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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
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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.
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'Έχει πάχος 6 χιλιοστών του γαλλικού μέτρου.
"Εμπροσθεν φέρει τον γνωστόν τύπον £ > = Ι Χ Ρ έπι-t-εντός κύκλου έκ σφαι
ριδίων, ατινα υπολογίζω εις 24, ακριβώς αντιστοιχούντα ανά 6 εις έκάστην γωνίαν τοΰ σταυρού.
Το όλον δέν έχει τήν συνήθη λειότητα της ύαλου, άλλα φέρει γραμμάς
χρώματος ύποφαίου, αί'τινες προέρχονται έκ της μήτρας έξ ης έξετυπώθη.
TÒ διατηρούμενον μέρος της περιφερείας παριστ^ τήν (Λεν περιφέρειαν της
σφραγ"ϊδος κυλινδρικήν, τά δε εξέχοντα παρ' αυτήν μ.έρη δίδουσιν άφορμήν νά
εικάζη τις ότι είναι θραύσμα σκεύους ύαλίνου καΐ δή Ιεροΰ, έφ' ου επετέθη ή
σφραγίς, έξογκουμένη επί του σκεύους1 κλλως τε άν ήτο αυτοτελές περίοπτον ή
άλλο τι, θά Ιφερε και έπ'ι της δψεως παράστασίν τίνα.
Ιΐρός τούτοις δέον νά παρατηρήσω, ότι τ ά 24 σφαιρίδια τά περικυκλούντα
τον σταυρόν ό'χι μόνον Ιχουσιν, ώς νομίζω, σκοπον διακοσμήσεως, άλλα καί συμβολικήν Ιχουσιν Ιννοιαν, ώς συμβολίζοντα πιθανώς τους είκοσι καί τεσσάρας πρεσ
βυτέρους της Άποκαλύψεως *). Εις τούτο δε ήχθην έκ της εικονικής παραστά
σεως των κδ' πρεσβυτέρων της Άποκαλύψεως, περικυκλούντων κεφαλήν τοΰ
Ίησοΰ έν ύπερφυσικω μεγέθει8).
"Αν ή συμβολική αύτη ερμηνεία δύναται νά γένητα» άσπαστή, δύσκολον ώς
εικός δεν θα είναι νά διακριθη έν τΐ| προκειμένη υαλίνη σφραγιδι παράστασις
ουχί τυχαία, άλλα σκόπιμος, της ύαλου δυναμένης νά συμβολίζ·»; τήν ύαλίνην
Θάλασσαν της Άποκαλύψεως, ήτις αναφέρεται εις αυτήν ταύτην τήν παρά
στασίν 3 ).
Έν Σύμγ) ττ) 27 Ιουλίου 1907.
Νικήτας Δ. Χαβιαρας.

2.

ХРОНИКА.

Дѣятельность Русскаго Археологическаго Института въ Нонстантинополѣ въ
1907 году.
Въ 1907 году состоялъ прикомандироваинымъ къ Институту для
научныхъ занятій доцентъ Казанской Духовной Академіи магистръ бого
словия Преображенскііі. Вновь командированъ для научныхъ занятій подъ
руководствомъ Института нроФессорскій стипепдіатъ Имиераторскаго
Казанскаго Университета Шестаковъ, срокомъ на два года.
Дѣятельность Института въ 1907 году выразилась:
а) въ устройства засѣданііі;
б) въ обработкѣ научныхъ матеріаловъ и въизданіиученыхъ трудов г>;
в) въ разработкѣ и пополнении коллекцій Института и въ пополненіи
его бпбліотеки.
1)Δ
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2) Г. Λαμπάχη Χριστιανική αγιογραφία (1—342). Έ ν 'Αθήναις 189G, σελ. 48.
3) «Και ενώπιον τοί βρόνον (τοΰ περικυχλουμένου ύπό των είκοσι χαι τεσσάρων πρεσ
βυτέρων) θάλασσα ύαλινη, όμοια χρυστάλλω». Δ', 6.

