
ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Δημοσιεύομεν εν τφ 1ν πίνακι άπεικόνισμα μαρ
μάρινου συμπλέγματος, εύρεθέντος ένταϊςσκαφαϊς, 
άς ή ’Αρχαιολογική Εταιρία έξω τής βορείου πλευ
ράς τοΟ περιβόλου τοΟ Άθήνησιν Όλυμπιείου έ- 
ποίησε προ μηνών, Θεωρήσασα καθήκον της τό νά 
άνερευνήση τον επικλινή χώρον εκείνον, πρ'ιν ή αύ- 
τόν ύστερον ή των ’Ολυμπίων ’Επιτροπή διασχη- 
ματίση κατά τινα εύάρμοστον τρόπον προς τήν αύ- 
τόθι βορεώτερον κατασκευασθεϊσαν νέαν λεωφόρον. 
Καί τί μέν έδειξαν αί σκαφαί,δέν είναι εδώ ό προσή
κων τόπος νά αναγραφή λεπτομερώς. ’Αρκεί νά 
ειπωμεν, ότι πλήν τοΟ δαπέδου ένός τών 'Ρωμαϊ
κών χρόνων βαλανείου, τοΟ όποιου τό όπωσοΟν 
κάλλιον σωζόμενον μέρος άπεφασίσθη νά διατηρη- 
θή, άνεφάνησαν άλλαι ώδε κάκεϊσε θεμέλιοι γραμ- 
μαί οικοδομών άσβεστοκτίστων, τάς όποιας ώς 
ό'λως άσήμους, συγκειμένας δέ τό πλείστον έξ ύλι- 
κοΟ ληφθέντος εκ τών ποτέ εντός τοΟ περιβόλου τοΟ 
Όλυμπιείου ιδρυμάτων, διέλυσεν ή Άρχαιολογ. 
Εταιρία, Γνα έξαγάγη έξ αύτών, ώς καί έξήγαγε, 

τά πολλά έν αόταϊς ένωκοδομημένα αρχιτεκτονικά, 
γλυπτά καί ενεπίγραφα μάρμαρα. Τούτων τά άξια 
λόγου τίνος θέλουσιν έν εόθέτω καιρφ δησ.οσιευθή. 
Τό δέ σήμερον δηρ.οσιευόρ.ενον σύμπλεγμα, οπερ 
καί ημιτελές όν, ώς το δεικνύει ή άπεικόνισις, έκρίθη 
παρά πολλών τών αύτό ίδόντων λίαν περίεργον, 
ε'ύρέθη τή 13 Άριλίου έ. έ. όχι ένφκοδομημένον, 
άλλ’ απλώς κατακείμενον έν τή γή εις βάθος τριών 
μέτρων, καί δή έν άποστάσει 30 περίπου βημάτων 
από τοΟ τοίχου τοΟ περιβόλου καί ακριβώς αντί
κρυ τής δευτέρας τών άπό τοΟ Προπύλου προς άνα- 
τολάς χ_ωρουσών αντηρίδων. Δέν έχει μέν βεβαίως, 
ώς ήμεϊς πειθόμεθα, ούδεμίαν διά τό παρόν εύρημα 
σημασίαν ή ακριβής αυτή δήλωσις, ή έξηγμένη έκ 
του ήμερολογίου τών ανασκαφών, άλλ’ όμως τήν 
δίοομεν, χαριζόμενοι ταϊς έπιθυμίαις τών άπλή- 
στως έχόντων προς τάς τοιαύτας έκ πάσης άνα- 
σκαφής πληροφορίας καί φοβουμένων μήπως έκτής 
αύτών έλλείψεως τούς διαφυγή κάνέν τών προς ερ
μηνείαν τών εύρημάτων χ_ρησίμων στοιχείων.Είεν.

