
96 —

ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

Στήλη μ.χρμαρίνη μ,έ αέτωμα φέρουσα επιγραφήν (κατάλογον 
είσενεγκόντων εις έπανόρθωσιν τού ιερού τής Άρτέμ,ιδος τής 
Προσηωχς) στίχων τεσσαράκοντα καί ενός, δημοσιευθεΐσαν έν
Athen. Mittheil. 1883 σελ. 19. "Τψ. 0,96. Εύβοιας (Κουρ
μπάτσι). Λίθ. 4979 Δώρον Σταμούλη Χαρίτωνος.

Είδώλιον βοός χαλκοΰν αρχαϊκής τέχνης. "Τψ. 0,03, μήκ. 
0,055. ’Ερέτριας. Χαλκ. 1495 Δώρον Δημάρχου Ν. Ψαρών.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

Λ,οΟονα.

Λάρνακος σαρκοφάγου τεμάχια δύο συναρμόζοντα,μέ άνάγλυ- 
πτον "Ερωτα βαίνοντα πρ. δεξ. καί φέροντα έπ’ ώμων όρμον 
κλάδων. "Τψ. 0,75, πλ. 0,48.—Κάλπη κυλινδρική μέ άνάγλυ- 
πτον κόσμον έκ τριών γυναικείων κεφαλών καί τριών βουκράνων 
έναλλάξ διατεθειμένων καί συνδεδεμένων δΓ όρμου, σώζουσα καί 
ολίγα γράμματα τρίστιχου επιγραφής."Τψ. 0,45. Λίθου λευκοΰ. 
Μύρων τής Λυκίας. Λίθ. 4932-4933.

Στήλη μέ περιθώριον φέρουσα άνάγλυπτον παΐδα γυμνόν ίστά- 
μενον πρ. άρ. καί κρατούντα τή μέν δεξιά χειρί, ολίγον προς τα 
άνω υψωμένη, πράγμα τι δυσδιάκριτον ένεκα φθοράς, τή δέ άρι- 
στερά, κάτω καθειμένη, βραχύ ραβδίον όριζοντίως. Το έ'δαφος 
του αναγλύφου σώζει λείψανα ερυθρού χρωματισμού."Τψ. 1,09. 
Το μνημεϊον τούτο άπεκόπη άπό παραστάδος τάφου λαξευτού 
εις τόν βράχον Ιν Μύροις τής Λυκίας, ϊδε δ’ αύτοΰ εικόνα καί
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περιγραφήν τοϋ τάφου !ν Fellows, Ein Aasflug nach Klein- 
asien, 1853 σελ. 273 πίν. 24 καί 26. Λίθ. 4934.

Στήλη τετραγωνική προς τα άνω άπεστρογγυλωμένη καί κε- 
κοιλαμένη ούτως ώστε να σχηματίζηται ίγδίον διαμέτρου 0,13 
έχον χείλος επίπεδον, Ιφ’ ού ή επιγραφή : Α£(€)ΚΛΗΓΙΟ, 
καί τρήμα εγκάρσιον εις τον πυθμένα. 'Ύψ. 0,40. ’Αθηνών (άγ. 
Δανιήλ). Λίθ. 4935.

’Οκτώ λίθοι έγγεγλυμμένοι, διάτρητοι, των λεγομένων νησιω
τικών. — Ρομβοειδής άμφίκυρτος. Έφ’ ενός' ζώον τετράπουν 
πτερωτόν πρ. δεξ. Έφ’ ετέρου' ζώον τετράπουν κερασφόρον πρ. 
δεξ. 'Υπό τούς πόδας τών ζώων κλάδοι. Μήκους 0,035.— ’Ελ
λειψοειδής άμφίκυρτος' ζώον τετράπουν κερασφόρον μέ χαίτην 
πρ. δεξιά, στρέφον τήν κεφαλήν πρός τά άνω. Μήκ. 0,03.— 
Στρογγύλος άμφίκυρτος' γλυφή όμοια τή του προηγουμένου. 
Διαμ. 0,018. — Στρογγύλος άμφίκυρτος' πτηνόν ίστάμενον πρ. 
δεξ. καί άνωθεν αύτοΰ Δελφίν. Διαμ. 0,015. — Στρογγύλος 
άμφίκυρτος' γλυφή όμοια τή τοΰ προηγουμένου, άλλ’ άτεχνος. 
Διαμ. 0,012. — ’Ελλειψοειδής άμφίκυρτος· έντομον (άκρίς) 
πρ. δεξ. Μήκ. 0,017. — ’Ελλειψοειδής άμφίκυρτος' έντομον 
ίσως. Μήκ. 0,015.— Πρίσμα βασιτρίγωνον άνήρ γονατίζων, 
ταύρος καί ίππος πτερωτός. Μήκους 0,02. Πάντες κισσηροει- 
δεϊς. Μήλου. Λίθ. 4936-4943.

Λίθος σκαραβαιοειδής διάτρητος· άνήρ φέρων περικεφαλαίαν 
καί ξίφος μάχεται πρός λέοντα πρό αυτού άνορθούμενον. Κρυ
στάλλου. Μήκ. 0,019. Μήλου. Λίθ. 4944.

Τρεις κιονίσκοι επιτύμβιοι. — ΠΥΘΙΟΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 
ΜΙΛΗΣΙΑ. “Υψ. 0,62. —ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙΑ | ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ j 
ΒΕΡΕΝΙΚΙΔΟΥ | ΘΥΓΑΤΗΡ. “Υψ. 78. — ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ | ΑΖΗΝΙΕΥΣ. "Υψ. 0,76 ’Αθηνών. Λίθινα 
4945,4947- 48.

