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μάλιστα ή της Νίκης καί ή τοΟ θυμοειδούς ίππου 
της Αμαζόνας, εί καί το μέγεθος τοΟ ίππου τού
του φαίνεται μοι μείζον του δέοντος σχετικώς προς 
την έπιβαίνουσαν αύτοΟ μορφήν, εξαίρετος εΐνε ή 
στάσις καί ή διάθεσις των μορφών, επιτυχέστατη 
ή έκφρασις έν ται'ς κεφαλαίς, δ άνδρικός δηλ. καί 
ούτως είπεΓν αθλητικός χαρακτήρ έν τή κεφαλή 
τής "Αμαζόνας (πίν. Δ', άριθ. 1), ή μελαγχολία 
καί οίονεί ρεμ.βασμός έν τή ύπ" αριθμόν 2 τοΟ 
Δ . πίνακος γυναικείφ κεφαλή, ή τοΟ θανάτου 
αγωνία εν τή ύπ’ άριθμον 4 τοΟ αύτοΟ πίνακος 
καί το ισχυρόν πάθος έν τή τοΟ στενάζοντας 
Κενταύρου, καί τέλος χαριεστάτη εινε ή διά'ταξις 
καί πτύχωσις τοΟ ίματισμ,οΟ , μάλιστα έν έκατέρα 
των Νηρη'ίοων καί έν τή Νίκη, άναπολοΟσα ήρ.Γν 
Ιοκυς τά έκ τοΟ θωρακείου τοΟ ναοΟ τής Άπτέρου 
Νίκης ανάγλυφα. Έκ των γνοορισμάτων δέ τού
των δρμώμ,ενοι ουνάμεθα νά άναγάγωμεν τά ύπ’ 
έξέτασιν έργα εις τούς πρώτους χρόνους τής Δ’, 
εκατονταετηρίδας, εις τήν έποχήν δηλ. έκείνην 
καθ’ ήν ή τέχνη έτρέπετο εις τήν παράστασιν ψυ
χικών κατ’ έξοχήν παθημάτων καί έγενετο χαρι- 
εστέρα ώς προς τήν διάθεσιν τοΟ ίματισμοϋ καί 
οιαπλασιν των μορφών. ΤαΟτα δέ τά γνωρίσματα, 
ή διάθεσις των μορφών καί το έλατήριον, ών ανά
λογα ύπάρχουσιν, ώς άνιυτέρω έλέχθη, έν τοΓς ερ- 
γοις τοΟ Παρθενώνας, τοΟ ναού τής Άπτέρου Νί
κης καί μάλιστα τοΟ ναού τοΟ Απόλλωνος έν Φι- 
γαλία, καί ετι τό ύποκείμενον των παραστάσεων, 
ταΟτα πάντα πείθουσιν ή μας νά άποοώσωμεν τά 
προκείμενα έργα εις τήν από τοΟ Φειδίου όρμηθεΓ- 
σαν Αττικήν σχολήν. Δεν έξετελέσθησαν δ’ αυτά 
ύπό ενός τεχνίτου άλλ’ Οπό πολλών, διότι διαφορά 
ύπάρχει έν τή έκτελέσει. Έν τή πτυχώσει λ. χ.

τοΟ χμτώνος τής "Αμαζόνας ύπάρχουσι σκληρότη- 
τές τινες, έν ω ή πτύχωσις τοΟ ιματισμού τών 
Νηρηΐδων είνε ό'λος άμεμπτος, ή ύπ’ άριθμον 1 
πίν. Δ', κεφαλή έχει τι το αυστηρόν έν ταΐς 
μορφαΐς καί ούχί έπιμελή τήν έξεργασίαν, έν ώ 
διάφορος δ'λως εΐνε ή ύπ’ αριθμόν 2 του αύτοΟ 
πίνακος γυναικεία κεφαλή, κτλ. Άλλ εΐς έσχε- 
διογράφησε βεβαίως αυτά μετασχών καί τής έκ- 
τελέσεως, καί ούτος φαίνεται ών Θρασυμήδης ο 
Πάριος, διότι άφ" ού ούτος έποίησε τό έν τώ 
ναώ χρυσελεφάντινου άγαλμα τοΟ ΑσκληπιοΟ 
(Πανσ. 2,27,2) αύτος ούτος θά έσχεν οπωσδή
ποτε καί τήν έποπτείαν επί τών προς έπικόσμησιν 
τών αετωμάτων του ναοΰ έκτελουμένων πλαστι
κών έργων.

