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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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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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παιδί τ’έμώ, θνήσκω καί με χθων ήδε καλύπτει.
Υΐ πάσιν κοινή τοΐς άπογιγνομένοις.
Είι/.ί δε Λυσάνδρου ΙΙιθέως Άρχεστράτη ήδε.

II έμμετρος αυτή επιτύμβιος επιγραφή σχη
ματίζεται έκ τριών επιγραμμάτων , ών ή γλώσσα 
•εινε όέουσα και οί στίχοι ούχ'ι' αδόκιμοι’ παρόμοια 
εμμετρα επιγράμματα έξ ’Αττικής έξεδόθησαν έν 
Kaibel Epigrammata GrSeca σελ. 9-61 και έν 
C.I.A. vol. III, μέρ. II, σελ. 1-27· άριθ. 1307 
-1416. Τά πλείστα των επιγραμμάτων τούτων 
όμοιάζουσι τοσοΟτον προς άλληλα, ώστε δεν ήθελέ 
τις σφαλή παραδεχόμενος, ό'τι εϊνε έργα ενός και 
τοΟ αύτοΟ ποιητοΟ Ό λίθος εινε πεντελικός. Εύ- 
ρέθη δέ κατά Μάρτιον του 1882 έν τώ άρχαίω 
νεκροταφείο) τφ κειμένψ ΒΑ. τοΟ Πειραιώς.'Ύψος
0,35, πλατ. 0,25, πάχ. 0,07.

2

ΣΧΩ Ρ I ΟΥ 
PEPPAMENOf 
ΕΠΙΛΥΣΕΙ IHF 
ΧΡΩΜΩΝίφΥ 
Λ Α Σ I Ω I

Όρο]ς χωρίου 
πεπραμ.ένο[υ] 
έπί λύσει : Η Π 
Χρώμωνι Φυ- 
λασίω.

Έπί έπιφανείας λίθου πεντελισίου άνωμάλου. 
ΕϋρέΟη κατά μήνα Ιούνιον τοΟ 1883 παρά τον έν

ΠειραιεΓ σταθμόν τοΟ σιδηροδρόμου. Ύψ. 0,17, 
πλάτος 0,20, πάχος 0, 04. Τό έν τή έπιγραφή 
ταύτη άναφερόμενον όνομα Χρώμων εύρηται διά 
τοΟ ο γεγραμμένον Χρόμων έν Θουκ. 3,98. Όροι 
τοιοΟτοι πολλοί έδημοσιεύθησαν έν C. I. A. Vol. 
II μέρ. II άριθ. 1062-1152 καί add. άρ. 1171.

3

Σ Ο I Κ I Ω Ν 
Π Ε Π Ρ A 
Ν ΕΡ Ι Α

"Ορος] οικιών
.......... TvSTvpGC
[μένω]ν έπί λ 
[ύσει]............

Έπί τεμαχίου τεθραυσμένου λίθου πεντελικοΟ
υψ. 0,16, πλατ. 0,15, πάχ. 0,05. Εύρέθη έν 
ΙΙειραιεΓ.

