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άνοίξιν νέας 6οοΟ, είδα στήλης λίθου Πεντελησίου 
άνω τεμάχιον άκρογωνιαϊον, 3ψ. 0,27,πλάτ.0,28, 
πά.-/ . 0,13. "Εσωζε μέρος αετώματος, έν ω καί 
γλυπτόν στέφανον, επί τής κυρίας ο’ επιφάνειας, 
γράμμασι των προ Χρίστου 'Ρωμ. χρόνων, τήν 
έξης αρχήν ψηφίσμ.ατος'

Έπί Νικοδήμου άρχ(οντος, επί τής Αΐγεΐδος τρίτης
[ πρυτανείας,

ή Έπιγενης Έπιγ(ενου Οίναΐος εγραρ.μ,άτευεν . . ,ώνος
εκτει ίο(τ)αυ.έ(νου................... τής πρυτανείας ....
Των προέορω(ν έπεψήφιζεν.................................... καί

5 σ)υνπρόεδρο(ι....................................... 'Ο δείνα εΐ-
π)εν έ(πειδή................................. ...

Τάς συμπληρώσεις έθεσα λαβών έκ τοΰ ψηφί

σματος του έν C. 1. A.. II, άρ. 4' 71, (παράβαλε καί 
τον αυτόθι άρ. 472;' διότι ό άρχουν Νικόδημος 
μετά του γραμματέους Επιγόνους έν έκείνω πρώ
τον άνεγνώσθησαν, μετ’ άλλης ου.ως ήμ.έρας μη
νάς. Εθεσε δε 6 Dumont έν Fastes eponymiques 
d'Alhenes τον Νικόδημον εις το έτος 136 προ Χρί
στου' αλλά δεν είναι τοΟ'το πάντη βέβαιον.

Τον λίθον βτε είδα καί αντέγραψα, ήθέλησα καί 
νά τον αγοράσω ύπέρ τής Άρχαιολ. Εταιρίας, 
αλλά δεν επέτυχα, καί αγνοώ νΟν, ποΟ κατήντη- 
σεν. Ισως ποτέ άναφανή που.

Έν Άθηναις, trj II Σεπτέμβριον Ι88·>.

Στέφανος Α. Κοτμλχοτλης.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΕΓΣΙΝΙ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

( II ιν. 8 και 9 )

γώσθησαν έν Αλτει" καί όμως ήρευνήθησαν τά θεΈρρήθη καί άλλαχοΟ δτι αί έν Έλευσΐνι άνα- 
σκαφαί εις ευρήματα μάλιστα όπήρξαν ο Οχι πλου- 
σιαι καί κατώτεραι των προσδοκιών μας (1). Του 
γλυπτικού κόσμου τοΟ ΝαοΟ (καί αν βέν είχον 
τοιοΟτον τά αετώματα καί ή ζώνη αύτοΟ, πάντως 
όμως θά ύπήρχον λατρείας αγάλματα όχι ολίγα 
καί ανδριάντες πάμ.πολλοι) ούοέν σχεδόν διεσώθη, 
οβδέ τών Οστερωτέρων χρόνων (τών Έοομαϊκών) 
καί μόλις έν τή αρχαία έπιχώσει τής αυλής τοΟ 
ΝαοΟ ευρ ο μεν γλυπτά τινα έργα τής προ Φειδίου 
τέχνης, λείψανα τοΟ κόσμου τοΟ άρχαιοτέρου ΝαοΟ 
τοΟ έπί τών Περσικών πολέρ.ων πιθανώτατα καέν- 
τος· αλλά καί ταΟτα ολίγα καί κολοβά , ώς γινώ- 
σκουσιν ήδη οίάναγνώσται τής’Αρχαιολογικής Ε
φημερίους ;2ί. Χαλκά ευρήματα δεν ήλθον εις φως 
έν Έλευσΐνι διά τών ανασκαφούν ή ελάχιστα καί 
ταΟτα μικρού ή ούδενός λόγου άξια' οέν εόρέθη δέ 
μέχρι το’ΰδε τουλάχιστον, οΰοέ έν χαλκοΟν άγαλ- 
μάτιον 3), ενώ τόσον πολλά καί καλά τοιαΟτα έξε- 1 * 3

(1) Παράβ. Ποα/.τ. τη; Άρ·/.. 'Εταιρίας τοΰ Iron; 1MS3 υΛ. 66.
{2) Παράβ. Άρ/. Έτηα. 1883 σελ. 93. και 1884 σελ 179 κ. εξ.
(3) Ήγοράσβη μονον /αλκοϊν αγαλμάτων γυναικεΐον παρ' εμοΐι

μέλια τοΟ ΝαοΟ πανταχοΟ σχεδόν, οπού το πράγμα 
ήν δυνατόν, μέχρι τοΟ στερεού ήτοι βραχώδους εδά
φους, καθώς έπίσης καί τό όάπεδον τοΟ Σηκού το 
πρός άνατολάς, οπερ είχεν έκπαλαι έπιχωσθή χάριν 
ίσοπεδώσεως (1). ’Εξ αρχαιότατων, ώς μαίνεται, 
χρόνουν έν πολλή χρήσει ούσα έν Ελευσΐνι ή ~η- 
.lo-.hnr-uo) άντικαθίστα διά τών προΐόντουν της 
τά τής χαλκουργικής’ καί τώ όντι, ώς ήδη έση- 
μείουσα, πήλινα ειδώλια ευρομεν ικανά τον αριθ
μόν καί θραύσματα (αλλά μόνον θραύσματα δυστυ
χώς καί ουδέ έν λόγου άξιον ακέραιον) άγγελον (ευ 
οίς καί τινα τεμ.άχια πινακίδων) πάμπολλα ·2λ 
’Αλλά, καί τούτων τά περισοοθέντα ήμΓν είναι σχε
δόν πάντα προϊόντα τέχνης τών προ Φειδίου χρό
νων τά θραύσματα ρ.άλιστα τών άγγελον άποτε-

y ρημασι της Άρ/ . Εταιρίας και κατετέθη εν τη Συλλογή τη εν τω> 
ΙΙολυτε/νείω (χαλ. άρ. 1005) ευρεθέν προ πολλών ετών εν θέσει 
ώραν μακράν του y(ορίου κείμενη ώς ό πωλησας μοι αυτό yωρικός με 
οιεβεβαίωσε.

(1) Περί ταύτης της Ισοπεδώσεως θά ρηθώσι τά δέοντα εν τοίς- 
Πρακτικοις της Άρ*/. Εταιρίας του ληςαντος έτους.

. (2) Παράβ. Πρακτ. Άρχ. Εταιρίας του 1883 σελ. 61.
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λοϋσι πλήρη σχεδόν σειράν άπο των Μυκηναϊκών 
μέχρι των ερυθρόμορφων του βου ήμίσεος τοΟ
δ°“ π. Χρ. «ϊώνος.

Πλήν άλλ’ όμως και πολυτιμοτέρας ύλης, αρ
γύρου (1) κα! γρυσοΰ δηλ. τεχνουργήματα, ήλθόν 
τινα εις φως έν ταϊς έλευσινιακαϊς άνασκαφαϊς, ικα
νός οέ είναι και 6 αριθμός των έκ μαλακής τίνος 
λευκής ύλης ώς το πολύ σκαραβαίων , περί ών, 
ώς καί περί άλλων τινών εύρημάτων, θά γίνη λό
γος έν εύθετωτέρω τόπω καί χρόνιο. Έν τώ άνά 
χεϊρας τεύχει τής Άργ. Εφημερίδας δικαίαν , ώς 
έλπίζομεν, έκπληροΟντες ευχήν των φιλάρχαιων 
αύτής αναγνωστών οημοσιεύομεν τάς εικόνας θραυ
σμάτων τινών αγγείων καί πινακίδων καί τών κάλ- 
λιστα διατηρούμενων εξ ελάσματος γρυσοΰ κοσμη
μάτων.

