
Sarzec Ern. de - Heuzey, L., Decouvertes en Chaldee.
Troisieme Livraison, second fascicule. Paris, 1893. 

Schreiber, Die hellenistischen Reliefbilder. Lief 11. Lei
pzig, 1894.

Spruner-Sieglin, Atlas antiquus. 2e Lieferung. Gotha, 
1893.

Tomasehek, Wilhelm.,Die alten Thraker. I. Wien, 1893. 
Wieseler, Fr., Archaologischer Bericht liber seine Reise 

nacli Griechenland. Gottingen, 1874.

>

ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

Πεσσός σφενδόνης, έφ’ ού έντυπα Γ(α>. Μ. 0,035. Κρήτης 
(έξωθεν Χανίων). Μολ. 3,241. Δώρον Μιχ. Τσιβουράκη.

Φιάλη ύαλου κιτρινωπής έκ δύο τεααχιων, κολοβή ολίγον. 
’Έχει ραβδώσεις καθέτους περί την κοιλίαν. “Γψ. 0,055, διαρι · 
0,14. 'Γαλ. 430. Δώρον Μιχ. Τσιβουράκη.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

yVtOovot.

Στήλη ιζετά περιθωρίου ταπεινού πρός άριστεράν ρ.όνον, κο
λοβή άνω καί κάτω καί δεξ. έφθαραένη. Επ’ αυτής είκονίζεταε 
έν ταπεινω άναγλύφω νέος αγένειος πρός άρ. άναπαυόριενος έπι 
του άρ. ποδος καί κάυ.πτων τόν δεξιόν. Φορεϊ βραχύ ίριάτιον 
έζωσρ.ενον καί έχει την ρ.έν άρ. χεΐρα καθειυ,ένην, την δέ δεξιάν 
κάρπτων γωνιωδώς επιθέτει επί τοΰ άριστεροΰ ώρ.ου. “Ενεκα δέ 
τής φθοράς, ήν ύπέστη ό λίθος κατά τό δεξιόν ρ.έρος, είνε β$>
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βλαμμένοι και οι δάκτυλοι της δεξιάς χειρός. Ύψ. 1,65, πλ. 
0,45. ’Αθηνών. Λι0. 5037.

Κορμός άνδρός άπό του λαιμού μέχρι του μέσου περίπου των 
σκελών γυρίνου, ού το ίμάτιον καταπίπτει άπό τών βραχιόνων. 
Αΐ άκραι χεϊρες εϊνε κολοβαί. Όπίσω επί τών νώτων σώζεται ή 
κόμη εις μακρούς βοστρύχους. Παρά την δεξ. χεϊρα είνε έπικε- 
κολλημένον Έρμίδιον της τετραγώνου εργασίας μέ κεφαλήν νεα
νικήν κολοβόν κάτω. Αθηνών. ‘Ύψ. 0,95. Λιθ. 5038.

Στήλη μέ άέτωμα, φε'ρουσα ψήφισρια θιασωτών. Πειραιώς.
Λιθ. 5039.

Χ-αλκα κο«. μ,ολύβδονα.

Άγαλμάτιον άνδρός ίσταμένου, τέχνης αρχαϊκής. Την δεξιάν 
χεϊρα έχει ΰψωμένην, έκράτει δέ, ώς φαίνεται, ποτέ δόρυ, την 
δ’άριστεράν έχει προτεταμένην- φέρει χιτώνα χειριδωτόν, μα
κράν καί διπλοΰν (ώσεί έχοντα διπλοίδιον), ού τό άνω μέρος έχει 
πτυχάς. Φαίνεται δέ ώσεί φέρων καί ένδρομίδας (ένεκα γραμμής 
χωριζούσης τούς άκρους πόδας άπό τής κνήμης) άν καί οϊ δά
κτυλοι τών ποδών διακρίνονται διά λεπτών γραμμών. Ή κόμη 
βραχεία καί άρχαϊκώς διατεθειμένη υπέρ τά μέτωπον καί κατά 
τούς κροτάφους. Τό άγαλμάτιον βαίνει επί πλίνθου τετραγωνι
κής συμφυοΰς. "Υψ. 0,10. Πελοποννήσου (Άχαίας). Χαλκ. 
1508.

