
53 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ 54

τοΟτο και εν έπιγραφαΓς εύρεθείσαις έν τώ ίερφ κα
λείται αδτη Άρτεμις αώτεψα και έπηκοος, απο
δίδονται δηλαδή αύτή επίθετα άπερ αποδίδονται 
μάλιστα τώ Άσκληπιώ και δηλοΟσι τήν θεραπευ
τικήν αύτοΟ δύναμιν.

Εις τον τρόπον τής εργασίας τοΟ αγάλματος 
τούτου άποβλέποντες δυνάμεθα νά κατατάξωμεν 
αυτό έν τοΐς καλλίστοις των τοιούτοων τής Εκάτης

παραστάσεων. Εΐνε δέ γνωστόν ό'τι τον τύπον τοΟ- 
τον τής Εκάτης άνάγουσι πολλοί εις το ύπό τοΟ 
Άλκαμένους ποιηθέν έν τη ’Ακροπόλει άγαλμα τής 
θεάς ταύτης. Τό προκείμενον άγαλμα διά τής έπι- 
βαλλούσης αύτοΟ μορφής καί έκφράσεως καί διά 
τής αύστηράς αύτοΟ άρχαϊζούσης εργασίας συμ
βάλλεται ύπέρ τής ύποθέσεως ταύτης.

Π. Καββαλιας

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ
("18*

Τά ύπ’αριθμόν 1 τέσσαρα τεμάχια πίνακος εδρον 
έν ταις άποθήκαις τής Άκροπόλεως μεταξύ άλλων 
τεμαχίων αγγείων προερχομένων έκ των προ τής 
ανατολικής προσόψεως τοΟ Παρθενώνος άνασκαφών 
τοΟ 1882-1883, φαίνεται δ’έκ τούτου, ότι καί 
ταΟτα έν αύταΐς εύρέθησαν πριν λάβω έγώ έντολήν 
νά έπιστατήσω αύτών. Δημοσιεύσω δ’αύτά καθώς 
καί τήν ύπ’άριθ. 2 παράστασιν κύλικος εις το φυ
σικόν μέγεθος των μόνον χάριν των έπιγραφών 
τεχνιτών, αίτινες έν Έλλάδι είναι τόσον σπάνιαι* 
διότι αύταί αί παραστάσεις βεβαίως ολίγον εχουσι 
τό ενδιαφέρον.

Ή έπί τοΟ πίνακος είναι κοινότατη εις τά αγ
γεία τοΟ έκτου αΐώνος, συχνά μετά τινων παραλ
λαγών, τά θέμα όμως μένει πάντοτε έν τοΓς κυρίοις 
αμετάβλητον. Αύτός ό Σκύθης έγραψεν άλλον πί
νακα, έξ οδ καί μόνον τέοως ήν γνωστόν το όνομά 
του, εχοντα δμοίαν περίπου παράστασιν ’Αθήνας 
έλαυνούσης άρμα, ω ύπαντα Ερμής κρατών το 
κηρύκειον' αντί τοΟ Ήρακλέους ό'μως, φαίνεται, 
έβάδιζε παρά το άρμα ό ’Απόλλων (1). ’Επί τοΟ 
ήμετέρου έκ τής ’Αθήνας έσώθη μόνον ή αιχμή τοΟ 
δόρατος.

Ή τέχνη είναι ή συνήθης των μελανών μορφών 
έπί έρυθροΟ έδάφους. Μέρη δέ τινα, ώς αί κόμαι 
καί τά γένεια, ή αιχμή τοΟ δόρατος κτλ. εχουσι

(1) Ε&ρε'Οη και αυτός έν Άκροπόλει, εδημοσιεύΟη δέ ύπό Benndorf 
Griechische nnd Sicllische Vasenbilder πίν. IV, 1.

ιι'νακα 3)

βαφήν χρώματος ιώδους. ΤαΟτα έν τή εικόνι έδη- 
λώθησαν διά. γραμμών καθέτων.

Ό τεχνίτης ίνα παρουσιάση, ώς φαίνεται, τον 
ήρωά του φοβερώτερον, παρέστησεν αύτόν ώπλι- 
σμένον προς τοΓς συνήθεσιν όπλοις, τώ τόξω καί 
τώ ροπάλω, καί διά ξίφους.

