
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ! ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΑΕΥΣΙΝΙ
( Πίν. 4 καί 5 )

Σκάπτων το άρτι άπιον θέρος έν Έλευσίνι τον 
χώρον εκείνον τον μεσημβρινοδυτικά των μεγάλων 
Πρ οπυλαίων κείμενον άνεύρον τά εδάφη της κατα
σκευής αρχαίου άσβεστοκτίστου οικοδομήματος,οδ- 
τινος οί τοίχοι καθόσον σώζονται (εις ύψος ενιαχό0 
2,00 περίπου Γ. Μ.) φέρουσιν ετι καί νΰν πολλα- 
χοΟ παχύ (0,03) καί όχι κακόν τόν τρόπον τής 
κατασκευής άσβεστόχρισμα καί έπ’αύτού πάμπολλα 
τά ίχνη τοιχογραφιών κατά τό γνωστόν σύστημα 
τής καλουμένης a fresco ζωγραφικής.

Έν γένει έν Έλλάδι σπανιώταται είναι αί τοι- 
χογραφίαι καί άν έξαιρέσωμεν τά πανάρχαια εκείνα 
τοιχογραφήματα, άτινα ήνεγκον έσχάτως εις φώς 
αί τού Schliemann καί τής ήμετέρας ’Αρχαιολογι
κής Εταιρίας έν Μυκήναις καί Τίρυνθι1 άνασκα- 
ψαί,ετερα άξια όπωσούν λόγου έλάχιστα εύρέθησαν 
καί ταΟτα είσέτι δεν έγένοντο δι’ άπεικονίσεως γνω
στά. 2 Τούτου ένεκα πάνυ εύπρόσδεκτον εύρημα 
ύπολαβόντες τάς έν Έλευσίνι άποκαλυφθείσας τοι
χογραφίας, παρέχομεν τοίς άναγνώσταις τής’Αρχ. 
Έφημερίδος λιθογραφικήν άπεικόνισιν τών κυριω- 
τάτων αύτών κατ’ αντίγραφου έκ τοΟ πρωτοτύπου 
γενόμενον ύπό τοΟ γνωστού καλλιτέχνου κ. Gil- 
lieron.3

Περί αύτού τού οικοδομήματος καί τοΟ σκοπού 
τής οικοδομής αύτού θά ρηθώσι τά δέοντα έν τόπφ 
καί χρόνφ εύθέτω, αφού πρώτον άνασκαφώσι καί

1 Παράβ. Schliemann,Tiryns, πίν. XIII. Άρχ. ’Εφημ. 1887, 
πίν. 10.

2 Άντεγράφησαν μεν Οπό τοΰ ήμετέρου Λύτρα επιμελεία τής Άρχ. 
Εταιρίας αί τοιχογραφία! τοΰ παρά την άοχαίαν Κόρινθον παλαιού 
τάφου καί την εικόνα κατατεθειμενην νΰν εν τώ Κεντρικοί Ιθνικώ Μου- 
σείω είδαν πολλοί, άλλα διά δημ.οσιεύσεως δέν έγένοντο εΐσέτι εις τόν 
καθόλου επιστημονικόν κόσμον, γνωστή. Σύντομον μόνον περιγραφήν 
αυτής έδημοσίευσεν ό καθηγητής κ. Σ. Κουμανούδης έν τοΤς Πρα- 
κτικοΐς τής Άρχ. Εταιρίας τοΰ έτους 1882°" Ιν σελ. 11-13. Παράβ. 
πρός τούτοις καί Πρακτικά τοΰ έτους 1881°" σελ. 7-9 καί τάς έκεϊ δύο 
παραπομ,πάς.

