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5 α]ς τους εν τοΐ δήμοι οίκούντας καί [αΰ~] 
τ]ος καί οί μαθηταί αύτδ καί Διονύσ[ια 
π]οιούντων Έλευσινίων έσπούδασε[ν κ-] 
αί ίφιλοτιμήθη προς τούς θεούς κ[αί τ-] 
όν δήμον τον ’Αθηναίων καί Έλευσιν[ίω-] 

10 ν], όπως ώς κάλλιστα γένηται τα Διονύ[σ-] 
ια καί παρασκεύασα; τοΐ; αυτού ....
. i χορούς δύο, τόν μέν παίδων, τον δέ άν 
δ]ρών έπέδωκεν τεΐ Δήμητρι καί τεΐ Κό- 
ρει καί τοΐ Διονύσοι, δεδόχθαι Έλευσ- 

15 ινίοις έπαινέσαι Δαμασίαν Διονύσι
ο Θηβαίον σωφροσύνης ένεκα καί εύσε- 
βείας της προς τώ Θεώ καί στεφανώσαι 
αύτον χρυσώι στεφάνωι άπο X δραχμών- 
άνειπάτω δ’ αύτον ό μετά Γνά[θ]ιν δήμα- 

20 ρχος Διονυσίων των Έλευσΐνι τοΐς τρ- 
αγοιδοΐς, δτι ό δήμος ό Έλευσινίων [στ-] 
ε]φανοΐ Δαμασίαν Διονυσίου Θηβαίον

σωφροσύνης ένεκα καί εύσεβείας τής 
προς τώ Θεώ" έ’στω δέ αύτώι προεδρία κα- 

25 ί ατέλεια ών είσιν κύριοι Έλευσίνιο-
ι καί αύτώι (καί) έγγόνοις, καί εάν τι άλλο [β- 
ούληται αγαθόν εύρέσθαι παρά του δή
μου του Έλευσινίων- καί έπι[μ]ελέσθω [α- 
ύτοΰ ό δήμαρχος ό άεί δημαρχών δτου ά- 

30 ν δέηται" έλέσθαι δ’ αύτίκα μ άλα δστι- 
ς έπιμελήσεται, όπως άν άναγραφεΐ τά
δε τό ψήφισμα καί σταθεί έν τώι Διονυ- 
σ]ίωι, εις δέ την αναγραφήν δούναι Δ δρ- 
α]χμάς τόν δήμαρχον , δούναι δέ εις [θυ]σ- 

35 ί]αν Δαμασίαι Η δραχμάς άπό τού κοι[νδ]. 
Κ]αλλίμαχος Καλλικράτους είπεν- έπε- 
ιδ]ή Φρυνίσκ[ο]ς [Θή]ρω[ν]ο[ς]
.... κοσ

X. Τςουντας.

ΓΙΤΤΚΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ
ΜΕΤ’ ΑΝΑΓΑΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ.

(Όρα πίν,

Το έπι τοΟ έκτου πίνακος έν τώ πραγματικού 
•αύτοΟ μεγέθει απεικονισμένου πτυκτόν κάτοπτρου, 
δπερ εύρέθη μέν έν Κορίνθω, περιήλθε δέ νεωστί 
■έξ αγοράς εις κτήσιν της ήμετέρας ’Αρχαιολογικής 
Εταιρίας, έκδίδομεν ένταΰθα έν ψευδαργυροτύπψ 
εΐκόνι, γενομένή έν Παρισίοις κατά τήν πιστήν 
άπεικόνισιν τής έξησκημένης χειρός τοΟ κ. Gil- 
lieron.

Το κάτοπτρου τοΟτο επί μεν τής άνω έπιφανείας 
τοΟ πώματος (πίν. 6, 1.) φέρει έν αναγλύφου ιπ
πόκαμπον έφ’ 1 οδ έπιβαίνει γυναικεία μορφή έν- 
•δεδυμένη ποδήρη έζυυσμένον χιτώνα καί έπ αύτοΟ 
έπίβλημα, έπερριμμένον άφελώς καί μετά χάριτος 
-έπίτοΟ άριστεροΟ βραχίονος(Ι).’Επί δέ τής άλλης,

(1) Τής γυναικείας μορφής Ιλλείπουσιν οί πό$£ς καί τά κράσπεδα 
του χιτώνος, του δε ίπποκάρπου ελλείπει ικανόν μέρος υπό τόν λαι
μόν, ό δεξιός εμπρόσθιος πούς, τό άκρον του γαστροπτερυγίου καί 
Ικανόν μέρος τής ουράς.