Έν τω Πίνακι 9 άπεικονίσθησαν εις το i/3 του 
πραγματικοί αυτών μεγέθους τά κάλλιστα δια
τηρούμενα των αγγείων, ών ικανά εΰρομεν θραύ
σματα καί των οποίων αληθώς καί το σχήμα είναι 
περίεργον καί ή χρήσις ο όχι πάνυ ευνόητος (2). 
Βαναυσικά κατά τε τον πηλόν καί τήν εργασίαν 
αύτών ώς επί τό πολύ ούδέν φέρουσι γάνωμα" εί~ 
σίν όμως καί τινα (τά τοΟ σχήματος 6) έπικε- 
χρισρ.ένα διά λεπτοΟ λευκοΟ χρίσματος ούχί ανε
ξίτηλου , έφ’ οδ είσι γεγραμμένα οι’ ερυθρό0 ή 
κυανό0 χρώματος, ώσαύτως ούχί άνεξιτήλου, απλά 
τινα γραμμικά σχήματα’ (3) ενια οέ (τών του σχήμα-

(Ί) Τών εξ αργύρου πραγμάτων άξιον ίδιας μνείας εσχάτως ευρε- 
θέν είναι πόρπη εις σχήμα ρόδακος,εφ1 ού είναι έπικεκολλημένη η μάλ
λον έπικαρφωμίνη ανάγλυπτος γυναικεία (;) κεφαλή αρχαϊκή πάνυ 
τήν τέχνην καί τήν μορφήν* ή κεφαλή συνεδεετο είτε διά κόλλης είτε 
άλλως πως (τό πράγμα είναι δύσκολον νά διακριΟη) προς βελόνην ήτοι 
καρφίδα, ή τις διερχομένη διά τής κατά τό κέντρον του ρόδακος οπής 
Ικάμπτετο όπισθεν προς τά άνω και συνεκολλάτο προς τό σώρ.α του 
ρόδακος καί έπειτα καμπτόμενη καί πάλιν προς τά εμπρός άπετέλει τό 
άγκιστρον* ή πόρπη σώζει ζωηρά Ιχνη επιχρνσώσεως. Νομίσματα 
ώς γνωστόν ευρομεν ολίγα (Πρακτ. του lfc82 σελ. 101 καί Mitthei- 
1 tingen d. I). In. 1884 σελ. 357). Έν ταΐς του παρόντος έτους 
ανασκαφαις ευρομεν καί άλλα ΊΟ χρυσά Βυζαντινά νομίσματα εν τώ 
δαπε'δω του Ναού πλησίον τού VI κίονας τής 5'θί σειράς.

(2) Τό σημειωθεν διά τού άριθ. 5 έχει συ μπ ε πλη ρ ω μ έν ο ν τό έτερον 
αυτού ούς (τό προς τά δεξιά τού όρώντος) καί εν μέρει τον πόδα ώς 
καί τινα τών κοσμημάτων του. Τά υπ’άριθ. 8 καί 9 περιεσώθησαν ήμϊν 
ολως σχεδόν σώα.

(3) Τούτων 6 πηλός είναι καλλίτερος καί κάλλιαν έψημένος. Τό δέ 
λευκόν των επίχρισμα στερεώτερον μέν πέος τού άπαντώντος καί εν

ιος 5) περιήλθον ήμϊν σώζοντα χρυσώσεως ίχνη 
μάλιστα κατά τούς κατά τά ώτα ) τούς δίκην κη
ροπηγίων πεποιημένους) κοτν.Ιίσκονς. Αλλά το 
περιεργότερον αύτών είναι βεβαίως ή διακόσμησις 
διατών μικροτέρων εκείνων τών προς Θη.-Ιίις όκ,τιί- 
ποάος όμοιαζόντων κομβίων ή κοτνΜσκων ,ών τό· 
μέγεθος ίκανώς ποικίλλει έν τοϊς περισωθεϊσιν ήμϊν 
θραύσμασι (1). Τά διά τώνάρ. 8 καί 9 σημειωθέντα. 
είναι, ώς άπλοΟν βλέμμα επί της εικόνος διδάσκει, 
όιάτρητα έπικαΐνμματα όμοιων αγγείων. Οίκοθεν 
ο εννοείται δτι ύπάρχουσι τοιαΟτα καί διά τά αγγεία 
τοΟσχήμ. 6 άνευ διακοσμήσεως, ποικιλίαν δέ τινα. 
μόνον κατά τάς όπάς έμφαίνοντα. Άλλ’ ύπήρχον, 
ώς φαίνεται, καί τινα αύτών έκπληροΟντα καί άνευ 
καΛνμματος ήτοι πώματος τον σκοπόν των’ καί. 
τω οντι τό άπεικονισθέν κατά τον άριθ. 7 έχει τινα. 
κατά το χείλος τοΟ στομίου του άπόφυσιν , έξ ής 
όποδεικνυομένης πους καί έν άλλοις παραδείγμασι. 
μετά πιθανότητας εικάζεται ό'τι ύπήρχέ τις λαβή 
εκεί άνω κατά τό στόμιον, οί'α καί ή τών παρ’ήμϊν- 
νΟν έν χρήσει καλαθίσκων.

Πλήν ολίγων τά λοιπά πάντα τών είρημένων 
άγγείων φέρουσι κατά τήν περιζωννύουσαν τήν κοι
λίαν των, δίκην στεφάνης, προεξοχήν των, τά μέν 
τίσσαρας, άλλα δέ e<f καί τινα ίσως καί πλείονας: 
καθέτους, μικράς όπάς, αίτινες καί έδηλώθησαν αρ
κετά σαφώς καί έν ταϊς είκοσι’ έκ τών οπών τού- 
των ήουναντο βεβαίως καί ν’ άναρτώνται ταΟτα: 
είτε διά νήματος είτε καί διά λεπτού μετάλλινου· 
σύρματος. Άλλα καί οί πόδες τών πλείστων αυ
τών. κοίλοι όντες εσωθεν, φέρουσι δύο άντικειμέ- 
νας άλλήλαις όπάς (διαμ. 0,002-0,003), αίτινες 
καί έδηλώθησαν έν τή προκειμένη απεικονίσει τών 
άγγείων ώς ο ιόν τε σαφώς.

Οσον εγώ οϊοα οόδαμόθεν άλλοθεν εγένοντα 
γνωστά όμοια άγγεϊα. Τά πλεΐστα οέ τών ήμετέ- 
ρων εόρέθησαν εις βάθος 2,00-2,50 Γ. Μ. όπό τό
τοΐς πηλινοις ειδωλίοις, άλλ1 όχι τόσον στερεόν οσον τό τών νεκρικών- 
ληκύθων.

(1) Έν τοΐς τού άπλουστέρου σχήματος άπαντα τις αληθώς απλού»» 
στέρα διακόσμησις εκ μικρών άρτοειδών κομβίojt με λακκίσκους εν τώ· 
μέσω καί είτε εν συνεχεί σειρά είτε καί κατά συμπλέγματα άνά πέντε 
τεθειμένων. Ίσως εν προσέχει τινι τεύχει τής εφημερίδος απεικονίσω- 
μεν καί τινα τούτων, δπως παράσχω μεν ώς ο ιόν τε πληρεστέραν έν
νοιαν αύτών τοΐς μή δυναμένοις νά ί'δωσι τά πρωτότυπα. #
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•δάπεδον της Στοάς τοΟ Φίλωνος ήτοι 1,00-1,50 
'ύπό την πλακόστρωσιν τής αυλής του ΝαοΟ και 
-εις στρώμα χώματος, δπερ έφερε ζωηρά ίχνη καύ
σεως, κατά την θέσιν τήν μεταξύ των γραμμάτων 
■Ρ και α έαπεριλααβανοαένην (1). Αυτών δέ των 
άγγείων τινά ήταν πεπληρωμένα τέφρας ανθράκων 
καί σώζει καί νυν ετι ίχνη αυτής τό άπεικονισθέν 
κατά τον άριθ. 6. ’Ολίγα δέ καί ταΟτα των το Ο 
άπλουστέρου ιδίως σχήματος (.6) εύρέθησαν καί 
κατά τήν έπιχωσιν τήν μεταξύ τής ΒΑΓ'? γωνίας 
του ΝαοΟ καί τοΟ έξ ώμων πλίνθων τοίχου εις διά
φορα βάθη καί τινα ψαύοντα σχεδόν το βραχώδες
Μ Ο£θαφος.1 ’

