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ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΟΥ

Τά κατά τό τριετές τοΰτο διάστημα είσα- 
χθέντα εις τό ’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μου- 
σειον αρχαία αποτελούνται εξ έργων τέχνης 
παντοίας ύλης, προέρχονται δέ ά'λλα μέν τού
των έξ επισήμων άνασκαφών διενεργηθεισών 
υπό Έφορων αρχαιοτήτων και υπό ξένων αρ
χαιολογικών σχολών, άλλα δέ έκ τυχαίων άνα
σκαφών ιδιωτών ή έκ κατασχέσεως εις χεΐρας 
άρχαιοκαπήλων. Έκ τών νέων τούτων προσκτη- 
μάτων τά πλέον αξιοσημείωτα είναι, κατά σει
ράν ύλης, τά ακόλουθα λ

Α) ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ

1) Λήκυθος άποκεκρουμένη τά δύο άκρα. 
Έπί τής κοιλίας παρίστανται έν άναγλύφφ αρι
στερά μέν γυνή, δεξιά δέ άνήρ πατοϋντες έπί 
προεξεχούσης γραμμής. Ύπεράνω τών κεφα
λών ή επιγραφή:

ΤΙΜΑΡΕΤΗ : ΧΑΡΙΑΣ

Εύρέθη έν Άθήναις (Κυψέλη). Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 316 (1930).

2) Κορμός ανδρικού άγαλματίου έκ πεντελη- 
σίου μαρμάρου. Ελλείπει ή κεφαλή μετά τού 1

1 Ή κατωτέρω εκθεσις, συνταχθεΐσα ύπ’ έμοΰ ώς 
έπιμελητοΰ, εντολή τοΰ τότε Διευθυντοΰ τοΰ Έθν. 
Άρχ. Μουσείου, είχε σταλή εις τήν Διεύθυνσιν 
’Αρχαιοτήτων πρός δημοσίευσιν έν τω Άρχαιολογικφ 
Δελτίω. Δημοσιεύεται δέ ενταύθα, ατε διακοπείσης 
πρός καιρόν τής έκδόσεως τοΰ Άρχ. Δελτίου.

λαιμού, άμφότεροι οί βραχίονες από τού μέσου 
αντιβραχίου, τό δεξιόν σκέλος από τοΰ μέσου 
τοΰ μηρού, τό δέ αριστερόν από τού γόνατος. 
Κατά τήν δσφύν, κάτωθεν τού αριστερού βρα- 
χίονος, σιδηρούς γόμφος. Πατεΐ έπί τού δεξιού 
ποδός καί προβάλλει τον αριστερόν ύψ. 0.29. 
Εύρέθη έν Άθήναις (Έκ τοΰ προ τού Βαρ- 
βακείου χώρου, έν τυχαία έκσκαφή). Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 317 (1930) καί άριθ. ευρετηρίου Γλυ
πτών 3675.

3) Αγαλμάτων γυναικός, ου έλλείπει ή κε
φαλή μετά τοΰ λαιμού. Είναι γυμνή μέχρι τής 
αίδοΰς, έχει κεκαλυμμένον τό υπόλοιπον σώμα 
δι’ ίματίου, τό όποιον καταπίπτει εις δέσμην 
παρά τον άριστερόν μηρόν καί εις άλλην δέσμην 
άπό τοΰ άριστεροΰ βραχίονος, ου έλλείπει τό 
κάτω ήμισυ μετά τής χειρός. Ή δεξιά χειρ 
στηρίζεται (συγκεκολλημένη) άνεστραμμένη διά 
τού καρπού έπί τού γόμφου, ή δέ άριστερά κεκαμ- 
μένη διά τού άγκώνος έπί υψηλού ισχνού κορ
μού δένδρου. Πατεΐ έπί τοΰ δεξιού ποδός, άνα- 
παύει δέ κάμπτουσα τον άριστερόν. Τύπος τής 
Πραξιτελείου σχολής, παριστών πιθανώς Άφρο- 
δίτην ύψ. 0.43.

Προέρχεται έκ Καρύστου τής Εύβοιας. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 319, εύρετ. 3676. ΕΙκ. 1.

4) Κορμός άγαλματίου γυναικός άπό τών γο
νάτων καί κάτω μετά τής πλίνθον. Τό ίμάτιον 
πίπτει εις παχεΐαν δέσμην μεταξύ τών σκελών. 
Τύπος λεκανηφόρου- ύψ. 0.15.

Προέρχεται έκ Καρύστου τής Εύβοιας. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 320 καί εύρετ. 3677.

5) Μαρμάρινη λουτροφόρος λήκυθος άποκε
κρουμένη τό άνω μέρος τού λαιμού καί τήν 
βάσιν. Έπί τής κοιλίας άνάγλυπτος παράστασις 
γυναικός καθημένης έπί έδρας μετ’έρεισινώτου
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2 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1939-1941

καί δεξιουμένης τον πρό αυτής ίστάμενον άν- 
δρα. ’Άνωθεν των κεφαλών τα ονόματα: 

ΕΥΞΕΝΟΣ ΦΙΛΙΑ
υτ[ιος μέσον 0.7δ.

Έκ κατασχέσεως επί τοΰ άτμοπλοίου « Φρίν- 
των ». Άριθ. βιβλ. εϊσαγ. 322 καί ευρετ. 3878.

6) Τεμάχιον λουτροφόρου μετ’ανάγλυφου 
παραστάσεως άνδρός καθημένου καί άλλου ίστα- 
μένου πρό αΰιοΰ έν δεξιώσει. ’Ίχνη γραμμά
των τήμ. 0.40. Έκ κατασχέσεως επί τοΰ άτμο-

Εϊκ. 1. ’Αφροδίτη (;)

πλοίου « Φρίντων ». Άριθ. βιβλ. εϊσαγ. 324 καί 
άριθ. ευρετ. 3680.

7) Άγαλμα παιδός άκέφαλον άνευ χειρών καί 
κνημών εις δυο τεμάχια. Εις τό αυτό άγαλμα 
ανήκει τεμάχιον πλίνθου μετά δεξιού ποδός καί 
κορμός δένδρου. Έπί τών ώμων διακρίνονται 
τά πέρατα βοστρύχων. ’Απόλλων ή Διόνυσος·

ΰψος 0.75. Έκ κατασχέσεοις ως άνω. Άριθ. 
βιβλ. εϊσαγ 325 καί ευρετ. 3681.

Εΐκ. 2. Λήκυθος Φιλίας καί ’Αρισταγόρας.

8) Λήκυθος λουτροφόρος άποκεκρουμένη τό 
στόμιον καί την βάσιν. Έπί τής κοιλίας άνά- 
γλυπτος παράστασις γυναικός καθημένης ( ΦΙ 
ΑΙΑ) καί δεξιουμένης την πρό αυτής ΐσταμέ- 
νην γυναίκα (ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑ)· ΰψ. 0.76. Έκ 
κατασχέσεως ως άνω. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 326 
καί άριθ. ευρετ. 3682. Εΐκ. 2.
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9) "Αγαλμα αρχαϊκού κούρου. Έλλείπουσι 
τα άκρα τών χειρών, ή αριστερά κνήμη μετά 
τού ποδός καί ό δεξιός πούς. Ή δεξιά κνήμη 
εύρέθη εις τεμάχιον προσαρμόζον. Τό πέος 
είναι ένθετον, αλλά άποτετμημένον από τής ρί- 
ζης σχεδόν. Ή κόμη σχηματίζει επί τού μετώ
που έλικας έν σχήματι ροδάκων, καταπίπτει δε 
εκατέρωθεν τών ώμων και επί τής ράχεως καθ’ 
ηνωμένους βοστρύχους· ύψος 1.73. Εύρέθη έν 
Κορησσία τής νήσου Κέας. Άριθ. βιβλ. εΐσαγ· 
331, εύρετ. 3686.1

10) Κορμός αρχαϊκού ανδρικού αγάλματος 
από τού λαιμού μέχρι που τών σκελών. Ή δε
ξιά χειρ άποκεκρουμένη. ’Αριστερόθεν υπάρχει 
οπή προς στερέωσιν τής άριστεράς χειρός, τής 
οποίας σψζεται τό έν τή οπή τμήμα προσηλωμέ- 
νον διά χάλκινου ελάσματος. Ό νέος φορεΐ 
βραχύ ίμάτιον καλύπτον τά νώτα μέχρις άνω
θεν τών γλουτών, καταπϊπτον δέ έμπροθεν από 
τών ώμων συμμετρικώς μέχρι κάτωθεν τού όμ- 
φαλού, καταλείπει γυμνόν τό στέρνον καί μέρος 
τών μαστών ώς καί την μέσην κοιλίαν μέγ. 
ύψος 0.65.

Ευρέθη έν τή κοίτη τού Ίλισσού, παρά τό 
ζυθοπωλεϊον Φίξ. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 332 καί 
άριθ. εύρετ. 3687. Άρχαιολ. Δελτίον, τόμ. 14, 
σ. 41 εξ. Ίιυάννα Κωνσταντίνου. (Br. - Br. 
πίν. 781-2).

11) Έπιτύμβιον άγαλμα γυναικός εις τρία 
μεγάλα τεμάχια καί τινα μικρά. Ή γυνή, τής 
οποίας έλλείπει ή κεφαλή, φέρει άχειρίδωτον 
χιτώνα καί ίμάτιον καλύπτον τούς ώμους καί 
έχει την μέν άριστεράν χεϊρα έπι τού στήθους, 
την δέ δεξιάν προς τά κάτω. Άμφότεραι αί χεΐ- 
ρες άποκεκρουμέναι από τού καρπού. Φαίνεται 
δτι παρίστατο καθημένη, διότι δύο τών μικρών 
τεμαχίων φέρουσι την παράστασιν έδρας. Έκ 
κατασχέσεως· μέγ. ύψος μεγίστου τεμαχίου 0.60. 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 342 καί άριθ. εύρετ. 3689.

12) Λέων έχων άποκεκρουμένους τούς πόδας 
καί την ουράν. Εύρέθη έν Σπάτα. Έκ κατα
σχέσεως. Βορεία Στοά. Άριθ. βιβλ. εΐσαγ. 344 
καί άριθ. εύρετ. 3690.

