
ΝΕΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 1
(Πίν. 89-98)

"Οταν τό καλοκαίρι τοϋ 1965 έγιναν όρισμένες άναστηλωτικές έργασίες στό βυζαν
τινό ναό τής Μεταμόρφωσης, πού βρίσκεται στή Β. πλαγιά τής ’Ακρόπολης των ’Αθηνών, 
μαζί μέ άλλα γλυπτά άποτειχίσθηκε άπό έκεϊ καί τό άκρωτηριασμένο σύμπλεγμα τού 
Πίν. 90α. Τό σύμπλεγμα τό είδα στήν αυλή τού Βυζαντινού Μουσείου, όπου είχε 
μεταφερθή μαζί μέ τά άλλα άποτειχισμένα άπό τό ναό γλυπτά1 2.

’Από τήν τεχνοτροπία, τις διαστάσεις, τή χαρακτηριστική διαμόρφωση τής πίσω 
έπιφάνειας διαπιστώθηκε, πώς τό γλυπτό άνήκει στή ζωφόρο τοϋ Έρεχθείου. Μέ τή 
μεταφορά τοϋ κομματιού στήν ’Ακρόπολη 3 καί τήν άμεση σύγκρισή του μέ τά άλλα 
κομμάτια άπό τή ζωφόρο έπιβεβαιώθηκε ή άρχική ταύτιση.

Καθώς ό ναός τής Μεταμόρφωσης4 βρίσκεται άκριβώς κάτω άπ’ τό Έρέχθειο, ή 
μεταφορά τοϋ γλυπτοϋ δέν έγινε άπό μακριά. Όπως θά δοΰμε άλλωστε, τό γλυπτό άνήκει 
στή ζωφόρο τής Β. πρόστασης τοϋ λαμπροϋ κτηρίου.

Άπό τις δύο μορφές τοϋ συμπλέγματος σώζεται κάτι παραπάνω άπό τά κάτω άκρα 
αυτών (Πίν. 90 α).

Ένα μικρό κομμάτι ένδύματος μέ τό κάτω πέρας τής δεξιάς κνήμης τής καθισμέ
νης μεγάλης μορφής, πού βρέθηκε χωριστά, κόλλησε στον κορμό.

Διαστάσεις: σωζ. ύψος: 0,32, μέγ. πλάτ. πίσω όψης: 0,28 μ., σωζ. πλάτ. έπιφανείας 
προσαρμογής: 0,13, μέγ. πάχος: 0,185 μ.

Τά σκέλη τής γυναικείας καθισμένης μορφής, πού στέκουν μακριά τό ένα άπό 
τό άλλο, σκεπάζονται άπό τό ίμάτιο πού, σχηματίζοντας πλούσιες πτυχές άνάμεσά 
τους, κατεβαίνει χαμηλά ώς τούς άστραγάλους· τό ίδιο ένδυμα θά άναδιπλωνόταν στήν 
άρχή τής κοιλιάς σέ μιά συστάδα πτυχών άφήνοντας άκάλυπτο τό πάνω σώμα.

1. Ευχαριστώ τόν καθηγητή τής ’Αρχαιολογίας κ. Γεώργιο Μπακαλάκη, πού είχε τήν καλοσύνη 
νά διαβάση τό χειρόγραφο καί νά μού κάμη χρήσιμες ύποδείξεις. Στόν ζωγράφο κ. Κώστα Ήλιάκη, 
πού σχεδίασε τό σχέδιο - συμπλήρωση τοϋ γλυπτού καί μέ βοήθησε καί μέ άλλες παρατηρήσεις του 
έκφράζω έπίσης τις εύχαριστίες μου.

2. Οί άναστηλωτικές έργασίες έγιναν άπό τόν Έφορο τής Α' Περιφερείας Βυζαντινών ’Αρχαιο
τήτων κ. Παύλο Λαζαρίδη, πού είχε βοηθό του τήν Έπιμελήτρια Βυζ. ’Αρχαιοτήτων κ. Χρυσάνθη 
Μαυροπούλου-Τ σιούμη.