Τό σύμπλεγμα είναι έκ λίθου ΠεντελικοΟ, ύψους

(Πίναξ 1)

(όμοΟ ρ,έ τό συμφυές σφέλας) 0,90, πλάτους 0,40, 
πάχους ήτοι βάθους (όμοΟ μέ τό σφέλας) 0,24. 
Διετηρήθη δέ, ώς όράται καί έν τή είκόνι, άλώβη- 
τον, πλήν μιας έλλείψεως, ήν όμως ίσως καί κατ’ 
αύτήν τήν λάξευσίν του έπαθέ ποτέ, άποκρουσθέν- 
τος άπό τής κεφαλής τής μικροτέρας μορφής τοΟ 
βρέγματος. Όπισθεν ο λίθος ούδεμίαν έμφαίνει τε
χνίτου έργασίαν πρός όμοίωσιν άνθρωπίνων σωμά
των, κυρτοΟται δέ μόνον ολίγον καί άνωμάλως, 
ώστε τούτου γε ένεκα καί καθ’ όσον έμπροσθεν δρώ
μενος δέν παρουσιάζει διατετρημένα τά μεταξύ τών 
διεστηκότων τεσσάρων σκελών, τό όλον έργον δύ- 
ναται νά θεωρηθή καί ώς άνάγλυφον ή ώς τι με
ταξύ άναγλύφου καί περίοπτου άγάλρ-ατος είδος. 
Έτι έπικουροΟντες τή άντιλήψει τών μή έχόντων 
προ όφθαλμ,ών αύτόν τον λίθον λέγομεν, ότι περι
βάλλει άμφότερα τά σώματα ΰπερθεν καί πλαγιό- 
θεν δέρμα ζώου (νεβρίς;) καθώς μάλιστα κατά τά 
πλάγια τής μεγαλλιτέρας μορφής τοϋτο διακρίνε- 
ται, άλλα καί ή αριστερά χειρ τής μικροτέρας μορ
φής, άν μή άπατώμεθα, έν συνεστραμμένους κατα- 
πίπτοντι δέρματι κρύπτεται, αναπαυόμενη έπί μέ
τριας τοΟ λίθου έξοχής.

Καθώς δέ άνωτέρω είπομεν καί ή άπεικόνισις 
ίκανώς δεικνύει, τό έργον κατελείφθη καθ’ ολην του 
τήν έπιφάνειαν ήμιτελές ή ήμίεργον ύπό το0 πα
λαιού τεχνίτου{. ’Εν τούτοις ή σύνθεσις τού όλου, 
έλέγχουσα τούς χρόνους τής τελείως άνεπτυγμέ- 
τέχνης (άδηλον δέ ποιους άκριβώς,) φαίνεται ήμϊν 
άρμ.ονική, τά σώματα έχουσι πρός τή φυσική καί 
άβιάστω στάσει καί τινα χάριν, αί δέ κεφαλαί άμ- 
φότεραι καί εκφρασιν τήν προσήκουσαν, διάφορον 
δηλ. κατά τήν αύτών φύσιν καί σχέσιν. Καί ή μέν 
μεγαλλιτέρα μορφή είναι, νομίζομεν, Διόνυσος, ή 
δέ μικροτέρα θά παριστάνη πιθανώς τον "Αμπελον, 
τόν κατά τούς μύθους έρώμενον τού Διονύσου, ή