Λαιμός οινοχόης μετά τής λαβής φερούσης έγκεχαραγμένην 
επιγραφήν : §0 1110 Λ Υ/^Ρ IΟ I ΓΟIF ΑΛ £1 ΟI. Ή ρίζα 
τής λαβής άπολήγει εις άνθέμιον καί δύο κεφαλάς όφεων, άνω 
δέ, ένθα προσκολλάται έπί του χείλους τοΰ άγγείου, απολήγει 
εις τρεις κεφαλάς λεόντων, ών ή μέση μείζων. Ύψ. 0,045, μή
κος τής λαβής 0,13. ’Ολυμπίας. Χαλκ. 1509.

ΙΊλάξ τετραγωνική κολοβή τά άνω καί τά κάτω. Φέρει έκ- 
τυπον άψΐδα καί εντός αυτής έπί εδάφους έξέχοντος έκτυπον επί
σης μορφήν γυναικείαν πράς άρ., τή μέν δεξιά άνέχουσαν στέ
φανον (;), τή δέ άριστεργ βαστάζουσαν κέρας Άμαλθείας (’Α

φθονία). Τέχνης ρωμ. χρόνων. Ή επιφάνεια τής πλακάς πολ-
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λαχού έφθαρμένη. Ύψ. 0,21, πλ. 0,18, πάχ. 0,006. Πει— 
ραιώς. Μολ. 3243.

Μολυβδόβουλλον βυζ αντινόν. Σταυρός μέ τά μονόγραμμα «.Κύ

ριε βοήβει» καί: Τ CO—C(ϋ | Δ 8— Λίϋ.Όπίσω:------ 1------- 1
ΙΟΥΛΙΑ | ΝωΥΠ | ΑΤω. Διαρι. 0,028. Μολ. 3242.

Λίομ.£σμ.ατα.

Χρυσά δύο.— 1) Στατήρ χρυσούς Αίτωλικής συμριαχίας. 
18. Γρ. 8,48. Κεφαλή ’Αθήνας μετ’ ενωτίων καί περιδέραιου 
προς δεξ. εχουσα τό κράνος οφει κεκοσμημένον )(ΑΙΤΩΛΩΝ. 
Αιτωλία φε'ρουσα καυσίαν, βραχύν χιτώνα καί ένδρομίδας, καθη- 
μένη πρός δ. επί τριών ασπίδων, την δεξιάν στηρίζουσα επί 
λόγχης,τη δ’ αριστερά φε'ρουσα Νίκην. Έντώ πεδίω μονόγραμμα, 
έν δε τώ έξέργω ΛΥ. — 2) Νόμισμα χρυσοΰν (Σόλιδος) Κών- 
σταντος Β’ (654-659) συν Κωνστ. Πωγωνάτω, 'Ηρακλ. καί 
Τιβερίω. VICTORIA — AVG(f A. Προτομή κατ’ενώπιον 
Κώνσταντος Β’.) ( Οί τρεις υίοί τού αύτοκράτορος κατ’ ενώπιον 
ίστάμενοι. Έν δέ τώ έξ. CONOB.

’Αργυρά τεσσαράκοντα.— 1) ’Αρκαδίας Τεγεατών. Τριώ- 
βολον, γρ. 2,65. Κεφαλή ’Αθήνας πρός δεξ.) (Τ Ε Γ Ε ΑΤΑΝ . 
Ηρως μέ κράνος, άσπϊδα καί ξίφος ορμών πρός δ. Μεταξύ τών 