Εύχαριστώ έδώ τόν κ. Έφορο γιά τήν πρόθυμη παραχώρηση τού γλυπτού καί τήν Έπιμελήτρια, 
πού μοΰ έδωσε τις παρακάτω σχετικές μέ τήν άνεύρεσή του πληροφορίες :

«Τό γλυπτό βρέθηκε στό Ν. τοίχο τού ναού σέ ύψος 1.90 μ. άπό τό δάπεδο καί σέ άπόσταση 1.10 μ. 
άπό τόν Α. τοίχο. Ήταν έντειχισμένο έκεϊ, άλλα άποκαλύφθηκε μόνο μετά τήν άπομάκρυνση τού έπι- 
χρίσματος τού τοίχου».

3. ’Αριθ. Εύρ. Μουσείου Άκροπόλεως : 8589.
4. Ό ναός έχει δημοσιευθή άπό τόν Ά. Ξυγγόπουλο ΑΕ 1913, σ. 137-143. Χρονολογείται στόν 

13ο - 14ο μ.Χ. αίώνα. Στή δημοσίευση δ.π.π·, σ. 140 άναφέρονται πολλά έντειχισμένα γλυπτά, άλλά 
όχι τό γλυπτό μας, πού καί τότε φαίνεται πώς δέν ήταν όρατό.
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Στραμμένη 3 /4 πρός τά δεξιά μας — περισσότερο γυρισμένη έμπρός παρά στά πλά
για— ή γυναικεία μορφή τραβά πρός τά πίσω τό δεξιό της σκέλος, ένώ πάνω στό άρι- 
στερό κρατά τήν παιδική μορφή. ’Από τό δεξιό της σκέλος λείπει μόνο ένα μέρος άπό 
τό πέλμα, ένώ άπό τό άριστερό έχει σπάσει δλο τό κάτω μισό τής κνήμης μέ τό πέλμα. 
Στό δεξιό πέλμα διακρίνουμε τό κάττυμα τοΰ σανδαλιού. Τό γλυπτό έχει σπάσει στά άρι- 
στερά μας, κι’ έτσι δέν μπορούμε νά ξέρουμε, ποΰ ήταν καθισμένη ή μορφή.

’Από τήν παιδίσκη5 6 σώζεται μόνο τό κάτω μισό τής κοιλιάς καί τά σκέλη, τό δεξιό 
ώς τήν άρχή τοΰ πέλματος, τό άριστερό ώς τή μέση τής κνήμης. Γερμένη ή παιδίσκη 
στήν άγκαλιά τής γυναίκας, στηρίζεται έλάχιστα σ’ αυτή : μόνο μέ τό δεξιό λογισμένο 
της πόδι άκουμπά στό δεξιό μηρό τής καθισμένης μητρόπρεπης μορφής· τό άριστερό 
σκέλος, έλαφρά έπίσης λυγισμένο, είναι τραβηγμένο πρός τά πίσω, μετέωρο (Π ί ν. 90α). 
Έτσι, καθώς γλυστρά πρός τά έμπρός ή παιδική μορφή, χωρίς νά άκουμπά οΰτε μέ 
τό άλλο της πόδι τό έδαφος, χρειάζεται τά δικά της χέρια ή τά χέρια τής γυναίκας, γιά 
νά κρατηθή στήν άγκαλιά τής τελευταίας. Λίγες μόνον πτυχές πάνω στό σώμα της 
προδίνουν τήν ύπαρξη ένός λεπτοΰ διάφανου χιτώνα φορεμένου κατάσαρκα. ’Αντίθετα, 
στό περίγραμμα τοΰ κορμοΰ της πλούσιες πτυχές άπό τό ίδιο ένδυμα δημιουργούν μιάν 
έντονη αντίθεση ένδύματος-περιγράμματος καί γυμνωμένου σώματος ( Π ί ν. 90 β, 91 α).

Τό άριστερό σκέλος τής γυναικείας μορφής στήν πλάγια δψη του δέν έχει παρα
σταθή· στή θέση του βρίσκουμε μιά δουλεμένη μ’ έπιμέλεια καμπύλη έπιφάνεια, μιάν 
άπλουστευμένη άπόδοση τοΰ σκέλους, πού δέν υπάρχει έδώ γιά τον καλλιτέχνη, άφοΰ 
δέν είναι ορατό στον θεατή (Πίν. 91α).