6, 1. 2.)

τής αντιθέτου τοΟ πώματος έπιφανείας,φέρει έγκε- 
χαραγμένην πτερωτήν γυναικείαν έπίσης μορφήν, 
έλαύνουσαν άρμα συρόμενου Οπό τεσσάρων ίππων 
(πιν. 6, 2.) (1).

Ή έπιβαίνουσα του ίπποκάμπου γυναικεία μορ
φή, κεκοσμημένη περιδεραίω περί τόν λαιμόν καί 
ψελίω περί τήν δεξιάν χεΓρα, κάθηται πλαγίους έπ* 
αύτοΟ, καί κρατεί τή μέν αριστερά τάς ήνίας, τή 
δέ δεξιά περικνημίδα άμυδρώς διακρινομένην, άτε 
έφθαρμένην ίκανώς οϋσαν ύπό τής κατιώσεως. Η 
δλη στάσις αυτής είνε φυσική καί απροσποίητος, ή 
δέ έκφρασις συννους. Ό θαλάσσιος ίππος, οστις 
αίρει μεθ’ ικανής χάριτος τόν σουζόμενον αριστερόν 
αύτοΟ έμπρόσθιον πόδα, διακρίνεται έπί τή στάσει 
τής ωραίας αύτοΟ κεφαλής. Ό παχύς αύτοΟ λαι
μός,ό προεξέχουν οφθαλμός, οί αναπεπταμένοι μυ-

(1) Τή; παραστασεως ταύτης σώζεται ίκανώς η πτερωτή μορφή, 
Ινώ τών ίππων μέρη τινά ενιαχού ΙξηοανίσΟησαν υπό τής κατιώσεως.
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κτήρες, το προς τά άνω έλικοειδώς φερόμενον προ- 
κόμιον και ή κατά την άρχαίαν τεχνοτροπίαν βρα- 
χέοις άποκεκομμένη χαίτη, χ_αρακτηρίζουσιν εξαί
ρετα το θυμοειδές και την σύντονον και έντεταμέ- 
νην τοΰ ζώου στάσιν.

Ή οέ έπ'ι της άντιΟέτου επιφάνειας του πώμα
τος εγχάρακτος παράστασις διακρίνεται διά την 
χαρίεσσαν στάσιν της' έλαυνούσης το τέθριππου 
πτερωτής μορφής, καί διά το γοργόν καί Θυρ,οειδές 
των ίππων. Διά των ιδιοτήτων τούτων χαρακτη
ρίζονται μάλιστα οί ίπποι των Ελληνικών καλλι
τεχνημάτων.

Ή καλή καί επιμελής εργασία τοΰ κατόπτρου 
καί ή μετ’ ελευθερίας πεποιημένη σύνθεσις άμφο- 
τέρων των παραστάσεων ελέγχουσι χείρα γεγυμνα- 
σμένην τοΟ τρίτου' τουλάχιστον π. X. αΐώνος (1). 
Ή έξήγησις τής άναγλύπτου παραστάσεως ούδε- 
μίαν παρέχει δυσκολίαν. Ή επί τοΰ ίπποκάμπου 
επιβαίνουσα γυναικεία μορφή, ή την περικνημίδα 
τή δεξιά φέρουσα, είνε άνευ αμφιβολίας ή Νηρηίς 
θέτις προσκομίζουσα τω πεφιλημένω αύτής υιω 
Άχιλλεΐ τά ύπά τοΰ Ηφαίστου κατασκευασΟέντα 
νέα τενχεα (2). Ή επί τής αντιθέτου όμως επιφά
νειας το τέΟριππον έλαύνουσα πτερωτή μορφή δυ
νατόν νά έξηγηΟή ώς Νίκη προαναγγέλλουσα επι
τυχίαν τω ήρωϊ, άφοΰ μάλιστα τά νέα ταΰτα όπλα 
μέλλουσι νά ώσι νικηφόρα. Δυνατόν όρκος νά έξη— 11