13) Έπιτύμβιον άνάγλυφον είς τέσσαρα με

1 Μετά τοΰ κούρου τούτου έκομίσΟη έκ τού 
αΰτοΰ μέρους καί τεμάχιον δεξιάς χειρός μήκ. 0.27 
αρχαϊκής τέχνης, άλλα μή άνήκοντος πιθανώς είς τόν 
κούρον. ΑΕ 1937 Β' σελ. 687 έξ. Φ. Σταυρόπουλλος.

γάλα τεμάχια καί τρία μικρά. ’Επί τού μεγα- 
λειτέρου τεμαχίου, τό όποιον αποτελεί τό άνω 
μέρος τοΰ έν γένει έπιτυμβίου αναγλύφου, πα- 
ρίσταται ή πρόσοψις ναού εν παραστάσι μετ’ 
έπιστυλίου καί στέγης μέ κεράμους καί ακρω
τήρια. Έπί τού έπιστυλίου ή έπιγραφή :

ΚΗΦΙΣΟΚΡΙΤΟΣ
ΓΛΑΥΚΩΝΟΣ ΣΤΡΑΤΥΛΛΙΣ

ΚΥΔΑΘΗ ΝΑΙΕΥΣ ΚΗΦΙΣΟΚΡΙΤΟ

ο) Έν τώ έκβεβαθυσμένω έδάφει κεφαλή μετά 
μέρους τού στήθους γυναικός φορούσης χιτώνα 
καί ίμάτιον καί προσβλεπούσης τό/ αριστερό
θεν γενειοφόρον άνδρα, τοΰ οποίου σώζεται ή 
κεφαλή, διατηρείται δέ κατά τό μέσον τοΰ εδά
φους καί ή χειρ κρατούσα ράβδον, β) Τό κάτω 
μέρος τής γυναικός από τού μέσου τού στήθους 
μέχρι που τής δεξιάς κνήμης. Σώζεται ακέραια 
ή δεξιά χειρ έπί τοΰ δεξιού μηρού καί ή αρι
στερά μέχρι τοΰ καρπού. Άχειρίδωτος χιτών. 
Ίμάτιον πολύπτυχον μεθ’ ίμάντος είς τήν όσφύν. 
γ) Ό κορμός τής ανδρικής κεφαλής κάθη- 
ται έπί τής έδρας καί φορεΐ ίμάτιον, άφΐνον 
γυμνόν τό πλεΐστον αριστερόν μέρος τού στή
θους καί τήν άριστεράν χεϊρα, ής έλλείπουσιν 
οι δάκτυλοι, δ-ζ) Τεμάχια πτυχώσεων ενδυμά
των. Μήκος τοΰ μεγαλειιέρου τεμαχίου 0.95.

Εύρέθη έν Άθήναις, έν τοΐς θεμελίοις τοΰ 
νέου κτιρίου τής Εθνικής Τραπέζης έν τή όδώ 
Σοφοκλέους. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 347 καί εύρετ. 
3691. ΕΙη. 3.

14) Σύμπλεγμα Ήρακλέους, Πανός, καί *Ε- 
ρωτιδέως. Ό Ηρακλής, γυμνός, κάθηται έπί 
βράχου άκουμβών έπί δένδρου, τοΰ οποίου τό 
φύλλωμα προεξέχει τής κεφαλής του, καί στηρί
ζει τήν μέν δεξιάν έπί τού βράχου, κάτα>θεν 
τού όποιου διακρίνεται ό Έρωτιδεύς, διά δέ 
τής άριστεράς περισφίγγει Πάνα προσπαθούντα 
νά έκφύγη τής ρωμαλέας χειρός τοΰ Ήρακλέους. 
Εύρέθη έν Άθήναις έν τή όδώ Λεωχάρους καί 
Ιΐραξιτέλους· ύψος 0.48. Άριθ. βιβλ. εΐσαγ. 
349 καί άριθ. εύρετ. 3692.

15) Έπιτύμβιον έν σχήματι ναΐσκου, φέρον 
κορυφαΐον άχρωτήριον Σειρήνα καί έπί έπι
στυλίου τήν εξής έπιγραφήν :

(ΦΙΛ)ΟΣΤΡΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ 
ΠΑΙ ΠΑΤΕΡΟΣ ΣΑΠΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΧΩΝ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΝ ΗΣΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΩΝΥΜΙΟΝ ΤΕ ΓΟΝΕΥ- 
ΣΙΝ ΕΩΛΛΑΡΙΩΝ ΔΑΙΜΩΝ ΔΕ Σ’ΑΦΕΙΛΕΤΟ ΠΑ(ΣΙ) 
(ΠΟ)ΘΕΙΝΟΝ)
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Κατωτέρω, έν έκβαθύσματι, ίστάμενος νεα
νίας γυμνός μετά τοϋ ά'κρου τής χλαμύδος επί 
τοΰ αριστερού ωμού. Βλέπει δεξιά προς κΰνα 
έφθαρμένον, εν φ αριστερά αυτού μικρός παϊς 
(δούλος) ατενίζει προς αυτόν- (πιθανώς εις τό 
έπιτΰμβιον τούτο ανήκει τεμάχιον επιτύμβιου 
στήλης φέρον την επιγραφήν):

ΕΥ)ΤΥΧ!2 Μ02ΧΙΩΝ

“Υψος 1 μετρ., πλάτος 0.37. Εύρέθη εν Ά-

Είκ. 3. Έπιτΰμβιον άνάγλυφον Κηφισοκρίτου 
Γλαύκωνος καί Στρατυλλίδος.

•θήναις ('Ιερά Όδός). Άριθ. βιβλ. είσαγ. 3δ0(α) 
καί ευρετ. 3696. Είκ. 4.

16) Άκέφαλον άγαλμα ίσταμένου άνδρός. 
Έλλείπουσιν ή κεφαλή καί ή δεξιά χειρ από 
τοΰ άγκώνος. Φορεϊ πολύπτυχον ποδήρες ίμά- 
τιον, έχει κεκαμμένον τον αριστερόν πόδα καί 
πατεΐ διά των δύο ποδών του επί συμφυούς 
τετραγώνου βάσεως. Ώς στήριγμα τού όρθιου 
αγάλματος δέσμη κυλίνδρων έν σχήματι φοι- 
νικοσχήμου κίονος- ύψος μετά τής βάσεως 
1.45. Εύρέθη έν Άθήναις παρά τον Ίλισσόν,

δ'πισθεν τού εργοστασίου Φίξ. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 365 καί άριθ. ευρετ. 3699. Είη. 5.

17) Κεφαλή ανδρός πωγωνοφόρου. Τό οπί
σθιον ήμισυ άποτετμημένον. ’Έχει κοίλους τούς

Είκ. 4. Έπιτΰμβιον άνάγλυφον Φιλοστράτου Φιλόξενου-

δφθαλμούς προς έ'νθεσιν οφθαλμών έκ ξένης 
ύλης καί φέρει οπήν κατά τό μέσον τού λαιμού. 
Τέχνη άρχαΐζουσα- ύψος 0.17. Εύρέθη έν Άθή- 
ναις όδός Λεωκορίου καί Τουρναβίτου. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 366 καί άριθ. εύρετ. 3700.
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18) Κεφαλή άνδρός γενειώντος άποτετμημένη 
οριζοντίους από τοΰ λαιμοΰ. Κόμη πλούσια 
φθάνουσα μέχρι καί τοΰ αύχένος, άλλα άποτε- 
τριμμένη από τοΰ μετώπου. Αί κόγχαι τών

Είκ. 5. "Αγαλμα άνδρός μετά δέσμης κυλίνδρων.

οφθαλμών κοΐλαι προς ένθεσιν χωριστών έξ 
άλλης ύλης ύψος 0.225. Εύρέθη έν Άθήναις 
οδός Λεωκορίου. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 367 καί 
άριθ. εύρετ. 3701.

19) Έπιτΰμβιον άνάγλυφον. Εντός βεβαθυ- 
σμένου εδάφους, πλαισιουμένου αριστερά, γυ

μνός νεανίας, ή κεφαλή τοΰ οποίου είναι άπο
τετμημένη άπό τοΰ λαιμοΰ, στηρίζει τήν μεν 
δεξιάν επί τοΰ ισχίου, κρατεί δέ διά τής άρι- 
στεράς τήν άπό τήν μασχάλην στηριζομένην 
κορύνην) διαφαινομένην κάτω καί κεκαλυμμένην 
τά άνω υπό τοΰ ίματίου, συνεσφιγμένου έν τη 
μασχάλη καί καταπίπτοντος μεταξύ τοΰ κορμού 
καί τοΰ άριστεροΰ βραχίονος. Κάτω δεξιά, μι
κρός παΐς, κρατούν άριστερά άρΰβαλλον, έχων 
δέ τήν δεξιάν επί τοΰ στήθους, άναβλέπει προς

Είκ. 6. Έπιτΰμβιον άνάγλυφον νεανίου μετά 
παιδός καί κυνός.

τον νεανίαν. Μεταξύ τοΰ παιδός καί τοΰ νεα
νίου, κάτω, κΰων ιχνηλατών πρός δεξιά' ύψος 
1.05, πλ. 0.74. Εύρέίΐη εν "Αθήναις, οδός Βου
λιαγμένης. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 372 καί άριθ. 
εύρετ. 3702. Είκ. 6.

20) Κορμός άγάλματος γυναικός άπό τοΰ 
λαιμού μέχρι που τών γονάτων. Άνω κοιλότης 
πρός ένθεσιν κεφαλής. Φορεϊ χιτώνα καί ίμά- 
τιον μετ’ άποπτΰγματος καί τελαμώνα διήκοντα 
διαγωνίως άπό τοΰ δεξιού ώμου πρός τό άρι- 
στερόν ίσχίον. Άρτεμις· ύψος 0.64. Εύρέθη 
έν Άθήναις, οδός Βασιλικών (Άγιος Τρύφων).
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Άριθ. βιβλ. είσαγ. 373 καί άριθ. εύρετ. 3703.
21) Μαρμάρινη λουτροφόρος άνευ λαιμοΰ 

καί βάσεως. Φέρει τρεις άναγλύπτους μορφάς, 
Ιξ ών ή μεσαία παριστά άνδρα, πιθανώς ιερέα,

Είκ. 7. Μαρσυας προσδεδεμένος έπί δένδρου.

κρατούντα κάνθαρον καί ίστάμενον εν τώ μέσφ 
δυο εφήβων, έκ τών οποίων ό προς τά δεξιά 
αύτοϋ γυμνός νεανίας κρατεί λάγηνον, ό δ’έτε
ρος νεανίας, ένδεδυμένος ίμάτιον, φέρει υδρίαν 
έπί τοϋ ώμου· ύψος 0 50. Εύρέθη εν Παλαιώ 
Φαλήρω, όπισθεν τοϋ αεροδρομίου. Άριθ. βιβλ.