Περί τής άρχαιότητος αυτών ούδεμίαν έχω αμ
φιβολίαν' τά περισωθέντα μάλιστα ήμΐν θραύσματα 
ως έκ τοΟ τόπου τής εύρέσεώς των θεωρώ αρχαιό
τερα τής Φιλωνείου Στοάς' ούδέν δμως τό κωλΟον 
•νά ύποθέσωμεν ό'τι 6 τύπος αύτών έκπαλαι έν χ^ρήσει 
έξηκολούθησεν ών ο αυτός καί κατόπιν , εί καί δεν 
έξεχώσθησαν όμοια έκ στρωμάτων γής τών μετα
γενεστέρων (τών 'Ρωμαϊκών λ. χ.) χρόνων (2). 
Άλλ’ όποια τις ήν άράγε ή χρήσις αυτών; Δύο είδη 
•άγγείων μνημονεύονται ύπό τών αρχαίων ως ιδίως 
εις τά Έλευσίνια μυστήρια χρήσιμα ό κέρνος καί 
ή π,Ιημ,οχόη' άλλ’οίονδήποτε καί αν ήτο το σχήμα 
αύτών (3), ούδέν κοινόν δύνανται νά έχωσι προς τά 
ήμέτεοα αγγεία άτινα ούτε εις τό νά πληρώνται 
•ύγροΟ τίνος, ώς ή ττ,Ιημοχόη (4), εΐσί κατάλληλα,

(1) Π:φάβ. Πρα/.τ. του 1882 σελ. 89, σηρ.. 2 και τό εκεί προσηρ- 
τηρ.ενον διάγραμμα.

(2) Ιν./_α γράψει τ’ άνωτε'ρω, όταν εξετάζουν και τά έν τω Έλευσι- 
νιακω Μουσείο) Ιναπο/.είμενα θραύσματα άνεϋρον επικάλυμμα ήτοι 
πώμα σγεδόν σώον τών του άπλουστε'ρου ( 6 ), ώς εικάζω εκ του 
λευκού έ-ι/ρίσματό;του, είδους, δπερ κατά τήν προεξε'χουσαν κατά τό 
στο'μιον ζώνην φε'ρει οξεϊ οργάνω εγκεχαραγμε'να έπϊ νωπού ετι του 
πηλού τάδε τά γράμματα :

Κ/ΤΓ/ζ/
άτινα πανομοιοτύπως διά ξυλογραφήματος αποδίδονται ενταύθα Τίήθελε 

*νά σημάνη ο*' αυτών ό γράψας αγνοώ, διότι ουδέ τδ παράπαν εννοώ 
τδ 50ν η μάλλον 6ον γράμμα.

(3) Παράβ. Lenor. R. Ar. a El. σελ. 53-55 και σελ. 397-400.
(4) ΠΑ/ημοχόη. σκεύος κεραμεουν βεμβικώδες, Ιδραιον ησυχη, ο 

jcoTV.Uaxor ενιοι προσαγορεύουσιν, ώς οησι Πάμφιλος* χρώνται 
δ' αύτώ εν Έλευσΐνι τί] τελευταία τών μυστηρίων ημέρα, ήν και απ1 
αυτού προσαγορεύουσι τζΛημοχόας' έν ή δύο πλημοχο'ας πληρούσαν- 
τες τήν μεν προς ανατολάς, τήν δέ προς δυσμάς άνιστάμενοι άνατρέ-

ούτε προς τόν σκοπόν, προς όν φαίνονται μεταχει- 
οιζόαενοι οι μύσται τον »/pror(l), τών κοσμούν- 
των τά πάεΐστα αύτών (ούχμ δέ πάντα., ώς έση- 
μείωσα) κοτυΜΰκων (αν Ιπιτρέπηται νά όνομα- 
σθώσιν ουτω) προς ούδέν α πρακτικόν σκοπόν , ώς 
νομίζω, πεποιημένων. Κατά τήν γνώμην μου ούδέν 
άλλο ή σαν τά. περί ών ό λόγος αγγεία ή θυμιατή
ρια καί προς τοιαύτην τινά χρήσιν ή σαν όντως 
καταλληλότατα τά διάτρητα αύτών επικαλύμματα' 
ότι δέ θυμιατηρίων πολλή καί συχνή έγίνετο χρή
σις καί έν τοΐς έν Έλευσΐνι ίεροϊς οίκοθεν έννοεΐ'ται.

Έν τώ Πίνακι 9 άπεικονίσθησαν δύο ετι Οραύ- 
σματα άγγείων εις τό πραγματικόν αύτών μέγεθος 
σημειωθέντα διά. τών άρ. 10καί 11. Το έτερον τού
των (2) έκρίθη άξιον δημοσιεύσεοος μετ’είκόνος όχι 
μόνον διά τήν κατά τό στόμιον αύτοΟ έπιγραφήν, 
αλλά καί δι’ αύτήν τοΟ αγγείου τήν περίεργον κατα
σκευήν άπομιμουμένου θαυμασίως θαλάσσια όστρακα 
τά παρ’ ήμΐν καλούμενα νΟν χηβάάια. Κρίμα τώ 
όντι οτι δεν περιεσώθη ήμΐν ή τό μικρόν τούτο 
θραύσμα τοΟ αγγείου, ού όμοιον δεν ύπάρχει έν τη 
τής Εταιρίας Συλλογή' ό λαιμός καί τό στόμιον 
αύτοΟ έσωθέν τε καί έξωθεν φέρει λαμπρόν μέλαν 
γάνωμα, άλλά. τό 'χείλος άφέθη ερυθρόν καί έπ’αύ
τοΟ είναι μέλανι χρώματι καί έπιμελώς γεγραμ- 
μένα τά Φιντίας έποίησεν. Ό τεχνίτης δεν είναι 
άγνωστος ( Klein, Griechische Vasen mit Mei- 
stersignaturen σελ. 78), άλλά νΟν το πρώτον, ώς 
φαίνεται, γίνεται γνωστόν ότι καί οϋτος ούχί μόνον 
τοΰ ρήματος εγραΦεν έκαμε χρήσιν ί3).

πουσιν έπιλέγοντες ρήσιν μυστικήν* μνημονεύει δ’ αύτου και ό τον 
ΙΙειοίθουν γράψας .... λέγων ούτως,

ίνα πλημοχδας τάσδ’ εις χθδνιον 
χάσμ.’ ευφήμους προ/έωμεν.

(ΆΟην. 11. 93.’Ίδε και ΓΙολυδ. Όνομ. 10, 74).
(1) Κέρνος, άγγος κεραμεουν ε/ον εν αυτώ πολλούς κοτυλίσκους

κεκολλημένους, έν Ο’ς είσι μ,ήκωνες λευκοί, πυροί, κριθαί, πισοί, λά— 
θυοοι, υύ/ροι, φακοί* δ δέ βαστάσας αυτό', οίον λικνοφορήσας, τούτων 
γεύεται............. (Άθην. 11, 52 και 56).

(2) Εύρέθη δπου και τά πλεΐστα άλλα τά φέροντα γραφάς θραύσματα; 
κατά τά βορειοανατολικά του Περίβολου.

(3) ΙΙαράβ νυν Klein έ. ά. σ. 7 και έξης. Εννοείται δέ οικοθεν 
δτι τδ έν τή Arch. Zeitung 1884 σελ. 251 ΦιΑτίας έτζοίησεν. ανε
ξαρτήτως του ζητήματος αν Φιλύας και Φιντίας είναι εις και δ αυ
τός τεχνίτης, θεωρώ παραδρομής ή του τύπου αμάρτημα, άφου και & 
Klein (σελ. 78) και δ Brunn (Kiinstler Geseh. 2, σελ. 728)κ«1 
δ Jahn (Vasensarntnlung η. 401) έ'χουσι Φιΐνίας ϊγραψεν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:48 EEST - 54.226.8.97



375 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ 17&

Το σημειωθέν διά τοΰ άριθ. 11 (1) έκρίθη άξιον 
δημοσιεύσεως μετ’ είκόνος και ώς δείγμα ούκ εύ- 
καταφρόνητον της δι’ άναγλύπτων ζώων κοσμή- 
σεως των αγγείων καί έν τή ακμή της τέχνης και 
διότι όμοιον άλλο έν τη της Εταιρίας Συλλογή 
οέν κατώρθωσα εγώ ν’άνεύρω’ τά μετ άναγλύπτων 
μορφών κεκοσμημένα αγγεία της έν τώ Πολυτε
χνείο/ Συλλογής φαίνονται μοι νεωτέρων χρόνων 
καί διαφόρου τέχνης προϊόντα' αί έπ αυτών άνα- 
γλυπτοι μορφαί είναι ώς έπί το πολύ έκτυποι, καί 
προς το σώμα του αγγείου ήττον όργανικώς συνδε- 
δεμέναι, τά δέ έπ’ αύτών χρώματα, δπου τοιαΟτα 
ύπάρχουσι, άτε, ώς φαίνεται, μετά τήν δπτησιν 
τοΰ αγγείου έπιτεθειμένα είναι έξίτηλα’ έντωήμε- 
τέρω Οραύσματι δ τύπος είναι ταπεινός καί φαίνε
ται άποτελών αναπόσπαστου τοΟ δλου αγγείου μέ
ρος, τά δέ χρώματα της γλαυκές (δι ών ο τεχνί
της προσεπάθησε ν άπομιμηΟη τήν φύσιν) είναι 
ώς καί τό έσωθέν τε καί έξωθεν μέλαν γώνωμα τοΟ 
αγγείου στερεώτατα (2).