11) "Αξιόν παρατηρήσεω; είνε ότι άμφότεραι α! —αοαστάσει; του 
κατόπτρου, η τε άνάγλυ-το; και ή εγχάρακτος, κοσμοΰσιν ένα και τον 
αυτόν δίσκον, τόν τοΰ π ιό μα το;, Ινώ εν όλοις τοΐς πτυκτοΐς Έλληνι- 
κοΐς κατόπτροις, τοΐς μέχρι τοΰδε τουλάχιστον γνωστό?;. οΰδέν παρά
δειγμα τοιαύτης οιακοσμήσεω; υπάρχει, άλλα πάντοτε τό πώμα φε'ρει 
τήν ανάγλυπτον παράστασιν, εάν 3έ ΰπάρ/η κα1 εγγάρακτος, αϋτη 
κοσμεί τόν κύριον δίσκον τοΰ κατόπτρου, τόν έ/οντα δηλαδή τήν μίαν 
δψιν στιλπνήν προ; ένοπτρισμόν.

(2) I( παράστασις τοΰ μύθου τούτου άπαντα και εν τή ποιήσει ( Όμ. 
Ίλιάδ. ϊ. στ. 3 κάι έξ|) και έν άλλοι; μνημείο'.; τή; τε'χνης , οίον 
εν άγγείοι; ή Θε'τι; επι ίπποκάμπου κρατούσα τή άριστερα θώρακα 
ί Millin’peintares des vases I, 14 = Gallerie Mythologique pi. 
CLX N° 585), έν δακτυλιόλιθοι; επι ίπποκάμπου άσπίοα φε'ρουσα 
(Toelken Verzeichniss der itnt. verticil gescbnitt Steine, p. 
285,N° 269 και p. 286, N° 270),έν νομισματοσήμοι; επι ίπποκάμπου 
κρατούσα τή άριστερα ασπίδα, ή; έν με'σιρ είκασται κεφαλή Μεδούση; 
(Buanarotli Med. ant. ρ. H3=Millin Galerie Myth. pi. CLI 
N0 586), έν τοιχογραφία1.; έπ’ι ίπποκάμπου κρατούσα τή δεξιά άλλοτε 
μεν περικνημίδα (Ilelbig Wandgem. Ν° 1319), άλλοτε δε άσπίδα 
(Helbig Wandgem. Ν° 1320, και 1321 ) πρβλ. και Clarac pi. 
747, 1805 και ρΐ. 746, 1804.

γηθή ή τελευταία αυτή καί ώς Πως (Ί) δηλοΰσα. 
τήν ώραν τής ημέρας καθ’ ήν ή θέτις ήλθεν εις τό· 
στρατόπεδον των Ελλήνων, ίνα έπιδώση τά όπλα 
τω υίω αύτής. Διότι κατά τήν Ίλιάδα ( Σ. 145, 
240, 615.) ή Θέτις έπανήλθεν έκ του Όλύμπου 
αργά κατά τήν νύκτα, περί τήν αύγήν δέ μόνον 
(Ίλ. Τ. στ. 1 έξ.) άφίκετο εις τό στρατόπεδον 
καί κατέΟηκε πρόσθεν ΆχιΜΙήος τά παρ’ Ήφαι
στον κΛντά τενχεα. Καί κατά τήν.μιαν καί κατά 
τήν άλλην εκδοχήν, είτε δηλαδή έκλάβωμεν τήν 
πτερωτήν μορφήν ώς Νίκην είτε ώς Ήω, το βέ
βαιον είνε ότι έκατέρα τούτων σχετίζεται στενώ- 
τατα πράς τήν περί ής ο λόγος επί του πώματος 
ανάγλυπτον τής Θέτιδος παράστασιν.