3 Εις τόν κ. Gillieroil οφείλομεν καί τήν γνώσιν τοΰ διά τής λεγο· 
με'νης εΐαφροπέτρας καθαρισμού του άσβεστοχρίσματος άπό τοΰ έπι- 
καλύπτοντος τάς τοιχογραφίας του ρύπου, ό ίδιος 31 μετά πολλής τής 
προσοχής καί δπομονής Ικαθαρισε τήν κυριωτάτην αυτών (πίν. 5) καί 
τήν άνε'δειξεν, ο“αν ή είκών άναπαριστα αύτη'ν.

έρευνηθώσιυ οί έκεί τόποι ώς δεί καί έξετασθώσι τά. 
κατ’αύτό έν πάση τή δυνατή λεπτομέρεια’ ένταύθα 
ικανόν νά ρηθή μόνον, δτι ύπάρχουσι λόγοι πείθον- 
τές με, δτι καί τούτο έκτίσθη περί τούς αύτούς, 
καθ’ οδς καί τά μεγάλα Προπύλαια, χρόνους, οηλ. 
τούς Άδριανείους,1 καί ήν δημόσιον μάλλον ή 
ιδιωτικόν οίκημα’ αλλά καί περί αύτών τούτων τών 
τοιχογραφιών αύτού σύντομος έσται ήμΐν b λόγος 
κατανοοΰσιν δτι άλλοις άνήκει, τοίς περί τά τοιαΰτα 
γνώσεις καί πείραν μείζονας εχουσιν, ή λεπτομερής 
αύτών έξέτασις.

Εν τφ πίνακι 4*? άπεικονίσθη έν μέν τή ύπ’άριθ.
1 είκόνι τό δλον (καθ’δσον σώζεται) ενός καί τού 
αύτού τοίχου, όπως ούτως ’έχει δ αναγνώστης πλήρη 
όσον τό δυνατόν έννοιαν αύτών, έν δέ τή ύπ’ άριθ.
2 ετέρου τίνος τοίχου τό κάλλιον σωζόμενον μέρος, 
ίνα δειχθή ή ποικιλία περί τήν σύνθεσιν τών χρω
μάτων τών διαιρουσών εις τετράγωνα πλαίσια τήν 
έπιφάνειαν τών τοίχων καί έν τφ δ? πίνακι αί κύ~ 
pica γραφαϊ (τών τε ζώων δηλ. καί τού έπί θρό
νου άνδρός) τής ύπ’άριθ. 1 είκόνος, έν μείζονι κλί- 
μακι, όπως σαφεστέραν συλλάβη ό αναγνώστης 
τών καθ’ έκαστον αύτών έννοιαν. Καί περί μέν τής 
ύπ’ άριθ. 2 τού 4ου πίνακος είκόνος ούδέν έχω νά 
παρατηρήσω’ ή διαίρεσις τοΰ έμβαδοΰ τών τοίχων 
διά ταινιών εις τετράγωνα μάλιστα πλαίσια είναι 
παλαιά καί εύλόγως ύποτίθεται δτι έχει τήν αρχήν 
της' εις τήν άνάρτησιν έπί τών τοίχων αύτοτελών 
τετραγώνων πινάκων' τήν δέ ποικιλίαν .καί τήν όχι 
αληθώς άχάριτον σύνθεσιν καί ζωηρότητα τών χρω- 
μ,άτων τών άποτελουσών τά πλαίσια ταινιών βλέ—