Έν τώ Πίνακι 8 άπεικονίσθησαν εις το πραγμα
τικόν των μέγεθος τρία τεμάχια 1,2 καί 3 μή προσ- 
αρμόζοντα αγγείου όμοιου προς τά εύρεθέντα άλ
λοτε έν Άθήναις εντός τάφου καί δημ.οσιευΟέντα 
μετ’ είκόνος έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι (3). 
Τά έν έκείνοις εΐκονιζόμενά είσιν δλως έκ τοΟ καθ’ 
ημέραν βίου ειλημμένα καί μαρτυροΟσι τέχ νην χρό- 
νων (περιττόν καί νά το είπω) τών μετά τον Ε'. 
π. Χρ. αιώνα (4). Τά ήμέτερα θραύσματα δεν δύ-

(!) Εΰρέθη παρ’ εργάτου εις τά άπερριμμε’να ήδη χώματα δταν 
Ισ/.άπτοντο of περί τόν εξ ώμων πλίνθων τοίχον τόπο;.

(2) Τό πτέρωμα Ιδήλωσεν 6 τεχνίτη; διά χιτριγολεύχου χρο5μα- 
ματο; με στίγμα; ερυθραμελαίνας. Έπίση; κιτρινόλευκο; είναι ό 
λολβος τών ό^θαλμών, έρυθρομέλαινα δέ η κόρη.

(3) ΓΙαράβ. Άρχ. Έφημ. Π. Β. σελ. 345 και Benndorf Or. u. 
Sici!· Vasen σελ. 71. Έκεϊ άποΐελεσθε'ντα τά αγγεία σγεδόν ολό
κληρα εκ τών εύρεθί'ντων θραυσμάτων άπεικονίσθησαν οΰτιυς. οίστε νά 
δηλώται σαφώς τό σχήμα αυτών. Τών ήμετε'ρων θραυσμάτων έπροτι- 
μ,η'θη η επίπεδο; άπεικόνισι; πρό; σαφεστε'ραν τών εΐκονιζομε'νων δή- 
λωσ ιν. Ό βλε'πων τά πρωτότυπα και παραβάλλων αυτά πρό; τά εν 
Άθ^ναι; εύρεθέντα ουδ’ επί στιγμήν δόναται ν’ άμφιδάλη δτι τώ οντι 
άνήκον ει; άγγεΐον όμοιου σχήματος· τά 8έ φυλλοειδή ή φολιδοειδη 
κοσμήματα τά Ιγκεχαραγμε'να όςεί όργάνω, Ινώ ακόμη ό πηλό; ήν νω
πό;. είναι σχεδόν απαράλλακτα.

(4) ’Εννοώ τά; παραστάσεις τά; Ιπϊ τών δύο αγγείων τών δημο- 
σιευθε'ντων εν τή -Άρχ. Έφημερίδι· κατόπιν εόρε'θησαν και άλλα (τό 
δλον είσϊ πέντε νϋν τά εν τή Συλλογή τή Ιν τώ Πολυτεχνείου κατατε
θειμένα) και Ιν εν; τούτων αί μορφαί εισι με'λαιναι επ; χιρρου εδάφους.

νανται ή νά ώσι κατασκευάσματα αρχαιότερων· 
χρόνων, λείψανα πιθανώς καί ταΟτα ώς καί πάντα; 
σχεδόν τά λοιπά θραύσματα αγγείων τά εύρεθέντα. 
έν τή έπιχώσει τή μεταξύ τής βόρειας πλευράς τού- 
Στερεοβάτου τοΟ Ναού καί του έξ ωμών πλίνθων· 
τοίχου ) τής αποσκευής τοΰ ύπό τών Περσών καέν- 
τος άρχαιοτέρου Ναού.

Τό έδαφος του αγγείου ήν έρυθρόξανθον (1), αί 
δέ έπ’ αύτοΟ μορφαί μέλαιναι, πλήν τών γυμνών· 
μερών τοΰ σώματος, άπερ σύμφωνα μέ τούς κανό
νας τής τέχνης του Λευκά πρός τό ωχρόν άποκλί- 
νοντα εγραψεν ό τεχνίτης. Διά λευκού έπίσης χρώ
ματος απεικόνισε καί τούς τελαμώνας καί άλλα 
τινα κοσμήματα τών μορφών καί τού αγγείου έν 
γένει’ αλλά καί ιώδους χρωματισμού έκαμε χρήσιν- 
καί ό ήμέτερος άγγειογράφος (2) ογι σμικράν ίώόης- 
ειναι λ.χ_. ό φρύγιος πίλος τής σωζούσης ολόκλη
ρον τήν κεφαλήν μορφής, ό πώγων τής κεφαλής 
τού Σατύρου τής κοσμούσης ώς έμβλημα τήν 
ασπίδα, αί άντυγες αύτών, φάλαρά τινα, αί ούραί 
τών ίππων κτλ. Καί τινα μέν τούτων ίσως όχι άτο
πο) ς ιώδη εγραφον οί τεχνϊται τών χρόνων τού- 
ήμετέρου αγγείου, αλλά τάς ουράς τών ίππων, 
τούς πώγωνα,ς καί είτε άλλο τοιούτον μόνον τέχνη 
κατά συνθήκην άναπαριστώσα τινα τών πραγμά
των πρός οιάκρισιν ήδύνατο νά ζωγραφή- κατά, 
τάλλα καί ό ήμέτερος άγγειογράφος καίπερ άναμ- 
φιβόλως αρχαϊκός, οέν είναι όμως καί αδέξιος- τό· 
περίγραμμα μάλιστα τών ίππων δεν είναι κακόν.

Ότι αί είκονιζόμεναί είσιν Ήμαζόνες εύνόητον’ 
γνωστόν δέ όπόσον αγαπητόν θέμα ήσαν τοις Άτ- 
τικοΓς τεχνίταις τά κατά τούς μύθους των. Έν τω 
ήμετέρω άγγείω είκονίζοντο, ώς φαίνεται, ούχί μα- 
χόμεναι, άλλ’ εις μάχην προσκαλούμεναι. Καί τι 
άλλο τώ οντι ήδύναντο νά σαλπίζωσιν αί δύο έκεΐ- 
ναι αί πεζαί καί ήμαοπΛίσμέναι, ή τό προσκλητή
ριο'/ ; Τά παρ’ αύτάς γράμματα ούοεμίαν, ώς βλέ
πει 6 αναγνώστης, άποτελούσι λέξιν πράγματός 
τίνος σημαντικήν’ γνωστόν δέ ότι ούχί σπανίως 
άπαντώσιν έν αγγείοις τοιαΟτα παντός νού άμοιρα 
γράμματα. Ισως 6'μως ένταύθα όιά τών άνάρθρων·

(1) ’Έσωθεν τό άγγεΐον ήν όλω; άγάνωτον.
(2) Παράβ. Άρχ. Έοημ. 1885, σελ. 53 Πίν. 3.
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τούτων φωνών ή 0 έλη σε ν ο τεχνίτης ιτοΑεμιζάς 
κραυγάς βαρβάρου ΛαοΟ νά ύποοηλώση. Τά παρά 
τάς μη εφίππονς άπομιαοΟνται αάλιστα κάπως 
αύτον τον ήχον τοΟ σαλπίσματος.