Στήλη έπιτυμβία κολοβή τά κάτω μέ άνάγλυπτον παράστα- 
σιν. Γυνή πεπλοφόρος καθημένη έπί θρόνου πρ. άρ. βαστάζει έν 
τή αγκάλη βρέφος Ισπαργανωμένον καί προσφέρει τή δεξιά χειρί 
πτηνόν εις παιδίσκην, ής σώζεται μόνον ή κεφαλή καί αί χεΐρες 
άνατεταμέναι πρός τά πτηνόν. Εις τό βάθος άνήρ πωγωνοφόρος
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-ίστάμενος καί άποβλέπων προς την γυναίκα. Τό κάτω [Λερός των 
[κορφών ελλείπει. ’Επιγραφή : ΕΡΜΟφΑΝΕΙΑ. Ύψ. 0,46.— 
Στήλη επιτύμβια [Λε άέτωμα καί άνάγλυπτον παράστασιν. Γυνή 
καθημένη επί θρόνου πρ. δεξ. δεξιοΰται άνδρα πωγωνοφόρον έν 
ίματίφ, προ αυτής ίστάμενον. ’Επιγραφή: ΚΟ^ΜΙΑΕΚΚΕ 
ΛΑΙΝΩΝ. Ύψ. 0,46. — Στήλης επιτύμβιας τεμάχιον, σώζον 
άνάγλυπτον λαιμόν καί ώτα λουτροφόρου. Ύψ. 0,31. — Στήλη 
έπιτυμβία με άέτωμα καί επιγραφήν: ΠΝΥΤΟΛΑΜΟ£|
£ΤΑ€ΑΓΟΡΟΥ | ΜΑΡΙΕΥί- "Ύψ. 0,43. Μεγαρίδος (Βίλια). 
Λίθ. 4952-4955.

Είδώλιον τέχνης παναρχαίας, άμορφον σχεδόν, σανιδοειδές.
Ύψ. 0,225. Κιμώλου. Λίθ. 4956.

Άκόνη λίθου ύπομέλανος. Μήκος πλευρών 0,13χ0,075. 
Βοιωτίας. Λίθ. 4957.

Λουτροφόρος κολοβή τον λαιμόν καί τήν βάσιν μέ παράστα- 
σιν άνάγλυπτον. Νέος φέρων χιτώνα καί χλαμύδα καί φρύγιον 
πίλον ΐσταται πρ. δεξ. κρατών τή άριστερμ χειρί άσπίδα, πρά 
αυτού δέ άνήρ καθεστηκυίας ήλικίας κρατών βακτηρίαν. “Οπι
σθεν τού οπλίτου γυνή πεπλοφόρος. ’Αττικής (Κερατιάς). Λίθ.
4958.

Δώδεκα εργαλεία,σώα καί κολοβά,λίθου μελανός καί ϋποπρα- 
σίνου τής λεγομε'νης προϊστορικής εποχής, έν οίς εξ πελέκεις συ
νήθους σχήματος. Μήκος μεγίστου 0,075, ελάχιστου 0,03. Κι- 
θαιρώνος. Λίθ. 4959.

Κεφαλή εικονική άνδρός έχοντος τήν κόμην βραχεΐαν καί βο- 
στρυχώδη ώς καί τό γένειον. Αΐ κόραι τών οφθαλμών καί αΐ 
όφρΰς δεδηλωμέναι. “Ακρα ρίς καί τό γενεάν ολίγον βεβλαμμένα. 
Τέχνης επιμελούς τών ρωμ. χρόνων.Ύψ. 0,27. — Κορμός (άπό 
τού όμφαλοΰ περίπου μέχρι τού δεξιού γόνατος) άγάλματος άν- 
δρικοΰ έ'χοντός ποτέ τάς χεΐρας καθειμένας καί προσπεφυκυίας 
τοϊς σκέλεσι- εργασίας άρχαϊκής. Ύψ. 0,67.— Τεμάχιον σκέ
λους άγάλματος, άρχαϊκής εργασίας. “Υψ. 0,22. —Μέρος βά- 
σεως επιτύμβιου μνημείου, φέρον τήν επιγραφήν : ΕΤΗ^ΕΝΕΚΑ 
ΕΝΘΑΔΕΚΕΙΜΑΙΤΗΛΕΦΑΝΗ. Ή άρχή καί τό τέλος τού 
στίχου ήσάν ποτέ κεχαραγμένα επί άλλων λίθων. Μήκους 1,17.
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Τψ. 0,21. ’Αθηνών (όδ. Διπύλου,άρ. 12). Λιθ. 4960- 4963.
Δακτυλιόλιθος σάρδιος Ιγγεγλυριριένος. Τύχη ίσταριένη πρ. 

δεξ., κρατούσα πηδάλιον καί κεράς άριαλθείας. Μήκους 0,10. 
Κορίνθου. Λίθ. 4978.

Στήλη έπιτυριβία κολοβή τά άνω καί άποτετριριριένη την επι
φάνειαν, φέρουσα άνάγλυπτον παράστασιν : Άνήρ καθήριενος έπί 
θρόνου δεξιοΰται έτερον έκ δεξιών προσερχόριενον. 'Υπό τήν 
παράστασιν άνάγλυπτος λουτροφόρος ραβδωτήν έχουσα τήν κοι
λίαν. "Υψ. 0,90.—Στήλη έπιτυριβία άποτετριριριε'νη τήν επι
φάνειαν καί φέρουσα άνάγλυπτον παράστασιν άποχαιρετισριοϋ έξ 
ής σώζεται ή έ'δρα ρίκας ριορφής καθηρ/.ένης πρ. δεξ., τό κάτω 
ριέρος έτέρας προσερχορ/.ένης καί τρίτη ίσταριένη ριεταξύ τών δύο. 
Σώζονται καί λείψανα επιγραφής. "Υψ. 0,95. — Στήλη έπι
τυριβία κολοβή τά άνω, φέρουσα άνάγλυπτον παράστασιν : Δύο 
άνδρες πωγωνοφόροι, ών είς κάθηται επί θρόνου πρ. δεξ., δε- 
ξιούριενοι άλλήλους. "Υψος 0,78. ’Αθηνών ('Ρουπάκι). Αίθινα 
4980-4982.