Περιττόν νά παρατηρήσωμεν ότι ή τε <9mc καί 
ή Νίκη ή ’//ώς δεν έλήφθησαν είκή καί μάτην 
ύπο του καλλιτέχνου προς διακόσμησιν τοΰ κατό
πτρου, άλλ’ άπο σκοποΰ. Ή Θέτις λ. χ. λα ιζά
νεται καί ώς ύπόδειγμα γυναικείας ώραιότητος 
καθόλου τε καί ιδία διά τούς ωραίους αύτής πόδας 
βΟεν καί άργνρόπεζα ύπο του ποιητοΰ επικαλεί
ται (2). Ή οέ Νίκη είνε το σύμβολον πάσης επι
τυχίας καί παρά Οεοίς καί παρ’ άνθρώποις (3). Ιί 
δέ Ήώς τελευταίου άλληγορεϊται εις παν ώραϊον 
καί εις πάσαν άκμάζουσαν νεότητα (4). Ούδέν λοι
πόν καταλληλότερον τούτων σύμβολον προς έπι- 
κόσμησιν κατόπτρου.

Έκτος τής εξαίρετου αύτοΰ -εργασίας καί τής έν- 
διαφερούσης παραστάσεως, το περί οδ ό λόγος κά
τοπτρου είνε προ πάντων ήμΐν πολύτιμον,διότι έχει 
εγχάρακτον παράστασιν, ολίγα δέ μέχρι τοΰδε ήσαν 
γνωστά ήμίν εγχάρακτα Ελληνικά κάτοπτρα, μέ
χρι τοΰ 1876 μόλις εις δέκα συμποσούμενα (δ). 
Συμπληρών όσα άλλοτε περί αύτών έοημοσίευσα,

(1) Ήώ μετά τεθρίππου ορα καί έν OUo Jahn. Vasen Saui- 
m hi eg zu Munchen. N° 849, Millin Gallerie Mythologique. 
PI. XXX, Leiiormant et De Witte Elite. II, pi. 109 A, 109 B, 
κα; H0,Virg. Aen. VI, 535, πρβλ. και Θεοκρ. 2, 118. 13, 1 1.

(2) ΓΙρβλ. Ρουφϊνον έν ΆνΟολογ. Έλλ. 5, 48, 94. Χαρίτ. Άφοο- 
οισ. Έρωτικά-διηγη'ρίατα 6, 3.

(3) Ρ re Her Gr. Myth. 1.368.
(4) Preller Myth. I. 344.
(5) Όρα ήμετέραν περί Έλλ. κατοπτρ. διατριβήν οελ. 10, και εξ. 

A. Dumont. Miroirs Greeques, Bull. Corr. Hell. 1877, σελ.
108 και 1ξ.
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άναφέρου ενταύθα Ota βραχέων δσα εγχάρακτα 
Ελληνικά κάτοπτρα έδημοσιεύθησαν ή έμνημο- 
νεύθησαν κατά τά τελευταία ταΟτα έτη, μετά τή 
έκδοσιν της περί Ελληνικών κατόπτρων έμής 
πραγματείας. Εις τά δέκα περιγραφέντα ή έκοο- 
θέντα Οπ’ έμοΟ τω 1876 εγχάρακτα κάτοπτρα 
έχουσι προστεθή έκτοτε τά ακόλουθα.

11) 'Αφροδίτη καί Εροις. Έπι πτυκτοΟ κα
τόπτρου, τοΟ οποίου το πώμα κοσμείται οι’ άνα- 
γλύπτου κεφαλής ’Αριάδνης. A-Dumont. Coraptes 
rend us de l’Academie des inscriptions 1878, p. 
113. Revue Archeologique 1880, p. 115. Bull, 
dorr. Hell. 1884, p. 392.

12) ' Απόΐέίων ίστάρενον καί κρατών τη δεζκϊ 
δάφνην, απέναντι δ' αοτον ή "Αρτερις τείνονσα 
αρφοτέραν ταν χβϊρας προς τετράποδόν τι (έρί- 
φιον;) άδηλου προελεύσεως. A. Dumont. Gazette 
Archeologique 1880, ρ. 49-52 pi. 5 (1).

13) Κεφα,Ιι) t-r κατατομή έπί δίσκου κατόπτρου 
A. Dumont Gazette Archeolog. 1880, ρ. 49.

14) Ό θηαενς ραγόρενος προς τον Μινώταυ
ρον. Arheolog. Zeitung 1862,ρ. 302. Taf. 146, 1 
και 1867, ρ.96.προλ. και ήμετέραν περί Ελλη
νικών κατόπτρων διατριβήν σελ. 32, άριθ. 35.

