
МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 

Τέσσαρα βυζαντινά σταθ^ία. 

A'. 
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Σταθμίον νομισμάτων δύο, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, ϊχον 
βάσιν̂  τετράγωνο ν, ου έκαστη πλευρά μήκους 0,016 του γαλλικού μέτρου' 
πάχος 0,004. 

Έπί της ανω βάσεως, ήτοι επί της έπιση'μου επιφανείας αυτού, είναι έγκε-
χαραγμένος κύκλος μάλλον η στέφανος πλεκτός, ήτοι αλυσιδωτός, εν ω τα 
στοιχεία Ν°Β ( = νομίσματα β'). 

"Ελκει βάρος γραμμ. 8,25. 

B'. 

fei**. Щ 

Σταθμίον νομισμάτων τριών, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, 
Ιχον βάσιν τετράγωνον, ου εκάστη πλευρά μήκους 0,018* πάχος 0,005. 

Έπί της ανω βάσεως, ήτοι έπί της επίσημου επιφανείας αύτοΰ, εϊναι εγκε-
χαραγμένος κύκλος, ήτοι στέφανος, αποτελούμενος εκ γωνιών παράλληλων καί 
κυκληδόν τεταγμένων, καί εν ω σταυοός* υπό δέ τούτον τά στοιχεία Ν°Γ 
(νομίσματα γ'). 

"Ελκει βάρος γραμμ. 12,80. 

Γ'. 
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Σταθμίον νομισμάτων έξ, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, ?χον 
βάσιν τετράγωνον, ου εκάστη πλευρά μήκους 0,022* πάχος 0,006. 

Έπι της άνω βάσεως, ήτοι έπι της επίσημου αυτοί) επιφανείας, είναι εγκε-
χαραγμένος σταυρός, ύφ' δν τα στοιχεία №S ( = νομίσματα ς'). 

"Ελκει βάρος γραμμ. 25,80. 

Σταθμίον νομισμάτων δέκα καί οκτώ, σχήματος ορθογωνίου παραλλη
λεπιπέδου, ϊχον βάσιν τετράγωνον, ου έκαστη πλευρά μετά της κυλινδρικής 
έξοχης μήκους 0,037· έ'χει πάχος 0,007. 

Αϊ πλευραί του πάχους αύτου είσι κυλινδρικαί. 
Έπι της άνω βάσεως αύτου, ήτοι επί της επίσημου επιφανείας, είναι έγκε-

χαραγμένος κύκλος μάλλον η στέφανος πλεκτός, ήτοι αλυσιδωτός, του οποίου 
τα τεταρτημόρια συνδέονται δια του σχήματος. 

Έν τω κύκλω σταυρός, ύφ* δ ν τα στοιχεία Ν°ΙΗ ( = νομίσματα ιη'). 
Ό σταυρός καί τα γράμματα φέρουσιν έντομάς, αίτινές είσι πεπληρωμέναι 

δι' αργυρών νημάτων. 
Έν τω κέντρω του κύκλου υπάρχει οπή μικρά. 
Ή κάτω κυλινδρική του πάχους πλευρά φέρει δύο παράλληλους έντομάς, ή δε 

αντίθετος φέρει ετέρας σχηματίζουσας σημέιά τίνα. 
Έλκει βάρος γραμμ. 77,80. 

Τα τέσσαρα ταΰτα σταθμία είναι νομισματικά καί άπαντα εκ χαλκού. 
Ευρέθησαν έπι του έν τω μυχω του Συμαΐ'κοΰ κόλπου νησυδρίου, όπερ 

καλείται Άγια Βαρβάρα άπο του έπ' αύτου ναϋδρίου της αγίας Βαρβάρας. 
ΙΙερί του νησυδρίου τούτου έσημείωσα άλλαχου ολίγα τινά *). 

Τα σταθμία ταύτα έκ του βάρους, όπερ ελκουσιν έκαστον, φαίνεται ότι 
εΊχον το κατ' αρχάς μεταξύ των ακριβή όλκην αν δε αυτή μέχρι του νυν 
δεν διετηρηθη έπακριβη'ς, τοΰτο βεβαίως προέρχεται μάλλον άπο της έκ του 
χρόνου φθοράς καί κατιώσεως, αίτινες ήλάττωσαν όπωσουν τήν όλκην έκαστου. 

Έγραφον εν Σύμη μηνι Ίουλίω 1904. 
Δημοσθένης Χαβιαρας. 

1) *18ε Δημοσθένους Χαβιαρα περίπλου ν του Συμαΐ'κοΰ κόλπου εν Οαρνασσω, 
τομω ΙΔ', τεύχει Μάιου 1892, σελ. 633. 