Ουτω προέβημεν εΐς ίκανάς εικασίας ώς προς 
τήν αρχαιολογικήν έρμηνείαν τών προκειμένων έρ
γων. Αί εΐκασίαι δ αύται συμφωνοΟσι καί κρατύ- 
νουσιν άλλήλας. Ό ναός φκοδομεΓτο, ώς είπομεν, 
μ.ετά τον Παρθενώνα καί θά έπερατώθη αρχιτεκτο
νικούς έν τοϊς μεταξύ τής Ε\ καί Δ λ εκατονταετη
ρίδας χρόνοις, άλλ’ εις τήν έποχήν ταύτην ανάγει 
ή μας καί δ τρόπος τής έργασίας τών ύπ" έξέτασιν 
έργων. Τά έργα ταΟτα φαίνονται προϊόντα τής άπό 
τοΟ Φειδίου δρμηθείσης Αττικής σχολής, άλλ δ 
θρασυμήδης ανήκε κατά μεγίστην πιθανότητα εΐς 
τήν σχολήν ταύτην (Bruno Gesch. cl. gr. 
Kiinstler I σ. 246 ί, άφ’ οδ τά ύπ αύτοΟ ποιηθέν 
χρυσελεφάντινου άγαλμα τοΟ ΑσκληπιοΟ ήτο το- 
σοΟτον παρεμφερές τοΐς έργοις τοΟ Φειδίου, ώστε 
μεταγενέστεροι συγγραφείς, οΐον δ Άθηναγόρας. 
απέδιδαν αυτά τώ Φειδία.

Π. Καββαδιλς.

ΣΚΥΦΟΙ ΒΟΙΩΤΙΚΟΙ ΔΥΟ
(Όρα πίν. 5 ).

Εν τώ Ε'. πινακι απεικονίζονται έκτυποι παρα
στάσεις σκύφων δύο πήλινων, προερχομένων έκ

Τανάγρας τής Βοιωτίας καί άγορασθέντων ού προ 
πολλοΟ ύπό τής Αρχαιολογικής Εταιρίας. Είναι
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άμφότεροι τοΟ είδους εκείνου των μελαμβαφών ή 
μάλλον είπείν καστανοχρόων άγγείων, τά οποία. 
δεν εχουσι τήν λειότητα καί στιλπνότητα επιφά
νειας των έζωγραφημενων. Περιήλθον δέ εις ήμάς 
όχι έν καλή καταστάσει. Ό μέν πρώτος σκύφος 
πλήν του ότι τεΟραυσμένος ών εϊςπλείονα τεμάχια 
συνεκολλήθη,εχει καί χάσματα, έπαθε δέ καί άπο- 
τριβάς της επιφάνειας, τοΟ δέ ετέρου έξ αρχής δέν 
ειχεν επιτυχή ή από της μήτρας έκτύπωσις, καί 
εξογκώματα δέ τινα καί αύλακώματα κύκλω εύ- 
θύγραμμα, ώσάν ζωνάρια, άπέμειναν επί τής επι
φάνειας του, τήν δ·χι επιμελή ενέργειαν τοΟ κερα
μευτικού τροχού έμφαίνοντα, εξ ων ού μετρίως 
συγχέεται ή παράστασις.