Προς τήν έπιγραφήν [*]ο Σκνθες έγραφα εν, 
ήτις έχει τοΟτο τό περίεργον, ότι προ του ονόμα
τος κεΐται καί τό άρθρον, συγκριτέα είναι άλλη 
άγγειογράφου έπιγραφή έν ταις αύταΐς άνασκαφαΐς 
εύρεθεΓσα καί μή δημοσιευθεΐσα ακόμη' εύρίσκεται 
έπί δύο τεμαχίων προσαρμοζομένων (1) έχει δ’οΰτω'

iEAHOUVAOi:Ε|ΡΑψ<

Νομίζω δέ ότι μόνον τά δύο ταΟτα παραδείγ
ματα επιγραφών τεχνιτών ύπάρχουσιν, έν οίς πρό 
τοΟ ονόματος τίθεται καί τό άρθρον' περιεργοτέρα 
όμως είναι ή σύμπτωσις, ότι άμφότερα τά ονόματα 
Σκύθης καί Αυδός είναι ονόματα εθνικά" τό πρώ
τον φέρουσιν ένίοτε καί Έλληνες, έκ τοΟ άρθρου 
όμως δύναται νά συμπεράνη τις, ότι άμφότεροι οί 
τεχνΐται οδτοι ή σαν ξένοι μ,έτοικοι ή καί δοΟλοι.

(!) Άποτελοϋσι τμήμα τοϋ χείλους, του λαιμού και τοϋ ίόμου αγ
γείου μεγάλου, ίσως κρατημός- έπί τοϋ χείλους υπάρχουσι ρόδακες με
λανοί καί ιώδεις έπί εδάφους έρυΟροϋ. Τό αυτό κο'σμημα μετά κυματίου 
λεσβίου εύρίσκεται καί έπί τοϋ όίμου· ή έπιγραφή είναι έγκεχαραγμε'νη 
έπί του 0,01 μ., περίπου δψηλοΰ λαιμού. Ό τεχνίτης Λυδός δεν είναι 
άλλοθεν γνωστός.
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Είναι αληθές, ότι έν τώ ύπό Benndoi’f έκδοθέντι 
πίνακι φέρεται μόνον Σκύθες εγρ[αφΰεγ), άλλα 
τοΟτο άποδεικνύει απλώς τήν διπλήν χρήσιν το0 
αύτού δνόματος ώς κυρίου και ώς εθνικού.

Ιί κύλιξ, ής τήν εντός παράστασιν δημοσιεύο- 
μεν 6π άριθ. 2, εύρέθη ώς ειπεν ό πωλητής έν Ινο- 
ρίνθω, ήγοράσθη δέ ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρίας, έν τή συλλογή τής όποιας εόρίσκεται νύν. 
Επ’ αυτής ούδέν άλλο έχομεν να παρατηρήσωμεν 
ή τήν άνεπιτηδειότητα του τεχνίτου εις τό νά πλή
ρωσή τον κύκλον διά μορφής έν φυσική θέσει" ή 
αμηχανία του είναι καταφανής, δεν κατώρθωσε δέ 
νά λύση το πρόβλημα /ουρίς νά καταφυγή εις κι
νήσεις βεβιασμένας. Ή μορφή είναι ερυθρά έπί εδά
φους μελανοΟ" ή δέ περί τήν κόμην ταινία τού νεα
νίσκου και τά γράμματα τής επιγραφής είναι χρώ
ματος επίσης ερυθρού, άποκλίνοντος όμως προς τό 
ιώδες. Αλλον κόσμον πλήν τής έν τώ κύκλω πα- 
ραστάσεως δεν έχει ή κύλιξ.

Ό τεχνίτης ήν γνωστός τέως εξ άλλης κύλικος 
εύρεθείσης έν Καπουη (έξεδ. Annali dell’ Instituto 
1849 πίν. Β’). ’Άν καί εύρέθη δέ ή ήμετέρα, ώς 
ειπομεν, έν Κορίνθω, είναι όμως βέβαιον, ό'τι ό 
Εύεργίδης ήν ’Αθηναίος, ώς καί μέχρι τοοδε έθεω- 
ρεΐτο. Το έν τή επιγραφή ρήμα, οδ μόνον τό αρχι
κόν Ε ύπάρχει, δέν έξηλείφθη, άλλ’έξ άρχής δεν 
έγράφη ολόκληρον' διά τίνα λόγον έγένετο τούτο, 
αγνοώ' χώρος όμως βεβαίως ύπήρχεν ικανός. Έπί 
τής έκ Καπούης κύλικος εγραψεν ό Εύεργίδης'

ΕνΕΡΛΙΔΕάΕΡΟΙΕ. . .

Πιθανόν λοιπόν είναι, ό'τι καί ενταύθα πρέπει νά 
συμπληρώ σω μ εν έτζο ίι ] σε) *.

Ή κύλιξ έχει ύψος μέν 0,081 μ., διάμετρον δέ 
0,185. Έν τώ καταλόγω τής Εταιρίας φέρει αριθ
μόν 2,807.

