103

104

ΣΪΜΜΙΚΤΑ

1

της Άρχ. Εταιρίας και κειται έν τή συλλογή αύτής ύπ’ άριθ. 37.S0.
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3

τετειμ.η-

μ.ένον Έρρ4 κ°ά έν τή
Θόλω όπό της σεμ.νοτάτης βουλή; των Φ
Σωφρονίσαντα. έφη
βους μ.ετά. πάσης εΰκοσμίας.

Περίεργος 6 τύπος Έρμα άντι Ερμή κατά την
εποχήν ταύτην τοϋ β' Μ. X. αίώνος.

άριθ. 2 και

3 τάς

πλαγίας αύτοϋ πλευράς

τό

μέν (άριθ. 2) την δεξιάν, τό δέ (άριθ. 3) την
άριστεράν’ άμφότεραι αί πλάγιαι αδται πλευρά!

ΛΙΘΙΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΛΤΗΡΕΣ.

ύψούμεναι από τής βάο-εως μέχρι

τής άκρας καμ

πύλης γραρ-μής ΕΖΕ σχηματίζουσι πρίσμα καμ
Μεταξύ των πολλών και ποικίλων νέων προσ-

πυλοειδές. Τά κατά τά σημεία A. Β. τής βάσεως

κτημάτων τό μουσεΐον τής Άρχ. Εταιρίας προσε-

μετά σκιάς οηλούμ,ενα ρ,έρη

έμφαίνουσι κοιλώ

κτήσατο νεωστι και ζεύγος άλτήριυν εύρεθέντων έν

ματα τοϋ άλτήρος ύπό τά όποια υπάρχει οπή , δι’

Ιίορίνθω έκ λίθου σκληρού μελανοφαίου (ποταμίου).

ής διέρχονται οί δάκτυλοι τής χειρός· ή οπή αυτή

Των αλτήρων τούτων άπεικονίζομεν ένταϋθα τον ένα

διακρίνεται καθαρώς έπι των πλαγίιυν πλευρών κατά

μόνον κατά τάς τρεις αύτοϋ όψεις και εές τό i/i του

τά σημεία Γ. Δ. Και κατά μέν τήν δεξιάν πλευράν

μεγέθους του, περιγράφοντες άμα αύτόν.

(άριθ. 2) ή οπή είνε μικροτέρα ώς ώρισμένη νά δέ-

Τό 6π’ άριθ. 1 σχήμα παριστα την κυρίαν του

χηται ρ.όνον τόν άντίχειρα, ένώ κατά τήν άλλην

άλτήρος πλευράν, ήτοι την βάσιν αύτοϋ, τό δέ ύπ’

άριστεράν πλευράν (άριθ. 3) έχει τό κοίλωμα πρός
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τά έξω μεγαλείτερον, τό όποιον έδηλώσαμεν έν

τήρας*

οι

τω άπεικονισματι διά σκιάς, ώς ώρισμένον νά δέ-

χονται

σχήμα τοιόνδε· κύκλου παρα-

χηται τους λοιπούς τέσσαρας δακτύλους της χει-

μηκεστέρου κα'ι ούκ ές

ρός. Εΐνε δέ δ άλτήρ τον όποιον άπεικονίσαμεν εν

τον περιφερούς εϊσιν

ταύθα ό της άριστεράς χειρός, απαράλλακτος δέ

ται δέ ώς και τούς δακτύλους τών χει

εινε και δ της δεξιάς μέ μόνην την διαφοράν, δτι

ρών δ

11

δέ

αλτήρες οδτοι

παρέ

τό άκριβέσταήμισυ, πεποίη-

έ ν α ι καθάπερ δι’ όχάνων

άσπί-

τά κοιλώματα της οπής δι’ ής διέρχονται οί δά

δος.