Καί ταΟτα μεν τά έν τούτω τω τεύχει της’Αρχ. 
Έφημερίδος δημοσιευόμενα θραύσματα αγγείων' 
άλλοτε δέ καί άλλα τινά ίσως θά. καταστήσω μεν 
οι’ εΐκόνος γνωστά, τοις άναγνώσταις αυτής. ’Αλλά. 
τοΟ λόγου άρχόμενος έσημείωσα δτι καί πινακίων 
τεμάχια ήλθον εις φως έν ταϊς ΈλευσινιακαΓς άνα- 
σκαφαΐς (ολίγα δυστυχώς καί ταΟτα ήκρωτηρια- 
σμένα) τούτων δέ καί δημοσιεύομεν επί τοΟ παρόν
τος ιύύο τά περιεργότερα έκ των εύρεθέντων μέχρι 
τοΟ χρόνου καθ’όν ειχον σχμδιογρα.φηθή οι πίνακες.

Έν τω πρώτω αύτών (IIίν. 8,4) κατά το πλεί- 
στον, ώς βλέπει ο αναγνώστης, σωζομένω, εΐκονί- 
ζονται δύο γυναίκες ορθιαι καί έν τοιαύτη θέσει, ώσεί 
ή πρόςτάριστεράτοΟ όρώντος (ήτις καίνεωτέρα. πως 
φαίνεται ούσα) άκροάται τής έτέρας σοβαρώς προς 
αύτήν λαλούσης καί οιονεί παραγγελίας τινάς ή 
διαταγάς διδούσης, ώς ή άνύψωσις τής δεξιάς χει- 
ρος φαίνεται ύποδηλοΟσα' ή προς τάριστερά είχε 
καί τάς δύο χείρας προς τά. κάτω καί ίσως συμπε- 
πλεγμένας άλλήλαις, ώς ποιοΰσι τοΟτο συνήθως οί 
προσεκτικώς καί ρ.ετά σεβασμοΟ άκροώμενοί τίνος.

Περί τής καθόλου τέχνης τοΟ πινακίου περιττόν 
καί νά κάμω λόγον' άπλοΟν επί τής εΐκόνος βλέμμα 
διδάσκει δτι όχι μόνον δ ρυθμός αύτοΟ είναι πάνυ 
αρχαϊκός, αλλά, καί ή εργασία επιπόλαιος καί ήκι
στα επιμελής. Αί μορφαί επί κιρρον εδάφους είναι 
βεβαίως έν τώ συνόλω αυτών μέλαιναι, αλλά, πλήν 
■των γυμνών μερών τοΟ σώματος, άτινα, ώς είκός, 
λευκά, έγραψεν 6 τεχνίτης,καί το ένδυμα τής προς 
τά αριστερά γυναικός καθ’ δλον τον θώρακα έχει 
ιώδες χρώμα' ίσως δέ καί τής προς τά. δεξιά τό 
ένδυμα τον αύτον είχε χρωματισμόν, διότι πλήν 
τής κατά τον λαιμόν ώας ιώδη έχούσης χρωματι
σμόν, καί στίγματά τινα του αύτοΟ χ ρώυ.ατος είναι 
διακεχυμένα έδώ καί έκεί έπί τοΟ θώρακος, άτινα 
δεν φαίνονται τεθέντα κόσμου χάριν , ούδέ πάλιν 
δύνανται νά. ύποτεθώσιν ώς έξ απροσεξίας, προελ- 
θόντα' διά. ταινιών δέ ή άπλών γραμμών ίώό'ονς ή 
Λ εν κ ον χρώματος κοσμείται καί το πιΐοειόες κά-

λυμυ.α τής κεφαλής άμφοτερών των γυναικών (1). 
Παρά, τάς κεφαλάς των είκονιζομένων, κατ’αύτάς 
τάς όπάς, άφ’ ών το πινάκιον άνηρτάτο, έγραψεν 
ο τεχνίτης δύο δυσδιάκριτα (στεφάνους;) πράγματα 
ώς κρεμάμενα.

Τό δέ ένΐΐίν. 9(12 καί 12“ ) άπεικονισθέν πινα- 
κίδος τεμάχιον είναι διά τε άλλα καί διότι έφερεν άμ.- 
φοτέρωθεν γραφάς περίεργον (2). Καί έν μέν τήέτέρα.

( I) Δ;ά γραμμής λευκού χρώματος χωρίζεται καί ή ώο από τοϋ άλ
λου ενδύματος' δυο δέ άλλα ιώδους χρωματισμού στίγματα κατ’αυτήν 
τήν μελαιναν κόμην άμφοτέριον των εΐκονιζομένων τί άλλο δύνανται νά 
σημαίνωσιν η ότι έχει κατά τούς ωμούς ή κόμη διαχωριζόμενη εις πλο
κάμους άφινε νά φαίνηται τό ιώδες ένδυμα; Έν τή πρός τά δεξιά ύπάρ- 
χουσι κατά τήν των μαστών περίπου χώραν, ίσιος πρός αυτό τούτο, 
εις έ'νδειξιν δηλ. αυτών ή'τοι τής Οε'σεώς των, δυο κυκλοειδή σχήματα 
Οπό στιγμών λευκοΰ χρώματος άποτελούμενα. Ένεκα πυράς τά χρώ
ματα έν γε'νει τής τηνακίόος κατέστησαν λίαν άμυδρά.

(2) Τό πράγμα ήτο ούχί σπάνιον έν Έλευσΐνι,ώς φαίνεται, διότι και 
τρία άλλα τεμάχια ούτε πρός άλληλα ούτε πρός τό ήμετερον προσαρ- 
μόζοντα και εόρεθέντα τάμέν δύο έσχατους έν τή επιχώσει τοϋ δαπε'δου 
τοΰ Ναοΰ, τό δέ τρίτον οπού και τά περί ου ενταύθα ό λόγος ή-οι έν 
τώ μεταξύ τής ΒΑής γωνίας τοΰ Ναοΰ καί τοΰ έξ ώμων πλίνθων τοί
χου Ιπιχώσει, φε'ρουσιν όυσαύτως άμφοτε'ρωθεν εικόνας. Πλήν δέ τού- 
τουν ήλθον εις φως έκ των άνασκαφών καί έ'τερα 10-12 ακόμη πινακί
δων θραύσματα ών άξια μνείας είναι 1) τρία τεμ,άχρα προσαρμόζονται 
πινακίδος λεπτής (πάχ_. 0,002 περίπου) έφ’ ής (τό έδαφος είναι ώσαύ- 
τως χιρρόν) σώζονται τά λείψανα γυναικείας μορφής διάδημα φορουσης 
καί τήν κόμην έχούσης όπισθεν καθ’ δν τρόπον ό δισχοΟΑΛος τοϋ Δι- 
πύλου (Άρχ. Έφημ. Π. Β. 1872 σελ. 480=Overheck G.d.Gr. 
PI. I, σελ. 1δ2) καί όπισθεν αυτής άνδράς κρατοϋντος σκήπτρον με
ταξύ δέ τούτου καί τοΰ πρός τά δεξιά τοϋ όρώντος χείλους τής πινακί
δας άναγινώσκονται καθε'τως ήτοι άπό τά άνου πρός τά κάτω γεγραμ- 
με'να τά γράμματα Ε V © I V Ε Τ Ο. ’Ίσως δέ εις τήν αυτήν πινακίδα 
ανήκει καί έτερον τεμάχιον, έφ’ ού σώζεται τό κατώτερον μέρος τοΰ 
σιόματος μετά των ποοών άνδρός, όστις έπίσης έκράτει σκήπτρον, και 
αναγινούσκεται τό γράμμα Κ. Πιθανόν λοιπόν ή έπιγραφή νά Ιφθε'γγετο 
ΕνφΜίΤΟς εγραψεν ή ΕύφίΛετος έχοίησεν καί κατ’ ακολουθίαν καί 
ετέρου αγνώστου μέχρι τοϋδε άλλαχόθεν, καθόσον έγώ οϊδα, αγγείο— 
π.Ιάσζον ή άγγειογράφον τό όνομα νά μάς φανερόν;; ή Έλευσινιακή 
πινακίς. 2) Τεμάχιον (τά 2/5 περίπου τοΰ όλου, ιός εικάζω) όλως απλής 
καί άνευ ούδενός γανώματος πινακίδος, έφ’ ής άνάγλυπτος παράστασις 
ανδρός (τόπος ταπεινός) έφ’ άρματος" τά άρμα διακρίνεται αρκετά κα
λώς καί δεικνύει τινά ομοιότητα πρός τόν τύπον μιας των επιτύμβιων 
στηλών των Μυκηνών (Schlicuinnn Myc6nes σχ. 140)' ασαφέστερο'* 
πως διακρίνεται ό άνήρ στάσιν ’έχουν παράδοξον, υψών δηλ. τό δεξιόν 
σκέλος καί στηρίζουν τόν πόδα (τόν δεξιόν) κατά τό άνώτατον άκρον τοΰ 
εμπρόσθιου μέρους τής έττιδιερριάδος (Helbig. Hom. Epos σελ. 90)' 
παράδοξον δέ οτι Ινώ κατά τό λοιπόν σώμα ούδένα φαίνεται φέρουν 
οπλισμόν ό αρματηλάτης έπί τής κεφαλής διακρίνεται τι κάλυμμα περι
κεφαλαία όμοιο ν, έκτός εάν τής χόμ-ης μάλλον οηλουτικά είναι τά εκεί 
ένορώμενα ("δε καί κατωτέρω σελ.182 σημ,), ΤώνΓππων ή τοϋ ίππου τό 
πλεΐστον έξέλιπε, δύσκολον δέ νά ρηθή αν αί δύο μακραί μέχρις εδά
φους καμπύλαι πως γραμμαί αί ψαύουσαι σχεδόν τόν τροχόν είκονίζουσι 
τούς πόόας ή μάλλον τάς ουράς αυτών. 3) Τεμάχιον πινακίδος (τό 
ανούτερον ήμισυ περίπου) έπίσης απλώς καί βαναυσικώς είργασαένης, 
έφ’ ής δύο μορφαί (γυναικεΐαι), ερυθρού χρώματι έξιτήλου καί διά της