1 'Υποθέτω δτι πάντες νΰν οί τά τής Έλευσϊνος μετά τίνος προσο
χής έξετάσαντες δέχονται, δτι τά μεγάλα Προπύλαια είναι κτίσμα των 
'Ρωμαϊκών χρόνων κατά μίμησιν τών τής Άκροπόλεως ’Αθηνών κτι- 
σθέντα'καί δέν γινώσκομεν μέν τόν κτίστην αυτών (δυστυχώς ή κεφαλή 
τοΰ κατά τό μέσον τοΰ τυμπάνου τοΰ εξωτερικού των αετώματος Ιντε- 
τειγισμένου αύτοκρατορικοΰ Ιμβλη'ματος είναι σφοδρά ήκρωτηριασμέντ} 
ώστε δέν αναγνωρίζεται) άλλ’ εις ποιον άλλον αύτοκράτορα δυνάμεθα 
δικαιότερον ν’ άναφέρωμεν τήν οικοδομήν αυτών ή εις τόν τοσοΰτον 
φιλαθήναιον καί δίς τήν ’Ελευσίνα χάριν μυήσεως επισκέφθέντα Ά- 
δριανόν; Παράβ.νΰν καί Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. τοΰ 1887 έτους, σ. 52.
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πει και μόνος του ό αναγνώστης' δυστυχώς τό έδα
φος τών πλαισίων ενταύθα δεν περιεσώθη ήμϊν 
Ικανώς, ίνα μάθω μεν άν εφερον και τίνάς εφερον 
γραφάς' ούδέν ήττον καλόν είναι νά παρατηρήσω 
δτι έν άλλοις άλλων τοίχων κάλλιον περισωθεϊσιν 
ήμϊν ζωγραφιών ίχνη δεν διακρίνονται, εν δέ τού
των φέρει απλώς κατά τό μέσον που ϋχέφανον ή 
μάλλον κρίκον μέ δύο κρεμαμένας ταινίας έρυθρφ 
προς τό ιώδες άποκλίνοντι χρώματι άπεικονισμέ- 
νον'1 φαίνεται λοιπόν ότι ούχί πάντα τά πλαίσια 
εφερον ζωγραφιάς (ανθρώπων δηλ. καί ζώων μορ- 
φάς), άλλα τινα τούτων έκοσμούντο απλώς διά 
orεφάνων,ανθεμίων καί τών τοιούτων, πιθανόν οέ 
τό αυτό σύστημα διακοσμήσεως νά έκράτει καί 
κατά τάς ανωτέρω ζώνας τών τοίχων, αίτινες επί
σης, ώς εικάζω, εις όμοια διηροΰντο τετράγωνα 
πλαίσια.

Καί νΟ-ν ας είπω δύο λέξεις περί τής κυριω- 
τάτης εΐκόνος (άριθ. 1, πίν. 4). Εις τά σωζόμε- 
νον ύψος του διηρεϊτο καί τούτου τού τοίχου (μα- 
κροΟ όντος 6,50 Γ. Μ.) ή επιφάνεια διά τοΟ έν τφ 
μέσφ κίονος (τού φέροντας κατά μέν τό μέσον στέ
φανον μύρτου, κατά οέ την κορυφήν του άδηλόν τι 
πράγμα, διότι τά δρώμενα ίχνη είναι ασαφή] είς 
δύο ίσα μέρη έκάτερον τών δποίων περιελάμβανεν 
άνά εν ζεύγος πλαισίων διά τίνος έν τφ μέσω ΰτν· 
λον χωριζομένων απ’ άλλήλων' δ έτερος τών στύ
λων τούτων σώζεται ακέραιος καί ούδέν φέρει κό
σμημα' δ έτερος δεν περιεσώθη ήμϊν δλόκληρος, 
τά δέ δρώμενα κατά την κορυφήν αύτού είναι παν- 
τάπασιν ασαφή καί έμοί τούλάχιστον ακατάληπτα' 
καί όμως ή είκών είναι ακριβής καί τού πρωτοτύ
που, ώς περιεσώθη ήμϊν, πιστόν αντίγραφου' αλλά 
καί τών τετραγώνων πλαισίων τό έδαφος δεν περι- 
εσώθη ήμϊν αλώβητου, τούναντίον μάλιστα τού 
τελευταίου προς τά δεξιά τού δρώντος ολίγον τι 
μέρος τής επιφάνειας περιεσώθη άλύμαντον καί 
τοσούτον δυστυχώς μόνον, ώστε νά μή δυνώμεθα 
νά μάθωμεν καί τίνα έφερε γραφήν' διότι πάντως 
θά έφερε τοιαύτην καί κατά πάσαν πιθανότητα άν-