15) Άνηρ καί γυνή εν φι.Ιότητι ρισγόρενοι. 
A. Dumont, Gazette Archeolog. 1880, ρ. 50.

16) Αγένειο ο νεανίαν περιΰεβ.Ιηρένος ίρά- 
τιον καί ΰτηριέόρενος επί ροπά,Ιου προ γυναί
καν καθ-ηρένης. Έκ τής μεσημβρινής Ρωσσίας, 
εργασίας επιμελούς. Shephani, Comple-rendu 
1883, ρ. 49, pi. II, 2.

17) Ό ΆπόΛ,Ιων καθήρενον επί γ)ράγον άπέ~ 
yarn δ’ αϋτοϋ /'/ κννηγετις Αρτερις ίσταρίνη. 
Έκ ΙνορίνΟου. A. Dumont, Bull. Gorr.Hell. 188 4, 
ρ. 390, pi. XVI. (I)

(I) ΓΙερι του Ελληνικού τύπου και της γνησιότητας του κάτοπτρου 
τούτου, καθόσον εδυνηΟην να κρίνω εκ της απεικονισεως, ϊ/ω αμφιβο
λίας. Ή 'ζωγραφία εινε Α' λίαν αδέξιος και άξεστος, δυ.οιάζουσα 
μάλλον τάς επί τινων Τυρρηνικών κάτοπτρο)ν' Β' εΐνε λίαν εστενα- 
γιορημένη και δυσανάλογος προς τόν χώρον ούτω λ.χ. ή κεφαλή του 
’Απόλλωνος εγγίζει την περιβάλλουσαν την παράστασήν γραμμήν και 
Γ' εινε Ιγκε/αραγμένη επί .τής επιφάνειας εκείνης τού δίσκου (ορα 
Dumont αυτόθι ),ήτις εμελλε νά χρησιμεύση προς κατοπτρισμόν. Έκ
τος των λόγων τούτων,τάς αμφιβολίας μου προσεπαυξάνει και το άδη
λον τής προελεύσειος.

18) Το ένταΟθα νΟν πρώτον έκδιδόμενον κάτο- 
πτρον πιν. 6, 1. 2.

"Ωστε άπαντα τά μέχρι τοθδε γνωστά Ελλη
νικά κάτοπτρα,τά εγχάρακτον παράστασιν φέροντα, 
συμποσοΟνται νΟν εις 18, ένώ προ ολίγοον ετών 
ήγνοεΐτο ακόμη ή υπαρςίς τουν παντελούς, ό δέ 
μακαρίτης Gerhard ματαίως έζήτει παρά τουν 
περιηγητοον και των αρχαιολόγων κάτοπτρον εγ
χάρακτον προερχόμενον εξ Ελλάδος (1).

’Επειδή και μετά τήν άπεικόνισιν άμφοτέρουν 
των όψεων του κατόπτρου εμενεν έν του πίνακι 6 
χοορος κενός, καλόν έκρινα νά χρησιμοποιήσου αυ
τόν δι’ έξεικονίσεως σχετικού τίνος. Προς τοΟτο δέ 
εξέλεξα έκ τής Συλλογής τής Άρχ_. Εταιρίας λαβάς 
τιναςκατόπτρων, τάς Οπ’ άριθ. 3,4, 5, έν του 6';’ 

πίνακι άπεικονισμένας. Καί αί τρεις αύται λαβαί 
άνήκουσιν εις δίσκους κατόπτρων άπλοον, ούδένα 
δηλ. εγχάρακτον ή άνάγλυπτον γερόντων κόσμον, 
και δικούς διακρίνει αυτάς και έν τή άπλότητι τό 
ώραΓον. Εύκολους ενορα τις έν αύταΐς πόσον οί 
Έλληνες έγνώριζον και εις τά κατώτερα είδη τής 
καλλιτεχνίας, οια και τά κάτοπτρα, νά έμφυσοΰσι 
ζωήν ούτους εΐπείν και αρμονίαν. Αί λαβαί αύται 
άποτελοΟσιν έν οργανικόν δλον μετά τοΟ δίσκου 
αύτών, ένοΰ άπ’ έναντίας αί λαβαί τουν πλείστων 
Τυρρηνικών κατόπτρουν εινε τραχεϊάι καί ούτους 
ειπείν άνόογανοι.