ποδών του —»— καί δόρυ. — 2) Εύβοιας, Έρετριέων δραχμή, 
γρ. 2,52. Κεφαλή Άρτέμιδος ή Νύμφης πρός δ.) ( ΕΡΕΤΡΙ- 
ΕΩΝ άνωθεν δύο σταφυλών, ών κάτω ΦΑΝ ΙΑ2. — 3) Κέω, 
Καρθαίας δίδραχμον τού 6ου αίώνος, γρ. 12,30. Άμφορεύς.) 
(Τετράγωνον εγκοιλον. — 4) Νάξου, δίδραχμον τού 6ου αίώ- 
νος, γρ. 12,266. Κάνθαρος (άγγεϊον) κοσμούμενος διά σταφυ
λών και φύλλων κισσού.) ( Τετράγωνον έ'γκοιλον. — 5) Δραχμή 
’Αττική τού 5ου αίώνος, γρ. 3,94. Κεφαλή ’Αρχαϊκή ’Απόλ
λωνος πρός δ.) ( Φ — I — Περιστερά πρός δεξ. πετομένη. 
Έν τφ πεδίω κόκκος κριθής. Τά ολον έν πεδίω τετραγώνω έγ- 
κοίλω. — 6) Κιλικίας, Ταρσού, γρ. 10,12. ΑΥΤΚΑ1ΘΕ- 
ΤΡΑΠΑΡΥΙΘΕΝΕΡΥΠΤΡΑΙ ΑΔΡ ΙΑΝΟ CEEB. Κε
φαλή Άδριανοΰ δαφνοστεφής πρός δ.) ( TAP ΕΕΩΝ Μ ΗΤ ΡΟ-
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ΠΟΛΕΩΕΙ. Λέων καταβάλλων ταύρον προς άρ. — 7) Όμοιον, 
γρ. 10,45.) ( TAPCE— ΩΝ — ΜΗΤΡΟΠΟΛ ΕΩΕ. Ή πό
λις καθηριένη προς άρ. έπ! θρόνου άνωθεν ποταριοΰ καί κρατούσα 
κλάδον φοίνικος. — 8) 'Ροδίων δίδραχριον. Κεφαλή Ήλιου άκτι- 
νοστεφής.) ( ΤIΜ Ο Θ Ε Ο Σ. Βαλαύστιον. Έν τω πεδίφ Ρ—Ο 
καί Έρριής της τετραγώνου εργασίας. — 9) ’Ερυθρών ’Ιωνίας. 
Δραχμή. Κεφαλή Ήρακλε'ους αγένειος πρός δ. ριετά λεοντής.) 
('Ρόπαλον καί Γωρυτός, έν ω τόξον- έπιγρ. ΕΡΥ — ΑΡΧΙ- 
ΔΗΜΟΣ Α καί μ,ηλον.— 10) — Δραχριή. Οί αυτοί τύποι. 
Έπιγρ. ΕΡΥ—ΓΝΩΤΟΣ Μ καί δελφίν. — 11) — Δραχριή. 
Οί αυτοί τύποι. Έπιγρ. ΕΡΥ — ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΙΟΝΥ- 
ΣΙ Ο Υ. — 12) — Δραχριή. Οί αυτοί τύποι. ΕΡΥ — ΠΕΛΟ- 
ΓΙΔΗΣ.— 13) — Τρίτον δραχριής. Οί αυτοί τύποι. Έπιγρ. 
ΕΡΥ.— 14) — Τρίτον δραχριής. Οί αυτοί τύποι πλήν ότι ή 
κεφαλή τοϋ Ήρακλέους (ώς καί εις το ύπ’ άρ. 13) έστραριριένη 
προς άρ. Έπιγρ. ΕΡΥ — ΓΛΑΟΚΟΣ καί τροχός. — 15) — 
Τρίτον δραχμής. Οί αυτοί τύποι. Έπιγρ. ΕΡΥ—ΛΑΓΡΕ- 
ΓΗ£ καί ριονόγραριρια.— 16) — Τρίτον δραχριής. Οί αυτοί 
τύποι. Έπιγρ. ΕΡΥ — ΓΟΛΥΧΑΡΗΣ.— 17) Κιστοφόρος 
Όκταβιανοϋ κοπείς (28 π.Χ.) έν ριικρα Άσί%, ρωιιαϊκή επαρ
χία. IMP. CAESAP DIVI F. COS. VI LIBERT ATI S 