1 Καί τοδτο και άλλα τινά άπεικονίσθησαν, άλλ’ ή δημοσίευσή των 
εικόνων αυτών εθεωρη'θη περιττή. ‘Άς προσδέσω δέ ενταύθα δτι δπάρ- 
χουσι και τοίχοι διπλοΰν οε’ροντες άσβεστο’χρισμα έ’ν μέν δποκάτω λευ
κόν και ουδενός χρώματος ίχνη οέροντος έτερον δέ επί τούτου, ώς και τά 
λοιπά πάντα, διά ποίκιλοχρο'ων ταινιών εις τετράγωνα πλαίσια έ'χον 
διηρημένην την επιφάνειάν του.

θρωπίνης τίνος μορφής. Άλλ’ας έξετάσωμεν ακρι
βέστερου πως τά περισωθέντα ήμϊν άπεικονίσματα. 
Έπί τού δευτέρου (απ’ αριστερών γενομένης τής 
άριθμήσεως) πλαισίου εϊκονίζοντο, ώς βλέπει δ άν ά
γνωστης, άνήρ καθεστηκυίας ηλικίας έπί πολυτε
λούς θρόνου καθήμένος καί τούς πέδιλα φοροΟντας 
πόδας έπί θρανιδίου πατών' τό ιώδους χρώματος 
ίμάτιόν του πρασίνην φέρον παρυφήν καί οίονεί 
κρεμάμενον άπό τοΰ αριστερού ώμου κατήρχετο 
όπισθεν τής ράχεως καί έσκέπαζε μόνον τά άπό τής 
ήβης καί κάτω μέρη τού σώματος' έκράτει δέ 6 
είκονιζόμενος τή μέν δεξιά πτερωτήν νίκην, στέφα- 
φανον ταϊς χερσίν φέρουσαν, τή δέ αριστερά σκή
πτρου, οδ δυστυχώς τά ανώτερου μέρος εξέλιπε' 
ούδεμία αμφιβολία, ότι εις παντός βλέποντος την 
εικόνα επέρχεται είς τόν νούν, ότι δ εΐκονιζόμενος 
(ή κεφαλή αύτού σχεδόν παντάπασιν δυστυχώς έξ- 
έλιπε), ούδείς άλλος δύναται νά ή ναι ή δ πατήρ 
άνδρών τε θεών τε Ζεύς, καθ’ ον μάλιστα περίπου 
τύπον επλασεν αύτάν δ μέγας τών πάλαι Αθηνών 
τεχνίτης (Παυσ. V § XI). Ό τοιχογράφος ύπέ- 
πεσε βεβαίως είς σπουδαίου άμάρτημα, καθίσας 
αύτον όπως τόν έκάθισε έπί τού θρόνου' περί τά 
καθ’ έκαστον όμως ούχί τις άοέξιος δείκνυταΓ έν 
τφ προς τφ δεξιά αύτού πλαισίου εϊκονίζοντο δύο 
χοίροι, ών μέγα μέρος μάλιστα τού ετέρου αύτών 
εξέλιπε καί μάλιστα αί κεφαλαί' έν δέ τφ προς τ’ 
αριστερά του πλαισίω δύο βόες έπίσης ούχί όλως 
ακέραιοι περισωθέντες ήμϊν, άλλ’ ύπεράνω τής θέ- 
σεως, ένθα αί κερασφόροι κεφαλαί των εϊκονίζοντο 
διακρίνονται σαφώς κλάδων ίχνη δηλούντα ότι τά 
ζώα ήσαν εστεμμένα' γνωστόν δέ ότι τά θύματα 
μάλιστα εστεμμένα ήγοντο είς τήν σφαγήν. Βε
βαίως ή είς απ’ άλλήλων κεχωρισμένα καί αύτο- 
τελή, ούτως είπεΐν, τετράγωνα πλαίσια διαίρεσις 
τής επιφάνειας τού τοίχου αποκρούει τήν ύπόθεσιν 
ότι περί μιας ενιαίας κατά τόπον καί χρόνον πρά- 
ξεως πρόκειται' άλλ η άπεικόνισις τού πατρός άν
δρών τε θεών τε έν μέσφ ζώων έχει τι τό ξενίζον 
κατά τήν γνώμην μου καί κατ’ ακολουθίαν ή άνα- 
ζήτησις σχέσεώς τίνος τών είκονιζομένων προς άλ- 
ληλα φαίνεται μοι όχι άσκοπος' καί άν περί θυ
σίας είς τόν ύπατον θεόν δεν πρόκειται, ίσως απί
θανου δεν είναι νά προυκειτο περί προπαρασκενής 
είς θνοίαν, γνωστόν δέ ότι μιας καί τής αύτής
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πράξεως τά διάφορα χρονικά? οδτως εϊπείν, σή- 
ρεΐα δεν άπηξίωσαν . και πάλαι και εν τοίς νεωτέ- 
ροις χρόνοις ν’ άπεικονίσωσιν οί τεχνίται καθ’ό- 
μοιον τρόπον,έν είκοσι δηλ. κεχωρισμέναίς μέν άπ’
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άλλήλ.ων, άποτελούσαις, όμως ού,δέν ήττον σειράν 
καί οίονεί μέρη οό'σαις, ένός και του αότοΟ βλου.