είσαγ. 7 καί άρ. εύρ.3704. Aich. Anz. 1912, σ.25.
22) Πούς τραπέζης έφ’ού άνάγλυπτος παρά- 

στασις Μαρσυου τοΰ οποίου αί χείρες, ύψοό- 
μεναι ύπεράνω τής κεφαλής του, είναι δεδεμέ- 
ναι έκ δένδρου πεύκου' ΰψος 0.78. Εύρέθη 
εν Σπάτα, κατά δέ πληροφορίας τής Δημ. ’Ασφα
λείας, εν Έπιδαυρφ. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 10 καί 
άριθ. εύρετ. 3705. Arch. Anz. 1932, 125. 1933, 
211. J. H.S. 1933, 274. E ίκ. 7.

Είκ. 8. ’Ανάγλυφον παλαμών.

23) Επιτύμβιος στήλη μετ’ αετώματος. Φέρει 
άνω μέν την επιγραφήν:

ΖΩΣΙΜΗ ΗΡΑΚΛΕΩΝΟΣ ΑΠΑΜΙΤΙΣ,

Κάτωθεν δέ δυο ανάγλυφους παραστάσεις πα
λαμών χειρών μέ διακεκριμένους τούς δακτύ
λους' ύψος 0.60, πλ. 0.34. Εύρέθη έν Άθήναις 
(Πετράλωνα). Άριθ. βιβλ. είσαγ. 12 καί άριθ. 
εύρετ. 3606. Είκ. 8.
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24) Τό κάτω ήμισυ τμήμα επιτύμβιου στή
λης εν παραστάσιν. Έν έκβαθύσματι τό κάτω 
ήμισυ δΰο μορφών από τοΰ στήθους καί κάτω. 
Δεξιά άνήρ γυμνός τό στήθος, κρατεί διά μέν τής 
αριστερός τό ίμάτιον από τής κοιλίας μέχρι που 
τών ποδών, διά δε τής δεξιάς υποβαστάζει τήν 
άριστεράν τεινομένην χεΐρα τής έτέρας αριστε
ρόθεν μορφής, ήτις είναι προφανώς γυνή ίστα- 
μένη καί φορούσα ίμάτιον. Κάτω τά λείψανα 
επιγραφής εις έξ στίχους:
Ο ΥΙΟΣ ... | ΕΥΤΥΧΟΣ . . . | ΕΙΚΟΣΤΟΣ . . . | 
ΣΗΜΑΤΙ ΜΗΤΕΝΟΣ . . . . | ΤΕΘΝΕΙΩΣ . . . . |
ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ....

'Ύψος 0.76, πλάτος 0 68. Άπετειχίσθη εξ οι
κίας επί τής όδοΰ Πατησίων ’Αθηνών. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 16 καί άριθ. εύρετ. 3707. Arch. 
Anz. 1932, 1 25. Conze : Grabreliefs Ν° 2097, 
πίν. 461.

25) Τετράγωνον βάθρον, αγάλματος ή στή
λης, επί τών τριών πλευρών τοΰ οποίου άνά 
μία έκτυπος παράστασις ίππέως προσπαθοΰντος 
νά φονεύση δι’ ακοντίου τον εκτάδην κείμενον 
πεζόν οπλίτην. Ό ίππεύς φέρει πέτασον καί 
χλαμύδα- διαστ. 0.67 Χθ.61 Χ058. Εύρέθη έν τή 
άνασκαπτομένη υπό τοΰ Άριστόφρονος περιοχή 
τής ’Ακαδημίας τοΰ Πλάτωνος. ’Αριθ. βιβλ. 
είσαγ. 20 καί άριθ. εύρετ. 3708.

26) Στήλη έχουσα έπ’ άμφοτέρων τών έπι 
φάνε ιών, ολίγον κάτωθεν τής κορυφής, άνά 
μίαν παράστασιν έκτυπου λέοντος έτοιμαζομέ- 
νου πρός έπίθεσιν. Τοΰ 5ου π. X. αΐώνος- ΰψ. 
1.15, πλ. 0.44. Ευρέθη έν τώ Κεραμεικώ (άνα- 
σκαφαί Γερμανικής Άρχ. Σχολής). Κατετέθη έν 
τή Β'. αιθούση τών έπιτυμβίων. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 21 καί άριθ. εύρετ. 3709. Ath. Mitt. LV 
1930 σ. 201 έ. πίν. 13, παρένθ. πίν. 65, 66.

27) Άγαλμα καθημένου άρχαϊκοΰ Διονύσου. 
Σώζεται άπό τοΰ λαιμοΰ καί κάτω. Κάθεται 
έπί δίφρου, πατεΐ έπί βάσεως. Άποκεκρουμένα 
είναι : ή άριστερά χειρ, μέρος τοΰ δεξιού γυ- 
μνοΰ στήθους μετά τής χειρός, μέρος τής άρι- 
στεράς πλευράς τής βάσεως, ολίγον τι δ δίφρος 
εκατέρωθεν καί τό κάτω ήμισυ τής οπίσθιας 
έπιφανείας. Ό θεός φορεί ποδήρες ίμάτιον 
άφϊνον άκάλυπτον τό δεξιόν στήθος. Έπί πολ
λών μερών σώζονται ίχνη χρωμάτων, έπί δέ 
τών πλαγίων ό'ψεων τοΰ δίφρου διακρίνονται 
άφ’ ενός μέν έζφγραφισμένη ή κεφαλή λέοντος

ή πάνθηρος μετά τής χαίτης, άφ’ ετέρου δέ 
ή ουρά αυτού. Λεπτή έργασία καί έκτέλεσις τοΰ 
πολυπτύχου ίματίου. Τέχνη άρχαϊκή τοΰ 5ου αί. 
π. X. περίπου- ύψ. 1 11. Ευρέθη έν Άθήναις, 
πλατεία Κουμουνδούρου ή Ελευθερίας. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 27 καί άριθ. εύρετ. 3711. Άρχ. 
Δελτ. 1930-31, τόμ. 13, σελ. 119, εϊκ. 1 καί έξ. 
J.H.S. 1931, 188. Arch. Anz. 1933, 194.

28) Κεφαλή γυναικός. Ή κόμη κεχωρισμένη 
έν τώ μέσφ καί κυματοειδώς έσχηματισμένη, 
πίπτει εκατέρωθεν τών ώμων. Άποκεκρουμένη 
ή ρίς, μέρος τοΰ λαιμού ό'πισθεν ως καί μέρος 
τοΰ ίνίου- ύψος 0.25. Ρωμαϊκών Αύτοκρατο- 
ρικών χρόνων. Εύρέθη έν Μαραθώνι (θέσει 
Άγιος Ιωάννης, παρά τό χωρίον Καλέντζι). 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 28 καί άριθ. εύρετ. 3712. 
Arch. Anz. 1932, 125.

29) Κορμός άγάλματος Διονύσου καί Απόλ
λωνος άπό τοΰ λαιμού μέχρι που τών γονάτων. 
Έλλείπουσιν αί χεΐρες άπό τοΰ άγκώνος καί ό 
δεξιός πούς. Φέρει άνά έ'να βόστρυχον εκατέ
ρωθεν έπί τών ώμων- ύψος 0.83. Εύρέθη έν 
Άθήναις, ’Ωδεΐον Περικλέους. Άριθ. εύρετ. 3713 
καί βιβλ. είσαγ. 30.

30) Μικρόν άνάγλυφον τών λεγομένιον Θεο
ξενίων. Δεξιά άνακεκλιμένος έπί κλίνης θεός

Εΐκ. 9· Άνάγλυφον Θεοξενίων.

γενειών φέρων πόλον, προ αυτού δέ κάθηται 
έπί κλίνης νεαρά γυνή κρατούσα διά τής άρι- 
στεράς φιάλην, εις ήν φαίνεται προτιθέμενος 
νά χύση οίνον ό θεός έξ άγγείου, τό οποίον 
κρατεί ύψηλά έν τή δεξιά. Κάτωθεν αυτού όρ
θια μικρά μορφή. Προ τής κλίνης τράπεζα καί
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σκίμπους, έφ’οΰ πατεΐ ή γυνή. Κάτωθεν τής 
τραπέζης δφις έλισσόμενος. ’Αριστερόθεν προ
σέρχονται δυο μικρα'ι μορφαί σεβιζόντων μετά 
τών παίδων των ύψος 0.30, μήκος 0.30. Εύ- 
ρέθη εν Άθήναις, Γηροκομειον Λεωφόρου Β. 
Σοφίας. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 32 και άριθ. εύρετ. 
3715. Arch. Anz 1932, 125. Είπ. 9.

μέρος τής άριστεράς, οί πόδες, και τό πλεΐστον 
τής έδρας.

Παρ’ αυτήν και κάτωθεν τής δεξιάς μασχά
λης μορφή Ισταμένης παιδίσκης, ής σώζεται μό
νη ή κεφαλή έν κεκρυφάλφ καί ή αριστερά χείρ 
παρά τήν παρειάν.

Προ τής καθημένης μορφής δεξιά, μέρος

Είκ. 10. Μέγα έπιτύμβιον άνάγλυφον κατασχεθέν έν Κέρκυρα.

31) Τέσσαρα τεμάχια μεγάλου επιτύμβιου 
συναπαρτίζοντα ελλιπή παράστασιν γυναικός 
καθημένης Ιπί έδρας καί άνεχούσης τήν δεξιάν 
χεΐρα, τήν δέ αριστερόν άναπαυοΰσης επί τοϋ 
αριστερού μηρού. Φέρει χιτώνα διαφανή καί 
ίμάτιον. Έλλείπουσιν ή κεςιαλή, ή δεξιά χείρ,

ισταμένης γυναικείας μορφής κατ’ ενώπιον κρα- 
τουσης δι’ άμφοτέρων τών χειρών πυξίδα. Ελ
λείπει ή κεφαλή ως καί οί πόδες. Χρόνοι 5ου 
προς 4ον π. χ. αιώνα- σωζόμενον ύψος 1.30, 
πλάτ. άβέβαιον. Κατεσχέθησαν έν Κέρκυρα, καί, 
κατά πληροφορίας τής Δημοσίας ’Ασφαλείας,
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εύρέθησαν έν Βουλιαγμένη τής ’Αττικής. Άριθ. 
ευρετ. 3716 και άριθ. βιβλ. εϊσαγ. 38. Arch. 
Anz. 1932, 125. ΕΙκ. 10.