Σκύφους μετ’ έκτυπων σπειροειδών καί φυλλω- 
δών κοσμημάτων , προς δέ τούτοις καί στεφάνων 
καί προσωπείων καί λυχνούχων καί μικρών τινών 
κατά μάνας μορφών,οίον Αθήνας,πτερωτών Νικών 
ή ’Ερωτύλων, Τριτώνων, Σατύρων, τράγων εκατέ
ρωθεν αγγείου, ή καί συμπλεγμάτων τινών μικρών, 
συνισταμένων έκ δύο ή τόπολύ τριών μορφών, Ατα- 
να2αρ6ανο ιαένων άε τών αυτών ττ2εονακις περί 
τήν κοιλίαν τοΰ αγγείου' σκύφους, λέγομεν, τοιού- 
τους εχει όχι ολίγους ή συλλογή τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρίας, καθώς καί άλλα Μουσεία τής Εύ- 
ρώπης. Προήλθον ο οί πλεϊστοι τών τής Εταιρίας 
έκ τάφων τής Ταναγραϊκής, τής Μεγαρίδος, άλλα 
καί τής ’Αττικής, εΐς δέ είναι καταγεγραμμένος έν 
τοίς καταλάγοις ώς έκ Σύρου καί άλλος ώς έξ 
’Επίδαυρου τής Αιμηρας, ώστε φαίνεται, ότι παν- 
ταχοΰ τής Ελλάδος εύρίσκονται (1). Αλλ’ οί δύο 
σήμερον έκδιδόμενοι σκύφοι, ένώ ύπάγονται καθ’ 
όλου ειπεϊν, εις τό είρημένον είδος, θεωρητέοι όμως, 
καθ’ όσον ήξεύρω, καί ώς όλως καινοφανείς, διά 
τό έξης αυτών ιδίωμα' αί παραστάσεις των dsr 
εΐναι έκ τών έπανα,Ιαμβανομενων πίεονάκις περί 
τήν κοιλίαν τοΰ αγγείου, πρός πλήρωσιν απλώς τοΰ 
χώρου, ούτε είναι καθοΛικαί τινες τον βίου πρά
ξεις, οΐον θυσίαι ή σπονδαί ή τελεταί ή άγώνες, 
μάχαι κττ., αλλά δεικνύουσιν ήμίν ύποθέσεις ώρι- 1

(1) Τινέ; τών αρχαιολόγων τα τοιαΰτα αγγεία Ικάλισαν Μεγαρικά, 
άλλοι άλλως. Πολλάς αυτών εΐκο'να; !'3ε εν BeiUldoi'f, Gl'iech. 11. 
sic· Vaseab. πίν. 59-61.

σμένας έκ τής τών ηρώων μυθολογίας εΐλημμέ~ 
νας (1), καί, όπερ τό κυριώτερον, εχουσιν έπιγρα- 
φάς έκτυπους,αίτινες ού μόνον τά δρώντα πρόσωπα 
ή ένίοτε καί σκεύη καί όργανα καί έπιφωνήματά 
τινα δηλοΰσιν,ώς έν τοίς έζωγραφημένοις άγγείοις, 
άλλά καί έκτενώς έν πεζώ λόγω άφηγοΟνται τήν 
ολην ύπόθεσιν τής παραστάσεως, είναι δηλαδή 
βμοιαί ποος ταϊ'ς έπί τών γνωστών έκείνων έκ λίθου 
ή γύψου πινάκων, τοΰ ΊλιακοΟ, λέγω, (tabula 
Iliaca) καί του τών Ήρακλέους πράξεων καί άλ
λων, ποιηθέντων, ώς φαίνεται, προς διδασκαλίαν 
τής νεολαίας' (ιδε CIG. άρ. 5984 καί 6125 κ.έξ. 
καί ιδίως το καλόν βιβλίον τοΰ 0. Jallll, Griecili- 
sclie Bilderchroniken. Bonn, 1873.) μόνον ότι 
έκείνοι μέν οί πίνακες εχουσιν έκτασή πολλήν, ει
κονικήν τε καί έπιγραφικήν, τά αγγεία δέ ταΰτα 
τά ήμέτερα όλιγωτέραν. Όμως δέ παρατηρώ, ότι 
οί τεχνΓται οί ταΰτα τά καινοφανή αγγεία ποιήσαν- 
τες, είτε είναι παλαιότεροι, όπερ πιθανώτερον, είτε 
νεώτεροι τών ποιησάντων τά εχοντα τάς κατ’ έπα- 
νάληψιν παραστάσεις,δέν άφίστανται όλως τοΰ τρό
που έκείνου' διότι καί εν τούτοις φαίνεται μία τουλά
χιστον έπανάληψις ήαντιστοιχία, έν μέν τώ πρώτω 
σκύφφ πάνυ σαφώς ή δεύτερα περιτείχιστος πόλις 
α ί’Αθήναι, μετά τήν πρώτη ν, τήν Κόρινθον, έν δέ 
τώ δευτέρφ ούχί τόσον σαφώς ό κοφινοειδής έκείνος 
όγκος, όστις είναι ή ναός, ή ίσοος ή πόλις Ίλιον, 
άντιστοιχών, ώς νομίζω,τώ προηγηθέντι βωρώ,τώ 
διά γραμμάτων δεδηλωμένου. Άλλ’ άρκοΰσι ταΰτα 
'νά καί προληπτικώς πως είπομεν) πρός χαρακτη
ρισμόν γενικόν τής τεχνοτροπίας τών παραστάσεων" 
ελθωμεν καί έπ’ αύτάς ταύτας.