12
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επιφάνεια ύπήρχαν πιθανώς δυο συμπλέγματα το 
τοΟ Ποσειδώνος (;) μαχομένου καί νικώντος τον Γί
γαντα Εφιάλτην καί δύο ακόμη συμπολεμιστάς 
του (παράβ. Elite Ceram II, pi. XII) καί το τοΟ 
Αρεως έναήπλείονας καταβάλλοντας αντιπάλους, 

εν 6ε τή δεύτερα ή παράστασις διά το κολοβόν της 
πινακίδας είναι δυσδιάκριτος καί ού'τε τίς είναι ο 
όρθιος πολεμιστής είναι δυνατόν νά ρηθή,ούτε προς 
τίνα ή τίνας μάχεται, διότι διακρίνεται μέν κατά 
τό κατώτατον της πινακίδας άκρον σκέλους ήτοι 
κνήμης μέρος άνδρός, ώς φαίνεται, καταβεβλημέ
νου καί εκτάδην κειμένου, άλλ ασαφής είναι ο φο- 
λιδοειδής εκείνος όγκος καί δάσκαλον νά 6η0ή άν 
ζώου τινός ή μάλλον ανθρώπου θωρακοφόρου το 
κατά τον θώρακα μέρος ήΟέλησε δΓ αύτοΟ νά δη- 
λώση ό τεχνίτης καί άν ούτως αί μέλαιναι έκεϊναι 
γραμμαί αί όπισθεν τοΟ ΟεξιοΟ ποδός τοΟ πολεμι- 
στοΟ Οιερχόμεναι ούοέν άλλο ή αίμα έκ πληγής 
τίνος άναπηδών, ώς τις των ίδόντων τήν πινακίδα 
είπε, έμφαίνουσι. Ισως έκ του αύτοΟ μύθου τής 
Γιγαντομαχίας είκονίζετό τι καί έν ταύτη τή επι
φάνεια. Τό έδαφος τής πινακίδας είναι κι p<mr, μέ- 
λαιναι δέ αί μορφαί’ιώδεις 6'μ.ως είναι αί περικνη
μίδες καί τοΟ ανθεμίου μέρος καί τινα άλλα κο
σμήματα, λευκαί δέ αί φοΛίδες, ας σχηματίζει 
τοιαύτας περιγράφουσα μέλαινα άπεπτη γραμμή’ 
μελάνι δέ χρώματί είσι γεγραμμένα καί τά ονόματα 
(Έ)φιάλτης, "Αρης.

Καίταυτα μέν ουτω/Γά δέ έν τώ πίνακι 9 είκονι- 
ζόμενα καίδιά τώνάρ. 3(α,β,γ,δ) καί4σημειούμενα 
είναι πέτα),α. λεπτού έλάσματος (0,0002 περίπου) 
χρυσόν χρώματος, πορτυκαΧίου μέν έν τοΐς τέσ- 
σαρσι πρώτοις, κίτρινου δέ έν τω πέμπτω’ πέριξ 
καί κατά τάς τέσσαρας πλευράς των περιθέει πάντα 
δίκην κρασπέδου πλεκτόν σύρμα' αλλά πλήν τού-

έλαχίστη; προστριβής είναι έζυυγραρημέναι καθ' ολω; περίεργον τρό
πον, καθ’ον δηλ. και νΰν ετι ημείς κατά παράδοσιν ζωγραοίζομεν, έν 
-αί; έκκλησίαις των χωρίων ραλίστα, τάς εικόνας δύο συλλατρευομε'- 
νων άγιων. Πολλοί των ιδόντων άμριβάλλουσι περί τής αρχαιότατος 
τοΰ ευρήματα;" εγώ ουδέ τό παράπαν διστάζω ότι είναι άρχαΐον ο/ι 
ρόνον ώς έκ τού τόπου τής εόρε'σεως (εύρε'Οη έν τή έπιχώσει τοΰ δαπε'- 
δου τοΰ Σηκοΰ εις στρώρα χωρατό; αναμφιβόλου; άρχαΐον) άλλά και 
διότι δέν γνουρίζω όμοια έργα τέχνη; ού'τε των ιστορικών Ελληνικών 
-χρόνουν ού’τε των Βυζαντινών. ’Ίσως προσεχώς δηροσιεύσωρεν και 
ταύτης εικόνα.

του εχουσιν έκείνα μέν (3. α,β,γ.δ: κατά τήν άνω καί 
κάτω πλευράν των διάτρηζον σωΧήνα, Sι ού νήμα 
ή λεπτόν σύρμα ήούνατο νά διέλθη, τούτο δέ (4) 
φέρει ό'μοιον σωλήνα κατά τάς δύο μακροτέρας 
πλευράς του, άλλά συγχρόνως καί κατά τήν όπι- 
σΟίαν του έπιφάνειαν είναι προσκεκολλημένον λε
πτόν έλασμα κατά τάς δύο μικροτέρας του πλευράς 
τήν άνω καί τήν κάτω δηλ. ούτως, ώστε νά σχη
ματίζονται δύο μέν άνω, τρεις δέ κάτω κάθετοι 
όπαί, δι’ ων καί έκ των όπισθεν ήδύνατο νά 
προσραφή που το ήμέτερον πέταλον. Τάέπ’αύ- 
τοον έντυπα σχήματα είναι απλά καί ευνόητα 
καί ούοεμιάς χρήζουσι διά λέξεων έπεξηγήσεως" 
άς σημειώσω μόνον οτι αί κυκλικαί ή τριγω- 
νοειδείς έκεϊναι κοιλότητες έπληροΟντό ποτέ, ώς 
φαίνεται, πάσαι διά μελανωπής τίνος ύελώοουςί;) 
ύλης, ής διεσώθησαν ικανά λείψανα. Πάντα δέ τά 
λοιπά έλικοειδή ή άλλα γραμμικά σχήματα τά 
πληροΟντα τον λοιπόν χώρον άπετελέσθησαν έκ 
σμικροτάτων όΧοχρύσων (massifs) σφαιριδίων μετά 
πολλής αληθώς ύπομονής καί τέχνης ούχί μικράς 
έπικεκολλημένων (1). Τά εύρισκόμενα ό'μοια έν τά- 
φοις δυνατόν νά. έκόσμουν τά ένδύματα τοΟ νεκρό0* 
τά ήμέτερα θά έχρησίμευον είτε ώς περιδέραια, 
είτε ώς ύέΧΧια, είτε άλλως πιυς εις στολισμόν 
αγαλμάτων πιθανώς (2).

