
ΙΪΕΙΡΑΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΗΜΑΤΑ

Έν τώ τοΟ Πειραιώς Μουσείω κατατεθέυτα από 
τίνος κείνται τά έξής αρχαία, άλλα μέν έν ανα
σκαφώ άνευρεθέντα, άλλα δέ καί άγορασθέντα :

1. Άνάγλυφον ευχετικόν λίθου λευκοΟ, υψ. 
0,36 πλ. 0,24, ό'περ έν πλαισίψ είκονίζει προς 
άριστεράν μέν τώ όρώντι τον Δία τον μειλίχιον 
καθήμενον έπί θρόνου, την μέν δεξιάν έπί των μη
ρών άναπαύοντα τη δ’ αριστερά κέρας μέγα κρα
τούντα προς τάνω αρθούμενον. Έπί τού κέρατος 
ώς καί έπί τού Διός έν μέρει διατηρείται χρώμα 
πού μέν ερυθρόν πού δέ κίτρινον. Προ τοΟ Διάς 
ίορυται βωμός όπισθεν τού οποίου παίς φέρων τι έν 
άβαθεί κανίστρου' τού παιδός καί τό πρόσωπον καί 
το κάνιστρον καί αί χείρες ίκανώς άποτετρ’ιμμέναι. 
Προ τοΟ βωμού χοίρος βαίνων προς θυσίαν βε
βαίως. Πέραν τού βωμού οεξιφ τώ όρώντι άνήρ 
πωγωνοφόρος άνατεταμένην εχων την χείρα καί 
προς τον Δία άποβλέπων, γυμνόν δ’ εχων τό δεξιόν 
άνω μέρος τού σώματος, τό δ’ άλλο κεκαλυμμένον 
διά τού ποδήρους ί ματ ίου τού άπό τού αριστερού 
ώμου κατερχομένου. Προ αύτού παιδίσκη περιτε- 
τυλιγμένη έν τώ μακρφ ίματίψ, δπερ διά τής δε
ξιάς ίσωθεν φέρει προς τον αριστερόν ώμον, διά δέ 
τής άριστεράς, έσωθεν καί ταύτης,συγκρατεί τούτο 
περί την όσφύν. Όπισθεν τού άνόρος καί εις τό βάθος 
άντωπός γυναικεία μορφή φέρουσα έπί τής κεφα
λής κόφινον μέγαν, έφ’ οδ διατηρούνται ίχνη χρω
ματισμού . Περαιτέρω ταύτης καί προς άριστεράν 
εστραμμένη γυνή αναβεβλημένη τό ίμάτιον δν τρό
πον καί ή περιγραφείσα παιδίσκη. Προ τής γυναί
κας ταύτης παΐς ή παιδίσκη ταπεινότερα τό ανά
στημα τής πρώτης- όπισθεν δέ έτερος παΐς μικρό
τερος* άμφότεροι οί παίδες αναβεβλημένοι τον αύ- 
τόν τρόπον καί ή παιδίσκη.

'Άνωθεν τής αναγλύφου παραστάσεως έπί τής 
ταινίας τής εΐκονιζούσης τά επιστύλιου υπάρχει ή 
επιγραφή :

. . . ΤΟΒΟΛΗΔΙΙΜΙΛΙΧΙΩ

Κριτο]βόλη Διί μείλιχίφ

Τά γράμματα άμελώς κεγ αραγμένα καί οπωσ
δήποτε μή συνάδοντα προς την σχετικήν επιμέλειαν 
τής άλλης γλυφής.

Άνευρέθη κατά τήν κατασκευήν τής δοοϋ τής 
διά τών νεώσοικων τής Ζέας εις τό νεόκτιστου θέα
τρου Τσόχα άγούσης καί ακριβώς κατά τήν αρχήν 
αύτής, οπού συναντάται μετά τής παραλίας οδού.

2. Πλάξ λίθου φαιού, υψ. 0,33, πλ. 0,28 φέ
ρουσα ανάγλυφου οφιν συνεσπειραμένον,οδ ελλείπει 
ή κεφαλή μετά τού άνω μέρους τής πλακός. Εΐνε 
πάντως ανάθημα εις ’Ασκληπιόν. Άνευρέθη ολίγα 
βήματα προς βορράν τού προηγουμένου έν τώ οίκο- 
πέδφ Ά. Μπόνη κατά τάς έν τοίς νεωσοίκοις άνα- 
σκαφάς τής Άρχ. Εταιρίας.

3. Τεμάχιον λίθου λευκό0, υψ. 0,23, πλ. 0,13, 
φέρον σπείρας τινάς τού σώματος όφεως, όμοιου τω 
προηγουμένφ. Άνευρέθη έν ταίς αύταίς άνασκα- 
φαΐς ολίγον προς βορράν του προηγουμένου.