32) Έπιτύμβιον άνάγλυφον. ’Άνω αέτωμα 
μετ’ ακρωτηρίων. ’Επί τοΰ επιστυλίου έξηλειμ- 
μένη επιγραφή άπολήγουσα εις τήν λέξιν ΔΟΞΑ. 
Κάτω, έν έκβαθύσματι διαμεμορφωμένφ εις 
κόγχην, δύο μορφαί, έξ ών ή δεξιόθεν είναι γυ-

Είκ. 11. Άνάγλυφον . . . Δόξης έν κόγχη.

νή φέρουσα τήν δεξιάν έπι τοΰ στήθους και τήν 
αριστερόν έπι τοΰ ώμου τής αριστερόθεν μορ
φής άνδρός, ίσως, δστις κρατεί άντικείμενόν τι. 
Πρόσωπα έφθαρμένα. Ή στήλη άποτετμημένη 
κατά τό κάτω μέρος· ΰψ. 1.10, πλ. έπιστυλίου 
0.60 Εύρέθη έν Άθήναις, οδός Πατριάρχου 
’Ιωακείμ Γ'. Άριθ. βιβλ. εισαγ. 39 καί άριθ. 
ευρετ. 3717. ΕΙη. 11.

33) Κεφαλή Άθηνάς κρανοφορούσης μετά 
τοΰ λαιμοΰ καί μέρους τοΰ στήθους προς ένθε- 
σιν εις άγαλμα διαμεμορφωμένη. Άρίστης δια-

τηρήσεως πλήν μικροτάτης άποκρούσεως τοΰ 
κάτω βλεφάρου τοΰ δεξιοΰ δφθαλμοΰ. Τό πρό- 
σωπον λελεασμένον. Τό κράνος καί ή κόμη άκα- 
τέργαστα, μή περατωθείσης προφανώς τής έπε-

Είκ. 12. Λουτροφόρος πολεμιστών.

ξεργασίας. Τόπος τοΰ Φειδιακοΰ κυκλου. Άντί- 
γραφον των χρόνων τοΰ Άδριανοΰ' υψ. 0.75. 
Εύρέθη τυχαίως έν Άθήναις (οδός Σμίθ παρά 
τήν Πνύκα). Άριθ. ευρετ. 3718. Άρχ. Δελτ. 
1930-31, τόμ. 13, σελ. 171 καί έξ., παρένθ. 
πίν. 1, 2,3 Β. Θεοφανείδης. Arch. Anz. 1933, 
194. J.H.S. 1933, 274.

2
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34) Δυο λουτροφόροι άνευ λαιμού και βά- 
σεως. Έπί τής μιας έκτυπος παράστασις δυο 
πολεμιστών κα'ι έπι τής έτέρας ίχνη παρόμοιας, 
ίσως, παραστάσεως. Εύρέθησαν εν Γλυφάδα 
’Αθηνών, παρά την θέσιν «"Αγιος Νικόλαος» 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 46, εύρετ. 3734. Arch. Anz. 
1932, 115. Είκ. 12.

35) Άγαλμάτιον Άρτέμιδος τρεχούσης προς 
τά δεξιά αυτής. Φέρει χιτώνα βραχύν έζωσμέ- 
νον περί την όσφύν. ’Όπισθεν και προς τό

ραυνόν, εχοντος δε την άριστεράν καθειμένην(;) 
Εκατέρωθεν Διός Ιπιγραφή:

ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ
ΑΝΑΙΟΥ ΜΑ · ΤΑ
©YNCOW ΜΙΝΤΑ
.. ΕΥΠΟΚΑ Ο-ΝΚ
Υ . CCK

"Υψος 0.115, μήκ. 0.30. Εύρέθη εν Κοζάνη 
(έν σχολικφ άγρώ). Άριθ. βιβλ. είσαγ. 52 καί 
εύρετ. 3719 Arch. Anz. 1932, 125. Είκ. 13.

37) Τεμάχιον ανάγλυφου. Είκονίζεται γυνή

Είκ. 13. Άνάγλυφον Διός κεραύνιου.

άνω μέρος τής φαρέτρας διακρίνεται κυματοει- 
δώς έσχηματισμένον τό ίμάτιον αυτής. Ή κόμη 
έχει έμπροσθεν άνω άμμα. Συνεκολλήθη εκ τριών 
τεμαχίων. Έλλείπουσι τά σκέλη από τών μηρών, 
τών δε χειρών ή μεν δεξιά όλοτελώς, ή δέ αρι
στερά κατά τό ήμισυ' ύψος 0.23. Εύρέθη έν 
Άθήναις, ’Ωδεΐον Περικλέους. Άνασκαφή 1931 
(Ά. Όρλάνδος). Άριθ. εύρετ. 3714.

36 Τεμάχιον αναγλύφου αναθηματικού παν- 
ταχόθεν άποκεκρουμένου. Έν τώ μέσω λείψα- 
νον αναγλύφου παραστάσεως Διός, πιθανώς, 
ισταμένου, φέροντος έν τή ύψωμένη δεξιά κε-

άπό τής κεφαλής μέχρι που τής όσφύος, καθη- 
μένη καί ύψώνουσα τον πέπλον. Απέναντι 
αυτής σώζεται ή δεξιά μόνον χειρ άλλης μορ
φής κρατούσης πτηνόν ΰψ. 0.40, μήκ. 0.30. 
’Επιμελής έργασία τών περίτό 400 π.Χ. χρόνων. 
Εύρέθη έν Άθήναις (πλατεία Έλευθερίας).Άριθ. 
εύρετ. 3720 καί βιβλ. είσαγ. 53. Arch. Anz. 
1932, 124.

38) Άνάγλυπτος δελφίς προερχόμενος, ίσως, 
έκ μεγάλου πλαστικού έργου' ΰψ. 0.60. Εύρέθη 
έν Άθήναις, Πλατεία Ελευθερίας. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 54 καί άριθ. εύρετ. 3721. Είκ. 14.
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39) Άνάγλυφον έπιτύμβιον παριστών ίστα- 
μένην παιδίσκην, έχον δέ τό δλον έν σχήματι 
ήμικιονίου. Συνεκολλήθη έκ τριών τεμαχίων. 
Ή μορφή εντός κόγχης βασταζόμενης εκατέ
ρωθεν υπό παραστάδων. ’Άνω ή επιγραφή 
ΜΙΛΗΣΙΑ. Κατά τάς γωνίας τάς σχηματιζομένας 
υπό τοϋ γείσου τοΰ επικράνου και τής εξωτερι
κής γραμμής ρόδακες. Ή παιδίσκη φέρει χι
τώνα καί κρατεί έν μεν τή καθειμένη δεξιά 
μήλον(;) έν δέ τή κεκαμμένη προ τοϋ στήθους 
αριστερά πτηνόν ΰψ. 0.88, πλατ. 0.37. Έκ 
κατασχέσεως έν τώ Τελωνείφ Πειραιώς. Άριθ. 
β,βλ. εϊσαγ. 63 και άριθ ευρετ. 3724. Δωμάτιον 
90. Είκ. 15.

συσπειροΰμενον δέ έπί τών γονάτων, καταπίπτει 
μέχρι τών ποδών. ΓΙαρά τον δεξιόν πόδα τής 
Θεάς παρίσταται λέων κατά τό πρόσθιον μόνον 
ήμισυ αυτού. Άποκεκρουμένοι είναι: οί κατα- 
πίπτοντες από τών ώμων βόστρυχοι, άμφότεραι 
αί άκραι χεΐρες καί 6 αριστερός ποΰς. Κεφαλή 
συγκεκολλημένη· ύψος 0.40 (μετά τής προεξε- 
χοόσης κεφαλής), πλ. 0.20. Εύρέθη έν Άθήναις, 
οδός Αισχύλου άριθ. 60. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 71 
καί άριθ. ευρετ. 3726. Arch. Anz. 1933, 211. 
Είκ. 17.

42) Μέγα άνάγλυφον Διονύσου ίσταμένου. 
Ό Θεός, έν μορφή πωγωνοφόρου άνδρός, έχει 
τήν κόμην περιβεβλημένην διά ταινίας καί άπο-

Είκ. 14. Άνάγλυπτος δελφίς.

40) Έπιτύμβιον άνάγλυφον έν σχήματι στή
λης μετ’ άετώματος. Παρίστανται δύο μορφαί 
άνδρός καί γυναικός ίστάμεναι κατά μέτωπον. 
Έπί τοΰ έπιστυλίου ή έπιγραφή:

ΤΙ φΛΒΙ OC’ON ΗΟΙφΟΡΟΟ 

°Υψ. 160, πλ.0.90. Πιθανώς τοΰ τρίτου μ.Χ. 
αίώνος. Έκ κατασχέσεως εις Δήλιον - Οίνόην. 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 66 καί άριθ. ευρετ. 3725. 
ΕΙκ. 16.

41) Έκτυπον άνάγλυφον Κυβέλης. Ή Θεά 
κάθηται έπί υψηλού θρόνου μεθ’ υψηλού έρει- 
σινώτου. Φέρει πόλον έπί τής κεφαλής καί φορεΐ 
χιτώνα σφιγγόμενον περί τήν όσφύν διά ζώνης, 
καί ίμάτιον, τό όποιον, κατερχόμενον άπό τοϋ 
άριστεροϋ ώμου, άφίνει άκάλυπτον τό στήθος,

λήγουσαν ό'πισθεν μέν έπί τοϋ αύχένος εις άνα- 
δέσμην, έμπροσθεν δέ έπί τοϋ άριστεροϋ ώμου. 
Φορεΐ ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιον, τό όποιον 
καλύπτει έπιχαρίτως τό σώμα άπό τοΰ στήθους 
καί κάτω καί κρατεί διά μέν τής τεινομένης 
προς τά έμπρός δεξιάς κάνθαρον, διά δέ τής 
τεινομένης προς τά κάτω άριστεράς μακρόν 
θύρσον άκουμβώντα έπί τοϋ έδάφους. Ό Θεός 
διά τοϋ προτεταμένου δεξιοΰ ποδός φαίνεται 
ώσεί έτοιμος νά βαδίση προς τά έμπρός. Ερ
γασία έπιμελής άρχαιζούσης τέχνης. Τό πρόσω- 
πον είναι ολίγον έφθαρμένον, τό πλεΐστον δέ 
τοΰ θύρσου μετά τής ράβδου καί μέρους τοϋ 
άριστεροϋ ποδός άποκεκρουμένα· ϋψ. 0.61, πλ. 
0.90, πάχ. 0.11. Εύρέθη έν Χαλανδρίφ Αγίας
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12 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1939 1941

Είκ. 15. Έπιτΰμβιον άνάγλυφον Μιλησίας.