Μείζονος λόγου άξια είναι βεβαίως τά έν τώ αύτώ 
Πίνακι εις τό πραγματικόν των ώσαύτως μέγεθος Οπό 
τούςάρ, 1 καί 2 είκονιζόμενα. Άμφοτέρων τών έλα- 
σμάτων τά πάχος είναι περίπου 0,0002,ό δέ χρυσός 
ήν τό έξ αρχής, ώς εικάζω, κίτρινου, μεταβαλών 
έπί τό έρυθρότερον χρώμα ένεκα πυρός. Άμφοτέ- 
ρων δέ τά τε κοσμήματα καί τά ζώδια έν γένει εί
ναι έντυπα. Το έτερον αυτών τό καί μεγαλείτεραν

(1) Έγώ άμφέδαλλον περί τή; έπικολλήσεω; αυτών καί υπέθεσα 
μήπω; ρβοστός ών ό χρυσό; διά μικρά; οπή; ΐστάζετο επί τών ελα
σμάτων και θύτου εσχηματίσθησαν τά γραμμικά έκείνα σχήματα- άλλ’ 
άνδρε; ειδικοί, οϋ; ήρώτησα, με έβεβαίωσαν περί τή; έπιχο.ΙΙήσεως 
(παράβ, και Arch. Zeitung 18S4 σελ. 110).

(2) Ταΰτα τε και τά περί ων ό λόγο; κατωτέρω εύρέθησαν έν τή 
έπιχώσει τή μ,εταξύ τοΰ τοίχου μ” καί τοΰ έξ ουμών πλίνθων τοίχου" 
έκεΐ πλησίον εύρε'Οησαν άληθώ; καί δύο ταφίσκοι πανάρχαιοι, όυ; νο
μίζω, άλλ’ οΰδεν κοινόν δύνανται νά έχωσι πρά; αυτού; τά περί ών 
ένταϋθα ό λόγο; χρυσά κοσμήματα (παραβ. ΙΙρακτ. Άρχ. Έταιρ. 
τοΰ 1883 σελ. 61 σημ. 4).
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άποτελεϊται, ώς βλέπει ό αναγνώστης, έκ δύο τε
μαχίων προσαρμοζόντων και παρεχομένων, ώς νο
μίζω, τδ ο Λ ον ύψος ήτοι πλάτος (0,14 περίπου) 
τού έλάσματος' το δλον αύτοΟ μήκος υποθέτω οτι 
δεν θά ήτο μεϊζον των 0,24-0,25, Γ. Μ.

Περί τής διαιρέσεως αύτοΟ εις ζώνας ήτοι ξού
ρας και των έλικοειδών ή άλλων κοσμημάτων του 
ούδέν έ'χ ω νά παρατηρήσω (1V έν τή δευτέρα των 
πέντε ζωνών, εις ας το δλον έλασμα κατά τδ ύψος 
ήτοι τδ πλάτος του διηρεΓτο, απεικονίζεται τδ το- 
σούτον σύνηθες καί άγαπητδν τή ανατολική καί 
κατ’ ακολουθίαν καί τή άρχαία Ελληνική τέχνη 
θέμα, λέοντες δηλ. κατά ελάτων ή άλλων όμοιων 
κερασοόρων ζώων έπιπίπτοντες Η έν τω ήμετέρω 
έλάσματι είκών έβλάβη κατά τι' ούδέν ήττον δμως 
διακρίνονται κάλλιστα τρία κερασφόρα ζώα καί ό 
λέων, οστις όρμήσας καί πλησιάσας ήδη άπροσδο- 
κήτως καί χωρίς νά έννοηθή τδ εν τών δύο μεγα- 
λειτέρων έκ τών όπισθεν ετοιμάζεται νά έμπήξη 
τούς οξείς αύτοΟ όδόντας εις τούς γλουτούς του. 
Τδ θέμα έπαναλαμβάνετο βεβαίους τδ αύτδ καί κατά 
τδ άριστερδν μέρος καί είναι όντως περίεργος καί 
ίκανώς απλοϊκή τοΟ τεχνίτου ή άντίληώις τών 
γινομένων τά μέν δύο μεγαλείτερα ζώα (2) τά έκ 
τών όπισθεν προσβαλλόμενα παραστήσαντος ώς 
άμερίμνως έξακολουθοΟντα τδ εργον των , ένώ τδ 
έν τω μέσω αυτών είκονίζεται καταπεπτωκδς ήδη 
καί έκ τού τρόμου παράλυτον , άτε μόνον τρόπον 
τινά ιδδν τδ έτερον τών έφορμησάντων αγρίων θη
ρίων. Έν τή τρίτη ζώνή εϊκονίζοντο έν ίδίω τετρα
γώνου πλαισίου δύο άνδρες, ών μόλις διακρίνεται ή 
κεφαλή, διότι αί καμπύλαι έκεϊναι γραμμαί αί δί
κην ΰει,ρητίων στρατιωτικής στολής ούδέν σαφές 
καί ώρισμένον οηλοΰσι. Εν δέ τήτετάρτη ζώνη (ής 
δυστυχώς ώ σκύτους μέρος μόνον μάς περιεσώθη) 
εϊκονίζοντο, ώς φαίνεται, λέοντες μαχόμενοι, ή 
μάλλον έπιπθεμενοι κατ’ ανθρώπων’ ένδς τούτων
• (1) Μόνον το Ιλικοειδέ; κόσυ,ηαα τη; πρό; τά δεξιά τοϊ όρων το; 

σωζομενη; ζώνη; ε/ε: τι,ΟΓΐρ έγώ δεν κκτιόρΟωσα ν’ άνευρου.οϋτε τά; 
έν τοΐ; ημετε’ροι; Μουσείο:; αρχαιότητα; επισκοπών, οϋ'τε τά πρόχειρα 
ρ.Ο: βιβλία αναδιφών, την καμπύλην δηλ. εκείνην Ινωτικήν γραμμήν 
τών Ιλίκων αλλά πιστεΰιυ ότ: δεν είναί τ: καινοί· καί θά παρετηρηΌη 
ή'δη εν άλλοι; όμοιου εί’δου; αντικείμενο:;.

(2) Ταϋτα όμοιάζουσι πρό; iii-t.licpovc,, τό δέ αικρότερον πρό; 
«ΐγο γρον.

καταβεβλημένου καί πεπτωκότος διακρίνεται ή 
κνήμη (ή άριστερά ώς ύποθέτω) μετά τοΟ ποδός* 
μεταξύ τών δύο αγρίων θηρίων, έν παραδόξω αλη
θώς θέσει καί στάσει είκονίζεται έτερος άνήρ, οδτι- 
νος δέν διακρίνονται σαφώς ή ή κεφαλή καί ό δε
ξιός βραχίων,τά δέ λοιπά μέρη τοΟ σώματος οίονεί 
όπδ τού λέοντος άποκρυπτόμενα σφοδρά συγκεχυ
μένα καί αόριστα είναι. Ο τύπος του προσώπου εί- 
ναι καί έν τούτω ό αύτός, οΐος καί ό τών τής τρί
της ζώνης διάφορός πως τού τυπικού έκείνου σχη- 
ματισμοΟ τών έν τοϊς άγγείοις τοΟ Διπύλου εικονι- 
ζομένων, ομοιότητά τινα δέ μάλλον δεικνύων προς 
τδν τύπον τών είκονιζομένων έπί τών κοσμημάτων 
τοΟ Κορινθιακού τάφου ( Arch. Zeilung 1884, σελ. 
106 καί εξής ) καί οίονεί τδ προοιμίου αύτού ών. 
Οί οφθαλμοί δέν δηλοΰνται, τούλάχιστον δέν δια- 
κρίνονται έν τή νΟν καταστάσει τού έλασματος, ή 
ρίς είναι μακρά, προβεβληκυϊα καί κατά τδ άκρον 
της πρός τ’ άνω μάλλον νεύουσα, τδ στόμα δηλοΟ- 
ται άμυδρώς δι’ απλής εντομής καί τδ πηγοννιον 
είναι δξύ καί προβεβλημένου’ ή δέ κόμη δέν έδη- 
λώθη εΐμή διά τών τυπικών εκείνων π2εξίδωγ τών 
έλικοειδώς συστρεφομένων καί προεξεχουσών έμ
προσθεν κατά τδ μέτιυπον καί μάλιστα όπισθεν κατά 
τδν αύχένα, έάν τω όντι τδ τοξον έκεϊνο τδ άπδ του 
μετώπου διά τής κορυφής τού κρανίου όπισθεν προς 
τδν αύχένα κατερχόμεναν τής κόμης μάλλον ή <ρά- 
2ου κράνους είναι δηλωτικόν, ώς τδ κατ’ άρχάς 
έγώ ύπέθεσα (1). Καί ένώ ούτως απεικονίζεται ό 
άνθρωπος, τά άλλα ζώα καί μάλιστα ό λέων άν μή 
κατά πάντα φυσικώς, σαφώς δμως καί ζωηρότατα 
άναπαρ ιστώνται.

