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torcular fodii in earn et sustinui ut faceret una, fecit autem spinas. Et nunc
homo Juda et qui habitatis in Jerusalem iudicate inter me et uineam meam.
Quid faciam uineae meae adhuc, quod et non lecerim? Qiïïîi sustinui ut faceret
uuam, fecit autem spinas. Nunc autem nunciabo [no] bis quid faciam uineae
mcae: auferam uiaceriam eius et erit in conculcalo [η cm]. Et dcreliquam
uincà meam et non piitnbitiir ncqi»e fodictur: et ascendent in earn siciif in
agrum incultii spi [пае] et nubibus mandabo, ne pluaiit super earn pluuiaiu.
Uinea enim dui Sabaoth, domus Israhel est, ct η
[hofmo luda, 110vellü dilectum, su[st]inui, ut faceret iudiciii, fecit autem iniquitatem et non
iustitiS, sed clamorem.
Dom Antonio Stacrk, 0, S. It.

Ιίυζαν-πακή σφραγις.

Εύρέθ?) παρά το χωρίον Ψοινιχετέ, τον άρχαΐον Φοίνικα της ΙΙεραίας -η
χερσοντίααυ των 'Ροδίων *), ρ'.εταξυ των ερειπίων βυζαντιακης εκ.κλ*/]σίας.
Είναι ϊγ. χαλκού σφυρήλατο; ήτοι ουχί χυτή και έλκει βάρος γραρψ.αρίων 117.
1) .Στράβωνος 651 χα'ι 652. βλ. χαί Δημοσθένους Χαβιάρι Περίπλουν του .Συμαοίευ
κόλπου έν Παρνασσού τόμ. ΙΔ', 1891, σελ. 637—638.
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ОТДѢЛЪ ш.

Παραθέτω Suo ίχνογραφήματα αύτη; τοΰ πραγματικού μεγέθους.
"Εχει πάχος 0,006, πλάτος 0,05 καί μήκος 0,05· το μέρος ό'περ φέρει το
όνομα έχει βάθος 0,003 - επί τοΰ ό'πισΟεν μέρους υπάρχει έπικεκολλημένη λαβή
ΰψους 0,015, φέρουσα όπήν, δι' ής διέθεε θωμιγξ, όπως αναρτάται που ή σφραγίς.
Τά γράμματα δέν είναι σκαλιστά, άλλ' έσχηματίσθησαν δια τεμαχίων
ελάσματος πλάτους 0,003 και πάχους ένρς καί ήμίσεος 'έως δύο χιλοστων τοΰ
■ γαλλικού μέτρου- έτοποθέτησε δέ αυτά ό τεχνίτη; εις δύο γραμμάς, ας διέστειλεν επίσης δι' ελάσματος.
Τα στοιχεία έκατέρων των γραμμών Sâv είναι κεχωρισμένα, άλλα συνέχονται
προς άλληλα, τινά δέ τούτων είναι προσκεκολλημένα εις τάς πλευράς και το
μεσαϊον Ιλασμα, ό'περ διαστέλλει τάς γραμμάς. Περιπλέον ό τεχνίτης επλήρωσεν έν στίχφ 1 το κενόν τοΰ άνω μέρους τοΰ Κ μέχρι της κορυφής τοΰ Α καί
έν στίχφ 2 το προς αριστερά τοΰ li κενόν προς άσφαλεστέραν των στοιχείων
ένσφήνωσ'ιν. Τό δέ προς αριστερά τοΰ Κ μέρος ίμεινεν ώς εικάζω κενόν άπό
σκοπού, προς δήλωσιν της άρχης τοΰ ονόματος.
"Απορόν μοι φαίνεται τίνος ένεκα τά στοιχεία ετέθησαν κατ' ευθείαν καί
οΰχι αντιστρόφως. Έν τϊ) επιθέσει της σφραγίδος το εκτύπωμα έξετυποΰτο άντίστροφον. "Ισως εντεύθεν δύναται τις νά ύπολάβϊ) ό'τι το βυζαντιακόν τοΰτο
μνημε"ίον δέν είναι αυτό καθ' εαυτό σφραγίς, αλλά μήτρα σφραγίδος, διό καί δεν
φέρει τά στοιχεία αντιστρόφως. 'Εάν ή εικασία αυτή κριθΐ) ορθή, τότε άγεται
τις εις την έξης εξηγησιν έκ της μήτρας δηλαδή ταύτης κατεσκευάζοντο
σφραγίδες έκ μαλακωτέρου μετάλλου, οίον μολύβδου, η και έκ κεράμου, καί τότε
'ίσως ή σφραγις δεν φέρει κύριον όνομα βυζαντιακοΰ τύπου
ΚΑΛΟ
НДОС = Καλόηδος ») (καλοειδής;)

άλλα
χαλο
ηδος = καλό(ν) [εΤ]δος
κα'ι τότε είναι σφραγίς, ήτις έπετίθετο ύπό των άγορανόμων εις εμπορεύματα
και ώνια παρ' αυτών εγκρινόμενα2).
'Εν Σύμη τη 20 'Ιουλίου 1907.
Ν ι κ ή τ α ς Α. Χαβιαρας.

Χριστιανικών ρ,νη^είον 8 ).
θραΰσμα σκεύους ύαλίνου* ή ύαλος είναι ουχί εντελώς μελαίνη, άλλ' ΰποκύανος, ουδέ φαίνεται λίαν καθαρά.
Ευρέθη έν τϊ) θέσει Αυγενι της πόλεως Σύμης.
1) Πρβ. τήν παρ' Ήσυχκι» άπαντώσαν λέξιν καλλήϊδος.
2) ^ ν όντως ούτως έχει, τότε ή σφραγις κατεσκευάσΟη ούχ'ι χυτή άλλα σφυρήλατος
προς πρόληψιν κιβδηλείας.
3) Η άπεικονισις αύτοΰ αφέθη, τοΰ σταλέντός ήμΐν σχεδίου κρι3εντός ανεπαρκούς. Σ .
της Δ.

