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ώς πεποιημέναν ί,να οεχ θή έν τώ κοιλώματί του 
αγαλμάτων μέτριου μεγέθους, πιθανώς τοΟ θεοΟ 
Σαβα'ζίου, συ αφυές τώ σφέλαϊ, ό'περ νά άνέθηκαν 
οί άναγεγραμμένοι τέσσαρες άνορες ώς ίεροποιοί. 
'Ότι δέ ίεροποίούς είχαν και αί ξενικαί λατρεΐαι 
και οή ενιαυσίους, γνωστόν καί έξ άλλων επιγραφών 
καί έκ ταύτης της νυν έκδιδομένης, ήτις έχει ώδε'

Οίδε ίεροποιήσαντες αν
έθεσαν επί Σωσιγένος άρχον- 

Νίκων Εΰτυχίδης 

Δημοκλής J Μαντίθεος.

Τό σγήμα των γραμμάτων είναι επιεικώς πα- 
λαιότερον τοΟ της άλλης επιγραφής. Καί ή κατά- 
ληξις δέ Σωσιγέπος αντί νονς καί ή τρίστιγμος 
στίξις μετά τό Δημοκλης είναι αρχαιότητας τεκμή
ρια. Όθεν ίσως δέν σφαλλόμεθα, άν Θεωρήσω μεν 
τον Σωσιγένη τοΟτον ώς τον του έτους 342 προ 
Χρ. άρχοντα καί οχι άλλον ομώνυμόν του, ον δ 
Dumont θέτει περί τά 268-263 προ Χρ.

Έν ’Αθήναις, τή 26 Φεβρουάριου 1884.

Στέφανος Α. Κοτμανοτλης.

ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΝ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΝ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ.
( Όρα πιν. 13 ).

Το έν τώ οεκάτω τρίτω πίνακι εις φυσικόν μέ
γεθος άπεικονιζόμενον εγχάρακτον κάτοπτρον άνή- 
κον τή συλλογή τοΰ φιλάρχαιου κ. Henry Grui), 
διευθυντοΰ τής έν Πάτραις Ίονικής Τραπέζης, 
οστις έκθύμως παρεχώοησέ μοι αΰτό προς εκδο- 
σιν (1) έχει την ακόλουθον παράστασιν. Έν τώ 
μέσου γυνή έν ποδήρει χιτώνι φέρει κράνος επί 
τής κεφαλής' παρ’ αυτή ο έτερο, μορφή γυναι
κεία γυμνή , περιβεβλημένην έχουσα μόνον τήν

(1) Ώς καί προφορικώς είπεν ήμιν ό αξιότιμος κ. Grim και οι'επι
στολής του ε δήλ ω σε ν, ήγό ρ α σ ε τό κάτοπτρον τούτο παρά χωρικού "Ελ
ληνας εύρόντος αυτό εν Πελοποννήσω και ούχί παρά συνήθους αρχαιο
πώλου* ώστε εάν οί λόγοι του πωλητού ήνε αληθείς, δυνάμεθα πιθανώς 
νά παραδεχθώμεν, ότι τό κάτοπτρον, εισήχθη εις τήν Ελλάδα κατά 
τους αρχαίους ήδη χρόνους. Ότι δε τό κάτοπτρον είνε Τυρρηνικόν 
και κατά συνέπειαν εξωθεν είσαχθέν εις τήν Ελλάδα, περί τούτου ου- 
δείς καί άκρω δακτύλιο γευσάμενος τής αρχαιολογικής επιστήμης δύνα- 
ται νά άμφιβάλλη. Τό ζήτημα λοιπόν ενταύθα εινε μόνον, εάν τό 
κάτοπτρον εισήχθη κατά τούς αρχαίους χρόνους, ή νυν διά τής αρχαίο 
καπηλιαςι■ Ήμεΐς εχομεν λόγους ισχυρούς διά νά πιστεύσωμεν τό δεύ
τερον, ότι δηλαδή εισήχθη νυν διά τής αρχαιοκαπηλίας' τούς λόγους 
δμως τούτους επειδή ούτε τού παρόντος χρόνου, άλλ1 ούτε προ πάντων 
του παρόντος τόπου είνε νά εκθεσωμεν, παραλείπομεν. νίσως δ1 άλλοτε' 
ποτέ, εάν κριθή αν αγκαΐον, γράψω μεν περί του ζητήματος τούτου, σχε- 
τιζομε'νου ατενώς προς τά διάφορα ε’ίδη τής εμπορίας των αρχαίων καί 
προς τάς προελεύσεις τών εν τοις διαφόροις τόποις τής 'Ελλάδος ευ- 
ρεθε'ντων κατόπτρων.