Τής αύτής τέχνης προϊόν καί πρός τον αύτόν σκο
πόν πεποιημένον ήτο καί τδ έλασμα, ού μάςπεοιε- 
σώθη τδ έν τω αύτώ IIίν. ύπδ τδν άριθ. 2 άπεικο. 
νισθέν τεμάχιον’ άλλ’ εχει καί τινας διαφοράς έν 
τοϊς καθ’ έκαστον. Καί πρώτον διαφέρει πως ό τύ
πος τών ανθρωπίνων μορφών τών είκονιζομένων 
καί ένταύθα έν ίδιου τετραγώνω πλαισίω κατά την

(1) Οί ανορε; φαίνονται κατά ταλλα ολω; άοπλοι οντε; και θά 
ητοπαράδοξον τωόντι νά οορώσι μόνον κράνο;. ΙΙαράβ. και A roll. 
Zeilung 1881 σελ. 102 καί 104, lleibig Das Homer. Epos σελ. 
166 και ανωτέρω σελ. 178 σημ.
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τρίτην ζώνην,οεν.παρα.τηρείται δηλ. έν αύτώ (καθό
σον αί σωζόμεναι κεφαλαί διακρίνονται) ή τάσις 
εκείνη της οι’ υπερβολής οηλώσεως μερών τινών 
του προσώπου' επειτα (καί ή διαφορά αυτή είναι ή 
μάλλον λόγου αξία) δεν κοσμείται διά στιγμών μόνον 
κατά τάς ταινίας τάς κατά τά άκρα, αλλά καθ’δ- 
λον αυτού το σώμα, ούτως εΐπείν, και το περιεργό- 
τερον, τοΟ τε λέοντος (τοΟ έν τή δεύτερα ζώνη εί- 
κονιζομένου) και των άνΟρωπίνων κεφαλών το jrept- 
γραμμα άποτελοΟσι τοιαΟται στιγμαί καί κατά 
τοΟτο το ήμέτερον χρυσοΟν έλασμα δεικνύει ψηλα
φητήν όντως ομοιότητα πρός τινα θραύσματα άγ- 
γείων έν Τίρυνθι κατά τάς άνασκαφάς του λήςαν- 
τος έτους εΰρεθέντα, έν οίς επίσης το πλειστον τών 
εΐκονιζομένων ζώων ή ανθρώπων δια τοιούτων στιγ
μών περιγράφεται (1). Δεν εξετάζω νΟν αν ό τρόπος 
ουτος τής διά στιγμών διακοσμήσεως προήλθεν έν 
τή μεταλλουργική έκ πραγματικής ανάγκης 'καθό
σον οηλ. αί στιγμαί έκεΐ'ναι ήσάν ποτέ πραγματικα'ι 
ότταί πρός εισδοχήν ήλων) ή εχει αλλαχού την πη
γήν του- βέβαιον όμως υπολαμβάνω ότι οί αρχαίοι 
εκείνοι άγγειογράφοι καί άλλα έξ αύτής (τής μεταλ
λουργικής) παραλαβόντες παρέλαβον καί τοΟτο χω

ρίς πολύ νά σκεφθώσιν άν ήρμοζεν ή οχι εις τήν- 
τέχνην των.

Καί ταΰτα μέν τοιαΟτα. Ότι δέ τά ήμέτερα έλώ- 
σματα προωρ ισμένα ή σαν νά προσηλώνται καί κα~ 
λύπτωσιν ύλην ήττον πολύτιμον θεωρώ ώς βέβαιον. 
Καί δύνανται μέν αί καί.νΟν όρώμεναι κατά τάς 
προς τά άκρα των ταινίας οπαί νά μή έποιήθησαν 
πάσαι έξ αρχής πρός τινα σκοπόν , αλλά τινες έξ 
αύτών νάώσιν αποτέλεσμα τυχαΐον τοΟ χρόνου- ού- 
οέν ήττον όμως καί κατ’ αύτάς τάς άκροτάτας 
στιγμοφύρονς ταινίας ήτοι τά κράσπεδά των, ού
τως είπεΓν, δυνατόν νά έφερον τοιαύτας εξεπίτηδες 
οπάς καί τήν γνώμην μου ταύτην ύποστηρίζει τε- 
μάχιον άλλο χρυσοΟν έλάσματος εύρεθέν (1) κατά, 
τό παρόν έτος έν τή άνασκαφή τής έπιχώσεως τοΟ 
πρός άνατολάς μέρους του δαπέδου τοΟ Σηκοΰ, ο δ 
ή άκροτάτη ταινία κοσμουμένη ωσαύτως διά τών 
συνήθων στιγμών φέρει κατά διαστήματα καί όπάς, 
περί ών δεν όύναται νά ύπαρξη αμφιβολία ότι έξ 
αρχής έποιήθησαν τοιαΟται πρός τινα ώρισμένον 
σκοπόν.

Έν Έλίυσϊνι τϊ) 8 ’Ιουλίου 1885

Δ. ΦίΛΙΟΣ

Σ Τ Μ Μ I Κ Τ A
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΓΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΝΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Αθηναίου τόμ. γ' (1875) σελ. 687 έπ. 
Corpus Inscript. Atticarum Π. I. άρ. 578..

Ψήφισμα Μνρρινονσίων.
Στίχος 27 .... . εάν δε άφή, οφειλέτου, δραχμάς 

έάν ΟΕΤ.............
Στίχος 28. ει άργύριον δανείζειν τους ιερέας............

νομίζω συμπληρωτέον ούτω"
Στίχος 27.......................... δραχμάς. έάν δέ τινι δέ-
Στίχος 28. ει....................

εύοδουμένης τής έννοιας- «έάν δέ τινι δέη άργύ-

(1) Έν ούδενΐ αλ)ω άγγείω δέν εχω παρατηρήσει εγώ τήν εν λο'γω 
διά στιγμών περιγραφήν τών απεικον:ζομένων ζώων ή ανθρώπων.

ριον δανείζειν τούς ιερέας, κλπ. » — έάν δέηση νά 
δανείσωσιν εις τινα άργύριον οί ιερείς. Η άντικα- 
τάστασις του Ο διά του Δ έν τώ ΟΕΤ εινε μία 
τών πολλών άπαραιτήτων διορθώσεων έν τώ σφο
δρά ήμελημένω εργω τοΟ αγροίκου χαράκτου τής 
έπιγραφής.

Στίχος 32. ύποκείσθω τώ θεω,οΰ άν εΐ ίερειωμένος. 
τή..................

Στίχος 33. ει.

(1) Τό τεμάχιον είναι σμικρόν και δέν σώζει ειμή τά συνήθη Ιλι- 
κοειοή κοσμήματα.Έν τώ αύτώ τοπω, ήτοι εν τη επιχώσει του άνατο- 
τολικού μέρους του δαπέδου του Σηκού, και εν στρώματι yοίματος- 
ζωηρά φέροντος τά ίχνη πυρός υποδεικνύοντος τήν υπαρξιν βωμού τί
νος πιθανώς έκεΐ έν παλαιοτέροίς χρο'νοις ευρέθησαν και άλλα όμοιων 
χρυσών ελασμάτων τεμάχια, άλλ’έν ουδενι τούτων κατώρθωσα νά δια
κρίνω τνπία ζώων ή ανθρώπιυν. Τά κοσμήματα επαναλαμβάνονται τά. 
αυτά παν τ αχού.
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