Έπί τή εύκαιρία ταύτη οημοσιεύομεν καί δύο 
έπιγραφάς έπί τεμαχίων αγγείων εύρεθέντων επί
σης έν Άκροπόλει καθ’άς καί ό πίναξ τοΟ Σκύθου 
άνασκαφάς. Ό Δούρις καί ό Ίέρων, ών τά όνόματα 
άναγινοόσκονται έπ’ αύτών , ήσαν τέως γνωστοί

μόνον έξ έργων ’τιον έν ’Ιταλία άνακαλυφθέτων. 
Κατά τήν έν Άκροπόλει εΰρεσιν αύτών ή μην έγώ 
παρών. Τό πρώτον είναι μικρόν τεμάχιον μελαν 
έξωθεν ό'λως" σώζεται δμως καί έλάχιστον μέρος 
ίσως τού άγκώνος μορφής έρυθράς. Έσωθεν δια- 
κρίνονται τά ίχνη του τροχού διαιροΟντα τήν επι
φάνειαν εις ταινίας στενάς ακριβώς χωριζομενας 
άπ’άλλήλων' έκ τούτων καί έκ τής κυρτότητος 
τού τεμαχίου δύναταί τις νά συμπεράνη, ότι δέν 
άνήκεν εις κύλικα, άλλ’ εις άλλο είδος αγγείου. 
Έξωθι διά χρώματος ιώδους ή επιγραφή'

Λ ο Ρ I ά Ε

Μήκος τού τεμαχίου τούτου 0,07 μ. Τό έτερον 
είναι βάσις κύλικος συγκολληθείσα έκ πολλών τε
μαχίων. Ή περιφέρεια είναι ερυθρά,έπ αύτής οέ γε- 
γραμμένα διά χρώματος μελανοΟ τά εξής γράμματα'

Η Ί . Ρ Ο Ν : Ε Ρ Ο I Ε > Ε /#

Διάμετρος τήςβάσεως ταύτης 0,117 μ.περίπου.
Άν καί τά τεμάχια ταύτα ούοέν νεώτερον διοά- 

σκουσιν ημάς, έχουσιν όμως, νομίζω, αξίαν τινά 
ενεκα τού τόπου τής εύρέσεώς των. Περί τής προ 
τού ΙΙαρθενώνος έπιχώσεως έγραψάν τινα οί κατά 
καιρούς δημοσιεύσαντες εύρήματα των άνασκαφών
τού 1882-83 (ίδ. Άρχαιολ. Έφημ. 1883 σ. 33 
έξ. καί 93. 1884 σ. 150). Προσθέτω δέ εις τάς 
πληροφορίας των άλλων καί ταύτην, ό'τι έγώ μό
νον έπί τινων τεμαχίων άγγείου μεγάλου παριστών- 
νος το κατά τού Μινώταυρου έργον τού Θησέως 
άπήντησα το σίγμα έχον τέσσαρας κεραίας’ έπί 
πάντων των λοιπών τεμαχίων είτε λίθων είτε άγ
γειλαν είχε μόνον τρεις. ΤοΟτο είναι πράγμα θετι
κόν καί αναμφίβολον έπιβεβαιούν δσα περί των χρό
νων τού Δούριδος καί Ίέρωνος παραδέχονται σήμε
ρον οί άρχαιολογοΟντες.

Περί τής τού Ίέρωνος επιγραφής είναι καί τούτο 
άξιοσημείωτον, ό'τι ευρηται, ώς είπομεν, έπί τής 
περιφερείας κύλικος ή φιάλης, έν ω έπί πάντων των
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τέως γνωστών αγγείων τοΟ αύτού τεχνίτου εύρί- 
σκεται παρά τήν έτέραν των λαβών (ίδε W. Klein 
Die griechischen Vasen mit Meistersignaturen 
σ. 68, ένθα άπαριθμούνται είκοσι και έν άγγεΓα' δύο

δ’ άλλα ομοίως μετ’ επιγραφής παρά τήν λαβήν 
έγένοντο εσχάτως γνωστά έν Arch. Zeitung 1884 
σ. 247 έξ.)"