43) Ερμαϊκή στήλη φέρουσα άνω μέν την 
κεφαλήν πωγωνοφόρου Διονύσου, επί δέ τής 
εμπρόσθιας επιφάνειας κα'ι έν τφ μέσω άνάγλυ
φον παράστασιν πέους μετ’ δρχεων. Εργασία 
αρχαϊκή· ΰψ. 0.66. Άριθ. βιβλ. εΐσαγ. 1 και

Παρασκευής, θέσις «Λούτσες». Άριθ. βιβλ. εισαγ. 
77 κα'ι άριθ. ευρετ. 3727. Άρχ. Δελτ. 1930-31, 
τόμ. 13 παράρτ. σελ. 15, εικ. 1 καί 2 (Ν. Κυ- 
παρίσσης).

άριθ. εύρετ. 3728. Ανήκει εις τήν συλλογήν 
Σίφνου, όπόθεν κλαπεισα, άπεδόθη ήμιν έξ’Ιτα
λίας. [Crome AM 60/61 (1935-36) πίν. 101].
ΕΙη. 18.

44) Εικονιστική κεφαλή Ρωμαίου αύτοκρά- 
τορος, πιθανώς τού Άδριανοϋ. Βλέπει κατ’ έτώ- 
πιον καί φέρει πώγωνα καί κόμην έφ’ ής έπι- 
κάθηται στέφανος Ό στέφανος, άποτελοΰμενος 
έκ κλάδων δρυός, φέρει επί των φύλλων δπάς 
προς ενθεσιν διακοσμητικών άντικειμένων, κατά 
δέ τό μέσον καί άνωθεν τού μετώπου, οίονεί

Είκ. 16. Έπιτΰμβιον άνάγλυφον Φλαβίου Όνησιφόρου.

ως συνδετικήν πόρπην, μικρόν δίσκον μετά συμ
βολικών παραστάσεων. Ρις ολίγον άποκεκρου- 
μένη· ύφος 0 55. Άριθ. βιβλ. εισαγ. 8 καί άριθ. 
ευρετ. 3729. Arch. Anz. 1933, 211. ΕΙη. 19.

45) Ραβδωτός κίων άποκεκρουμένος κατά τήν 
κορυφήν. Φέρει άνω τήν επιγραφήν :

ΝΤΙΟΣ ΑΝΕΘεΚΕΝ 
ΑΝΟΣ

Καθέτως
"Υψ. 0.86. Εύρέθη εν Άθήναις, οδός Δρα
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γατσανίου. Άριθ. βιβλ. εισαγ. 10. Arch. Απζ. 
1933, 211.

46) Κεφαλή πωγωνοφόρου άνδρός μετά μέ
ρους toil λαιμοΰ. Άποκεκρουμένη την αριστε
ρόν παρειάν καί την ρίνα. ’Αρχαϊκή· ύψ. 0.21. 
Εύρέθη έν Άθήναις, λεωφόρος Συγγροΰ. Άριθ. 
βιβλ. εΐσαγ. 11.

Είκ. 17. Άνάγλυφον Κυβέλης.

47) Άνάγλυφον άσπιδοφόρου άνδρός βλέ- 
ποντος προς τά αριστερά. Ό πωγωνοφόρος ά- 
νήρ φέρει επί τής κεφαλής κωνικόν πίλον καί 
φορεΐ άχειρίδωτον χιτώνα σφιγγόμενον διά ζώ
νης περί τήν όσφυν καί χλαμύδα. Καί διά μέν 
τής άριστεράς κρατεί παμμεγέθη ασπίδα, τήν 
δέ δεξιάν υψώνει άνω δεξιά. Φέρει επίσης καί 
ξίφος κρεμάμενον. Άποκεκρουμένη ή άκρα 
δεξιά χειρ, καί δλη ή στήλη πανταχόθεν πλήν

δεξιά. ’Άνωθεν τής κεφαλής ή επιγραφή: 
ΑΡ]ΙΣΤΑΝΔΡΟΣ Θ..

τής 5ης π. X. έκατονταετηρίδος’ μέγ. ΰψ. 0.70, 
μέγ. πλ. 0.46. Εύρέθη εν Άθήναις, λεωφόρος

Είκ. 18. 'Ερμής Διονύσου.

Συγγροΰ. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 12, καί άριθ. εύρετ. 
3730. Arch. Απζ. 1933, 211. JHS. 1933, 274.
ΕΙκ. 20.

48) Νεκρόδειπνον άνάγλυφον επί ορθογω
νίου λευκού μαρμάρου μετ’ εμβόλου. Άνήρ 
εξηπλω μένος επί κλίνης, προ αυτού γυνή έπί 
έδρας καί όπισθεν τρεις μικρότεραι μορφαί,
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14 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1939-1941

Είκ. 19. Αύτοκράτωρ Άδριανός.

Εϊκ. 20. Άνάγλυφον άσπιδοφόρου.

ίσως τέκνων πλ. 0.135, ίίψ. μετά τοΰ εμβόλου 
0.11. Εΰρέθη έν Άθήναις (οδός Σπευσίππου). 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 17.

49) Έπιτυμβιον άνάγλυφον έν σχήματι ναΐ
σκου μετ’ αετώματος χα'ι παραστάδων. ’Αριστε
ρά γυνή καθημένη έπί έδρας καί υποδεχόμενη 
διά χειραψίας δρθιον ά'νδρα προ αυτής. ’Επί 
τοΰ αετώματος ή επιγραφή :

ΦΙΛΗΜΑΝΤΩΝΟΣ ΘΥΓΑΤΗΡ 

“Υψ. 0.47, πλ. 0.28. ’Αττικόν τού 4ου π.Χ. 
αίώνος. Arch. Anz. 1933, 211. Είκ. 21.

Είκ. 21. ’Ανάγλυφον θυγατρός Φιλημάντωνος.

50) Λουτροφόρος άποκεκρουμένη τό πλεΐ- 
στον τό άνω τών λαβών μέρος και ολίγον την 
δξεΐαν βάσιν. Έπί τής κοιλίας άνάγλυπτος πα- 
ράστασις τριών μορφών, εξ ών ή μεσαία καθη- 
μένη έπί έδρας, αί δε δυο εκατέρωθεν αυτής 
ό'ρθιαι. ’Άνωθεν τών κεφαλών τών μορφών 
τούτων, αί εξής έπιγραφαί, όρίζουσαι προφα
νώς τά ονόματα τών παριστανομένων :

ΚΑΛΛΩΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΩΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΔΗΣ 

"Υψ. 0.54. ’Έργον τοΰ τετάρτου π.Χ. αιώνος. 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 20 καί άριθ. ευρετ. 3732. 
Arch. Anz. 1933, 211. ΕΙκ. 22.
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51) Μαρμάρινη κεφαλή μετά λαιμοί κόρης. 
Πρόσωπον έφθαρμένον. Λείψανα πώλου και 
κρωβόλου. Εύρέθη έν Φαλήρω (Τζιτζιφιές). 
Άριθ. βιβλ. ε’ισαγ. 21.

52) Κεφαλή νεανίου. Άποκεκρουμένη ολίγον

Είκ. 22. Άνάγλυφον Καλλιάδου.

τήν ρίνα' υψ. 0.45. Άνασκαφαί ’Ακαδημίας 
Πλάτωνος. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 23.

53) Εικονιστική κεφαλή πωγωνοφόρου άν- 
δρός. Εργασία Ρωμαϊκών χρόνων υψ. 0.32. 
Εύρέθη εν Άθήναις, οδός Μοναστηριού, έναντι 
’Αγίου Γεωργίου τοΰ Βλ νεκροταφείου. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 26. ΕΙκ. 23.

54) Επιτύμβιος στήλη. Άνω άνθεμωτόν ά- 
κρωτήριον. Έπί τής επιφάνειας εν τετραγώνφ

πλαισίφ, άνάγλυπτος παράστασις δύο άνδρών, 
τοΰ μέν καθημένου επί έδρας αριστερά, τοΰ δέ 
προσερχομένου καί χαιρετίζοντος τον καθήμενον. 
Άνωθεν τής παραστάσεως ή επιγραφή : 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

“Υψ. 1.10. Εύρέθη έν Άθήναις (διασταύρωσις 
Κασταλίας - Κέρκυρας - Κυψέλης). Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 32. ΕΙκ. 24-

55) Λήκυθος άποκεκρουμένη τό στόμιον καί 
τήν βάσιν. Έπί τής κοιλίας φέρει έκτυπον τήν

Είκ. 23. Εικονιστική κεφαλή πωγωνοφόρου άνδρός.

παράστασιν κρανοφόρου άνδρός έν τφ μέσφ 
χαιρετώντος δεξιά ίστάμενον άνδρα, δστις ύψοϊ 
τήν άριστεράν, καί έχοντος δπισθέν του έτερον 
ά'νδρα φέροντα έπ’ ώμου σκαπάνην. Υπέρ τήν 
παράστασιν ή έπιγραφή :

ΙΠΠΥΛΛΟΣ ΙΠΠΥΛΟ . . . ΙΛΠΟΣ

"Υψ. 0.75. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 35 καί άριθ. εύρετ. 
3734. Είκ. 25.

Β) ΧΑΛΚΑ

1) Χαλκοϋν άγαλμάτιον νεανίου γυμνοί ίστα- 
μένου έπί του δεξιοί σκέλους καί άναπαύοντος 
τό άριστερόν. Στρέφει τήν κεφαλήν ολίγον προς 
τά δεξιά αυτοί, έχει δέ τήν δεξιάν κεκαμμένην 
κατ’ άγκώνα καί προτεταμένην, έν φ ή άριστερά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:30:48 EEST - 44.213.66.193



16 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1939-1941

είναι καθειμένη. Ελλείπουν αϊ άκραι χεΐρες καί 
οί όίκροι πόδες, είναι δε τό δλον λίαν έφθαρ- 
μένον υψ. 0.184. Εύρέθη εν Λήμνφ, δρμος 
Θάνους, έν τφ βυθφ τής θαλάσσης. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 335 καί εύρετ. 15178. ΕΙκ. 26.