Ρ X VINDEX. Κεφαλή Όκταβιανοϋ δαφνοστεφής πρός δεξ.) 
( Ειρήνη έπί δαδός ίσταριένη πρός δεξ. κρατούσα τή δεξιοί κη- 
ρύκειον. Έν τφ πεδίιρ άρ. ΡΑΧ, δεξ. κίστη έξ ής προβαίνει 
δφις άνορθούριενος. Τό όλον εντός στεφάνου δάφνης. — 18) Κι- 
στοφόρος Παριανών των συνήθων τύπων ριετά ριονογράριρια- 
τος καί κεφαλής έλέφαντος ώς συριβόλου. — 19) Τετράδραχριον 
Ερυθρών ’Ιωνίας, κακής διατηρήσεως. Κεφαλή Ήρακλέους ριετά 
λεοντής πρός δεξ.) (ΕΡΥ καί κάτωθεν ρόπαλον- ύπ’ αυτό δέ 
ΑΠΕΛΛΑΣ καί κάτωθεν αυτού τόξον έν γωρυτω. — 20) — 
Κεφαλή Ήρακλέους μετά λεοντής πρός δεξ.) ( ΕΡΥ καί κάτω
θεν αυτού ρόπαλον όριζοντίως- ύπ’αυτό ΔΙΟΓΕΙΘΗΣ καί 
κάτωθεν τόξον έν γωρυτω" έν τω πεδίω γλαύξ. — 21) Ταβών 
Καρίας, δηνάριον. Κεφαλή Ήρακλέους γενειώντος πρός δεξ. έν- 
τός κύκλου έκ σφαιριδίων.) ( Τ A Β Η Ν Ω N^/jjJflT ΕΜΩ Ν Π Α-
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ΠΙΟΥ A/’. ’Απόλλων ίστάμενος προς δ. κρατών τη άριστερ^ 
τόξον καί βέλος, τη δεξιά δάδα πρός τά κάτω καί επί τοΰ ώμου 
φαρε'τραν. —- 22) Σίδης ΙΙαμφυλίας τετράδραχμον. Κεφαλή ’Α
θήνας πρός δεξ. καί έπ’ αυτής ύστερόσημον (Σάρδεων) μέ £ΑΡ 
καί τόξον έν γωρυτώ.) ( Νίκη βαίνουσα πρός άρ. κρατούσα τη 
δεξιγ. στέφανον. Έν τώ πεδίω καρπός ροιας καί ΰπ’ αυτόν ΔΕ.
— 23) — “Ετερον ομοιον άλλα φέρον ύστερόσημον με τύπον 
μελίσσης καί όπίσω ΔΕΙ. — 24) ’Ιωνίας, Εφέσου. Ε — φ. Μέ
λισσα.) ( Φοίνεξ καί ήμισυ πρόσθιον μέρος έλάφου γονατισμένης" 
πρός δ. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ. — 25) — “Ομοιον μέ ΚΟΜΗΣ"
— 26) — "Ομοιον μέ ΜΕΛΑΝΙ. — 27) — “Ομοιον μέΠΕ- 
ΡΙΣΤΡΑΤΟ§. — 28) — “Ομοιον μέ ΟΛΥΜΡΙΧΟΣ.— 
29) 'Ρόδου νήσου. Κεφαλή Ήλιου 3j ̂ κατ’ ενώπιον.) ( ΡΟΔΙ
ΟΝ. Βαλαύστιον έν τω πεδίω άρ. Θύρσος τεταινιωμένος καί 
ΕΥ. — 30) — Όμοίως.) ( Βαλαύστιον καί πρός άρ. Α, πρός 
δες. τρίαινα.— 31) Όμοίως. Κεφαλή Ήλιου πρός δεξ.) ( Δύο 
βαλαύστια καί άνωθεν αυτού στέφανος. — 32) Νόμισμα των 
ιπποτών τής 'Ρόδου. + R0GI6RIUSD-PINIBUS-D- 
GRA. ' Ο Μάγιστρος γονατιστός πρός άρ. πρά σταυρού έπί βά- 