Ή δεξιά πλάγια δψη τής καθισμένης γυναικείας μορφής δημιουργεί προβλήματα 
έξ αιτίας τής κακής της διατήρησης. Έκτος άπό τό ίμάτιο, πού φαίνεται πώς έπεφτε 
σέ μιά συστάδα πτυχών δίπλα στό δεξιό μηρό (Πίν. 90 α), διακρίνεται καί ένα άλλο 
ίχνος, κυλινδρικό περίπου, μέ λεία έπιφάνεια, δπου αυτή σώζεται (Π ί ν. 91 β). Ή δυ
νατότητα νά σχετισθή μέ τό δεξιό χέρι τής καθισμένης άποκλείσθηκε (Πίν. 91 β, 94α) 
άπό τήν άρχή, γιατί τό κυλινδρικό αυτό μέλος δέν φαίνεται νά συνεχιζόταν πιό πάνω. 
Θά έπρεπε άλλωστε σύμφωνα μέ τό πάχος του νά άνήκη τουλάχιστον στή γύρω άπό 
τον άγκώνα περιοχή κι έτσι ό βραχίονας γίνεται τεράστιος. ’Αποκλείσθηκε κι ή σκέ
ψη πού έκανα στήν άρχή νά άνήκη στό δεξιό μηρό μιάς όρθιας παιδικής μορφής, 
πού θά στεκόταν μετέωρη δίπλα στήν καθισμένη, δπως τό παιδί στά δεξιά τής λεγομένης 
Ώρείθυιας τοΰ Παρθενώνος8: άμέσως πιό πάνω άρχίζει ό κορμός καί δέν ύπάρχει θέση 
γιά μιάν άλλη, έστω καί μικρή, μορφή. Χωρίς νά άποκλείσουμε τή δυνατότητα νά 
παριστανόταν έδώ ένα μέρος θρόνου, δοσμένου μόνο στό πρόσθιο μισό, δπως στή 
μορφή υπ’ άριθ. 12397, νομίζω, πώς πρέπει στά δυσδιάκριτα αύτά ίχνη νά δοΰμε μάλ
λον λείψανα άπό τόν βράχο, δπου ήταν καθισμένη ή γυναικεία μορφή8.

Τό άριστερό τμήμα τής πίσω έπιφανείας τοΰ γλυπτού (Πίν. 92β) στά άριστερά
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5. Τήν Αναγνώριση μορφής παιδίσκης έδώ βεβαιώνει καί ή διατήρηση τής έπιδερμίδας στήν 
περιοχή τής ήβης, δπου διακρίνεται μιά Ανάλαφρη πτυχή στήν Αρχή τοΟ δεξιοΟ μηροΟ (Πίν. 90 β ).

6. F. Brommer, Die Skulpturen der Parthenon Giebel, Mainz 1963 πίν. 120,4.
7. Ζωφόρος Έρεχθείου Μ. Άκροπ. άριθ. 1239. G. J. Μ. Paton, The Erechtheion, Cambridge 1927, 

είκ. 152. Τό ένδυμα ΘΑ έπεφτε πάνω στό έρεισίχειρο, δπως στή μορφή άριθ. 1239 ή στή μορφή τής 
ζωφόρου έπίσης Jdl 50 (1935), σ. 80, είκ. 1.

8. Πρβλ. Αλλες μορφές τής ζωφόρου Έρεχθείου, δπως άριθ. 1234, Paton δ.π.π., σ. 80, πίν. 40,2.
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X. ΚΟΥΚΟΥΛΗ 135

συνεχίζει τή λεία καμπύλη επιφάνεια τής περιοχής τοϋ άριστεροΰ σκέλους9. ’Ακολουθεί 
μιά έπιφάνεια έπίπεδη, δουλεμένη προσεκτικά μέ όδοντωτό έργαλεΐο: είναι ή έπιφάνεια 
τής προσαρμογής στό έδαφος τής ζωφόρου. Ή άπουσία τοϋ τόρμου δε μας ένοχλεΐ' 
ό τόρμος, όπως συχνά στις καθισμένες μορφές, θά βρισκόταν στήν πλάτη, ψηλότερα 
άπό τά 0,32 μ., πού είναι τό σωζόμενο ύψος τοϋ γλυπτοϋ μας10 11.