Είκ. 24. Επιτύμβιος στήλη Φιλίππου ’Αθηναίου.

2) Τρία αναθήματα έξ ελάσματος. Τό εν 
(άριθ. εύρετ. 15165) είναι έλασματοειδής χαλκή 
Νίκη τρέχουσα προς αριστερά καί κρατούσα εν 
τή άνηρμένη δεξιά στέφανον. Τό δεύτερον (άριθ. 
εύρετ. 15166) είναι τεμάχιον έλασματοειδοϋς

άγαλματίου περιλαμβάνον την κεφαλήν καί τόν 
άνω κορμόν γυναικός μέχρι περίπου τής δσφύος 
κατά δεξιόν κρόταφον. Τό τρίτον (άριθ. εύρετ. 
15167) είναι επίσης τεμάχιον έλασματοειδοϋς 
άγαλματίου γυναικός βαινούσης προς δεξιά ή

Είκ. 23. Λουτροφόρος Ίππύλου.

άριστερά. Ελλείπει ή άριστερά (δεξιά) χειρ μετά 
τοΰ βραχίονος καί τό κάτω ήμισυ τοϋ κορμού 
άπό των μηρών περίπου. Φέρει χιτώνα δωρικόν 
μετά διπλοϊδίου(;)' υψ. 0.093. Εύρέθησαν τυχαίως 
εν ’Αρχαία Κλειτορίοι. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 336.
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3) Δυο κράνη, εξ ών τό έν άνευ επιγραφής 
και κατεστραμμένον κατά τό ά'νοιγμα τών 
οφθαλμών, τό δε έτερον (άριθ. ευρετ. 15189) 
ελλιπές κατά τό οπίσθιον μέρος τοϋ κρανίου, φέ
ρει έπ'ι τής δεξιάς παρειάς διά στικτών αρχαϊκών 
γραμμάτων την επιγραφήν: θεναιοι | NEAVEM :

Είκ. 26. Άγαλμάτιον νεανίου έκ Λήμνου.

Τοϋ τελευταίου τοΰτου ύψος 0.22, πλ. 0.28. 
Εύρέθησαν εν ’Ολυμπία. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 338.
Είπ. 27.

4) Σταθμίον Ιν σχήματι πτηνού ηέροντος έν 
τή κοιλία ανάγλυφα τά γράμματα :

jjjjjj Έ = Κεί(ων).

°Υψ. 0.49. Εύρέθη εν Άμφιαρείφ. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 343 καί άριθ. εύρετ. 15172. ΕΙκ. 28-

5) Μικρά ορθογώνιος πλάξ φέρουσα την επι
γραφήν :

ΚΛΕΟΦΑΝΤΟΣ ΚΛΕΑΝ 

ΔΡΟΥ ΕΚ ΚΕΡΑΜΕΩΝ

Είκ. 27. Ένεπίγραφον κράνος εξ ’Ολυμπίας.

Είκ. 28. Σταθμίον.

Μήκος 0.175, πλ. 0.03. Εύρέθη έν Άθήναις 
(Παρά τον "Αγιον Γεώργιον πρώην Β' Νεκρο- 
ταφεΐον). Άριθ. βιβλ. εΐσ. 351. καί άρ. ευρετ. 
15173.

6) Χαλκοϋν άγαλμάτιον οπλίτου φέροντος 
κράνος, οΰ έλλείπει δ λόφος, άσπίδα, ής σφζε- 
ται μόνον τό ό'χανον, καί έν τή συνεσφιγμένη

3
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δεξιφ έλλεΐπον νΰν δόρυ. Ό ίστάμενος οπλίτης 
προβάλλει τόν αριστερόν πόδα. Έπ'ι τών ώμων 
πίπτουσιν εκατέρωθεν άνά δυο βόστρυχοι. Τάς 
κνήμας περιβάλλουσι κνημΐδες. Ό χιτών, σχι- 
σιός έμπροσθεν καί προσηρμοσμένος, φέρει πα
ρυφήν κεκοσμημένην διά σπειρομαιάνδρου. 
"Οπισθεν ή κόμη πίπτει πλατεία επί τών ώμων 
εις επτά παραλλήλους βοστρύχους συνεχομένους- 
ΰψ. 0.135. Εύρέθη εν Δωδώνη. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 348 καί άριθ. εύρετ. 15174.

7) Χαλκού άρματος σκελετός μετά τεσσάρων 
άνίσου μεγέθους τροχών. Εύρέθη εις τόν 
"Αγιον Γεώργιον Καρυστίας (Θέσις Γοΰβες). 
’Αριθ. βιβλ. είσαγ. 351 καί άριθ. εύρετ. 15175. 
ΕΙκ. 29.

Είκ. 29. Σκελετός αναθηματικού άρματος 
έκ Καρυστίας.

8) Χαλκοΰν ξίφος ελλιπές- μήκος 0.40. Εύ- 
ρέθη εις τόν "Αγιον Γεώργιον Καρυστίας. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 351 καί άριθ. εύρετ. 15176.

9) Χαλκοΰν αγαλμάτων παιδός κελητίζοντος, 
θαυμαστής Ελληνιστικής Τέχνης. Συνεκολλήθη 
καί εν μέρει συνεπληρώθη διά μόλυβδου υπό 
τοΰ ορειχαλκουργού Καραμάνου, έποπτεΰον- 
τος τοΰ Άνδρ. ΙΙαναγιωτάκη. Εύρέθη έν τή 
προ τοΰ Αρτεμισίου ακρωτηρίου τής Εύβοιας 
θαλάσση. Άριθ. εύρετ. 15177. Άρχ. Δελτ. τόμ. 
10, παράρτ. σελ. 87 κέξ. είκ. 4.

10) Έκ τών άνασκαφών τοΰ W. Vollgraff 
έν "Αργεί.

Δυο μικρά κοσμήματα. Τρία αναθήματα πα- 
ριστάνοντα ακρίδας. Εις μικρός πέλεκυς. “Εν 
λοφίον περικεφαλαίας. Μικρόν πρόσωπον πω- 
γωνοφόρου άνδρός. Αγαλμάτων μολΰβδινον 
άρχαϊκοΰ ρυθμοΰ. Πλάξ φέρουσα εγχαράκτους 
παραστάσεις. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 359.

11) Εξαρτήματα σκεύους έν μορφή αρχαϊ
κής Γοργοΰς τρεχούσης πρός δεξιά- ύψ. 0 063. 
Εύρέθη έν τή Άκροπόλει τών Αθηνών. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 364.

12) Πλάξ έφ’ ής άνάγλυπτος ό'φις καί ή έπι- 
γραφή :

ΠΑΝΤΑ ΒΑΙΑ ΒΙΟΥ

Είκ. 30. Έλασμα έν σχήματι γυναικός.

Δωρεά Αντωνίου Χρηστομάνου. Άριθ. βιβλ. 
είσ. 311.

13) Χαλκοΰν έλασμα κολοβόν έπιγεγραμμένον 
διά στικτών γραμμάτων:

ΟΝ | ΓΙΟΛΕ κλπ.
Ύψ. 0.055, μήκος 0.053. Εύρέθη εις Μολύ- 
κρεων. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 3 καί άριθ. εύρετ. 
15186. Άρχ. Δελτ. 1924-25, σελ. 63.

14) Χαλκή κεφαλή μετά μέρους τοΰ λαιμοΰ 
γυναικός, έ'χουσα άνεκτενισμένην την κόμην καί
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πλοχμόν περί τήν κορυφήν. 'Υπέρ τά ώτα δια- 
κρίνονται δύο βόστρυχοι κεχωρισμένως άνεκτενι- 
σμένοι. Οί οφθαλμοί πλήρεις, έκ χαλκοί. Ό 
τύπος ό αυτός πρός τον τής Βερενίκης τοΰ έν 
Νεαπόλει Μουσείου' υψ. 0.355. Εύρέθη εις 
Πέρινθον Θράκης (Σηλυβρία). Άριθ. βιβλ. είσαγ. 
6 καί άριθ. εύρετ. 15187.

Είκ. 31. Χάλκινον άγαλμάτιον νεανίου έκ Φαρσάλων.

15) Χαλκοΰν έλασμα περικεκομμένον έν σχή- 
ματι γυναικός ίσταμένης, έχοΰσης την αριστερόν 
χεϊρα ύψωμένην καί κρατούσαν τό ένδυμα, την 
δέ δεξιάν καθειμένην καί κρατούσαν στέφανον. 
Φέρει χιτώνα δωρικόν μετά διπλοϊδίου. Προ
βάλλει τον αριστερόν πόδα. Την κόμην έχει λε- 
λυμένην. Άπασαι αί λεπτομέρειαι χαρακταί' 
ΰψ. 0.193. Εύρέθη έν ’Αθήναις, Πνύξ. Άριθ.

βιβλ. είσαγ. 43 καί άριθ. εύρετ. 15185. Είκ. 30-
16) Χαλκοΰν άγαλμάτιον άρχαϊκόν ίστάμενον 

επ' άμφοτέρων των ποδών, ών προτείνει ολίγον 
τον άριστερόν. Κάμπτει την δεξιάν κατ’ άγκώνα 
καί ύψώνει πρός τά ά'νω κρατών ποτέ έν αυτή 
ίσως δόρυ. Έν τή άνακεκαμμένη άριστερα 
κρατεί συρματοειδές άντικείμενον δφιοειδώς 
συνεστραμμένον περί τον καρπόν (δ'φις:). Ή 
κόμη πίπτει πλατεία τριγωνική έπί τής ωμο-

ΕΙκ. 32. Άγαλμάτιον Απόλλωνος τοξότου (;)

πλάτης, έμπροσθεν δέ διαμορφοϋται εις έλικο- 
ειδεΐς βοστρύχους, έχει δέ χαράκτην ταινίαν 
ύπεράνω αυτών καί ό'πισθεν ύψ. 0.287. Εύρέθη 
εΐςΦάρσαλα(ΔερεκλήκαίΤουρή πλησίον Σιμικλή). 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 23 καί εύρετ. 15182.Είκ. 31.