σεως.) (+ OS PITALS ■ IΟ Ν IS-I RLN I · ΟΤ - RO DI. —
33) Δίδραχμον Άκαρνάνων. Κεφαλή ’Αχελώου πρός δεξιάν.) 
(ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ. ’Απόλλων γυμνός καθήμενος έπί θρόνου 
πρός δεξ., τή δεξιά χειρί έ’χων τόξον έν τώ πεδίω άρ. 30.—
34) Δίδραχμον Θυρρείου ’Ακαρνανίας. ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ. Κε
φαλή ’Αχελώου πρός δεξ,) ( Θ Υ Ρ Ρ Ε IΩ Ν. Άπό)λων γυμνός 
καθήμενος έπί θρόνου πρός δεξ. καί εχων τή αριστερά χειρί τό- 
ξον· έν τώ πεδίφ άρ. Μ<· — 35) Δίδραχμον Ήλιδος. ’Αετός 
πρός άρ. όφιν έ’χων έντοϊς δνυξιν, ώς έπίσημον άσπίδος.)(Ε—Α. 
Δέσμη κεραυνών.— 36) Μηθύμνης. Προτομή κάπρου πρός δεξ.) 

(ΜΛΘΥ. Κεφαλή γυναικεία πρός δ. περιοριζομένης ύπά τε- 
ρταγώνου έκ σφαιριδίων έντός έγκοίλου τετραγωνικού. — 37) 
Λέσβου, Μυτιλήνης δίδραχμον. Κεφαλή ’Απόλλωνος δαφνοστε-

φής πρός δεξ.) ^ . Λύρα και δφις πρός δεξ. έντός γραμ

μικού τετραγώνου.—38) Κιλικίας, Ταρσού.ΜαζαίουΣατράπου,
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Λέων σπαράσσων ταύρον προς άρ. “Άνωθεν του συμπλέγματος 
λ Η I 4Η καί κάτωθεν στοιχεΐον φοινικικόν). (Βαλτάσαρ καθήμενος 
έπ'ι θρόνου πρός άρ. καί κρατών τή μέν δεξιοί άετόν,σταφυλήν καί 
στάχυν, τή δ’ αριστερά σκήπτρον. — 39) Αίτωλών δίδραχμον. 
Κεφαλή Αΐτωλοΰ δαφνοστεφούς πρός δεξ. Κάτωθεν αυτής Φ I.) 
(ΑΙΤΩΛΩΝ. Ό ήρως Αϊτωλος προς άρ. θετών τον δεξιόν 
πόδα έπί λίθου- έν τφ πεδίω άρ. μονόγραμμα. — 40) Δήλου, 
δίδραχμον κοπέν υπό των ’Αθηναίων. Λύρα έξάχορδος.) ( Τε
τράγωνον έγκοιλον διηρημένον εις τέσσαρα.

Χαλκα τεσσαράκοντα τρία.— 1) Κιλικίας Αΐγαέων. Μ. 

AYR. ANTCONGINOCCeB. ΓΙ ροτομή δαφνοστεφής πρός 
δεξ. του αΰτοκράτορος.) ( AI ΓI—6(θΝ. ’Ασκληπιός καθή- 
ριενος έπί θρόνου πρός δεξ. καί πρό αύτοΰ οφις περί όμφαλόν ; 
έν τφ έξέργω ACT. — 2) —"Ομοιον.) ( ΑΙΓΙ6 — (ΟΝ. Ναός 
τετράστυλος πρό του όποιου δύο μεγάλαι λαμπάδες καί έν τφ 
έξέργω A[C]C(;).— 3) — [ΑΙΓΙ] — 6 — CON. ’Αφθονία καί 
Τύχη πρός άρ. ίστάμεναι. Έν τφ έξέργω ACT. — 4) Κυζι-

κηνών. ΑΥΚΑΙ-Λ· KOMMOAOC[ANTC]6[B . . ·]ΗΡΑ 
KAHC. Προτομή Κομμόδου πρός δεξ.) ( NGO ΚΟΡΩΝ άνω, 
ΚΥΖΙΚΗΝΩΝ έν τφ έξέργω. Διόνυσος έφ’ άρματος συρομένου 
υπό πανθήρων πρός άρ. συμπορευομένων καί νεανίσκου καί Σε- 
λεινοΰ(;). — 5) Λυδίας, Ύπαιπα. ΑΥΤΟ Κ Μ. ΚΥΙΤΡΑΙΑ 
ΝΟΟΔ6ΚΙΟΟ. Προτομή Δεκίου πρός δεξ.) ( 6 Π l[CTP]- 
φΛ6ΡΜ0ΛΑ0Υ·Λ?Μ0Ν0ν. "Η ρα γαμήλια ίσταμένη 

Ν 6 I Κ

κατ’ ένώπιον έφ’ άρματος ύφ’ ο έζευγμέναι έλαφοι ΐστάμεναι πρός 
δεξ. Έν τφ έξέργω ΥΠΑΙΠΗΝΩΝ. Διάτρητον.— 6) ’Ιω
νίας, Σμύρνης. ΠΡΟφΥ — ΛΑΞ. Κεφαλή Ήρακλέους πρός 
δεξ.) ( C Μ Υ Ρ Ν AI CO Ν. Ποταμός κατακεκλιμένος πρός άρ.— 
7)— Μβ — Λ — HC. Ό ποταμός Μελής κατακείμενος πρός 
άρ.) ( ΟΜΥΡΝΑΙΩΝ. Νίκη κρατούσα στέφανον καί βαδίζουσα 
πρός δεξ. 8) — ΖΜΥΡ κάτωθεν προτομής γυναικείας πρ. δεξ.) 
(ΕΠΙφΙΛΙΣΤΟΥ — ΕΙΚΑΔΙΟΣ. Νίκη βαδίζουσα πρ. δ.— 
9) Περγάμου. Προτομή Άθηνάς πρός δεξ.) ( Π §) Ρ Γ ΑΜ Η 