δεξιάν κνήμην λεπτώ ένδύματι , στηρίζει τήν δε
ξιάν έπί τής όσφύος" ένθεν καί ένθεν τών δύο τού
των κεντρικών μορφών ούο νεανίαι ένοεδυμενοι 
βραχύν άχειρίδωτον χιτώνα καί έπί τής κεφαλής
κάλυμμα παρεμφερές χρόνε ι φέροντες, στηρίξου.
σιν έκάτερος τον αριστερόν βραχίονα έπί κίονας- 
άνω έν τώ έδάφει παρατηρεϊται αέτωμα' ή δλη 
παράστασις περικλείεται κύκλω ύπο έμπλέκτου 
(entrelacee) κοσμήματος. Ή λαβή τοΟ κατό
πτρου χωριστά ύπο τον δίσκον άπεικονιζομένη , 
έχει καλόν άρχιτεκτονικόν κόσμον , ώς βλέπει τις 
έπί τοΰ πίνακας. Ή διατήρησις ο αύτοΰ είνε άρί- 
στη, ή εργασία ό'μως έπιεικώς αμελής.

Ή έποχή τοΟ κατόπτρου δέν είνε δυνατόν νά 
ορισθή επ’ ακριβές. Τό ελληνικόν 6'μιος υπόδειγμα, 
το όποιον ό τεχνίτης είχε προ οφθαλμών εις τήν 
έξεργασίαν τής παραστάσεώς του, ώς θέλομεν ΐδεΓ 
παρακατιόντες, ή ερωτική ύπόθεσις αυτής, τό γυ
μνόν τής έν τώ μέσω γυναικείας μορφής, τό άντω- 
πόν τοΟ προσώπου , μάλιστα δέ ή δεδηλωμένη 
αυτής αιδώς, πάντα ταΰτα είνε τεκμήρια πείθοντα 
ημάς νά κατατάξω μεν το κάτοπτρον εις τήν τε- 
τάρτην καί τελευταίαν περίοδον τών Τυρρηνικών
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κατόπτρων, τήν όριζομένην έξ ενός μέν Υπό της 
έποχγής τοΟ μεγάλου ’Αλεξάνδρου , άφ’ ετέρου δέ 
Υπό της εποχής των 'Ρωμαίων Αύτοκρατόρων. 
Καί ταΟτα μέν καθόλου τά κατά τήν παράστασιν, 
τήν διατήρησιν , τήν εργασίαν καί τήν εποχήν τοΟ 
κατόπτρου.

Νον οέ άς προσπαθήσωμεν νά έξηγήσωμεν ιδία 
τά τής παραστάσεως. Ή έν τω μέσω έν ποδήρει 
χιτώνι,ή τό κράνος επί τής κεφαλής φέρουσα μορφή, 
είνε βεβαίως ή Αθήνα, ή οέ παρ’ αύτή γυμνή 
μορφή είνε κατά πάσαν πιθανότητα ή 'Αφροδίτη, 
οί δέ ένθεν καί ενθεν ίστάμενοι νεανίαι είνε οί Διό
σκουροι, ώς έκ τοΟ επί τής κεφαλής καλύμματος 
καί έκ τής ενδυμασίας δυνάμεθα πιθανώς νά εικά
σω μεν. Εις τοΟτο πειθόμεθα μάλιστα, έάν παρα- 
οαλωμεν αύτούς προς άλλα Τυρρηνικά κάτοπτρα, 
έν οίς παρίστανται συνηθέστατα οί Διόσκουροι, άλ
λοτε μέν τήν αύτήν τοΐς ένταΟθα αναβολήν φέρον- 
τες, άλλοτε οέ γυμνοί μετά κράνους καί δέρατος, 
προσεπιγεγραμμένα έχοντες ενίοτε καί τά ονόματα 
των, Castur, Poluce (1). Δεν Υπάρχει λοιπόν 
αμφιβολία ότι ό τεχνίτης εΐχεν ελληνικόν υπόδειγμα 
προ οφθαλμών, καί δή Υπόδειγμα παριστών τήν 
κρίσιν του Πάριδος, διότι αύτό τοΟτο παρίσταται 
έν τω κατόπτρφ, ώς καταφαίνεται καί έκ τής ομοιό
τητας τής παρούσης παραστάσεως προς μεγαλειτέ- 
ρας καί άσφαλεστέρας παραστάσεις τοΟ μύθου τού
του επί Τυρρηνικών επίσης κατόπτρων άπαντώ- 
σας [2). Περίεργον όμως φαίνεται, ότι έλλείπουσιν 
έκ τής παραστάσεως δύο κύρια πρόσωπα, ό ‘Ερμής 
δηλαδή καί ό Πάρις. Είνε άληθές, δτι έν τη συνη- 
θεστάτη ταύτη παραστάσει, άπαντώση έν διαφόροις 
μνημείοις τής τέχνης, οιον er άναγΛνφοις(3), er άχ- 
γείοις (4), ώ- τοιχογραφίαις (5), έν κατόπτροις (6), 1 2 3 4 5 6