Ψηφίσριατος τεριάχιον τής στοιχηδόν γραφής στίχων είκοσι 
καί εξ δηριοσιευθέν έν Άρχ. Έφηρι. 1890 σελ. 69 κ. έξ. Έλευ- 
σϊνος. Λίθ. 5026.

’Αναγλύφου ένεπιγράφου τεριάχιον ριέ παράστασιν ριάχης πε
ζών οπλιτών καί ιππέων, άπεικονισθέν έν Athen. Mittheilun- 
gen, 1889 πίν. 12. "Υψ. 0,75 πλ. 0,37. Έλευσΐνος. Κατε- 
τέθη είς τό Μουσεΐον τής Έλευσΐνος.

Πήλινα..

’Αγγεία.—Λήκυθος. Γραφ. ριέλ. Έδ. κιρρόν. 'Ηρακλής 
πρ. δεξ.,κρατών τή ριέν δεξιοί ρόπαλον τή δ’ άριστερίχ: σχοινίον, 
δι’ ού άγει δεσριίους δύο Σατύρους,προπορευοριένους αύτοΰ. Προη
γείται Σάτυρος φεύγων, άλλος δε όπισθεν του 'Ηρακλέους φεύ
γει καί αυτός. "Υψ. 0,30- ’Ερέτριας. Π. Άγγ. 5891.

Λήκυθος. Γραφ. ριέλ. ’Έδ. κιρρόν. Νίκη καθιπταριένη πρ. 
δεξ. καί κρατούσα έκατέριγ τή χειρΐ φιάλην’ πρό αυτής βωριός.

"Υψ. 0,24. Ερέτριας. Π. Άγγ. 5892·
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Λήκυθος. Γραφ. μέλ. Έδ. ερυθρόν. Ποσειδών πρ. δεξ. έπι- 
βαίνων ίππου πτερωτού άπολήγοντος εις ΐχθύν. Ιΐρός αριστερά 
δύο δελφίνες. "Υψ. 0,30. ’Ερέτριας. Π. Άγγ. 5893.

Λήκυθος κολοβή τον λαιμόν. Γρα«ρ. μέλ. Έδ. έρ. Τρεις κε- 
φαλαί, ών ή έν τφ μέσω Διονύσου εστεμμένου έστραμμένη πρ. 
άρ., αί δέ δύο γυναικεΐαι "Υψ. 0,11. ’Ερέτριας. Π. Άγγ. 
5894.

Λήκυθος. Γραφ. μέλ. ’Έδ. έρ. Ηρακλής πρ. δες. καταβάλ- 
λων τον Κύκνον καί ’Άρης επιτιθέμενος κατά, του Ήρακλέους, 
παρ’ ώ ίσταται ή Άθηνά πάνοπλος. 'Ύψ. 0,28. ’Ερέτριας. Π. 
Άγγ. 5895.

Λήκυθος. Γραφ. μέλ. ’Έδ, έρ. Αριστερά : Άνήρ αγένειος
πρ. άρ. υψών άμφοτέραις ταΐς χερσί πέλεκυν άμφίστομον κατ’ 
άνδρός γονυκλινούς. Δεξιά : Άνήρ πρ. δεξ. σύρων άπό τής χει— 
ρός καί τής κόμης άνδρα πεσόντα εις τα γόνατα καί άντεχόμε- 
νον τή δεξιφ χειρί κορμού δένδρου παρακειμένου. "Υψ. 0,27. 
’Ερέτριας. Π. Άγγ. 5896,

Κότυλος. Σχήματος καί τέχνης ώς τα έν Καβειρίω εύρεθέντα 
αγγεία. Γραφ. μέλ. ’Έδ. υπέρυθρον. Λ.— Άνήρ κατ’ ενώπιον, 
γυμνός καί προγάστωρ, όρχεΐται άσέμνως, φέρων προσωπίδα καί 
κρατών δφδας άνημμένας- προς δεξιά γυναίκες δύο προσωπιδο- 
φόροι ίστανται απέναντι άλλήλων χειρονομούσα!. Β. — Γυνηπρ. 
δεξ. φέρουσα καλύπτραν, σκεπάζουσαν τά πρόσωπον, καί εστεμ
μένη' προς δεξιά δύο άνδρες βαίνοντες πρ. δεξ. έστεμμένοι καί 
προσωπιδοφόροι, ών ό προηγούμενος κρατεί κάνθαρον καί οίνο- 
χόην, ό δέ επόμενος κλάδον καί βακτηρίαν. ’Άνωθεν τών παρα
στάσεων κλάδοι αμπέλου καί βότρυς. “Υψ. 0,15. Θηβών. Π. 
Άγγ. 5897.

Άμφορεύς, άπολήγων εις οξύ, άνευ βαφής ή γανώμ,ατος, φέρων 
έπί τής μιας μόνον όψεως παραστάσεις έκτύπους. Λ έπί του Λαψοϋ: 

Μορφή γυναικεία κατ’ ένώπιον φέρουσα πόλον έπί τής κεφαλής 
καί ποδήρη πεποικιλμένον χιτώνα καί έ’χουσα τάς χεΐρας άνατε- 
ταμένας ("Αρτιμη, έτ ΰχήματι τιχτούσης), ύποβασταζομένη ΰπό 
δύο γυναικείων μορφών. Εκατέρωθεν Λέων.—Β έπί τής xotMac. 

Δύο ζώναι ών ή μέν άνωτέρα περιέχει σειράν έλάφων ή δορκά
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δων στικτών πρ. δεξ., ή δέ κατώτερα έλάφων κερασφόρων στρ. 
άρ. Ήρμηνεύθη ύπό Ρ. Wolters καί άπεικονίσθη εν Άρχαιολ. 
Έφημερίδι 1892 πίν. 8 καί 9. Ύψ. 1,20. Θηβών. Π. Άγγ. 