ΝΩΝ. Τελεσφόρος ίστάμενος κατ’ ένώπιον.— 10) — Of®Aj§.
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Προτομή εστεμμένη 'Αδριανοΰ προς δεξ.) ( CTP. ΚΛ. Κ6φΑ 
ΛΙΩΝΟΟ-Π6ΡΓΑΤΟΒ. Τελεσφόρος ίστάμενος κατ’ενώ
πιον.— 11) ’Αλεξάνδρειάς Τρωάδος. Κεφαλή πρός δεξ.) (“Ιπ
πος βάσκων πρός δεξ. ΰπ’ αυτόν μονόγραμμα Κ , άνωθεν αύτοϋ 
ΑΛΕΞΑΝ.— 12) Τρωάδας, Κεβρηνίας. Κεφαλή κριού πρός 
δεξ. καί ΰπ’ αυτήν ΞΚ·)( Κεφαλή ’Απόλλωνος πρός δεξ. καί 
ΰπ’ αυτήν άετός πρός δεξ.— 13) Τρωάδος, ’Ιλίου. ΙΑ—I — 
6ΩΝ. Προτομή Άθηνάς πρός δεξ.) ("Εκτωρ γυμνός ίστάμενος 
κρατών λόγχην καί ξίφος- πέριξ 6ΚΤ—ΩΡ. 14) Τρωάδος, 
’Ιλίου. ΑΥΚΑΙΜΑΥΡ — KOMOAOC. Προτομή Κομμόδου 
πρός δεξ.)(ΙΛΙ6 — ΩΝ. Άθηνά ίσταμένη πρός δεξ. κρατούσα 
λόγχην.—15) Σμύρνης. 6 Π . C Μ Ο ΥI — Ν I Π ΟΛ6 ΙΤ- 
Ο Υ. Προτομή Δήμητρος 'Ωρίας πρός άρ. κρατούσης τη μέν δε- 
ξι$ στάχεις τη δ’αριστερά κεράς Άμαλθείας. ) ( 6[I"1CTP] 

ΠΟΛ6Ι—TOYCMYPNAI— ΩΝ — Ν6 — ΩΚΟΡ—ΩΝ. 
'Η Άμαζών Σμύρνη ίσταμένη πρός άρ.— 16) Σάμου. ΑΥΤ 
ΚΛ—ICSBHPOC. Κεφαλή δαφνοστεφής Σεπτιμίου Σεβή- 
ρου πρός δεξ.) ( CAM — ΙΩΝ. "Ηρα ίσταμένη κατ’ ενώπιον.— 
17) — ΑΥΤΚΜΑΥΡΑΝ—THNCINOC. Κεφαλή δαφνο
στεφής Καρακάλλα πρός δεξ.) ( CA — ΜΙΩΝ. ’Αθλητής ίστά
μενος πρός άρ. — 18) — A C Π — Γ6 Τ A C Κ Α. Κεφαλή Γέτα 
πρός δεξ.) ( CAM — ΙΩΝ. "Ηρα ίσταμένη κατ’ ενώπιον.— 19)
— ΙΟΛΙΑ — MAM6AC6B. Κεφαλή ’Ιουλίας Μαμαίας πρ. 
δεξ.) (CAM — I — ΩΝ. Πρωτεσίλαος αποβιβαζόμενος τοΰ πλοίου.
— 20)— ΙΟΛΙΑ — MAM6AC6B. Κεφαλή ’Ιουλίας Μα
μαίας πρός δεξ.) ( CAM — ΙΩΝ. Τύχη ίσταμένη πρός άρ.— 
21) — ΑΥΤΚΜΑΝΤ —TOPAIANOC. Κεφαλή Γορδια- 
νοϋ Γ' πρός δεξ.) ( CAM — ΙΩΝ. "Ηρα ίσταμένη κατ’ ενώπιον 
εντός ναού τετραστύλου. — 22) — ΑΥΤΚΜΑΝΤ— Γ Ο ΡΔΙ 
ANOC. Κεφαλή Γορδιανοϋ Γ' πρός δεξ.)(CA—ΜΙΩΝ. 
’Αθλητής πρός άρ. κρατών στέφανον καί κλάδον. — 23) — ΑΥ 
ΤΚΜΑΝΤ-TOPAIANOC. Κεφαλή Γορδιανοϋ Γ' πρός 
δεξ.)(CAMIΩ — Ν. Ποταμός κατακείμενος πρός άρ.— 24)