17) Χαλκοΰν άγαλμάτιον εφήβου γυμνού πα- 
τοΰντος έπί τοΰ δεξιού ποδός, άναπαύοντος δέ 
τον άριστερόν. Στρέφει τήν κεφαλήν ολίγον
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προς τά δεξιά αυτού. ’Έχει τόν αριστερόν βρα
χίονα καθειμένον κα'ι ολίγον άνω τοΰ σώματος 
κρατούντα τι κυλινδρικόν, πιθανώς τόξον. Ό 
δεξιός βραχίων ωσαύτως προς τά κάτω μέχρι 
τοΰ άγκώνος καθ’ ον κάμπτεται προς τά εμπρός, 
Ιλλείπει δ’ δμως το πλεΐστον τοΰ πήχεος καί ή

Είκ. 33. ’Ιδιόρρυθμον άγαλμάτιον έκ Θερμού.

χείρ. Ή κόμη συνεστραμμένη κατά τά πλάγια 
καί άναδεδεμένη ό'πισθεν εις κόρυμβον. Πιθα
νώς παριστα ’Απόλλωνα τοξεύοντα. Πελοποννη- 
σιακή τέχνη τού δευτέρου ήμίσεος τοΰ 5ου αϊώ- 
νος π.Χ. Ύψ. 0.109. Ευρέθη εις Θερμόν. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 44 καί άριθ. ευρετ. 15183. ΠΑΕ 
1931, σ. 63 καί έξ. Είκ. 32.

18) Δύο ύστερογεωμετρικά ειδώλια γυμνών 
άνδρών φερόντων επί τής κεφαλής κωνικόν

κράνος ή πίλον ΰψ. 0.03, πλ. 0.04. Εύρέθη- 
σαν εν Ζακύνθφ (χωρίον Βασιλικό) καί έδωρήθη- 
σαν τώ Μουσείφ υπό τής Κας Sylvia Benton) 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 61. Arch. Anz. 1933,211.

19) Είδώλιον γαλής, αιγυπτιακής τέχνης καί 
αμφιβόλου γνησιόιητος· ύψ. 0.152. Δωρεά Άντ. 
Χρησιομάνου. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 62.

20) Χαλκοΰν άγαλμάτιον εχον διεστώτα; 
τούς πόδας καί προσκεκολλη μένος τάς δυσανα
λόγους βραχείας χεΐρας. Ή κεφαλή δλως ιδιόρ
ρυθμος άνευ δηλώσεως τής κόμης, τό πρόσω- 
πον ωσαύτως ά'ιεχνον καί άσύνηθες. Αρχαϊκόν;

Είκ. 34. Άγαλμάτιον άγενείου άνδρός, 
’ίσως άκοντιστοϋ.

“Υψ. 0.155. Ευρέθη έν Θέρμω. Άριθ. βιβλίου 
είσαγ. 67 καί άριθ. ευρετ. 15184. Είκ. 33.

21) Χαλκοΰν άγαλμάτιον νεαρού άνδρός άγε
νείου φέροντος βραχύν χιτώνα έξωσμένον, άχει- 
ρίδωτον. Προβαίνει προς άριστερά αυτού προ- 
τείνων την άριστεράν χεΐρα, έ'χων δέ τήν δεξιάν 
άνηρμένην καί κρατοΰσάν ποτέ κυλινδρικόν τι 
δπλον, άκόντιον (;) ύψ.0.09. Άριθ. ευρετ. 15188. 
Δωρεά Μιχ. Καμπάνη. Είκ. 34.

22) Αμφίστομος πέλεκυς. Μικρόν άντικεί- 
μενον έν σχήματι στροβίλου. Μικρόν έλασμα 
συνεστραμμένον. Μολύβδινον κόσμημα έχον 
παράστασιν Σφιγγός. Εύρέθησαν έν Τυμφρη
στό) (Άσπρόπυργος). Άριθ. βιβλ είσαγ. 82.
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23) Άγαλμάτιον γυμνού άνδρός πωγωνοφό- 
ρου, έ'χοντος τάς χεΐρας κρεμαμένας (επαίτης; )· 
ύψ. 0.167. Εύρέθη εν Άλιφείρα. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 90. Είκ. 35.

24) Άγαλμάτιον τρέχοντος νεανίου. Ελλείπει 
ή δεξιά χειρ· υψ. 0.052. Εύρέθη έν Θεσσαλία

Είκ.35. Άγαλμάτιον επαίτου);)

(Κρυψάνα Πολυδενδρίου 'Αγιας). Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 3.

25) Βωμός στρογγυλός μετ’ έκτυπων παγ- 
κάρπων ύψ. 0.075. Έκ κατασχέσεως. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 1.

Γ) ΧΡΥΣΑ

1) Περιδέραιον άποτελοΰμενον έκ πλεκτών

έλασμάτων χρυσού καί φέρον κρεμάμενα κω
νοειδή φύλλα άνθους. Κατά τα δύο άκρα απο
λήγει είς κρίκους κεκοσμημένους διά λεοντο
κεφαλής· μήκος 0.34. Εύρέθη έν Κορίνθω, κα
τά τάς άνασκαφάς τού 1930 ύπό τής Άμερ. 
Άρχ. Σχολής. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 333.

2) α' Πεντήκοντα δύο χρυσά φύλλα πλατά
νου ή αμπέλου έκ χρυσού στεφάνου διαλυθέν- 
τος. β' χρυσή δανάκη. Εύρέθησαν έν Άθήναις, 
οδός Πειραιώς, έντός λίθινης οστεοθήκης. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 364.

3) Μικρά πόρπη έν σχήματι Αφροδίτης. 
Άργος άνασκαφαί W. Vollgraff κατά τό 1930. 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 359.

4) ’Έλασμα χρυσού φέρον τρεις έπαλλήλους 
παραστάσεις οπλιτών μήκος 0.20, πλ. 0.02. 
Εύρέθη έν Σκύρω (θέσις Κάμπος) έν τάφφ. 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 368.

5) α' Χρυσούς δακτύλιος μετ’ άμεθύστου 
λίθου, β' Άλυσις ως περιδέραιον άπολήγουσα 
κατά τά δύο άκρα εις κρίκους μετά κεφαλής 
έλάφου. γ' Δύο ένώτια. Άνασκαφαί Ακαδη
μίας Πλάτωνος ύπό τού Άριστόφρονος κατά 
τό 1931 Άριθ. βιβλ. είσαγ. 18.

6) 1. Πέντε ακέραιοι χρυσοί ρόδακες διαμέ
τρου 0.63. 2. Δακτύλιος έκ χρυσού έλάσματος 
μετά σφενδόνης άνευ λίθου κεκοσμη μένος διά 
μικρών κύκλων. 3. Δέκα ψήφοι έν σχήματι α
πλού πελέκεως κεκοσμημέναι καί διάτρητοι. 4. 
Ψήφος διάτρητος έν σχήματι βουκράνου. 5. 
Δύο ψήφοι έν σχήματι τριγώνου τριφύλλου. 6. 
Τέσσαρες ψήφοι διάτρητοι έν σχήματι διπλών 
ελίκων. 7. Τρεις ψήφοι έν σχήματι κόκκου σίτου. 
8. Μικκύλη πρόχους έν μέρει κοκκιδωτή. Εύρέ
θησαν έν Άθήναις (οδός Άγλαύρου καί Ευρώ
πης). Άριθ. βιβλ. είσαγ. 19.

7) Χρυσούν ένώτιον. Εύρέθη έν Σαμοθράκη 
(Χωρίον Λάκκωμα). Άριθ. βιβλ. είσαγ. 31.

8) Τρεις μικροί δακτύλιοι, έξ ών δ είς φέρει 
παράστασιν ίσταμένης γυναικός. Εύρέθη έν Ί- 
θώμη. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 39.

Δ) ΠΗΛΙΝΑ

1) ’Οκτώ γεωμετρικά μικρά αγγεία. Άχαΐα. 
Άριθ. βιβλ. είσαγ. 315.

2) Τέσσαρα πήλινα ειδώλια έξ ών τά μέν 
δύο είναι πτηνόμορφα ξοανοειδή γυναικεία ά- 
γαλμάτια, τό τρίτον σανιδόσχημον άγαλμάτιον
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γυναικός φερούσης πόλον μετά ρόδακος, ενώτια, 
και είς τάς δυο χεΐρας άνά ένα ρόδακα, τό δέ 
τέταρτον είδώλιον (κοΐλον) δρθίου Πανός. “Α
παντα φέρουσι γραπτάς κοσμητικά; παραστά
σεις, πλήν τοϋ Πανός δντος κεχρωματισμένου. 
Έκ κατασχέσεως. Άριθ. βιβλ. εισαγ. 318 καί 
εύρετ. 15453 - 15456.

3) Προτομή πηλίνης γυναικός. Προχοΐδιον 
ανθρωποειδές μετά καθημενού “Ερωτος. Ειδώ- 
λιον σανιδόσχημον γυναικός μετά πόλου. Κώ- 
θων φέρων περί τά χείλη μαιανδροειδές κόσμη
μα. Έκ κατασχέσεως επί τοϋ ατμοπλοίου «Φρίν- 
των».Άριθ. βιβλ. εισαγ. 329.

4) Μελανόμορφος υδρία μετ’ άνατολιζόντων 
θεμάτων. Δυο κύλικες Βοιωτικαί, έξ ών ή μία 
ύψίπους μετά τεσσάρων λαβών. “Εν άγγεϊον) 
σχήματος αλαβάστρου μετ’ ερυθρόμορφου παρα- 
στάσεως γυναικός καθημένης καί κρατουσης 
κάτοπτρον. Τέσσαρες άρύβαλλοι, έξ σκΰφοι, εξ 
ών εις Μεγαρικός, είς κώθων, έν κωθωνόσχη- 
μον άγγεΐον, έν ίδιότυπον μακρόλαιμον άγγεΐον, 
είς κώδων, εννέα ειδώλια πτηνόμορφα γεωμε
τρικά, επτά ειδώλια γυναικών καθημένων, είς 
ίππος μετά τοΰ ίππέως γεωμετρικόν, δυο προτο- 
μαί γυναικών, άνάγλυφον κεφαλής γυναικός καί 
κάτωθεν δελφίν, δυο κυδώνια, είς χοίρος, είς 
λέων, οκτώ περιστεραί. Έκ κατασχέσεως διά τοΰ 
Υπουργείου Συγκοινωνίας, εύρεθέντα εντός έπι- 
στραφέντων είς Γερμανίαν ταχυδρομικών δε
μάτων. Άριθ. βιβλ. εισαγ. 337.