κτυλοι κεινται έκεϊ άντιθέτως, ώς ό'ντος τοϋ άλτη-

ρ η μέν ον. » ΙΤαρόμοιος κατά τό σχήμα και την

ρος ώρισμένου διά την δεξιάν χειρ α, διά τοϋ το δέ

ποιότητα τοϋ λίθου προς τούς ήμετέρους αλτήρας,

και δλως περιττόν έκρίναμεν νά άπεικονίσωμεν και

μεγαλείτερος δέ και βαρύτερος εύρέθη κατά τάς έν

περιγράψωμεν κα’ί τούτον.

’Ολυμπία άνασκαφάς έλκων γραμμάρια 4629 *, ενώ

μεν

Τούτων μέν δή σχήμά έστι τό εΐ-

τό σχήμα των ήμετέρων αλτήρων νομίζο-

των ήμετέρο>ν έκάτερος έλκει 2018 μόνον γραμ

δτι συμφωνεί- κάλλιστα ή Οπό τοϋ Ιίαυσι-

μάρια. Σχήματα άλλα αλτήρων είσ'ιν ήμΐν γνω

νίου περιγραφή των αλτήρων ους έ'φερεν έν των έν

στά έξ άγγειογραφιών και δακτυλιόλιθων έν οίς εις

’Ολυμπία αναθημάτων ΜικύΟου τοϋ διαδεξαμένου

(Tischbein 1.54.) δμοιάζει πολύ προς τούς ήμετέρους.

Άναξίλαον, τον τύραννον τοϋ ΊΡηγίου και τής Ζάγ-

'Αλτήρες όμως λίθινοι ούδαμοϋ άλλοθι εύρέθησαν

κλης. Τό χωρίον τοϋτο τοϋ ΙΙαυσανίου (βιβ. Ε',

καθόσον ήμΤν γνωστόνδιό δέν έθεωρήσαμεν περιττόν

26, 3.) έχει ώδε·

νά γράψωμεν τά όλίγα ταϋτα περί των έν λόγω αλ

«Ά γών τε

έν τοΐς άνα-

θήμ ασίν έστι τοις ΜικύΟου φέρων άλ*

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΠΙΝΑΚΙΟΝ.

τήρων.

πλησίον των ’Αθηνών κειμένω χωρίω Κυψέλη έντός
τάφου και έδωρήθη τή Άρχ. Εταιρία πάνυ φιλοτί-

Τό έν πανομοιοτύπω άπεικονισματι ένταΰθα έκδι-

μιος ύπό τοϋ κ. Ε. Άθανασιάδου.

δόμενον χαλκοϋν δικαστικόν πινάκιον εΰρέΟη έν τω

'Η έπί τοϋ πινακίου τούτου έπιγραφή, ώς φαίνε

ήλιαστής άνήκεν φέρει τό Ι=Ζ* σφραγίδας δε

ται καί έν τω άπεικονισματι, σχηματίζεται έκ μι

6πό μέν τό δηλωτικόν γράμμα γλαϋκα έντός κοι

κρών διατρήτων στιγμών, αιτινες ένοΰνται διά λε

λώματος κυκλοτεροΰς καί περί αύτήν τά γράμματα

πτών και μόλις δηλουμένιον γραμμών1. Τό όνομα

ΑΑΗ διατεθειμένα όμως ούχί ώς συνήθως ΑΑ, άλλά

τοϋ ήλιαστοϋ κεϊται άνευ τοϋ πατροθεν όνόματος,

Η
ούτως ΑΑ, προς δέ τά δεξιά δισώματον γλαϋκα

τό δέ

δημοτικόν αύτοΰ

συντετμημένον. Γράμμα

οηλοοτικόν τοϋ τμήματος τής 'Ηλιαίας εις ο ό
1 Παρεμφερί; πινάκιον έξέοωκεν ό Rayet έν τω Annual ΙΌ de
l'association pour l’cncouragement des dtudes grecquos en
Frange annde 1878 σελ. 206 με την επιγραφήν. Διονύσιο; Διο
νυσίου εκ Κοίλη;................
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Η
* Προσέτι κατά τά; αυτά; άνασκααάς εύρέθη και τεμάχων άλτηρος
έκ τοϋ αϋτοΰ λίθου φε'ρων και τήν επιγραφήν

ΜΑίαιοϋ
=Κοιδία;