5899.
'Όνος η έπίνητρον πήλινον. Γραφ. dp. Έδ. μέλ. Εκατέρω

θεν παραστάσεις γυναικείου οικιακού βίου εφθαρμέναι. Τό όνομα 
του σκεύους εύρέθη καί ή της έτέρας πλευράς παράστασις (ερίων 
κλώσις) ήρμηνεύθη υπό G. Robert καί άπεικονίσθη έν Άρχ. 
Έφημ. 1892 πίν. 13. Μηκ. 0,25. ’Αττικής. ΓΊ. Άγγ. 5899.

Κρατήρ. Γραφ. dp. Έδ. μέλ. Α.—Γυνή ίσταμένη πρ. δεξ. 
κατοπτριζοριένη έν κατόπτρω, όπερ κρατεί διά της δεξιάς χει- 
ρός καί έν ω διαγράφεται πρόσωπον, καί προ αυτής λουτήρ επί 
του χείλους του οποίου κάθηται Έρως κρατών τη δεξιρί χειρί 
έλαιοδόχον άγγειον μετά στλεγγίδος καί άποβλέπων πρός την 
γυναίκα. ’Αριστερά' νέος γυμνός ίσταται φέρων αττικόν κράνος 
καί κρατών ασπίδα καί δόρυ. Β. — Σώζεται ριόνον άνω ήμισυ 
ριέρος άνδρός πωγωνοφόρου πρ. δεξ. "Υψ. 0,19. Θηβών Π. 
Άγγ. 5900.

Πίθος μέ δύο διπλά ώτα, σχήματος καί τέχνης ώς τα έκ Μή
λου αγγεία (Conze, Melische Thongefasse). A.— Έπί τοΰ 

Ιαψοΰ' Έρμης καί γυνή έν χιτώνι πεποικιλμένω καί ίματίφ, 
όπερ διανοίγει τη δεξι^ χειρί, άντιμέτωποι' εκατέρωθεν έν χωρι
στώ πλαισίω Σφίγξ όκλάζουσα. ’Επί τής κοιΜας' 'Ηρακλής 
ήνιοχών καί μορφή γυναικεία έφ’ άρματος συρομένου ύπά τεσσά
ρων ίππων πτερωτών πρ. δεξ. Εις τό βάθος παρά τούς ίππους 
γυνή χειρονομούσα πρός τούς έπί τοΰ άρματος. Όπίσω τού άρ
ματος άνήρ σφηνοπώγων χειρονομών πρός τόν Ήρακλέα, όστις 
έχει τήν κεφαλήν πρός αυτόν έστραμμένην. Τά κενά καί εις τάς 
δύο παραστάσεις πληροΰνται ύπό ροδάκων καί μαιανδροειδών 
κοσμημάτων, Β. — Έπί τοΰ Ιαψοΰ. Διακόσμησις, κολοβή νυν, 
Ικ σπειρών συναπτομένων. Έπί τής κοιΜας' Παράστασις κολοβή 
δύο ίππων άντιμετώπων. Τά κενά πληροΰνται ώς καί τά τής 
κυρίας όψεως. Γ. Ύπό τά ώτα' οφθαλμοί.—Τό κάτω μέρος τής 
κοιλίας καί ή βάσις κατάκοσμα ύπά έλικοειδών γραμμ-ών καί 
σπειρών, ροδάκων, μαιάνδρου περιθέοντος καί όδόντων, "Γψ.
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1,04. Κρήτης παρά τά "Απτερα , ώς ειπεν ό πωλητής. Π. 
Άγγ. 5901.

Κρατήρ. Γραφ. έρ. Έδ. μέλ. Α.—Νέος γυμνός καθήμενος 
έπί βάθρου η βωμοΰ, εφ’ ού είναι έπεστρωμένον τό ίμάτιον αυ
τού, κρατεί τή δεξιφ μέν χειρί ξίφος γυμνόν τη δ’ άριστερφ τον 

κολεόν προ αΰτοϋ ισταται άνηρ πωγωνοφόρος έρειδόμενος επί 
βακτηρίας καί όπισθεν αυτού νέος ζωηρώς χειρονομών. Β—Δύο 
έφηβοι έν ίματίοις καί εν μέσφ αυτών στήλη, ής άνωθεν δίσκος.
“Υψ. 0,25. Βοιωτίας. II. Άγγ. 5902.

Κύλιξ. Γραφ. μέλ. Έδ. έρ. Α. — Άνηρ σφηνοπώγων έν 
ποδήρει χιτώνι καί ίματίφ κάθηται πρ. δεξ. έπί σκίμποδος έν 
μέσω δύο μορφών πτερωτών ίσταμένων. Εκατέρωθεν μορφαί 
άνδρικαί καί γυναικεϊαι δεξιά μέν οκτώ, αριστερά δέ εξ. Β. — 
Ή αυτή παράστασις. Γ. — (έν τφ πυθμένι) Σφίγξ όκλάζουσα. 
Ύψ. 0,13. Θηβών. Π. Άγγ. 5912.

Κότυλος. Σχήματος καί τέχνης ώς τά έν Καβειρίφ εΰρεθέντα 
αγγεία. Γραφ. μέλ. "Εδ. υπέρυθρον. Εϊδωλον πρ. άρ. ιθυφαλ
λικόν καί τρεις μορφαί προσωπιδοφόροι, άγουσαι εις θυσίαν ύν 
θήλειαν' τούτων ή πρώτη (άνδρός) κομίζει κάνουν μέ καρπούς, 
ή δευτέρα (γυναικός) κρατεί κλάδον καί ή τρίτη (άνδρός) κλά- 
δον καί βακτηρίαν. "Υψ. 0,18. Θηβών. Π. Άγγ 5920.

'Ρυτόν, σχήμα έχον κεφαλής έλάφου. ’Επί τού λαιμού (γραφ. 
έρ. έδ. μέλ.) Σάτυρος καί Μαινάς κρατούντες άμφότεροι θύρσον 
έν τφ μέσφ ίδρυμένον. Μήκ. 0,24. Θηβών. Π. Άγγ. 5921.

