 μ.Χ. (IGII2 
2051 ).

Είς τήν αίθουσαν ταύτην έξετέθησαν 48 έν δλω 
λίθοι, αί έπιγραφαί τών όποιων (βωμός Πει- 
σιστράτου, έπιγραφή Έκατομπέδου, άποικίας είς 
Βρέαν, άπολογισμοί Έρεχθείου, νεωστΐ κομισθεΐ- 
σα έκ Τροιζήνος έπιγραφή κλπ.) άνάγονται είς 
τήν χρονικήν περίοδον άπό τών άρχών τού 6ου 
π.Χ. αίώνος μέχρι τού έτους 301 μ.Χ. ( Διάταγμα 
Διοκλητιανού ).

Ό Π ί ν α ξ 3 γ δεικνύει τμήμα μιας τών νέων 
αιθουσών, τής ύπ’ άριθ. 6, είδικώς τό δεξιόν της 
μέ τάς τρείς έπαλλήλους σειράς ρυμών είς τά 
πλάγια καί τεσσάρων κατά τό μέσον. Είς τό βά
θος ή μικρά αίθουσα μέ τάς μή άττικάς έπι- 
γραφάς.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ θ. Μ1ΤΣΟΣ

*

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ( 1961 )

Τό Βυζαντινόν Μουσεΐον άπέκτησεν κατά τό 
1961 τά κάτωθι άντικείμενα :

Α'. Έκ περισυλλογής:

1) Προτάσει τής Διευθύνσεως τού Βυζαντινού 
Μουσείου, ή Α' ’Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτή
των περισυνέλεξεν άπό τόν χώρον πέριξ τής Βι
βλιοθήκης τού Άδριανοΰ καί τού Ωρολογίου τού 
Κυρρήστου, τριάκοντα πέντε άρχιτεκτονικά μέλη 
καί άλλα γλυπτά έκ παλαιοχριστιανικών καί Βυ
ζαντινών ναών άτινα παρέδωσεν είς τό Βυζαντινόν 
Μουσεΐον ( Π ί ν. 4 α), (Β.Μ. 3145-3179 ).

2) Ή’Αμερικανική’Αρχαιολογική Σχολή παρέ-

δωκεν έπίσης τρία τεμάχια θωρακίων ( Β.Μ. 3143 
καί 3144) εύρεθέντα είς τήν ’Αγοράν, άτινα κατά 
διαπίστωσιν τής δ. A. Frantz άνήκουν είς θωρά
κια τού Βυζαντινού Μουσείου.

Β'. Έξ αγοράς :

1) Ζεύγος χρυσών ένωτίων βυζαντινών χρόνων 
(Β.Μ. 3184).

2) Είκών Πέτρου καί Παύλου, 14ου αί. ( Διαστ. 
0.53X0,40, Β.Μ. 3187 ).

3) Είκών Αγίου Δημητρίου, 16 αί. ( Διαστ. 0,14 
Χ0,12 μ., Β.Μ. 3185 ).

4) Είκονίδιον Μεταμορφώσεως, μεταβυζαντινής 
τέχνης, περί τό 1600, μέ δυτικήν έπίδρασιν ( Διαστ. 
0,15X0,09, Β.Μ. 3186).

Γ'. Έκ δωρεάς :

1) Σταυρός μετάλλινος μετ’ έγχαράκτων διακο- 
σμήσεων (Διαστ. 0,30X0,16, Β.Μ. 3180).

2) Σταυρού έγκολπίου κοίλου έκ μετάλλου τό 
ήμισυ (Διαστ. 0,06X0,045, Β.Μ. 3181 ).

Κατά τό 1961 έσυνεχίσθη ή φωτογράφησις άντι- 
κειμένων τού Μουσείου καί ή δελτιογράφησις αύ- 
τών. Έτελείωσεν ή καταλογογράφησις τής συλ
λογής κεραμεικής, ήρχισεδέ ή κατάρτισις ειδικού 
βιβλιογραφικού άρχείου δι’ άποδελτιώσεως κατ’ 
άρχάς τών μελετών τής τελευταίας δεκαετίας έπί 
θεμάτων βυζαντινής τέχνης. Τό άρχείον τούτο έτοι- 
μάζεται ώς προεργασία διά τήν συγγραφήν τών 
έκδοθησομένων έπιστημονικών καταλόγων τού 
Μουσείου.

Είς τήν αίθουσαν βυζαντινών εικόνων έξετέθη
σαν έπί είδικών άναλογίων διά πρώτην φοράν τρείς 
μεγάλαι άμφιπρόσωποι εικόνες Μου αί. τών όποί- 
ων ή έτέρα δψις άπεκαλύφθη ή συνετηρήθη είς τό 
’Εργαστήριον τού Μουσείου (είκ. 169, Θεοτόκος 
'Οδηγήτρια, Π ί ν. 4 β-γ ). Είς τό Έργαστήριον 
έγένοντο προσέτι έργασίαι συντηρήσεως καί κα
θαρισμού πολλών έκ τών εικόνων τής συλλογής 
τού Βυζαντινού Μουσείου.

Κίνησις τοδ Μουσείο»

Κατά τό έτος τούτο ό άριθμός τών έπισκεπτών 
ηύξήθη αίσθητώς. Τόν ’Ιούνιον έγένοντο αί κατ’ 
έτος έπιστημονικαί άνακοινώσεις έπί θεμάτων 
βυζαντινής τέχνης, όργανωθείσαι ύπό τής Χρι
στιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Προσέτι είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ήρχισεν ή 
προετοιμασία διεθνούς Έκθέσεως Βυζαντινής 
Τέχνης, ήτις θά γίνη έν Άθήναις, τήν άνοιξιν τού 
1964, ύπό τήν αιγίδα τού Συμβουλίου τής Εύρώπης.

MAN. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
*
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ΜΑΡΚ. ΜΙΤΣΟΣ
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