(1) Τοιοΰτο τό έν Avignon κάτοπτρον. ΙΙρο. καί Friederichs, 
Berlins Antike Bildwerke II.σολ. 64.

(2) Βλέπε Gerhard, Etr. Spiegel, πίν. 194.
(3) Mon. ined. de ΓI list. arch. Ill, pi. XXIX. ΓΙρβλ. Braun, 

Ami. XIII, σελ. 84—90. Welcker, Ann. XVII, σελ. 194—203. 
Millin, Gal. Myth, pi. CXXXIX N° 536.

(4) Welcker, αυτόθι σελ. 147—192. M. Collignon, Catalogue 
de vases peintes N° 203, 259; 522.

(5) W. Helbig, Wandgeinalde. N° 1281, 1282, 1283ft, 1284, 
1285, 1286, 1554, Millin, Gal. Myth. pi. CXLVII N* 537.

(6) Gerhard, Elrus. Spiegel I, 88, II, 186, 187, 189, 195.

έν άναγεγίυμμενοις Λίθοις (caineen) (ij, έν ro~ 
μίσμασιν [2),έν νομιβματοσήμοις (3),δεν άπαντώσι 
μέν πάντοτε καί τά πέντε πρόσωπα τά άποτελοΟντα 
τήν παράστασιν τοΟ μύθου τούτου, ήτοι ο 'Ερμής, 
ό Πάρις, ή Αθήνα, ή "Ηρα και ή ’ Αφιρα,δίτη. άλλ’ 
έλλείπουσί τινα αύτών ενίοτε' οΰτω λ.·/ . απεικονίζε
ται μόνον ό Πάρις μετά τής 'Αφροδίτης καί άλλης 
τίνος μορφής (4), ή ό 'Ερμής μετά τής ’Αφροδί
της (5) ή μετά τής ’Αθήνας (6) ή μετά τής Ήρας 
’Αθήνας και Αφροδίτης (7). Σπανιώτατα όμως 
καί σχεδόν ουδέποτε έάνλείπουσιν έκ τής παρα
στάσεως ταύτης άμφότεροι όμοΟ, ο Πάρις δηλο
νότι καί ό 'Ερμής (8), άλλ ή παρισταμένου τοΟ 
Έρμου, ελλείπει ό Πάρις, ή τουναντίον ύπάρχον- 
τος τοΟ Πάριδος έλύνείπει ό ‘Ερμής. Καί Υπάρ- 
χουσι μέν παραδείγματα παραμορφώσεως τών Ελ
ληνικών Υποδειγμάτων παρά τοΐς Τυρρηνοϊς κα
τόπτρων έξεργασταΓς καί παραλείψεις κυρίων προ- 
σώπων τής παραστάσεως (9), προερχόμεναι είτε 
έξ άμελείας, είτε έξ άγνοιας τής Ελληνικής μυ
θολογίας, είτε ακόμη καί έκ τής ταχύτητος τής ερ
γασίας διά βιομηχανικά μάλιστα προϊόντα, οία τά 
Τυρρηνικά κάτοπτρα, τά οποία κατεσκευάζοντο 
κατά εκατοντάδας αντιτύπων.’ΕνταΟθα όμως φρονώ 
δτι ή έλλειψις του Έρμου καί τοΟ Πάριδος, ή μάλ
λον ή άντικατάστασις αύτών διά τών Διοΰκούρων

(1) Mus. Flor. 11,24,2. Gall, di Fir. V.22,1. Visconti, Opere 
Varie, II, p.969, n° 355. Montfaucon, Antiq. expl. I. pl.CVIII, 
ir 1. Winckelmann, Descript, des pierres gravies de Stosch. 
Ill, 1, no 195, 196, 197.