Προηγείσθω δέ ή δεικνύουσα παλαιότερον μΰθον, 
ή έπί τοΰ πρώτου σκύφου. Ότι έδώ είναι έκτε- 
θειμένη ή ύπό Θησέως, έχοντος σύμμαχον τον Πει- 
ρίθουν, αρπαγή τής Ελένης, δηλοΰσιν αύτά τά έπί 
τοΰ αγγείου γράμματα. Δύο δέ εχομεν ένώπιον

(1) Μυθολογικά; παραστάσεις ώρισμε’να; έγουσιν έκτΰπω; καί τινα 
μεγάλα έκ Κρήτης συνήθως προερχόμενα αγγεία· άλλ' έν εκείνοι; 
πρώτον μέν επαναλαμβάνεται ή παράστασις, (οΐον ό 'Ηρακλή; προσ- 
μαχο'μενο; τή Λερναία ϋβρα, έπί τινο; τών τή; άρ/αιολ. Εταιρία; 
αγγείων)· έπειτα οέ και ή τε'χνη τυυν άλλοία, καθ’ δσον έπικεκολλημε'να 
τή κοιλία τοΰ αγγείου τεμάχια πηλού εΐναι τά εχοντα τήν Ι'κτυπον 
παράστασιν, τή; λοιπή; επιφάνεια; ουση; ραβδωτή; ή λεία;. ‘Ίσε 
Birch, ancient pottery, έκδ. τοΰ 1873, σελ. 165.
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ήμών σκηνάς, ούτως είπεΐν, της μιας πράξεως. 
Καί περί μέν της προτέρας ουδενάς λόγου είναι 
χρεία. Τί ο’ έν τή δεύτερα παριστάνεται, καί άν τά 
τρία καί ταύτης πρόσωπα είναι τά αυτά τοΐς έντή 
προτερα καί τί κυρίως ποιοΰσιν έν ή Θέσει ίστανται 
καί ώς ίστανται, τούτο αμφίβολον καί ζητήσιμον. 
ΆφοΟ όρμηΟέντες οί τρεις έκ Σπάρτης, της έξω 
της είκόνος, οιέβησαν διά Κορίνθου,τής δεδηλουμέ- 
νης γράμμασι καί έπλησίασαν ταϊς ΆΟήναις, ταΐς 
έπίσης δεδηλωμέναις, έπέζευσαν τάχα έκ τοΟ άρ
ματος καί ίστανται νυν ήσυχοι περιπτυσσόμενοι 
καί προς άλλήλους διαλεγόμ.ενοι; αλλά ψυχρόν 
πως μοί φαίνεται τούτο νά ύποτεθή καί ουδέ πάνυ 
συναδοντή κεκινημένη στάσει των δύο συμπεπλεγ- 
μένων μορφών , τού άνδρός καί τής γυναικός. Ή 
περιπτύσσεται ίσως έοώ δ Θησεύς οχιτήν Ελένην, 
αλλά την μητέρα του Αίθραν ; Άλλ’ ή επί τής 
γυναικός επιγραφή δεν λέγει τούτο το όνομα. ’"Αλλο 
τι έκεϊ δυσανάγνωστον κρύπτεται. 'Αν ήδύνατο νά 
άναγνωσθή καί δλη ή έπτάστιχος καί μακρά άφή- 
γησις ή επί δεξιά τω όρώντι (1), Θά είχομ,εν τήν 
ζητουμένην διασάφησιν. ΕκεΐΘεν Θά έμανΘάνομεν 
καί διά τί ύπό του τεχνίτου ή Κόρινθος παρεστάθη, 
ήτις, έφ’ ό'σον εγώ ήρεύνησα, δεν άναφέρεται υπό 
των παλαιών συγγραφέων έν τούτω τω μύθω (2). 
Τάς Άφίδνας δέ, ών πολύς λόγος παρά τοΐς πα- 
λαιοΐς, καί τήν ύπό των Διοσκόρων ελευθέροοσιν 
τής αδελφής,ήτοι τό τέλος τοΟ όλου δράματος,έκρι- 
νεν ό τεχνίτης νά μή παραλαβή εις τήν παράστα
σή» του, εξω άν τις θελήση τά τρία πρόσοοπα νά 
έκλάβη ώς Κάστορα, Πολυδεύκην καί Ελένην" 
άλλ’ έναντιοΟνται τά άνωθεν γράμματα, τουλάχι
στον τά ύπέρ τούς άνορας, ένθα τά 6)ησεύς καί 
ΙΙειρίθους ίκανώς ποος διακρίνονται. Δεν μέ λαν
θάνει, ό'τι αρχαιολόγοι τινές κατέδειξαν καί ονό-