— ΑΥΤΚΜΙΟΥΛ — ΦΙΛΙΠΠΟΠ. Κεφαλή Φιλίππου τοΰ 
πρεσβυτέρου πρός δεξ.) (CAM—Ήρα ίσταμένη κατ’
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ενώπιον. — 25) — A ΥΤ Κ Π Ο ΛIΚ Γ ΑΛΑ I Η Ν Ο C. Κεφαλή 
Γαλλιηνοΰ προς άρ.) ( CAM — ΙΩΝ. ’Αφροδίτη κρατούσα α
σπίδα — 26) Ταβών Καρίας. ® §Μ IΤIA Ν Ο C Κ AI C A Ρ 
C 6 Β. Κεφαλή Δομιτιανοΰ εστεμμένου πρός δεξ.) ("Αρτεμις κυ - 
νηγέτης πρός δεξ. καί πέριξ ^)ΑΒΗ — Ν Οι) Ν — I 8 Ρ CO Ν Ο C
— ΔΙΑΟΡΘΡIjjl — ΟΥ.— 27) Λαοδικείας, Φρυγίας(;). CY 
Ν8ΔΡΙ — ΟΥΝ6ΩΝ. Προτομή νεανική άνδρική με δύο δέ
ρατα πρός άρ.)(ΛΑΟΔΙΚ6ΩΝ— Ν6ΩΚΟΡΩΝ. Θάνατος 
κατακείμενος πρός άρ.·—28) Άφροδισιάδος Καρίας. Ι6ΡΑ — 
ΒΟΥΛΗ. Προτομή Βουλής πρός δεξ.) ( ΑφβΟΔ6 — ICI6 
ΩΝ. ’Αφροδίτη πρός δεξ. κρατούσα στε'φανον τη αριστερά καί 
τη δεξιά δένουσα τό σανδάλιον βοηθοΰντος καί του "Ερωτος. — 
29) Μεγάρων. Κεφαλή ’Απόλλωνος πρός δεξ.) ( Μ Ε Γ Α — Ρ Ε 
ΩΝ. Λύρα πεντάχορδος καί ύπ’ αυτήν βέλος όριζοντίως.— 30)
— Κεφαλή ’Απόλλωνος πρός δεξ.)(ΜΕΓΑ— ΡΕΩΝ. Λύρα 
πεντάχορδος καί άνωθεν αύτης άστήρ οκτώ ακτινών.— 31) 
Παμφυλίας, ’Ασπόνδου. j//jO ΥΑIΚ Ο Ρ Ο Υ ΑΛ6 ΡIA Ν 0§H§ 

ff®C8 Β. Προτομή Βαλεριανοϋ πρός δεξ. Έν τφ πεδίω άρ. 
ΙΑ.)(Α0Π6Ν — ΔΙΩΝ. Ζευς ίστάμενος πρός δεξ. άνατεί- 
νων την δεξιάν καί τη άριστερά κρατών σκηπτρον. — 32) Πι- 
σιδίας, Βάρης. A ΥΤ Κ A Α Γ Ο ΡΔ IΑ Ν Ο Ι§. Προτομή αγένειος 
Γορδιανοΰ πρός δεξ.)(ΒΑΡ — ΗΝΩΝ. "Ηρα καθημένη πρός 
άρ. κρατούσα φιάλην καί σκηπτρον.— 33)— ΓΙαλαιόπολις. 
ΑΥΤΚΜΑΥΑΝΤΩΝΕΙΝ — OC. Κεφαλή Έλαγαβάλου 
εστεμμένη πρός δεξ.)(ΠΑΛ80Π0 —Λ6ΙΤΩΝ. Ζευς κα- 
θήμενος επί θρόνου πρός άρ. κρατών φιάλην τη δεξιμ καί σκηπ
τρον τη άριστερά. Πρός τοΐς ποσΐν αΰτοϋ άετός.— 34) — Σα-