(2) Mionnet, Descript. Ill, p. 540, n° 503.
(3) Mionnet, II, p.670 n° 257, Supplem., V, p.580, n° 506. 

Mionnet, VI, p. 234, n° 1585. Raoul Rochette, Monum. ined. 
p. 262. Millin, Gal. Myth. pi. CLI, Ν» 538.

(4) Gerhard, Et. Spiegel. II, 18b.
(5) Gerhard, αυτόθι II, 189.
(6) Winckelmmann, M. Ined. n° 113.
(7) Otto Jahn,Vasensammlung lviinig Ludwigs N° 107,641 

773, 716.
(8) Βλέπε Gerhard, Auserl. Wasenbilder πίν. LXVI. Mus. 

Gregor.,11, πίν. XXXVII, 2.Πρ6λ. καί ’Welcker, le jugement de 
Paris, έν Ann. del’Inst. 1845 σελ. 149, N° 4 και 5, και σελ. 155- 
N° 27.

(9) Οΰτω λ./, έν κατόπτρω, άπεικονιζοριένω έν Gerhard Et. Spie
gel πίν. 251 Α παρίσταται ή Νίκη προσιρέρουσα Ουσίαν ανευ ξίρους 
και έν αλλιρ, ο βλέπε επίσης έν Gerhard,αυτόθι πίν. 285,1 έν τη πα- 
ραστάσει της γενεσεως της Ά 0 η ν α ς παραλείπεται τό κύριον πρόσω- 
πον, ή ΆΟηνα δηλαδη.
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έχει άλλαχοΟ τον λόγον της. Ό λόγος οότος νο
μίζω είνε ότι ό τεχνίτης ήθέλησε νά διακοσμήση 
το έργον του κατ’ ακριβή συμμετρίαν (1), καί είχεν 
ανάγκην προς τούτο δύο όμοιων συμμετρικών μορ
τών, οΟεν έξελέξατο λίαν καταλλήλως τούς δύο 
Τννδαρίδας. Έκ τού αύτοΟ τούτου λόγου εξηγεί
ται διατί ή παράστασις των Διοσκούρων άπαντα τό
σον συχνά, όσον ούδεμία άλλη έπί των Τυρρηνι- 
κών κατόπτροον καί ένθα μάλιστα ούδένα άλλον 
λόγον έχει ή ΰπαρξις αύτών. Ιναί έν τω παρόντι δέ 
κατόπτρω ή παράξενος όντως ύπόδεσις της ’Αφρο
δίτης έκ της αυτής αρχής τής συμμετρικής δια- 
κοσμήσεως δύναται νομίζω νά έξηγηθή.

Κατά τά είρημένα ο τεχνίτης αντικατέστησε μέν 
χάριν τής συμμετρικής διακοσμήσεως τον Εξ)μην

καί τον Πάρον, διά του Κάσιορος καί τοΟ IJo.lv 
δενκονο, ούδέν ήττον όμως διεφύλαξε τήν αρχικήν 
κίνησιν των χειρών των πρωτοτύπων μορφών, το 
οποίον μάλιστα, βεβαιόνει ετι πλέον, ότι ύπόδειγμα 
έχρησίμευσεν αύτω ή κρίσις τον Πάριδος. Ό εΐς 
δηλονότι των Διοσκούρων, ό παρά τή Άθηνα ίστά- 
μενος καί άνέχων τήν δεξιάν, φαίνεται οΐον απο
τεινόμενος καί προσομιλών τω απέναντι αύτοΟ, τω 
παρά τή 'Αφροδίτη ίσταμένω Διοσκούρω. Κειται 
λοιπόν οότος αντί του Έρμου' ενώ τουναντίον b 
έτερος, πλησιάζουν τήν χείρα εΐς τά χείλη καί φαι- 
νόμενος,. ότι άκροάται τρόπον τινά των λόγων του 
Έρμου, αντικαθιστά τον Πάρον (1).