Έν Έλευσίνι ~?j 27 Νοεμβρίου 1888...

Δ. ΦίΛΙΟΣ

ΑΚΡΟΠΟAEQS , 82

ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
(Πίν. 2 καί 3).

Τό περικαλλές τοΟτο μνημείον αρχαϊκής τέχνης, 
οδ την εικόνα σήμερον έν τώ 2ν πίνακι δημοσιεύο- 
μ.εν, κατέστη ήδη περιώνυμον όπό πολλών συχνά 
μνημονευόμενον1. Εινε δέ τοΟτο κεφαλή νεανικής 
μορφής εόρεθείσα προ δύο περίπου ετών έν ταίς 
άνασκαφαίς τής Άκροπόλεως προς το βορειανατο- 
λικόν μέρος τοΟ Μουσείου.ΤΙ κεφαλή αδτη μικρό- 
τέρα πως τοΟ φυσικοΟ μεγέθους οδσα σώζει πολ- 
λαχοΟ ίχνη χρωματισμοΰ, εχει δέ τήν κόμην άνα- 
δεδεμένην κατά τον συνήθη εκείνον τρόπον, όν ό 
Sclireiber (Mittli. d. arch. Instil, in Athen, 1884) 
ώς .γνωστόν αττικόν κρωβύλον άποφαίνεται. Δύο 
ίκανώς π αχείς πλόκαμοι διασταυρούμενοι φέρονται 
έκ των όπισθεν εις τά έμπροσθεν περιθέοντες τήν 
κεφαλήν, εινε όμως ορατοί μόνον κατά τό όπισθεν 
ήμισυ τής κεφαλής μέρος, καλυπτόμενοι έμπρο
σθεν όπο λυτής κόμης, ήτις έπικέχυται από τής 
κορυφής αύτής επί πολύ τοΟ μετώπου καί επί τά 
πλάγια. ΈνταΟθα δέ ή κόμη καταπίπτει ούχί ώς 
όγκος πυκνός, άλλ’ εινε περιέργως διεσκευασμένη 
ώς έκ πολλών σειρών τριχών συγκείμενη ομοιό
τατα τή κομμώσει τής έν τώ περιφήμω άγγείω τοΟ 
Εόφρονίου είκόνος νεανικής μορφής (Jahrbuch d. 
arch. Institute 1888 σ. 235). Ή κόμη τής κε
φαλής ταύτης ήτο κεχρωματισμένη διά κίτρινου 
τίνος χρώματος, ίχνη δέ έρυθράς βαφής δεικνύουσι 
τά χείλη' τό περίγραμμα των βολβών των οφθαλ
μών εινε δεδηλωμένον διά μέλανός τίνος χρώμα
τος, τον αύτόν δέ χρωματισμόν φέρουσιν ή Τρις καί

