
Η Στήλη της Δημοκρατίας (6524)



Τμήμα μαρμάρινης στήλης με απόσπασμα από φορολογικό κατάλογο συμμάχων του έτους 418/7 π.Χ. (προθήκη 28).



Τμήμα μαρμάρινης στήλης με συγκεντρωτικό κατάλογο αθηναίων αρχόντων των ετών 527/6-522/1 π.Χ.  
Η στήλη χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. (προθήκη 28).



Επιγραφή πωλητών όπου αναγράφεται η εκμίσθωση μεταλλείων του Λαυρίου. Χρονολογείται το 367 π.Χ.  
(Περιστύλιο του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς.)



Κρατικά μπρούτζινα σταθμά που βρέθηκαν σε ένα πηγάδι κοντά στη Θόλο και χρονολογούνται περί το 500 π.Χ. Τα σταθμά φέρουν 
την ένδειξη ΔΕΜΟΣΙΟΝ ΑΘΕΝΑΙΟΝ (= Δημόσιον Αθηναίων) και ανάγλυφα σύμβολα με αστράγαλο, χελώνα και ασπίδα. 



Βρέθηκε σε πηγάδι στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης και χρονολογείται τον 5ο αιώνα π.Χ. Το αγγείο, που προοριζόταν για τη μέτρηση 
στερεών προϊόντων, φέρει την επιγραφή ΔΕΜΟΣΙΟΝ και σφραγίδα με την αθηναϊκή γλαύκα. Η χωρητικότητά του ήταν 3 χοίνικες  

(= 3,2 λίτρα περίπου). Επιπλέον, για τον καλύτερο έλεγχο της χωρητικότητας το αγγείο είχε προσαρμοσμένη στο χείλος μία ράβδο σε 
σχήμα Υ που σηματοδοτούσε τη στάθμη του προϊόντος.



Μέτρο, με χωρητικότητα 1 και 1/2 χοίνικες (= 1,7 λίτρα περίπου). Το μέτρο με την επιγραφή ΔΕΜΟΣΙΟΝ και δύο κρατικές σφραγίδες,  
μία με την κεφαλή της Αθηνάς και μία δεύτερη με τη γλαύκα, χρονολογείται τον 4ο αιώνα π.Χ.



Μέτρο για το ζύγισμα φρούτων και ξηρών καρπών. Στην επιφάνειά του φέρει επικολλημένο μολύβδινο σφράγισμα  
με παράσταση καθιστού Διονύσου. Χρονολογείται γύρω στο 100 π.Χ.



Σχέδιο της μολύβδινης ταινίας με την καταγραφή αλόγου, 4ος αιώνας π.Χ.



Εννέα στρογγυλά μολύβδινα σύμβολα που φέρουν σφραγίσματα και στις δύο όψεις. Στη μία απεικονίζονται όπλα –κράνος, ασπίδα, 
θώρακας, περικνημίδες– που αποτελούσαν τμήματα του αμυντικού οπλισμού στρατιώτη. Στην άλλη όψη έχουν ένα γράμμα του 
αλφαβήτου: Α, Γ ή Δ. Τα σύμβολα πιθανώς χρησίμευαν για τη διανομή κρατικού οπλισμού στους ιππείς. Παρόλο που οπλίτες και 

ιππείς ήταν υποχρεωμένοι να εξοπλίζονται με δικά τους έξοδα, το κράτος σε πολλές περιπτώσεις τούς διένεμε κρατικό οπλισμό. Τα 
μολύβδινα σύμβολα θα είχαν χρησιμοποιηθεί σε κάποια τέτοια περίπτωση. Τα σύμβολα χρονολογούνται στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. 