Πίθος γεωμετρικού ρυθμού μέ διπλά ώτα. Γραφ. μέλ. "Εδ. 
υπέρυθρον. Α. — Έν πλαισίω τετραγωνικω" Λέων βαίνων πρ. 
άρ. καί διάφορα κοσμήματα πληροΰντα τά κενά τού χώρου. Β. 
-— Έν πλαισίω τετραγωνικω- "Ιππος πρ. δεξ. καί μεταξύ τών 
σκελών του πτηνάν νησσοειδές' ό λοιπός χώρος πληροΰται υπό 
κοσμημάτων. Κάτωθεν τών παραστάσεων ζώναι περιθέουσαι την 
κοιλίαν. "Υψ. 0,55. Θηβών. Π. Άγγ. 5922.

Πελίκη. Γραφ. έρ. "Εδ. μέλ. Α.— Άνηρ πωγωνοφόρος πρ. 
δεξ. έρειδόμενος έπί λαγωβόλου καί κρατών άπό τών ώτων λα
γόν, απέναντι δ’ αυτού έφηβος έν ίματίφ κρατών τή δεξιφ λύ-
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ραν. Β. — Άνήρ πρ. δεξ. κρατών βακτηρίαν.Ύψ. 0,36.’Ατα
λάντης. Π. Άγγ. 5923.

Πελίκη. Γρα<ρ. έρ. Έδ. μέλ. Α.—Δύο έφηβοι έν ίματίοις 
αντιμέτωποι και μεταξύ αυτών στήλη έπί βάσεως μετ’ έπιγρα- 
φής: KAUE. Β. — Άνήρ πωγωνοφόρος έν ίματίω καί ’Έφηβος, 
φέρων χλαμύδα, πέτασον καί ένδρομίδας, ΐστανται αντιμέτωποι 
καί κρατοΰσιν έκάτερος δόρυ. Ύψ. 0,285. Βοιωτίας. Π. Άγγ. 
5924.

'Υδρία. Γραφ. έρ. Έδ. μέλ. Μορφή γυναικεία πτερωτή τρέ
χουσα πρ. δεξ. καί έκτείνουσα τάς χεϊρας πρός έφηβον έστεμμέ- 
νον, κρατούντα λύραν καί άποφεύγοντα αυτήν όπισθεν τής γυ- 
ναικός έτερος έφηβος κρατών λύραν καί φεύγων καί αυτός. 'Ύψ. 
0,24. ’Ερέτριας. II. Άγγ. 5925.

Πρόχους. Γραφ. έρ. Έδ. μέλ. Δύο έφηβοι γυμνοί αντιμέτω
ποι, ό μεν έξ αριστερών προτείνων τάς χεϊρας συνηνωμένας καί 
έτοιμος προς άλμα, ό δέ έκ δεξιών κρατών τή δεξιοί στλεγγίδα- 
έν τφ μέσω έτερος έφηβος έν ίματίω κρατών ράβδον.“Υψ. 0,225. 
Ιίειραιώς. Π. Άγγ. 5926.

Λήκυθος. Γραφ. έρ. ’Έδ. μέλ. Νίκη καθιπταμένη πρ. δεξ., 
τή μεν δεξιγ χειρί κρατούσα θυμιατήριον,τή δ’ άριστεργ φιάλην 
Ύψ. 0,29. Ερέτριας. Π, Άγγ. 5927.

Ποτήριον μόνωτον. Γραφ. έρ. ’Έδ. μέλ. Νεανική μορφή πτε
ρωτή, ίπταμένη πρ. δεξ. κρατούσα Ικατέργ τή χειρί φιάλην. 
Ύψ. 0,10. Πειραιώς. Π. Άγγ. 5928.

Λήκυθος λευκή. Στήλη έπιτυμβία έπί βάσεως τριβάθμου τε- 
ταινκομένη. Δεξιόθεν αυτής μορφή γυναικεία γυμνή γονυκλινής, 
άνατείνουσα τάς χεΐρας' άριστερόθεν έφηβος έν ίμ.ατίφ. Ύψ. 
0,16. Π. Άγγ. 5929

Άγγεΐον σχήμα έχον άκρου ποδός δεξιού, μετά μέρους τής 
κνήμης, ύποδεδεμένου. Οί ιμάντες είναι έκτυποι καί έχουσι γά- 
νωμα μέλαν. Ύψ. 0,17, μήκος πέλματος 0,21. Κρήτης. Π. 
Άγγ. 5930.

Άγαλμάτιον γυναικός έν ποδήρει χιτώνι καί ίματίω βραχεί, 

κρουούσης τή δεξιφ χειρί τύμπανον, όπερ κρατεί τή άριστερφ. 
Τέχνης άρχα'ίζούσης. 'Ύψ. 0,195. Πειραιώς. Μ. II. 2134.
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Δισκάριον πήλινον φέρον έκτυπον έπιγραφήν : . ιΑ/ . .|ΑΤΕΑ 
Δ | ΙΟΓΕΝΗ1' | ΕΚΚΕΡΑ. Διαμ. 0,026. Π. Σκ. 304.

Σφραγίς πηλίνη χριστιανική, φέρουσα έκτυπον παράστασιν 
της εις Αίγυπτον φυγής του ’Ιωσήφ μετά της Μαρίας. Έν τώ 
μέσω ή Μαρία καθημένη κατ’ ενώπιον έφ' ίππου η δνου βαδί— 

ζοντος πρ. άρ. καί φέρουσα έν γόνασι τον Ίησοΰν. Έκατέρω- 
Θεν σταυρός. ’Αριστερόθεν άνήρ, δεξιόθεν γυνή. Πασών τών μορ- 
φών τάς κεφαλάς περιβάλλει κύκλος φωτεινός (δόξα). Διαρι. 
0,115. Λαμψάκου. Π. Σκ. 303.

Χρυσά.