1 Theoxenu, Les fouilles rdcentes de l’Aeropole d’Athisnes 
(Gazelle Areheologique 1888 p. 4i). Mittb. d. arch. Inst, in 
Athen 1887 σ. 373. Έν τω αΰτω περιοδαω σελ. 266. Jahrbuch des 
arch. Instituts 1887 σελ. 233 Anm.53.The Journal of hellenie 
Studies. Vol. IX p. 122 μετά μικρας ε’ικο'νος.

ή κόρη' αί βλεφαρίδες όμως όποτυποΟνται δι ερυ- 
θρας έν τω μελάνι βαφής, αύτά δέ τά βλέφαρα σώ- 
ζουσι λείψανα ώχρολεύκου χρώματος. Ή κεφαλή 
αυτή άναγομένη εις τήν δευτέράν ίσως δεκαετη
ρίδα τοΟ πέμπτου π. γ\ αϊώνδς εινε μετά θαυμα
στής περιεργίας Ιξειργασμένη καί μετά λεπτότη- 
τος κατατηξιτέχνου, δπομιμνήσκουσα τήν θαυμα
στήν εκείνην χαλκήν κεφαλήν τήν δημοσιευθεϊσαν 
έν τοίς α Μουσείοις’Αθηνών » Ρωμαιδου — Σο- 
φούλη, πίν. 16.

Ποια τις εινε ή ιστορική σημασία καί ή θέσις 
τοΟ μνημείου τούτου έν τή αναπτύξει τής όλης 
άρχαϊκής τέχνης; ΤοΟτο εινε το κύριον ένταΰθα ζή
τημα. Προς τό ερώτημα τοΟτο θά προσπαθήσω- 
μ,εν νά άπαντήσωμεν διά βραχέων, φρονοΰντες ότι 
ή τεχνική αύτοΟ σημασία ούναται επί τό πιθανώ- 
τερον νά δρισθή διά τής παρεξετάσεως συγγενών 
μνημείων, έάν τοιαΟτά τινα τώ όντι δπάρχωσιν.

“Οσοι ετυχε νά ιδωσι τό μνημείον τοΟτο όπέ- 
δειξαν τήν συγγένειαν αύτοΟ προς τον περίφημον 
’Απόλλωνα τον έπί τοΟ δυτικοΟ άετώματος τοΟ έν 
’Ολυμπία ναοΟ τοΟ Διός' οί τεκμαιρόμενοι όμ,ως έκ 
τούτου ότι καί ή κεφαλή αδτη οφείλει νά θεωρηθή 
κατ’ ανάγκην έργον τής ’Ολυμπιακής τέχνης σκέ
πτονται, κατ’ εμέ κριτήν, κατά τινα αναχρονιστι
κήν μ,έθοδον' διότι τό μνημείον τοΟτο, τό έν ’Ατ
τική εύρεθέν, εινε άναμφισβητήτως άρχαιότερον 
των Ολυμπιακών αετωμάτων. Τήν συγγένειαν 
άλλως καί ομοιότητα τοΟ εξωτερικού τύπου ούδείς 
άρνείται, δυνάμεθα όμως νά άμφισβητήσωμεν τήν 
ταυτότητα τής εργασίας τών ’Αττικών μνημείων 
καί το0 όλυμπιακοΟ ’Απόλλωνος1. Αί διαφοραί,

1 Έν ταΐ; Mitth. 1887 σελ. 373 ονομάζεται f) κεφαλή α·3τη «we*
6ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1888.
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ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΞ ΕΛΕΥΓ1 Ν ΟΣ .
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