Χρ. Δ. Τςουντας

ΣΥΜΜΙΚΤΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΝ ΕΞ ΑΡΓΟΥΣ

I I ΤΑΝΓΤ^ 
ΕΥΧΡΗΣΤΟΝΑ 

ΧΟΜΕΝΟΣΟΜΟΙΩΣΔΕΚ 
ΤΟΙΣΧΡΕΙΑΝΕΧΟΥΣΙΚλ 

ΑΥΤΟ ΝΚΑΙΕΓΓΟΝΟΥΣΠΡΟΞΕΚ 
ΕΥΕΡΓΕΤΑΝΤΑΣΤΤΟΛΙΟΣΑΜΩΚ 

„„ίΜΕΝΔΕΑΥΤ ΩΙ ΚΑΙΤ ΑΑΛΛΑφΙΑ » 
ΘΡΩΤΤΑΟΣΑΚΑ1Τ ΟΙΣΑΛΛΟΙΣΤΤΡΟΞΕ 

ΟίΣΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣΤΑΣΤΤΟΛίΟΣι 
ΤΑΡΧΕΙΑΝΑΙ Ρ A Υ ΑΙ Δ ΕΤ Ο ΥΑ φ IΣ Κ 

Ε ΪΣΣΤΑΛΑΝΛΙΘΙΝΑΝΚΑΙΑΜΑΘΕ 
ΕΝΕ1ΣΤ ΟΙΕΡΟΝΤΟΥΑΤΤΟΑΛΩΝΟ 
ΟΥΛΥΚΕΙΟΥ

[Αεδόχθαι τ«ι βωλάι καί τώι δά- 
μωι επαινέσαι τόν δείνα του δεινός 
επί τάι προαιρέσει άν έχ]

1 [ων διατελεΐ πο]τί τάν πό[λιν άμ]
[ών εύνουν καί] εύχρτ,στον α[ύτόν κ]
[οιναι παρε]χόμενος, ομοίως δε κ[αί 
[ίδίαι] τοΐς χρείαν έ'χουσι- κ[αί εΐ]

5 [μεν] αυτόν καί έγγόνους πρόξεν[ον]
[καί] εύεργέταν τας πόλιος άμών 
[ει]μεν δε αύτώι καί τά άλλα φιλ[άν] 
θρωπα, όσα καί τοΐς άλλοις προξέ 
[ν]οις καί εΰεργέταις τάς πόλιος [ύ]

10 πάρχει' άναγράψαι δέ τό ψά<ρισμ[α] 
εις στάλαν λιΟίναν καί άναθε[ϊ]
[μ]εν εις τό ιερόν του ’Απόλλωνο[ς]
[τ]οΰ Λυκείου.

Τά ανωτέρω έχει στήλη λίθου φαιού άγορασθεΓσα 
ύπό τοϋ όιευθυντοΟ τοΟ έν Ναυπλίω ξενοδοχείου

Μυκηνών παρά χωρικού τίνος έν Αργεί, ώς δ άγο- 
ράσας μοι είπεν, καί μετακομισθείσα εις Ναύπλιον, 
δπου καί νυν έν τή οικία τού έν λόγω ξενοδόχου 
άπόκειται. Ή στήλη είναι τεθραυσμένη άνω, κάτω 
δέ μένει τόπος άγραφος 0,20 μ. Το μέγιστον σω- 
ζόμενον ύψος αύτής είναι 0,41, πλάτος 0,31, πά
γος 0,12. Μήκος τών γραμμάτων 0,009, από- 
στάσις στίχ. 0,006.

Καίπερ έν τφ σωζομένφ μέρει τής έπιγραφής 
δεν έδηλώΟη, τίνα πόλιν πρέπει νά έννοήσωμεν ύπό 
το όνομα «ά πόλις άμών», αλλά τό μνημονευθέν 
έν αύτή ιερόν τοΟ ’Απόλλωνος τού Αυκείου (Παυσ. 
II 19. 3) βεβαιοΓ τό ρηθέν ύπό τού άγοράσαντος, 
ότι εύρέΟη έν ’’Αργεί.

Τό περιεχόμενον τής έπιγραφής είναι τόσον σα
φές, ώστε, νομίζω, πάσα σημείωσις Θά ήτο πε
ριττή. Μόνον οέ έχω νά προσθέσω, ότι έν στίχφ 
7ν καί έν τώ χαρτίνω έκτύπω καί άντιγράφοντί μοι 
έφαίνοντο ώσπερ λείψανα τοΟ Ω [-] έν τελευταία 
λέξει μετά τά Λ, αλλά δεν ύπάρχει αμφιβολία, ότι 
είναι συμπληρωτέα ήλέξις « φιλ[άν]θρωπα ». Πρβ. 
Cauer2 n° 386 a. 15. Ibid. n° 432, στ. 16. .We· 
scher-Foucart. n° 457, στ. 3.

Έν Άθηναις, τν) 16 Μάρτιον 1885.

N. Νοβοςαδςκη

ΠΕΡΙ TOY YIIEPTEAEATOY

Έκ τινων έπ’έσχάτων άνακαλυφθέντων άρχαίων 
μνημείων έγεινε καταφανές ότι ό ’Απόλλων έν τή 
Αακωνική καί ιδίως έν τή μεταξύ ’Ασωπού Έπι™
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