Περιδέραιον καλής διατηρήσεως συγκείριενον έκ πεντήκοντα 
καί πέντε ψήφων αρχαϊκής τέχνης, ών μία ή μεγίστη (μήκους 
0,03) έχει σχήμα κεφαλής βοός, έφ’ ής είναι προσκεκολλημέναι, 
μεταξύ τών κεράτων, δύο κεφαλαί γυναικεϊαι, δέκα καί τρεις 
έχουσι σχήμα βαλάνου δρυός, δώδεκα είναι ωοειδείς, αί δέ λοι- 
παί σφαιρικαί. "Ελκει Γρ. 37. ’Ερέτριας (εύρέθη έν ώ τάφω 
καί τά ύπ’ άρ. 5893 άγγεϊον). Χρ. 281.

Δακτύλιος έκ δύο συρμάτων, του μέν λεπτού του δέ παχυτέ- 
ρου, συνεστραμμένων καί άποληγόντων εις κεφαλάς δφεων συγ- 
κρατούσας την σφενδόνην, ήτις ελλειψοειδής ούσα φέρει έπειργα- 
σμένην κεφαλήν Μεδούσης αρχαϊκής τέχνης. Διαμ. 0,025. "Ελ
κει Γρ. 16. ’Ερέτριας (εύρέθη έν ώ τάφω καί τό ύπ’ άρ. 5893 
άγγεϊον). Χρ. 282.

Δακτύλιος απλούς φέρων έπί τής σφενδόνης γλυφήν πτηνού 
πρ. άρ. Διαμ. 0,024. "Ελκει Γρ. 3. ’Ερέτριας. Χρ. 283.

Δύο δανάκαι, ών ό έτερος φέρει έφ’ενός μέν έκτυπον Γλαύκα, 
έφ’ ετέρου δέ κεφαλήν ίσως Άθηνάς. Διαμ. 0,013-15.Χρ. 
285-6.

Διάφορα.

Κεφαλή γυναικεία χαλκή έφθαρμένη. "Υψ. 0.10. Νάξου (;) 
Χαλκ. 1493.

Σταθμάς χαλκούς τετράγωνος (ήμίλιτρον) φέρων έγκεχαραγ-
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μένα τα σημεία ΓΟ καί S εντός αψίδων καί άνωθεν αυτών εντός 
δέλτου επιγραφήν ΔΙΚ6Α. Μήκος πλευρ. 0.048. "Ελκει Γρ. 
155,50. Χαλκ. 1494.

Δισκάριον όστέϊνον (είσιτήριον) φέρον άνάγλυπτον στέφανον 
καί εντός αύτοΰ έγκεχαραγμένην έπιγραφήν : Ν6Μ|6Α. Διαμ. 
0.032. Κορίνθου. Όστ. 1<52.

Σταθμός μολύβδινος τετράγωνος μέ έγκεχαραγμένα σημεία. 
Μήκος πλευρ. 0.013. "Ελκει Γρ. 7,6. ’Αττικής. Μολ. 3126.

Δίσκος μολύβδινος μέ λαβήν διάτρητον, φέρων εκτυπον μονο
γράφημα ·ΣΒ. Διάμ. 0.06. Μολ. 3187.

Σύμβολα μολύβδινα οκτώ.—-1) Γλαυξ καί ρόπαλον.— 2) 
Δελφίν πρ. δεξ. Ιν έγκοίλιρ.— 3) Κλάδος' εκατέρωθεν Γ τό 
δλον εντός στεφάνου. — 4) Αίγόκερως πρ. δεξ. )( Κέρας Άμαλ
θείας καί Α.—5) Π καί εντός των σκελών αύτοΰ βότρυς.—6) 
Μονογράφημα )( Φύλλον ή βότρυς εντός στεφάνου.—7) Δύο 
μορφαί ίστάμεναι. — 8 ) Μονογράφημα εντός στεφάνου.—Μολ. 
3127 — 3134

’Ελάσματα μολύβδινα ενεπίγραφα (κατάραι) συνεπτυγμένα 
καί εύθραυστα. Μήκος μεγίστου 0.11. ’Αθηνών. Μολ. 3222.

Μολυβδόβουλλα βυζαντινά πεντήκοντα.— 1) Κωνσταντίνου 
νόμου... — 2) Κωνσταντίνου υπάτου καί χαρτουλαρίου του γε
νικού λογοθεσίου.— 3) ’Επιγραφή: Κύριε βοήθει τφ σφ δούλιρ 
’Ιωάννη).—4) Γεωργίου πρωτοσπαθαρίου έξάκτορος τοΰ Τορ- 
νίκη.— 5) Μιχαήλ βασιλικού σπαθαρίου, κανδιδάτου καί έπί τών 
οίκειακών. —6) Θεοδώρου πατριάρχου Θεουπόλεως μεγάλης 
’Αντιόχειας. — 7) ’Επιγραφή: Τύπος σεβαστού., ασπακος, Νι
κηφόρου.— 8) Λέοντος βασιλικού σπαθαρίου, κομερκιαρίου Χαλ- 
δίας. — 9) Θεοδώρου μητροπολίτου Λαοδικείας τής μεγάλης(;)·
— 10) Λέοντος πριμικηρίου, έπί τών τραπεζών καί βεστάρχου.
— 11) Μαρίας κουροπαλατίσσης τής Μακρεμβολιτίσσης.— 12) 
Βασιλείου πατριάρχου Θεουπόλεως μεγάλης ’Αντιόχειας.—13) 
Μιχαήλ επισκόπου Καμουλιανών.—14) Γεωργίου πατρικίου, 
γενικού λογοθέτου.— 15) Λέοντος βασιλικού στράτορος. — 16) 
Ίωάννου πρωτοσπαθαρίου.—17) Δασβροΰλλ(;) φύλαττε τάς 
γραφάς μάρτυς.—18) Νικολάου πριμικηρίου, έπί τοΰ κοιτώνος,
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κριτοΰ επί του ιπποδρόμου καί μυστογράφου.— 19) Γερμανού 
άπό έπαρχων. — 20) Σφραγίς επισκόπου ’Αγρών καί ραίκτωρος.