Τό δεξιό πέρας τής επιφάνειας, μέ τήν οποία προσαρμόζεται στό έδαφος τής ζωφόρου, 
έχει σπάσει- μποροϋμε όμως νά συμπληρώσουμε τήν έπίπεδη αυτή επιφάνεια ώς τό τέλος 
τοϋ συμπλέγματος, όπως συμβαίνει στήν πίσω όψη όλων των καθισμένων μορφών, πού 
μπόρεσα νά δώ11.

Ή προσπάθειά μας νά ξαναπλάσουμε ό,τι έχει χαθή άπό τό σύμπλεγμα τής καθι
σμένης γυναίκας καί τής παιδίσκης, έπιχειρώντας μιάν υποθετική συμπλήρωση στό 
χαμένο πάνω μέρος τής σύνθεσης, νομίζω πώς είναι επιτρεπτή σά μιά προσπάθεια νά 
δώσουμε μιά μορφή, τήν πιό συγγενική πού μποροϋμε νά έχουμε, εκεί, πού τώρα είναι 
τό κενό.

Άπό τό ένδυμα τής καθισμένης γυναικείας μορφής διακρίνουμε μόνο τό ίμάτιο12 
( Π ί ν. 92 α). Άν καί ή φθορά τής έπιδερμίδας σέ ό,τι έχει άπομείνει άπό τήν κοιλιακή 
χώρα τής γυναικείας μορφής δεν προχώρησε βαθιά, ίχνη τοϋ χιτώνα δέ διακρίνονται 
έδώ ( Π ί ν. 93 α). Άφοϋ άπό τήν όλη αίσθηση τής μορφής καί τήν παρουσία τής 
παιδίσκης άποκλείεται ή πιθανότητα νά άνήκη σέ άνδρική μορφή, μένουν δύο λύσεις 
σύμφωνες μέ άλλα παραδείγματα τής ζωφόρου:

α. Ή γυναίκα φοροΰσε λεπτό άζωστο χιτώνα, πού κολλοϋσε στό σώμα, όπως στή 
μορφή άριθ. 107813.

β. Ό κόλπος τοϋ χιτώνα της σχηματιζόταν ψηλότερα καί στήν κοιλιά κολλοϋσε 
τό ένδυμα, όπως στή μορφή άριθ. 107214.

Νομίζω, πώς ή δεύτερη λύση είναι προτιμότερη γιά μιά μητρόπρεπη μορφή.
Τό ίμάτιο περασμένο ίσως στον άριστερό της ώμο, όπως στις μορφές άριθ. 

107515, 283016, 107217, κατέβαινε λοξά στήν πλάτη καί, περνώντας κάτω άπό τή δεξιά 
μασχάλη, έπεφτε πάνω στά σκέλη. Δίπλα στό μηρό σχηματιζόταν μιά συστάδα πτυχών, 
πού μάς θυμίζει άντίστοιχη στή μορφή άριθ. 129618. Αξιοσημείωτος είναι δ τρόπος,

9. Ή καμπύλη αύτή έπιφάνεια είναι λεία, δουλεμένη μέ «γλωσσάκι». Όσο πλησιάζουμε τήν 
έπιφάνεια προσαρμογής τό δούλεμα γίνεται άδρότερο καί στό τέλος διακρίνονται άδρές βελονιές. 
Ή έπιφάνεια προσαρμογής είναι δουλεμένη μέ όδοντωτό έργαλεΐο.

10. Συνήθως ό τόρμος στις καθισμένες μορφές άντιστοιχεΐ στή μέση περίπου τού στήθους: π.χ. 
άριθ. 1075 βψ. 0,335 μ. άπό τό έδαφος, άριθ. 1072 βψ. 0,33 μ. άπό τό έδαφος. Εξαίρεση άποτελεϊ ή 
μορφή άριθ. 2830, όπου ό τόρμος είναι πολύ χαμηλά.

11. Μ. Άκρ. άριθ. 1234, 1237.
12. Στίς μορφές τής ζωφόρου τού Έρεχθείου συνήθως κάτω άπό τήν παρυφή τοΟ ίμάτιου δια- 

κρίνεται ή άκρη τοΟ χιτώνα. 'Υπάρχουν ώστόσο παραδείγματα, όπου ό χιτώνας σκεπάζεται στό κάτω 
πέρας του τελείως άπό τό ίμάτιο π.χ. άριθ. 1239 βλ. σημ. 7.