Έν έπιμέτρου τέλος περιγράφω ένταΟΟα δΓ όλί- 
γουν καί δσα νέα κάτοπτρα προσεκτήσατο εσχάτως 
τά μουσεΓον τής Αρχαιολογικής Εταιρίας, προς 
δέ τούτοις καί έν έκ των έν ’Ολυμπία Συλλογών, 
ανέκδοτον καί τούτο καθόσον γνουρίζομεν ύπαρχον.

1) ’Αφροδίτη ίΰταρένη έν ποδήρει γιτώνι καί 
διπ.Ιοϊδίω. Τήν δεξιάν έχει προτεταμένην μέ τήν 
παλάμην ανοικτήν οι’ ής φαίνεται, ότι έκράτει τι 
το όποιον νυν έξέλιπε, τή δέ αριστερά άνέχει ελα
φρούς καί μετά χάριτος το διπλοιοιον, καί επί τής 
κεφαλής φέρει ημικύκλιον πέταλον κοσμούμενου 
υπό έγχαράκτου άνΟεμιοειδοΟς κόσμου. Διά τοΟ 
πετάλου τούτου ένοΟται 6 δίσκος μετά τής [κορφής, 
οστις εινε τεθραυσμένος εις τρία τεμάχια" ή δέ 
[κορφή στηρίζεται έπί τρίποδος υποστάτου άπολή-

(1) "Ορα Κ. λ. Μυλωνά Ελληνικά κάτοπτρα, σελ. 9.
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γοντος εις πόδας λέοντος. Τρεις μικραί περιστεραί, 
διάφορον εχουσαι έκαστη στάσιν, εις αλέκτωρ και 
εις ρόδαξ,εύρεθέντα ένθα και τό κάτοπτρον,άνήκουσι 
πιθανώτατα εις τον δίσκον αυτού,ον περιεκόσμουν. 
Η εργασία είνε αρχαϊκή καί έπιμεμελημένη, ή δέ 

διατήρησις τής μορφής ίκανώς καλή. "Υψος άλικον 
μετά τού δίσκου 0,36, ΰψ. τού άγαλματίου μετά 
τής βάσεως 0,19’. Έξ Έρμιόνης.

2) ’Αφροδίτη παρεμφερής τή τϊροηγουμ,ένη έν 
ποδήρει επίσης χιτώνι και διπλοϊδίω. Τήν αριστε
ρών εχει ώσαύτως προτεταμένην, τήν δέ δεξιάν στη
ρίζει επί τού ίσχψου. Ή βάσις είνε καί ένταΟθα 
στρογγυλή, άπολήγουσα εις πόδας τρεϊς λέοντος.
Ενθεν καί ενθεν τής κεφαλής τής ’Αφροδίτης καί 

ύπό το τοξοειδές πέταλον δι’ ο δ προσαρμόζεται ά 
δίσκος αυτή, ύπάρχουσι δύο πτερωτοί δαίμονες 
άνεωγμένας έχοντες τάς πτέρυγας. ’Επί τής άντυ- 
γος το Ο δίσκου ένθεν καί ένθεν λαγωοί δύο τρέχον
τες, μετ’ αυτούς δέ δύο ρόδακες καί κατόπιν πάλιν 
ούο λαγωοί έν τή αυτή των πρώτων στάσει, έπειτα 
δύο ρόδακες, καί επί τής κορυφής τού δίσκου δύο 
αντιμέτωποι άλέκτορες (1). Ή εργασία είνε αρ
χαϊκή, ή δέ διατήρησις καλή, ύψος δέ μετά τής 
βάσεως καί τού δίσκου 0,36' ύψος τής μορφής 
μόνης 0,19. Εύρέθη έν Άθήναις ΑΒ τοΟ χωρίου 
Κυψέλης.