— 21) ’Επιγραφή: Εϊης γραφών μοι καί βίου φύλαξ Κόρη.—
22) Λεοντίου κουβικουλαρίου καί βασιλικού χαρτουλαρίου.—

23) Λέοντος του ΙΙι.ωνήτου.— 24) Μιχαήλ πρωτοσπαθαρίου
καί μυστογράφου του Σαγοπούλου.— 25) Σφραγίς Μιχαήλ ευ
τελούς Μυραλίδου. — 26) ’Επιγραφή: Κήρυκον Νικόλαε σον
δοΰλον σκέποις.— 27) Βασιλείου τοΰ Λευκηδονίτου. — 28) Επι
γραφή: Γραφάς βεβαιώ Ίωάννου Πλεύση.— 29) Κωνσταντίνου 
δισυπάτου τοΰ Ρ(;)οπάλου. — 30) 'Ιμερίου βασιλικού πρωτο- 
σπαδαρίου καί έπί τών οΐκειακών καί πρωτονοταρίου Παφλαγο- 
νίας.— 31) Λε'οντος τοΰ Μωροκάνου. — 32) Θεοδώρου τοΰ Χα- 
σάνη.— 33) Νικήτα χαρτουλαρίου τής Δύσεως τοΰ Άνζα.— 
34).......  βασιλικοΰ πρωτοσπαδαρίου καί κομερκιαρίου Χερσώνος.
— 35) Θεοσώστου μητροπολίτου. — 36) ’Επιγραφή: Γραφάς 
βεβαιώ Μονής Χρυσοστόμου. — 37) Μαυρίκιου βασιλικοΰ πρω- 
τοσπαδαρίου τοΰ 'Ραδινοΰ.— 38) ’Επιγραφή: Κύριε βοήδει τώ 
σώ δούλω Φιλοθέω αμήν. — 39) Δωροδέου σπαδαροκανδιδάτου,

βασιλικοΰ τοποτηρητοΰ τοΰ............... —40) ’Επιγραφή: Σφραγίς
Μανουήλ έγγενοΰ υιέ δεοτόκου.— 41) ’Ανδρονίκου δεσπότου___
τοΰ Παλαιολόγου.— 42)............. κανδιδάτου σχολής πέμπτης.
— 43) ’Επιγραφή: Γραφάς σεβαστού Λέοντος τού Γηράρδου
μ.υροβλήτα με..α κΰρος.—44) ’Αντωνίου ταβουλαρίου. . . .— 
45) ’Επιγραφή: Άνζαν.......... ομώνυμον σκέποις. — 46) ’Επι
γραφή: . . . . σέ φρουρόν τών έμών γραφών...........— 47) ’Επι
γραφή: Σφραγίς άδλητά Ίωάννη(;) βοήδει. —48) ’Επι
γραφή: Σκέποις ποιμένα Θεοφαν............. — 49) ’Επιγραφή:
Κύριε βοήδει ’Ιωάννη, τφ Καραβίτη.— 50)............. βασιλικοΰ
πρωτοσπαδαρίου καί έπί τοΰ χρυσοτρικλίνου, κριτοΰ τοΰ 'Ιππο
δρόμου καί κουράτωρος τών...........— Μολύβδ. 3135—3184.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:40 EEST - 18.237.180.167



— 107

Λίομ.εσμ.ατα,.

Δέκα καί τέσσαρα νομίσματα (1). Α. Τεθθιίειβιδος δυνάστου 

Αυχίης 1) Άρ. 18. Γραμ. 9,94. Κεφαλή γυναικός μέ ενώτια καί 
τήν κόμην έ'χουσα όπίσω άναδεδεμένην πρ. άρ. )( Λυκική έπι- 
γραφή (τό όνομα του δυνάστου) πέριξ συμβόλου τετρασκελοΰς 
1ξ όφεων συγκειμένου - ή επιγραφή καί τό σύμβολον εντός τετρα
γώνου έκ σφαιριδίων, τό δλον δέ εντός τετραγώνου έγκοίλου. 
Νόμισμ-α καλής διατηρήσεως.— 2) Του αύτοΰ, Άρ. 19. Γρ. 
9.75. Όμοια κεφαλή άλλα πληρεστέρα τής του προηγουμένου 
καί άρίστης διατηρήσεως )( Λυκική επιγραφή καί τύπος όμοιος 
πλήν χειροτέρας διατηρήσεως. — 3) Τοΰ αύτοΰ. Άρ. 19. Γρ. 
9.77. Όμοια κεφαλή, άλλα πρ. δεξ. έστραμμένη )( Λυκική 
επιγραφή καί τύπος όμοιος.—Β. 'Ρόδου, νήσου.— 4) Άρ. 26. 
Τετράδραχμου. Κεφαλή Ήλιου κατ’ενώπιον )( ΡΟΔΙΟΝ άνω
θεν άνθους ροδής καί κάτωθεν αύτοΰ ΑΜΕΙΝ— ΙΑ£. Έν τω 
πεδίω άρ. πρώρα.—5) Άρ. 25. Τετράδραχμου. 'Όμοιου ’Άν
θος ροδής * κάτωθεν αύτοΰ Ρ — Ο, άνωθεν ΑΡΙ£ΤΟΚΡΙΤΟ£. 
Έν τφ πεδίω άρ. Άφλαστον. — 6) Άρ. 26. Τετράδραχμου. 
"Ομοιου )( ’Άνθος ροδής1 κάτωθεν αύτοΰ Ρ — Ο, άνωθεν ΘΑΡ- 
£ΥΤΑ£. Έν τω πεδίω άρ. ’Αετός επί κεραυνοΰ.— 7) Άρ. 25. 
Τετράδραχμου. "Ομοιου )( Άνθος ροδής- άνωθεν αύτοΰ ΡΟΔΙΟΝ, 
κάτωθεν ΑΡΙ£ΤΟΚ|ΡΙΤΟ£. Έν τφ πεδίω άρ. Άφλαστον.— 
8) Άρ. 19. Δίδραχμου. "Ομοιου )( "Ομοιου, άλλα μέ ΡΟΔΙΟΝ, 
ΑΚΕΣ Ι.. καί γυναίκα ίσταμένην.— 9) Άρ. 20. Δίδραχμου. 
"Ομοιου )( "Ομοιου, άλλα μέ ΡΟΔΙΟΝ, ΕΥ καί άρπην.—10) 
Άρ. 20. Δίδραχμου. "Ομοιου )( "Ομοιου, άλλα μέ ΑΓΗίΑΝ- 
ΔΡΟ€, Ρ—Ο καί άετόν.— 1 1 ) Δίδραχμου."Ομοιου. )(Όμοιον, 
άλλα μέ ΘΑΡ£ΥΤΑ£, Ρ —Ο καί άετόν. — 1 2) Χαλ. 30. Κε
φαλή Ήλιου άκτινοστεφής πρ. δεξ. )( ’Άνθος ροδής καί άρι—