(1) Έκ ταύτης άνεγνούν μ.όνα τά εξής* « Ό Θησεύς άρπάσας τήν 
Έλε'νην, πρώτον piν αυτήν εις Κόρινθον | εΐτεν,είς Άθη'νας . . .
—· Εις τά λοιπά σποράδην διακρινόρ,ενα γράμματα και συλλαβάς άς 
γυμνάσουν άλλοι όμματα και νουν.

(2) Τό 'Άργος μνημονεύεται ώς σταθμός τής Ελένης μόνης κατά 
τήν εξ Αττικής επιστροφήν της και μάλιστα οχι ώς απλούς σταθμός. 
*Ί8ε Παυσαν. Β, 22, 6. Τό 8ε του αυτού συγγραφέως χωρίον Β, 32, 
7, ένθα μεταξύ Τροιζήνος και Έρμιόνης μνημονεύεται «Αφροδίτης 
ιερόν νύμφας, ποιήσαντος Θησέως ή νίκα εσχε γυναίκα Έλε'νην » είναι 
λίαν άόριστον και εις ούδέν ήμΐν χρησιμεύει. ·

ματα έσφαλμένως τεθειμένα ύπό των παλαιών ζω
γράφων επί αγγείων" άλλ’ εδώ , δπου προηγήθη 
έγκόλαψις έν μήτρα, σφάλμα τοιοΟτό τις νά παρα- 
δεχθή, μήν είναι πάρα τολμηρόν" έπειτα καί ή 
στάσις τοΟ δευτέρου άνδρός , τού άπεστραμμένου 
των δύο άλλων μορφών, έναντιοΰται μεγάλους.