5) α) Πελίκη άποκεκρουμένη ολίγον την βά- 
σιν καί την κοιλίαν. Ερυθρόμορφος παράστασις 
Σατΰρου καί Μαινάδος· ΰψ. 0.30.

β) Υδρία ελλιπής κατά τό ήμισυ τής κοιλίας 
μετ5 ερυθρόμορφου παραστάσεως Διονύσου κα- 
θημένου καί κρατούντο; κάνθαρον. Προ αυτού 
χήν ύψ. 0.29.

γ) Είδώλιον γυναικός (Τύχης;) στηριζούσης 
τήν χεΐρα επί κέρατο; Άμαλθείας. Ελλιπής 
κατά τήν κοιλίαν καί συγκεκολλημένη έκ πολ
λών τεμαχίων. Σιδηροδρομικός σταθμός Άχαΐας 
(κτήμα Κεφάλα). Άριθ. βιβλ. εισαγ. 355.

6) α) Είσιτήριον θεάτρου φέρον τήν επιγραφήν

ΣΤΡΑΤΩΝΑΝΤΑΝ

β) ’Αγαλμάτων παριστών τήν Άφροδίτην 
καθημένην καί κρατούσαν περιστεράν έν τή

δεξιά χειρί. Άργος. Άνασκαφαί υπό W. Voll- 
graff. Άριθ. βιβλ. εισαγ. 359.

7) Προϊστορικά αγγεία καί ειδώλια. Μακεδο
νία. Άνασκαφαί Γ. Μυλωνά. Άριθ. βιβλ. εισαγ. 
361.

8) Προϊστορικά αγγεία. Άθήναι (Άγιος 
Κοσμάς), άνασκαφαί Γ. Μυλωνά. Άριθ. βιβλ. 
εισαγ. 362.

9) Τρίωτον άγγεΐον ύστερομυκηναϊκών χρό
νων άνακτορικοΰ ρυθμού. Φέρει δικτυωτήν δια- 
κόσμησιν περί τό ά'νω μέρος τής κοιλίας και με- 
λαίνας γραμμάς έπί τοΰ χείλους καί παρά τήν 
βάσιν. Άθήναι. Άριθ. βιβλ. εισαγ. 343.

1θ) α) Λευκή λήκυθος έκ πολλών τεμαχίων. 
Προ νεκρικής κλίνης διακρίνεται, δεξιά, ωραία 
μορφή ίσταμένου νεανίου (Θανάτου;) καί άρι- 
στερά μέρος τοΰ σώματος τού τεθνεώτος.

β) Λευκή λήκυθος. Επιτύμβιος στήλη μετ’ ά'ν- 
θους έπ’ αυτής. Αριστερά γυναικεία μορφή 
κρατούσα άλάβαστρον καί κάλαθον. Δεξιά άνήρ 
κρατών δόρυ καί όπισθεν αυτού πολύκλαδον 
δένδρον.

γ) Λευκή λήκυθος έφ’ ής παράστασις τοΰ 
"Υπνου καί τοΰ Θανάτου ύποβασταζόντων γυ- 
ναικείαν μορφήν πρύ τής νεκρικής στήλης. 
Άθήναι. Άριθ. βιβλ. εισαγ. 5.

11) Προϊστορικά άγγεΐα καί όστρακα. Μακε
δονία. Άνασκαφαί Heurtley φλωρίνης. Άριθ. 
βιβλ. εισαγ. 11.

12) Αγγεία καί όστρακα διαφόρων έποχών. 
Δωδώνη. Άνασκαφαί Δ. Εύαγγελίδου. Άριθ. 
βιβλ. εισαγ. 9.

13) ’Όστρακον άγγείου έρυθρομόρφου ρυ
θμού. Φέρει παράστασιν τεσσάρων μορφών, γυ- 
ναικός έν τώ μέσφ καί άνδρών εκατέρωθεν. Με
ταξύ τών παραστάσεων, καθέτως άναγεγραμμένη, 
ή έπιγραφή :

Εΰρέθη έπί τής βόρειας κλιτύος τής Άκρο- 
πόλεως τών Αθηνών, παρά τό ιερόν τού ’Έρωτος 
καί τής Αφροδίτης, κατά τάς άνασκαφάς υπό Ο. 
Broneer. Άριθ. βιβλ. εισαγ. 17 καί εύρετ. 15466 
Hesperia, II σ. 340, εικ. 12.

14) Δέκα έξ τεμάχια μελανόμορφου άγγείου 
φέροντος παραστάσεις ζώων καί τήν έπιγραφήν 
Σοφίλου - Πατρόκλου - Άχιλλέως. Εύρέθησαν
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εν Δηρεκλή και Κτουρί Σιμικλή, πλησίον των 
Φαρσάλων. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 22.

15) Προϊστορικά αγγεία εκ Μυτιλήνης (Πύρ
γου - Θερμής). Άνασκαφαι Δίδος Win. Lamb. 
Άριθ. βι,βλ. είσαγ. 29 και αγγεία καί όστρακα 
διαφόρων εποχών. Θάσος, Άνασκαφα! Δίδος 
Haspels. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 79.

16) Λήκυθος ερυθρόμορφος. Παρίσταται ό 
Όδυσσεύς καθήμενος έπί έδρας και πλυνόμενος 
τον πόδα υπό τής Εύρυκλείας. ’Όπισθεν αύτοϋ 
ή Πηνελόπη καθημένη επί θρόνου ώσεί κοιμω- 
μένη. Προ αυτής λυχνοστάτης μετά λυχνίας. Κί- 
βδηλον(;). Βόλος. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 86.

17) Διάφορα αγγεία καί όστρακα. ’Ιθάκης 
Άνασκαφαι Heurtley Άριθ. βιβλ. είσαγ. 92.

18) Αγγεία καί πήλινα ειδώλια. Μυτιλήνη 
(Άντισσα). Άνασκαφαι Δίδος Lamb. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 28.

19) Τέσσσαρες ηγεμόνες κεραμίδες φέρουσαι 
εν εκτυπφ παραστάσει τάς προτομάς τής Άρτέ- 
μιδος Βενδΐδος (υψ. 0.18), τής Χοΰς(0.14), 
τής Γοργούς (0.18) καί τού Άττιδος (0.14). 
Τάρας τής ’Ιταλίας. Δωρεά Μ. Βλαστού. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 30.

20) Διάφορα αγγεία. Άθήναι. (Ακαδημία 
Πλάτωνος). Άνασκαφαι Άριστόφρονος. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 33.

21) Μεγαρικός σκΰφος φέρων έκτυπους πορ
νογραφικός παραστάσεις. Μακεδονία (Τσοτύλιον). 
Άνασκαφαι Άντ. Κεραμοπουλλου. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 42.

22) "Οστρακα διαφόρων εποχών. Θάσος. 
Άνασκαφαι Δίδος Haspels. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 43.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗΣ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΧΙΟΥ

ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

ΤΗΝΟΣ

Ούδεμία μέχρι σήμερον έδημοσιευθη είς 
ελληνικόν αρχαιολογικόν περιοδικόν έκθεσις περί 
τής μικράς άνασκαφής κατ’ Απρίλιον τού 1938 
μεταξύ τού χωρίου Τριπόταμος καί τής φραγ
κικής Άκροπόλεως τής Τήνου, τού Ξώμπουρ- 
γου, διότι ή ελπίς τής ταχείας άποπερατώσεως 
τής άνασκαφής, λόγφ τών περιστάσεων αί 
όποΐαι έμεσολάβησαν, δεν κατέστη δυνατόν νά 
πραγματοποιηθή μέχρι σήμερον. Σύντομοι μόνον 
μνεΐαι περί ταύτης έδημοσιεύθησαν εν Arch. 
Anz. 1938, 578 (υπό U. Jantzen) καί Arch. 
Anz. 1939, 262, είκ. 16=BCH, 1938, 480, είκ. 
34 (υπό X. Καρούζου- πρβ. καί AJA, 1946 
σ. 283)' τήν εν τή τελευταία τών δύο τούτων 
ανακοινώσεων εικόνα μέ τήν παράστασιν πο- 
τνίας θηρών ύποστηριζομένης υπό δύο μικροτέ- 
ρων γυναικείων μορφών προσεπάθησα νά ερμη
νεύσω διά τής ταυτίσεως τών δύο τούτων προς 
τάς Ύπερβορείους Παρθένους εις ’Αφιέρωμα 
είς Κ. ’Άμαντον (1940), 435 κε.

’Ήδη πρότερον ήσαν γνωστά εκ τής Τήνου 
ολίγα τεμάχια έξ αναγλύφων αρχαϊκών πίθων 
όμοιων προς τούς βοιωτικούς' πρβ. F. Courby 
Les vases grecs a reliefs, σ. 80 κε. Arch. 
Anz. 1938, 442, άρ. 19, είκ. 16. Δύο άλλα 
τεμάχια, άναφερόμενα υπό Ε. Kunze, Kret. 
Bronzerel., σ. 251, σημ. 10, έφυλάσσοντο εις 
τό Μουσεΐον Μυκόνου' ταύτα είχον περισυλλεγή 
ύπό τού μακαρίτου εφόρου Δημ. Πίππα έκ 
Τήνου. Τον άγνοούμενον μετά τον θάνατον τού 
Πίππα ακριβή τόπον τής εύρέσεως αυτών κα- 
τώρθωσε νά έξακριβώση κατά διέλευσίν του 
έκ Τήνου κατά τάς άρχάς τού 1938 ό κ. X. Κα- 
ρούζος, έφορος τότε τών Κυκλάδων. Μετά 
πρόθυμον πρότασιν τούτου, δι’ ήν καί ένταύθα 
ευχαριστώ αυτόν θερμώς, τό Ύπουργεΐον τής 
Παιδείας άνέθεσεν εις έμέ τήν έκτέλεσιν δοκιμα
στικής άνασκαφής, ή οποία όχι μόνον τήν είς 
τον κ. Καροΰζον δοθεΐσαν πληροφορίαν, ήν ό 
ίδιος δεν είχεν ευθύς άμέσως τήν δυνατότητα 
νά έλέγξη, άπέδειξεν άκριβή, άλλά καί μάς έφα- 
νέρωσε σημαντικωτάτην πηγήν γνήσιας κυκλα
δικής τέχνης τών άρχαϊκών χρόνων έν Τήνφ. 
’Ιδού έν συντομία τά πορίσματα τής ολιγοη
μέρου πρώτης έκείνης άνασκαφής.
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