λαγασσός. l\WIliWIHIIII^ ^—ΑΛ€UlllllliHtt· Προτομή ’Αλε
ξάνδρου Σεβήρου πρός δεξ.) (CAT ΑΛ — Α— CCGHN. ’Α
φροδίτη κατ’ ενώπιον ίσταμένη, την κεφαλήν στρέφουσα πρός 

δεξ.— 35) 'Ομοίως WI\illi\l^^Wllillll· Προτομή Ιουλίας" Μαί- 
σας πρός δεξ,) ( CAT ΑΛ — Α—ΟΟβΩΝ. "Αρης ίστάμενος 
κατ’ ενώπιον τήν κεφαλήν στρόφων πρός δεξ. — 37) 'Ομοίως, 

Πέργης. ΑΚΟΡΝΗΛΙΑΟΑΛΩΝΙΝΑΟεΒ. Προτομή Σα- 
λωνίνας πρός δεξ.) ( Π € Ρ — ΓΑΙΩΝ. Τράπεζα άγώνων.—
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37) Όμοίως. A Κ Ο Ρ Ν Η AIA C Α ΛΩ ΝI Ν A C G Β. Προτομή 
Σαλωνίνας διαφόρου τύπου.) (IGPA | ΛΑΜΠΡΑ [ 6ΝΔΟ 
ZOC | NGfKOPOC | Π 6 Ρ ΓΗ | ΠΡΩΤΗ εντός στεφά
νου.— 38) Κιλικίας, Σελευκέων των προς τω Καλυκάδνω. ΑΥ 
ΚΠΛΚ — ΓΑΛΛΙΗΝ — OC. Προτομή Γαλλιηνοϋ προς δεξ.) 
(C6A6YK6 —ΩΝΚ — A — ΛΥΚΑ — ΔΝ. Άθηνά προς 
δεξ. με άσπίδα καί δόρυ καταβάλλουσα γίγαντα. — 39) Ή- 

λείων. ββ®Ν6ΤΡΟYCKIAAAC6B. Προτομή Έτρου- 
σκίλλας.) ('Ερμης βαδίζων πρός δεξ. καί σύρων διά της δεξιάς 
χειρός κριόν, τή δ’ άριστερά εχων κηρύκειον πρό αύτοϋ στήλη, 
έφ’ ής κεφαλή κριοϋ.'—40) Ιναρίας, Ταβών. ΑΥΚΑΙΠΟΛ!
— ΓΑΛΛΙΓΗΝ]00. Προτομή Γαλλιηνοϋ έστεμμε'νου. Πρό 
αυτής ύστερόσημον D D. ) ( 6 Π Π I Α0 C Τ ΑΙA Τ Ρ Ο Κ 6 
OYCTABH—ΝΩΝ. Διόνυσος γυμνός ίστάμενος κατ’ ένώ- 
πιον τήν κεφαλήν στρόφων πρός άρ. καί κρατών θύρσον καί κάν
θαρον. ΙΙράς τοΐς ποσίν αύτοΰ πάνθηρ. —41) Λυδία, Μαγνη
σίας. ΜΑΜΑ — IAC6BAC. Προτομή Μαμαίας πρός δεξ.) 
(ΜΑΓΝ —ΗΤΩΝ —ΟΙΠΥΛΟΥ. Ταύρος πρός άρ. — 42)
— ΛΙΚΙΝ — ΓAAAIHNOC Προτομή Γαλλιηνοϋ δαφνοστε
φής πρός δεξ.) (6ΠΙΟΤΡΑΥΡφΡΟΝΤΩΝΟΟ — ΜΑ
ΓΝΗΤ — ΩΝΟΙ. Κάλπη έφ’ής...........ΝΙΔ6. —43) Με-

τάλλιον χαλκουν. IA C Ο Β Ο G R A D Ο ΝI C Ο Ρ RO C Ο S . Ο 
ΡΤΙΜΟ. Προτομή Γραδονίγου πρός δεξ. ) ( C Ο R C ΥRΑ. 
Ναΰς αρχαία πλε'ουσα πρός δεξ.

7
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