4. Τεμάχιον λίθου λευκού ύψ. 0,34, πλ. 0,13, 
ανωμάλου λίαν τήν έπιφάνειαν φέροντος εις ανώ
μαλον τάξιν τά γράμματα τάδε :

. . Ο € Όρ]ος
ΜΝΗΜΑ μνήμα
Τ Ο € Π Υ Θ τος Πυθ-

: I Δ Ο € ε]ΐδος
Λ Α Μ Ϋ A Λαμ,ψκ-
Κ Η Ν Η € κηνής

Οπισθεν ή έπιφάνεια τού λίθου είνέ πως μάλ
λον ομαλή μάλιστα δέ κατά τά άνω, ένθα σώζον
ται τά γράμματα τάδε :

..... Ο I ..... οι

. . I * Ο I Ε I .... έπ]οίει

Τά γράμματα ταύτα εινε πολύ επιμελέστερου 
εΐργασμένα τών τού όροσήμου* έπειτα τό ομαλόν 
τής επιφάνειας,έφ’ής εϊνε ταύτα,έν άντιθέσει προς 
τήν έτέραν πλευράν, έφ’ ής τό όρόσημον,δεικνύου-
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σιν άρκούντως ότι το τεμάχιον τοΰτο άποτελοΰν 
ίσως μέρος βάθρου τίνος άπεσπάσθη βιαίως τοΟ 
όλου, ώς δεικνύει καί ή άνώμαλος επιφάνεια τοΟ 
όροσήμου , έχρησιμοποιήθη δ’ εϊτα χαραχθέντων 
των γραμμάτων της πρώτης έπιγραφής.

5. Τεμάχιον λίθου λευκοΟ ΰψ. 0,18, πλ. 0,17 
φέρον την δε την επιγραφήν :

6 π Η Έπη-
Κ Ο · Ο I C κό·οις

. 6 Ο I C Θ]εοΐς

Εύθύς προς τά δεξιά τής επιγραφής φαίνεται 
άργ-η τετραγωνικοί) πλαισίου.

6. Στήλη λίθου λευκοΟ ΰψ. 0,27, πλ. 0,37 
τεθραυσμένη τά κάτω, φέρουσα άνω αέτωμα καί 
άσπιδίσκιον εν αύτφ καί ακρωτήρια άνω' επί ταύ- 
της ή Λατινική επιγραφή ήδε :

D . Μ . S .
V Ε R Λ —τ vmiAno-fratri

8ENE-MERENTI-FECiT 
V I X IT —A N N . S —XX V 
M]ENS—VIII—Dl ES—XV<2T

Μέρος των γραμμάτων τοΟ τελευταίου στίχου 
εινε τεθραυσμένον μετά τοΰ λίθου. Τά γράμματα 
άμελέστατα κεχαραγμένα.

7. Καλόν έπιτύμβιον μνημείον άνευρέθη προ 
τοΟ στομίου τοΟ λιμένος των 'Αλών κατά τήν δυ
τικήν αύτοΰ ακτήν εξωθεν τοΟ εκεί" κατερχομένου

τείχους τοΟ περιβόλου του Πειραιώς. Εινε τοΰτο 
άνάγλυφον άνδρος πωγωνοφόρου καθημένου έπί 
έδρας μετ’ άνακλίσεως, γυμνοΰ το στήθος καί τήν 
δεξιάν χεΐρα, ήν έπί τής κοιλίας αναπαύει, τήν δ’ 
άριστεράν έπί τοΰ άριστεροΰ γόνατος, παρά τήν διά 
τών σκελών διερχομένην καί προ τοΰ προσώπου άνω 
τελευτώσαν βακτηρίαν. Εις τούς πόδας φέρει πέ
διλα. Τό δλον άνάγλυφον εινε έντός άβαθοΰς πλαι
σίου φέροντος παρασπάδας καί άέτωμα μετά ακρω
τηρίων. Τό βλον ΰψ. 1,18, πλ. 0,54. Έπί τοΰ 
έπιστυλίου τό όνομα :

ΤΥΝΝΙΑ*ΤΥΝΝΩΝΟ*ΤΡΙΚΟΡΥ*ΙΟ*

Καινοφανείς φαίνονται οί τύποι τών δύο όνο» 
μάτων.

8. Καί τελευταϊον δεν απαξιώ νά σημειώσω έν- 
ταΰθα τςήλινον τεμάχιον, ίσως μεγάλου ύδραγωγοΰ 
σωλήνος, προερχόμενον έκ Σαλαμίνας καί φέρον 
άνω έπί τής έπιφανείας αύτοΰ τά γράμματα :

Ί 3 I

ούτως έκ δεξιών βεβαίως προς τάριστερά άναγινω- 
σκόμενα καλώς δ’ έσχηματισμένα' κάτωθεν δέ τοΰ 
3 καί στιγμήν έγκεχαραγμένην.

Έν Πειραιεΐ τη 21η Δεκεμβρίου 1885.

Ιακ. X. Δραγατςης

( Έξε8όθη τη 20ό ’Απριλίου 1886 ).
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