3) Κάτοπτρου πτυκτόν, φέρον έπί τού πώματος

Άφροδίτρν έν άναγλύφω χαθημένην έπί βρά
χου καί προ αυτής έρωτα κρατούντα τόζον έν- 
τεταμένον. Ή έργασία επιεικώς καλή, άλλ’ ούχ\ 
καί ή διατήρησις' συνεκολλήθη δέ έκ 35 τεμα
χίων. Ή διάμετρος του δίσκου 0,15. Έξήχθη έκ. 
τάφου έν Τανάγρα, δν άνέσκαψεν δ έφορος Π. Στα- 
ματάκης.

4) "Ομοιον τω προηγουμένου. Έπί τοΟ σώματος 
άνάγλνπτος εικονική γνναικος κεφαλή έν κα
τατομή' ή διασκευή τής κόμης αυτής πολύ δ μοιά
ζει προς άλλην έπί Τυρρηνικοΰ κατόπτρου έκδο- 
θέντος ύπό Gerhard (1). Προέρχεται έκ Κορίνθου, 
ή δέ διάμετρος τοΟ δίσκου 0,11.

• 5) 'Ηρακλής δρακοντοκτόνος άνάγλυπτος έπί 
πώματος πτνκτον κατόπτρου (2).

6) ■’Αφροδίτη αρχαϊκή ένδεδυμένη ποδήρει χι
τώνα καί επ’ αύτοΟ διπλοίδιον. Ίσταται έπί στρογ- 
γύλης βάσεως άποληγούσης κατά τό σύνηθες εις 
πόδας τρεις λέοντος. Έπί τής κεφαλής φέρει τοξο
ειδές πέταλον, δΓ οδ ήνοΰτο τό άγαλμάτιον μετά 
τοΟ μή σωζομένου νΟν δίσκου. Ή τέχνη καί ή 
έργασία έςαίρετος καί ή διατήρησις άρίστη. "Υψος 
ρ.ετά τής βάσεως 0,19. Εύρέθη έν ’Ολυμπία προ 
τών άνασκαφών τών Γερμανών καί έδωρήθη πάνυ 
φιλοτίμως ύπό τοΟ κτήτορος ταΐς έν ’Ολυμπία 
Συλλογαϊς τών Αρχαιοτήτων.

Κ. Δ. Μυλωνάς.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ.
ΧΑΑΚΑΙ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΙ ΤΑΙΝΙΑΙ.

Περιήλθεν άρτίως έξ αγοράς εις τήν Συλλογήν 
τής ’Αρχαιολογικής ήμών Εταιρίας καινοφανές τι 1

(1) Οί ρόδακες, οί λαγωοί και οι άλέκτορες, οίτινες περικοσμούσι 
τον δίσκον έ/ουσιν αναφοράν προς τήν Άφροδίτην, και είνε σύμβολα 
τής θεάς ταύτης, ώς και αί περιστεραί του προμνημονευθέντος κάτο
πτρου. Περί τών συμβολών τούτων βλέπε Oho Jahn,arch. Β61 ίrage 
σελ. 28. Frankel έν Arch. Zeitung 1879, σελ. 110, δστις έξέδωκε 
παρεμφερές τω ήμετέρω ενταύθα μνημονευομένω κάτοπτρον (Arch. 
ZutUllg αυτόθι πιν. 12), υπολειπο'μενον δμως κατά πολύ τού ήμετέρου.

είδος άρχαίων,χαλκαϊ ταινίαι λεπταί, εχουσαι καθ 
έκάτερον τών άκρων αύτών άνά μίαν τρύπαν μι- 
κράν, έπί δέ τής’ κατά μήκος έπιφανείας των έγκε- 
χαραγμένα ή, άκριβέστερον είπεΐν, ένεστιγμένα ονό
ματα ιερέων καί πυροφόρων τού ’Απόλλωνος. Εύ
ρέθη σαν, ώς είπεν ήμϊν δπωλητής,έν τή Λακωνική,

(1) Etr. Spiegel. Taf. 243.
(2) Τό ώραΐον τοΰτο κάτοπτρον, οπερ άνήκεν ποο'τερον εις ιδιωτικήν 

συλλογήν, έξεδο'Οη 6π’ έμοΰ πρό πολλοΰ Ιν Mitth. d. Arch. Ilist. 
1878, σελ. 265 και έξ. πιν. IX. X.
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