(1) Τά νομίσματα ταΰτα δέν περιλαμβάνονται εις τό έν σελ. 60 σημ. 1 ανα
γραφόμενου ποσο'ν, διότι χατετέθησαν εις τό εθνικόν νομισματικόν Μουσεΐον δυ
νάμει άποφάσεω; τοϋ Συμβουλίου τή; 19η? Σεπτεμβρίου 1891, οτε άπεφασίσθη 
νά άγοράζη 1) Εταιρία καί νομίσματα, έπί προτάσει εγγράφω καί περιγραφή αυ
τών Οπό τοϋ ΔιευΟυντοΰ τοϋ νομισματιχοΰ Μουσείου, νά παραλαμβάνωνται δέ 
άπ’ ευθεία; όπ’ αύτοΰ.
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στερά μέν κεραυνός, δεξιά, δέ γλαυξ.— 13)Χαλ. 16. ΒΗΡ—OC. 
Προτομή Οΰήρου αΰτοκράτορος)( ΡΟΔ— ΙΩΝ. Κεφαλή Διονύσου 
ή Βάκχης πρ. δεξ.—τ-Γ. Καψειρού πόΛεως.— 14) Άρ. 20. Στα- 
τήρ. Φύλλον συκής )( Τετράγωνον έ'γκοιλον εις δύο διγιρημένον.

"Ενδεκα νομίσματα (1). 1) " Αρπασα Καρίας. Χαλ. 18. Βω

μός )( ΑΡΤΤΑ —ΟΗΝΩΝ. Εί'δωλον Άρτέμιδος έφεσίας. — 2) 
Βάργασα Καρίας. Χαλ. 24. Π Ο - ΛΙ — ΟΑΛΩΝίΝΑ. Προτομή 
αυτής πρ. δεξ. )(ΒΑΡΓΑ — ΟΗΝΩΝ. ’Ασκληπιός ίστάμενος 
κατ’ ενώπιον. — 3) Στρατοηχείας Καρίας. Χαλ. 20. Κεφαλή 
Άρτέμιδος πρ. δεξ. )( ΣΤΡΑΤΟN1KEUUN. Νίκη βαδίζουσα 
πρ. δεξ.—4) Ταβών Καρίας.Xαλ. 26. ΙΟΥΛΙΑ—C6BACTH 
Προτομή ’Ιουλίας Δόμνας πρ. δεξ. )( ΤΑΒΗ — ΝΩ[Ν]. Τύχη 
ΐσταμένη πρ. άρ. — 5) 'Ρόδου νήσου. Χαλ. 20. Κεφαλή Διάς 
δαφνοστεφής προς δεξ. )(ΡΟ,ΤΕ. Βαλαύστιον. — 6) ΊαΛυσον 

Ρόδον ή ΚΙαζομενων ’Ιωνίας. ’Αρ. 17. Προτομή Κάπρου πτε
ρωτού πρ. άρ. )( Κεφαλή γυναικεία πρ. άρ. εντός τετραγώνου 
έγκοίλου.—7) Φοινίκης. Άρ. 9. Ναϋς πρ. άρ. )( Βασιλεύς πα
λαιών προς λέοντα.—8) ΚαΙΛαύας (Λ/υοΐ'ας εν Ευρώπη'). 

Χαλ. 25. Κεφαλή Άρτέμιδος πρ. δεξ. )( ΚΑΛΛΑ—ΤΙΑΝΩΝ. 
Τρίπους" έν τφ πεδίφ άρ. στάχυς καί κάτω ΠΟ.—Χαλ. 27. 

ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤ ΓΟΡΔΙΑΝΟΕ ΑΥΓ. Κεφαλή δαφνοστεφής 
τοΟΓορδιανόύ πρ. δεξ. )( ΚΑΛΛΑΤ — ΙΑΝΩΝ. Νέμεσις πρ. άρ. 
τή δεξιγ κρατούσα μέτρον, τή δ’ άριστερφ χαλινόν' παρά τούς 
ποδας αυτής τροχός. Έν τφ πεδίω άρ. Ε.—10) Τόμεως. Χαλ. 

26. ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤ ΓΟΡΔΙ[ΑΝΟΕ ΑΥΓ]. Προτομή τού 
Γορδιανοΰ δαφνοστεφής πρ. δεξ. )(^ ΜΗΤΡΟ ΠΟΝΤ —Ο—V 
ΤΟΜΕΩΕ. “Ηρα πρ. άρ. κρατούσα φιάλην τή δεξιά καί σκή- 
πτρον τή άριστερφ. Έν τφ πεδίω άρ. Δ.— 11) Χαλ. 23. C6B 
TPANKV[AAIN]Α Α\/Γ. Προτομή Τρανκυλλίνας πρ. δεξ. )( 
ΜΗΤΡΟ ΠΟ — Ν —ΤΟ —V ΤΟΜΕΩΕ Νίκη βαδίζουσα πρ. 
άρ. Έν τφ πεδίω άρ. Γ. 1

(1) Τα νομίσματα ταΰτα περιέχονται είς τό Ιν σελ. 60 σημ. 1 άναγραφόμε- 
νον ποσόν, διότι χατ’ άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου τής 28τ: Μαρτίου 1892, χατε- 
τέΟησαν εις τό Μουσεΐον της Εταιρίας.
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