Κ. Δ. Μυλωνάς.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΕΑΕΥΣΙΝΙ ΙΕΡΟΥ.
(Όρα rnv. 12 ).

ΚαΟά ύπεσχέΟημεν, παρέχομεν έν τω τεύχει 
τούτω πανομοιότυπον τοΟ δευτέρου τεμαχίου τής 
έξ Ελευσίνας έπιγραφής, οδ τήν μεταγραφήν όρα 
ανωτέρω σελ. 117 έξ. Περί δέ τοΟ τόπου τής εύ- 
ρέσεως τοΟ τεμαχίου τούτου καί των διαστάσεων 
του είπομεν τά δέοντα αύτ. σελ. 127 σημ.. 1. 
Ενταύθα προσθέτομεν καί σημειώσεις τινάς συν
τόμους, ών αί μέν άφορώσιν εις τάς όλίγας συμ
πληρώσεις , άς άπετόλμησα, ή άμφίβολά τινα 
γράμματα, όλίγαι δέ τινες είναι έρμηνευτικαί, άνευ 
όμως άξιώσεως, ότι έξαντλοΰσι τά έκ τοΟ σπου
δαιότατου τούτου μνημείου γεννώμενα ζητήματα. 1

(1) Και παρά τοΤ; άγγειογράφοι;, αν δέν παραμοροίόται ή παρά- 
στασι;, κερματίζεται όμως ενίοτε ένεκα της συμμετρική; δίακοσμήσεω;. 
Λο'γου χάριν έπί αγγείου τινός ή παράστασι; τή; χρίσε ως του Πά- 
ριδο; διαμοιράζεται οϋτω;, ιοστε νά κοσμήση καί τά; δύο όψεις αΰτοΰ. 
Έπί τή; μιά;’π. γ . δψεω; του αγγείου απεικονίζεται ή "Η ρ α φέρουσα 
σκήπτρου, ό Ερμή; καί ή ’Αφροδίτη κρατούσα άνΟο;, έπί δέ τή; 
άλλη; ή "Ηρα πάλιν, ή Παλλά; καί ό Πάρι; καΟήμενο; καί κρα
τούν ράβδον. Βλέπε Welcker έν Ana. del’Inst. 1845 σελ. 157 καί 
Gerhard, Vasenbiider des kouigliehen Museums zu Berlin, 
σελ. 24 Ν· 5.

Ή έπιγραφή, ώς έν τφ πανομοιοτύπω φαίνεται, 
είναι στοιχηδόν γεγραμμένη, ό αριθμός όμως των 
γραμμάτων δέν είναι πανταχοΟ ό αυτός' διά τοΟτο 
όταν λείπη τό τέλος τοΟ στίχου ή συμπλήρωσις 
είναι πολλάκις αδύνατος ή αβέβαια. Συνήθως έκα
στος στίχος έχει 78 γράμματα, τινές όμως μόνον 
76, ώς ο β. 67, άλλοι δέ πάλιν 79 ή 80' τούτων 
τά τελευταία γράμματα είναι συμπεπυκνωμένα καί 
εύρίσκονται εύκολους έν τω πανομοιοτύπω. Κατά 
μέγα μέρος αί ανισότητες αδται περί τον αριθμόν 
των γραμμάτων προέρχονται έκ τούτου, ότι ό χα
ράκτης ουδέποτε χωρίζει τούς αριθμούς οΰτω, ώστε 
τά μέν ήμισυ αύτών νά τίθηται εις' τό τέλος τού 
στίχου, το δ έτερον ήμισυ εις τήν αρχήν τοΟ επο
μένου. Τό τρίτον μέρος τής έπιγραφής, τό γ, είναι 
άμελέστερον κεχαραγμένον' καί έκ τούτου δέ ετι 
γίνεται δήλον, ότι δέν είναι σύγχρονον τοίς προη-

(1) Ή αυτή στάσι; καί χειρονομία των Διοσκούρων άπαντά και έν 
άλλοι; Τυρρηνικοίς κατο'πτροι;, ά βλέπε Ιν Gerhard, αυτόθι πίν. 
276—278
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ΕΦΗΜΕΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ, 1883. Π IN. ί

ΤΥΡΡΗ ΝΙΚΟΝ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ
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