4
Μ Ε Λ I Τ Τ A 
ΑΛΟ ΡΩΛΙΣ

Μέλισσα
άλοπώλις

Έπί στήλης έχούσης άνω γεΓσον λίθου όμηττίου
υψ. 8,74, πλάτ. 0,33, πάχ. 0,06. Εύρέθη κατά 
μήνα Μάϊον τοΟ 1884 έν τώ άρχαίω νεκροταφεία) 
Πειραιώς. Το θηλ. άλοπώλις άναγινώσκεται καί έν 
έπιγραφή έπιτυυ.βίω,βλ. Στεφ. Κουμανουδη έπιγρ. 
έπιτυμβ. άρ. 3002=C. I. A. Ill μέρ. II άρ. 1
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Ή έν πανομοιοτύπφ έκδιδομένη ενταύθα δίγλωσ
σος, Φοινικική καί Ελληνική επιτύμβιος επιγραφή, 
εΐνε έγκεχαραγμένη επί στήλης λίθου ύμηττίου 
τεθραυσμένης τά κάτω καί έχούσης γείσον καί επί
πεδον ήμικυκλιοειδές. 'Ύψος 4, 40, πλατ. 0,26, 
πώγ. 0,04. Εύρέθη έν Πειραιεϊ κατά μήνα ’Απρί
λιον τοΟ.1884 παρά τήν θέσιν τήν κοινώς λεγο- 
μένην Κρερμνάαροϋ ( Ήετιώνεια)/Αλλας διγλώσ
σους έπιγραφάς Φοινικικάς καί Έλληνικάς δηλ. έν 
’Αττική επίσης εόρεθείσας βλέπε έν C. I. G. άρ. 
859, 894 καί έν Annali d. Inst. 1861 tav. d’ 
Agg. M. N° 1 καί p. 322, πρβλ. καί Kekule 
Theseion σελ. 27 ίΝ° 57. To περίεργον δέ εινε,δτι 
ή ύπ’ άριθ. 859 έν C. I. G. έκδεδομένη εΐνε ομώ
νυμος τή ήμετέρα, μολονότι τά Φοινικικά εκείνης 
γράμματα εΐνε διάφορα των τής παρούσης καί έν 
ουσί στίχοις έγκεχαραγμένα. Ό γνωστός Σημιτιο- 
λόγος κ. Ernest Renan λαβών παρ’ έμ.οΟ διά τοΟ 
διευθυντοΟ τής ένταΟθα Γαλλικής Σχολής κ. Fou- 
cart πανομοιότυπον τής έν λόγω έπιγραφής μέλλει 
νά δημοσίευση αύτήν μετ’ ού πολύ προσηκόντως.

6

ΙΕΡΩΝΑΡΤΕΜ..
Ω Ρ A I A 1

Τερών Άρτεμ[ιδι] 
ωραία*

Έπί βάθρου λίθου πεντελησίου έχοντος πέριξ 
καί γεϊσον ΰψ. 0,10, πλάτ. 0,25, πάχ. 0,10. 
Έπί τής άνω έπιφανείας το0 βάθρου παρατηρείται 
άβαθές τετράγωνον κοίλωμα καί τύπος μικροί» πο- 
δός. Εύρέθη παρά τήν Α7!7 δημοτικήν σχολήν των 
άρρένων κατά τον ’Ιούνιον τοΟ 1882. Πιθανώς ή 
άναθηματική αύτη έπιγραφή άναφέρεται εις τον έν 
Πειραιεϊ ναόν τής Άρτέμιδος, ής τό έπίθετον ώραία 
πρωτοφανές.

7

Θεός

Τύχα.

’Επί τεμαχίου κεραμίδας εύρεθείσης έν Πειραεϊ 
παρά τάφον άρχαϊον έν έκτύποις γράμμασιν, άποδο- 
θεϊσιν ένταΟθα πανομοιοτύπως έν μικροτέρψ δέ με- 
γέθει. ΤοιαΟτα καί παρόμοια γράμματα άπαντώσι 
καί έπ’ άλλων κεραρ,ίδων, τών όποιων πλεΐστας 
κέκτηται τό μουσεϊον τής Άρχ. Εταιρίας.

Έν ΙΙειραιεΐ τξ 9 ’Ιούνιον 1884.

Αλ. Μελείόπουλος.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΙΊαρά τό λεγόμενον Καλλίχορον φρέαρ, λεπτά 
τινα μόνον έξω τής Έλευσϊνος καί έπί τής εις 
Θήβας καί Μέγαρα άγούσης, σκάπτων γωρικός τις 
τά θεμέλια τής οικίας του εύρε το ψήφισμα τούτο. 
Ή π7νάξ πεντελικοΟ λίθου ούσα έχει ύψος μέν 
0,63 μ., πλάτος 0,42 μ. καί πάχος 0,072 μ. 
περίπου. Είναι δέ άποκεκρουσμένη μόνον εις τά 
κάτω, έν ω δεξιά καί αριστερά μόνον ό ρύπος καί

αί άπολιθώσεις καθιστώσι γράμματά τινα ασαφή. 
Καί τά μέν άλλα εύκόλως συμπληροΟνται, ούχί 
δμως καί ή τελευταία λέξις έν στ. 11. ’Αλλά καί 
αύτη θ άναγνωσθή , έλπίζω , ό'ταν προσεχώς ή 
πλάξ άγορασθεϊσα κατατεθή εις τάς δημοσίας συλ- 
λογάς’ άναμένων δέ νά καθαρισθή δεν θέλω νά προ
τείνω ένταΟθα ύποθέσεις περί τής πιθανής άναγνώ- 
σεως τών γραμμάτων τούτων1 σημειώ μόνον, οτι
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