1 Άπε'χομεν τοϋ νά έκοράσωμεν διά λόγων τόν βαθμόν της ήμιερ- 
γίας και νά όρίσωμεν μέχρι πόσου σούρα, Ιγκοπεύς, ξοίς, ή σμίλη είρ- 
γάσθησαν, άτε έλλιπώς εχοντες περί τήν τοιαΰτην εμπειρίαν, τόσον δέ 
μόνον μεθ’ ικανής άσοαλείας οηλοΰμεν, ότι παντα-^οΰ τών σωμάτων 
δμαλώς τό ήμ-ίεργον όραται, ούδενός σχεδόν μέρους οντος κατά προτί- 
μησιν Ιξειργασμόνου επί πλέον.
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τον Στάφυλον, όστις κ’ εκείνος, ερωμένος τοΟ οίνο™ 
δότου ΘεοΟ ύπήρξεν. "Αν ή παράστασις είχε καί τι 
ιδιαίτερον καρά άπλήν περίπτυξιν αγαπώ μενών, θά 
ήούνατό τις άσφαλέστερον νά έκλέξη τό δοτέον όνο
μα εις τον νεανίαν, βοηθού μένος έκ της μυθολο
γίας, καθώς δή προ χρόνων οί αρχαιολόγοι ώνόμα- 
σαν άνενδοιάστως Διόνυσον καί "Αμπελον εν σύμ- 
πλεγμα ιταλικής προελεύσεως, ό'περ άπόκειται νΟν 
έν τω Βρετανικώ Μουσείω καί άφοΟ έξεδόθη έν 
Anc. Marbl. ρ. Ill, pi. 11, πολλάκις ύστερον με- 
τεξεδόθη, τελευταΐον δέ έν Ben km. des Idas. Al- 
terth. τοΟ Baumeister, έν άρθρω Dionysos. ’Ανα
φέρω δέ έγώ αύτά ένταΟθα όχι ώς δμοιάζον τό ήμέ- 
τερον, (είναι μάλιστα άνομοιότατον κατά πάντα), 
άλλα πρώτον διότι καί ένεκα αύτοΟ, ώς κοινώς γνω
ριζόμενου, προετίμησα τό όνομα τοΟ ’Αμπέλου έν 
τη όνοματοδοσία μου, έπειτα διά τήν διάφορον περί 
της αρετής αύτοΟ έξενεχθείσαν κρίσιν ύπ’ άνορών 
δοκίμων έν τη αρχαιολογία, φανείσάν μοι παράδο
ξον. Έν μέν τω υπό Wieseler έκδοθέντι Β*Ρ μέρει 
τώνΒβηΙαη. d. a. Κ. τοΟ C.O. Muller (άρ. 371 τής 
έκδόσ. τοΟ 1856) έξαίρεται μεγάλως τό έργον έπαι- 
νούμενον, έν δέ τοΐς Bausteine etc. τοΟ Friedrichs 
τοΓς διασκευασθείσιν ύπό Wolters καί μετονομα- 
σθεΐσι Die Gypsabgiisse etc. έν σελ. 585, ύπ’ 
άρ. 1494, ψέγεται ώς «λίαν άτερπές τήόψειπαί- 
γνιον». Έγώ έπέχω, έν νώ έχων μάλιστα τό ότι 
τό έργον έκεΐνο, κατά τήν κάκιστην των προ ημών 
Φράγκων συνήθειαν, είναι πολλαχώς συμπεπλη- 
ρωμένον ύπό νεωτέρου τεχνίτου καί πλέον ίσως 
παρ’ ότι σημειοΟται ύπό των αύτό έκδόντων, τοθθ’ 
όπερ συχνά συμβαίνει έν τή αρχαιολογία, ώστετή 
άληθεία νά λυπήταί τις τον κόπον τής κρίσεως, όν 
καταβάλλει θεώμενος έργα αρχαία τόσον παρηλ- 
λαγμένα καί νά προτιμφ έν τοϊς τοιούτοις νά ύπα- 
κούη εις τό συνετόν παράγγελμα guarda e passa. 
’Αλλά ταΟτα μέν ούτω παρεκβατικώς έστωσαν ει- 
ρημένα. Άναγκαιότερον δέ είναι νά ^ηθν^, ότι έφ’ 
όσον τούλώχιστον έγώ ήδυνήθην νά ερευνήσω έν 
Μουσειογραφικοίς βιβΧίοις, μόνον τό ήμέτερον σύμ
πλεγμα φαίνεται έχον τήν παράστασιν τοΟ Διονύ

σου έχοντος ύπέρ κεφαλής τον δεξιόν βραχίονα έν 
άναπαύσει καί άμα περιπτυσσομένου έταΐρον αύτοΟ 
είτε Άμπελον είτε Στάφυλον. Άλλως δέ αγάλ
ματα του αύτοΟ ΘεοΟ μονά μέ τον βραχίονα ύπέρ 
κεφαλής ύπάρχουσιν άλλα τε ίσως καί τά έν Denkm. 
d. a. Κ. τής άνωτέρω σημειωθείσης έκδόσεως ύπ' 
άρ.355 καί 356 απεικονισμένα καί περιγεγραμμένα.