13. Μουσ. Άκρ. άριθ. 1078. Paton ό.π.π., πίν. XLIV, 87.
14. Μουσ. Άκρ. άριθ. 1072. Paton ό.π.π., πίν. XL, 13.
15. Μουσ. Άκρ. άριθ. 1075. Paton ό.π.π., πίν. XLIV, 84.
16. Μουσ. Άκρ. άριθ. 2830. Paton ό.π.π., πίν. XL, 8.
17. Μουσ. Άκρ. άριθ. 1072. Paton ό.π.π., πίν. XL, 13.
18. Μουσ. Άκρ. άριθ. 1296. Paton ό.π.π., πίν. XL, 9.
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πού αναδιπλώνεται ή κάτω παρυφή τού ίματίου ( Π ί ν. 90 α)' χωρίς νά είναι μονα
δικός δεν είναι συχνός στις μορφές τής ζωφόρου τού Έρεχθείου: Ένώ πάνω στό δεξιό 
πέλμα ή παρυφή δηλώνεται μέ μιά χαμηλή άνάγλυφη γραμμή, άμέσως μετά τό ίμάτιο 
έλευθερώνεται. Μέ μιά βάναυση κοιλότητα τονίζεται ή κάτω παρυφή τοϋ ίματίου, έκεΐ 
πού άνασηκώνεται τό ένδυμα άπό τό γόνατο τής μορφής. Στή συνέχεια πρός τά δεξιά 
κρέμα τό ένδυμα, καθώς πέφτει άνάμεσα στά σκέλη, καί ή παρυφή κατεβαίνει χαμηλότερα 
καί κολλά στό έδαφος. Τή διακρίνουμε σαν μιάν έλαφρή άνάγλυφη γραμμή, ένώ κάτω 
άπό αυτή μιά λοξά πρός τά μέσα κομμένη έπιφάνεια δέν άποδίδει τον χιτώνα άλλά τό 
έδαφος, όπου σάν άνάγλυφο στό σημείο αύτό κολλά τό ένδυμα (Π ί ν. 90 α, 93 β). 
Δίπλα στήν κοιλότητα, όπου σπάζει ή παρυφή γιά νά κατεβή χαμηλότερα, πρέπει 
νά συμπληρώσουμε μιά κυματιστή πτυχή ( Π ί ν. 89), άπόληξη τής μακριάς στολιδω- 
τής πτυχής, πού ξεκινά πλατύτερη άπό κάτω, γιά νά σβήση μαλακά στό γόνατο- μέ αυτή 
ξεχωρίζει τό άνασηκωμένο άπό τό γόνατο ρούχο άπό κείνο, πού πέφτει άνάμεσα στά 
σκέλη. Τήν παράσταση έσωτερικής άναδίπλωσης τής πτυχής τήν ξαναβρίσκουμε καί 
σέ άλλες μορφές τής ζωφόρου 19. Είναι πιθανό νά υποθέσουμε, πώς ώς τό άριστερό 
πέλμα συνεχιζόταν ή γραμμή τής β' όριζόντιας άναδίπλωσης τής παρυφής. Μιά συ
στάδα όριζόντιων πτυχών θά άνέβαινε γύρω στήν άρχή τού άριστεροϋ πέλματος, πού 
θά έβγαινε έξω άπό τό ένδυμα, όπως συμβαίνει στό άλλο σκέλος τής ίδιας μορφής ή 
σέ άλλες μορφές τής ζωφόρου20 (Πίν. 89).