Κατά περίεργον σύμπτωσιν καί τά έν τψ δευ
τέρου σκύφω έκτιθέμενον δράμα παρέχει ήμΐν σα
φέστατη ν μέν τήν πρώτην αύτοΟ σκηνήν, τον Πρία
μον « βωμω προς θεοδμήτω σφαγέντα Άχιλλέως 
παιδος έκ μιαιφόνου» , καθώς λέγει ό Εύριπίδης 
έν προλόγου Εκάβης (1), τήν δέ δευτέραν όχι τό
σον σαφή" διότι βλέπει μέν τις έδώ δπλίτην άνδρα, 
πιθανώς τον Αοκρόν Αίαντα, έλκυστάζοντα γυ
ναίκα από τής κόμης,τήν Κασσάνδραν, καί ταύτην 
προσπαθούσαν νά άπωθήση τον βιαστήν, άλλ’ ή 
όπίσω της άλλη γυνή, ή έν άπελπισρ.ω αίρουσα 
τούς βραχίονας προς ούρανον καί οίον έπιβοωμένη 
τούς θεούς, τίς είναι; απλώς μία των δυσποαγου- 
σών Τρωϊάδων, ή έκληπτέα ώς ή ιέρεια τής ’Αθή
νας, ή γενομένη μάρτυς τού Αίαντείου ανοσιουρ
γήματος ; 6 οέ παραπίσω εξέχουν κοφινοειδής, ώς 
είπομεν ανωτέρω, όγκος τί είναι; ο ναός τής ’Αθή
νας, άτελώς από τής μήτρας εκτυπωθείς,ή ή πόλις 
Ιλιον ; Δεν πρέπει νά άποσιωπηθή, ότι ύπεράνωθεν 

τής κεφαλής τής άπέλπιδος γυναικός καί δή προς 
τοΐς δακτύλοις τής δεξιάς αύτής χειρός διακρίνον- 
ταί τινες οίον γραμματοειοεΐς έξοχ_αί οχι έν εύθυ- 
γραρ.μία, έν αίς ήούνατό πους νά θεωρήσή τις 
ύπάρχοντα τά ΑΘΙΙ, άλλ’ ούδέν βεβαιώ , ού'τε άν 
καί αί παρέκει έτι φαινόμεναι κατά το άνω ρ.έρος 
τοΟ κοφινοειδοΟς όγκου οχι δλίγαι, πεπυκνωμέναι 
δέ καί έν εύθυγραρ.μία, έξοχαί είναι γράμματα ή 
έπάλξεις ή αρχιτεκτονικά κοσμήματα. Τόση ή έοώ 
άσάφεια , οι’ έμέ τουλάχιστον" ούγΐ οε ελάσσων 
καί ή έν τή έπιφανεία τή μεταξύ τοΟ βωμού καί 
τοΟ Αίαντος, ένθα ύπάρχουσι μέν βεβαίως γράμ- 
ρ.ατα ούκ ολίγα, άλλ’ ούδέ το εις πόσους ακριβώς 
στίχους είναι διγ)ρηρ.ένα δύναται ασφαλώς νά ρηθή. 
Έγώ μόνον έν δυσί διαφόροις μέρεσιν ήτοι στίχοις

(1) Τήν λεςίν βωμός ώς Ιν τω ήμετε'ρω σκύφω έ’-/ει και εν έζω- 
γραφημενον άγγεϊον έκ των τής εν Μονά/ω Πινακοθήκης. ’Ίοε Ο. 
Jahn, Beschreib. etc. άριθ. 124.
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διακρίνω τά ΔΙΟΣ καί ΣΤΗΟΓ, τά τελευταία 
ταΟτα κατά τήν δριζόντειον φοράν την ιερός τον 
αγκώνα της δεξιάς χειρός του ορθώς ή μή όρθώς 
παρ’ έμοΰ κληθεντός Αίαντος.

Τούτων ούτως έχόντων, άδηλον μένει κατά πό
σον ό τοΟ αγγείου τούτου πλάστης συνεφώνησε 
■προς τάς άρχαιόθεν σωζομένας τοΟ μύθου άφηγή- 
σεις τάς έν βιβλίοις, ή τούναντίον διεφώνησεν, δπερ 
συχνά παρετήρησαν οί άρχαιολογοΟντες συμβαίνον, 
καί φαίνεται δτι καί ενταύθα συνέβη, καθ’ όσον δεν 
βλέπομεν επί τοΰ σκύφου ούδ’ ίχνος τού της ’Αθή
νας άγάλματος, προς ό ιστορείται δτι κατέφυγεν ή 
Κασσάνδρα καί άντελάβετο αύτοΟ , όπως τοΟτο 
ύπάρχει εΐκονισμένον έπί δύο γραπτών άγγείων 
τών έν Mill. Oest. Denkm. ί, 7. 202, καί ομοίως 
ήδη έπί τής άρχαιοτάτης λάρνακος τοΟ Κυψέλου 
(Παυσαν. Ε, 18, 5) παριστάνετο.