Τώρα δέ θέλομεν τελευτώντες νά είπωμεν βρα
χέα περί των τοιούτων ήμιτελών έργων οίον τό 
σήμερον έκδιδόμενον. “Οτι είναι αύτά διδακτικώ- 
τατα, έάν παρατηρώνται ώς πρός τον παρ’ άρχαίοις 
έθιζόμενον τρόπον τής λιθοξοίας, καί έτι μάλλον, 
έάν μελετώνται αί παραστάσεις των έν συγκρίσει 
πρός τάς άρχαιόθεν περιελθούσας εις ήμάς γραπτάς 
ειδήσεις, τάς περί έξαφανισθέντων έργων τής πλα
στικής , δεν πιστεύομεν νά άμφισβητήται τανΟν 
παρ’ ούδενός. Των Αθηνών δέ αί δημόσιαι συλλο- 
γαί ’έχουσι πολλά τοιαΟτα έν διαφόροις τής έργα- 
σίας σταδίοις ημιτελή καταλειφθέντα έργα μικρά 
τε καί μεγάλα, όποια καί όπόσα, άμφιβάλλομεν 
πολύ, αν έχωσι τά τής δυτικοβορείου Εύρώπης 
πλούσια άλλως Μουσεία' διότι πιθανόν φαίνεται, 
ότι όί έν τοίς προ ημών χρόνοις συλλέκται ή αρ
παγές αγαλμάτων τής Ελλάδος είς,τά καλώς μό
νον καί τελείως έξειργασμένα προσέχοντες, παρεώ- 
ρων τά ατελή καί άφιναν αύτά εις ήμάς, αν ήσαν 
τότε εύρη μένα. Κατά τάς τελευταίας δε δεκαετη
ρίδας ήμείς έξ άνασκαφών, άγορών καί δωρεών καί 
ηύξήσαμεν έτι τά όπωσδήποτε τότε έν τή πάτριοι 
ήμών ύπολειφθέντα, καί ουτω κατά τοΟτο εύτυ- 
χοϋμεν. “Ινα δέ αύτά δεόντως τό έργον αύτών ποι- 
ώσιν,ήγουν συμβάλλωσιν εις τήν παρ άρχαιολόγων 
άκριβεστέραν τής άρχαίας τέχνης μελέτην,έκρίθη, 
ότι ’έπρεπε καί νά είναι που έν ίδίω χώρω συνηγ- 
μένα1 καί περί τούτου ήδη προ δωδεκαετίας έπί 
ύπουργοΟ τής παιδείας τοΟ Ίωάννου Βαλασοπού- 
λου είχε ληφθή τις φροντίς καί εναρξις έγένετο τής 
συναγωγής αύτών έν ένί διαμερίσματι τοΟ Κεντρί- 
κοΟ Μουσείου.

Έν Άθη'ναις, τη 12 Σεπτεμβρίου 1888.

Στέφανος Α. Κουμανουδης

1 Οι έκ Δόσεως αρχαιολόγοι τό μέν διά τό μή έ’χειν συνειδισμε’- 
νους τους οφθαλμούς εις θε'αν συχνήν των τοιούτων, τά δέ διά τάς 
γνώσεις ας ΙπορίσΟησαν του τωρινού τρόπου τής λιθοξοϊας,όστις δυνα
τόν νά διέφερε τοΰ αρχαίου έ’ν τισιν, είναι προκλινείς εις τά νά τά υπο-

πτεύωσεν ώς οχι άργαΐα, άΧΧ' εκ παραποεήσεως προερχόμενα. Ουτω 
λ. χ. δ KekulA ’Ίοε αύτοΰ Die antiken < Bildwerke im The- 
seion, No 274, Τό βιβλίον του εξεδόθη τώ 1869, "Αν δέ δ άνήρ 
τηρεί ετι τήν τότε γνώμην του, αγνοώ.
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