Ή παιδίσκη φορούσε ένα λεπτό χιτώνα, πού χωρίς κανένα πλαστικό κυμάτισμα 
κολλούσε στό σώμα καί πτυχωνόταν μόνο στά πλάγια. Τό κάτω μέρος τών πτυχών, 
πού πλαισιώνουν τή δεξιά πλευρά τοϋ κοριτσιού, έχει σπάσει, διακρίνεται όμως ή 
εσωτερική κοίλανση τού έλεύθερου κάτω πέρατος τού ένδύματος (Πίν. 93 β). Λίγο πιό 
κάτω άρα τελείωνε ό χιτώνας, πού κατέβαινε στό σημείο αύτό χαμηλότερα άπό τό πέλ
μα. Στή συμπλήρωση τής κίνησης τού πάνω σώματος τής παιδίσκης βοηθεϊ τό μικρό 
τμήμα, πού σώζεται άπό τόν κορμό της. Άπό τό σωζόμενο τμήμα τής κοιλιάς, πού κα
τεβαίνει χαμηλότερα στήν άρχή τού δεξιού μηρού, ένώ ύψώνεται στήν άρχή τού άρι- 
στεροΰ μηρού, βεβαιώνεται ή στροφή τής παιδίσκης πρός τά δεξιά της, μαζί μέ μιά 
κάμψη πίσω καί δεξιά. Μέ τή στροφή τού σώματος έναρμονίζεται καί ή κίνηση τών 
σκελών της- στό άριστερό σκέλος υψώνεται ό μηρός, ένώ ή κνήμη κινείται άντιθετικά 
πρός τά πίσω.

Στή στροφή αυτή τής παιδίσκης άνταποκρίνεται φυσικά καί ή καθισμένη γυναικεία 
μορφή, όπως βεβαιώνεται άπό τή στάση τών σκελών της καί τό σωζόμενο τμήμα τού 
πάνω κορμού της.

'Οδηγημένοι καί άπό άλλα συγγενικά παραδείγματα τής ζωφόρου21 ή άνάλογα 
συμπλέγματα22 κι’ άπό τήν άνάγκη νά δεχθούμε ένα στήριγμα γιά τήν παιδική μορφή, 
πρέπει νά φανταστούμε πίσω άπό τήν πλάτη τής παιδίσκης τό άριστερό χέρι τής γυναίκας.

Τά άβέβαια ίχνη πάνω στό δεξιό μηρό τής καθισμένης πρέπει νά τά σχετίσουμε

19. Jdl 50 (1935), σ. 80, είκ. 1 πρβλ. γιά άνάλογη πτυχή.
20. Πρβλ. Μουσ. Άκρ. άριθ. 1238. Paton δ.π.π., πίν. XL, 10 καίάριθ. 1075 ό.π.π., πίν. XLIV, 84. 

Στό 1238 μιά πλατιά πτυχή γύρω στήν άρχή τοΟ άριστεροϋ πέλματος, όπως καί στό γλυπτό μας.
21. Μουσ. Άκρ. άριθ. 1075 δ.π.π., καί άριθ. 1237. Paton, πίν. XL, 11.
22. Αφροδίτης καί Έρωτος ζωφόρου Παρθενώνος- Becatti, Problemi Fidiaci, Milano 1951, πίν. 

98, 127. Ηρωίνης καί Έρωτος πήλινης παραγναθίδας, Rodenwaldt, Jdl 41 (1926), σ. 191, είκ. 1.
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μέ τό δεξιό χέρι της, πού θά τό συμπληρώσουμε έδώ Ακουμπισμένο επάνω στό μηρό23.
Τό κεφάλι της καθισμένης γυναικείας μορφής Ακολουθώντας τήν στροφή του κορ

μού πρέπει νά ήταν σέ παράσταση 3 /4 στραμμένο προς τό μέρος τής παιδίσκης24. Ή 
συμπλήρωση τής κίνησης των χεριών τής παιδίσκης στηρίζεται σέ έλάχιστα Αποδει
κτικά στοιχεία. Βασική είναι πάντα ή προϋπόθεση, ή παιδίσκη, πού κρέμεται μετέωρη πά
νω στό Αριστερό γόνατο τής καθισμένης, νά στηρίζεται μέ τό ένατης τουλάχιστον χέρι 
στή μητρόπρεπη μορφή. Ή προσπάθεια, πού έγινε νά συμπληρωθή μέ τό δεξιό της χέρι 
περασμένο στό λαιμό τής γυναίκας, έδειξε υπερβολικά μακρύ τό δεξί χέρι, τή στρο
φή τού πάνω κορμού της έλάχιστη, τή σύνθεση των δυο μορφών χαλαρή. Ή συμ
πλήρωση στον Π ί ν. 89 μέ τό Αριστερό χέρι τής παιδίσκης στό λαιμό τής γυναίκας 
δίνει περιθώρια γιά νά όλοκληρωθή ή έντονη στροφή, πού διαφαίνεται στό σωζόμενο 
μέρος τού κορμού της, καί δένει αρμονικότερα τις δύο μορφές.