Έντι μόνον άναγκαίον νά £ηθή ετι ένταΰθα κρί
νομεν, δτι τό σχήμα τών γραμμάτων δσα ακέραια 
διεσώθησαν φανερώνει, αν πολύ δεν ήπατήθημεν, 
τον γον ή τούλάχιστον τον βον προ Χριστού αιώνα. 
Εί δέ καί ή τέχνη ή έμφαινομένη εν τε τή συν
θέσει καί τώ διαγράμματι τών μορφών συμφωνεί 
τή τών χρόνων έκείνων ή μάλλον θεωρητέα ώς
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(1) "Απασκι αύται «ί ίπιγραφαί άνηκουσί τη έμ5) συλλογΐ).

πολύ νεωτέρα, άς κρίνωσιν άλλοι, ένθυμούμενοι. 
δμως, δτι άλλο σχέδιον το0 πλάστου ή ζωγρά
φου, καί άλλο ή διά μήτρας ύστερον καί έκτυπώ- 
σεως εις πλείστα κεράμια άμελεστέρα χάριν έμπο- 
ρίου άναπαραγωγή.

Έν Άθη'ναις, τη 28 Μαρτίου 1884.

Στέφανος Α. Κοτμανουδι-ις

Τ. Γ. Εΐχομεν ήδη γράψει τά ανωτέρω καί έτοι
μοι ήσαν αί ύπό το0 κ. Gillieron σχεδιασθείσαι 
απεικονίσεις τών δύο σκύφιυν, δτε καί τρίτος τις, 
ωσαύτως έκ Τανάγρας, ήγοράσθη ύπό τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας, έχων παράστασιν έκ του Ίλια- 
κοΰ μύθου έπί τό άπλούστερον έσχηματίσμένην 
[τρία άρματα μεθ’ οπλιτών καί ηνιόχων , έξ ών 
επιμαρτυρείται γράμμασιν δ Όόυσσεύc καί έτερός 
τις). Τό περιεργότατον τών έπί τού άγγείου είναι 
εξόγκωμά τι έπίμηκες, κάθετον μεταξύ τών αρμά
των καί δμοιον σχεδόν κάμπη, παρ’ ό τά γράμ
ματα « χάραζ 'Αχαιών » τό μέν πράγμα βεβαίως 
'Ομηρικόν κατά τά, έν Ίλιάδ. Μ καί εξής, τό δε 
όνομα όχι. Καί τούτο τό άγγείον θέλει προσεχώς 
έκδοθή.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ.(1)

ΤΩΙΤΕΓΟΣΕΙΤΕΓΑΙΔΙΤΕΜΩΙ 
ΘΝΗΙΣΚΩΚΑΙΜΕΧΘΩΝΗΔΕΚΑΛΥ 
ΡΤΕΙΗΡΑΣΙΝΚΟΙΝΗΤ ΟΙΣΑΠΟΓΙΓΝΟ 
ΜΕΝΟΙΣΕΙΜΙΔΕΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 
ΡΙΘΕΩΣΑΡΧΕΣΤΡΑΤΗΗΔΕ

Πλείστομ μεν καί ζώσα τ[ρ]όπων σών έσχες έπαινον 
Λυσάνδρου Πιθέως Άοχεστράτη έγγονε, καί νΰ[ν] 
[λ]είπεις σοΐσι φίλοισι μέγαν πόθον, έξοχα δ’ αυτής 
άνδοί λιποΰσα ιοάος μ,οιριδίω θανάτω.

Ευσεβή άσκήσασα βίον καί σώφρονα θνήσκω, 
ήνίκα μ.οι βιοτοΰ μόρσιρ.ον ήλθε τέλος.

Πένθος μ.ητρί λιποΰσα κασιγνήτω τε, πόσειτε,
5ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1884
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