Ή κάπως γλυκερή Ανταπόκριση τών κεφαλιών, πού επιβάλλει αύτή ή συμπλήρωση, 
δεν πρέπει νά μας ξενίζη, γιατί ύπήρχε καί στά Ανάλογα συμπλέγματα τής ζωφόρου 
άριθ. 1075 καί άριθ. 1237. Ούτε είναι Ασυμβίβαστη μέ τό πνεύμα τής έποχής, όταν τή 
συναντούμε καί νωρίτερα στό σύμπλεγμα τού Νιοβίδη καί τής Αδελφής του25.

Τή σύνθεση, πού κυριαρχείται άπό τή μορφή τής γυναίκας, πρέπει νά τήν φαντα- 
σθοϋμε στηριγμένη σ’ ένα μεσαίο άξονα κατακόρυφο, αυτόν πού μας έδινε τό επάνω 
σώμα τής καθισμένης. 'Η παιδική ωστόσο μορφή, χωρίς νά είναι ισοδύναμη μονάδα 
τού συμπλέγματος, κρατά ένα ρόλο Αρκετά αυτοδύναμο στή σύνθεση. Ή παιδίσκη δέν 
«φέρεται», φαίνεται σάν νά Ανέβηκε μόνη της στά γόνατα τής γυναικείας μορφής. Τό 
κάτω μέρος τού κορμού της κινείται προς τά έξω ξεφεύγοντας άπό τά όρια, πού ορίζονται 
άπό τό σώμα τής γυναίκας, καί γι’ αυτό πιστεύω πώς χρειάζεται μιά πιο έντονη στροφή 
τού επάνω κορμού της, γιά νά σμίξη πάλι μέ τό σώμα τής γυναίκας, τό κύριο σώμα τής 
σύνθεσης. Τό δεξιό σκέλος τής καθισμένης καί τό δεξιό τού παιδιού μέ τήν Αντίστοιχη 
λοξή πρός τά πλάγια κίνησή τους είναι οί βασικές γραμμές τής σύνθεσης στό κάτω 
μέρος τού συμπλέγματος (Π ί ν. 90 α ).

Οί πτυχές, πού σπάζουν σέ γωνία κάτω άπό τό δεξιό μηρό τής γυναίκας, βρίσκονται 
σέ θαυμαστή Αντιστοιχία μέ έκεΐνες, πού γωνιάζουν κάτω άπό τό δεξιό γόνατο τού παιδιού. 
Ή έπιφάνεια, πού όρίζουν μέ τις τονισμένες έπάνω γωνίες, χωρίζεται στή μέση άπό 
τήν κατακόρυφη πτυχή, πού ξεκινά άπό τό δεξιό γόνατο τής καθισμένης, γιά νά άναλυθή, 
καθώς προχωρεί πρός τά κάτω, σέ καμπύλες πτυχές, πού κινούνται δεξιά καί Αριστερά 
της. Ή επιφάνεια αυτή νομίζω πώς δρίζει καί τήν κύρια όψη τού συμπλέγματος. Στή 
συνέχειά της πρός τά πάνω έπρεπε νά έκλεινε τό σύμπλεγμα καί τά κεφάλια τών δύο 
μορφών θά πρέπη νά τά φανταστούμε στή συνέχεια μιάς γραμμής, πού ξεκινά άπό τό 
δεξιό τους γόνατο.

γ. Τή γυναικεία μορφή, πού κάθεται λοξά περισσότερο γυρισμένη εμπρός άπό

23. Μιά συστάδα άπό τρεις κυρίως πτυχές τοΟ ένδύματός της, πού ξεκινοϋν άκτινωτά άπό τή μέση 
καί τό δεξιό γόνατο τής παιδίσκης (Π ί ν. 93α) συγκλίνουν έπάνω στή μέση τοϋ μηροϋ (Π ί ν. 92 α), 
γιά νά άνοίξουν πάλι άπό τήν άλλη μεριά τοϋ μηροϋ. Πάνω στόν μηρό, έκεί πού κλείνουν οί πτυχές 
ύπάρχει ένα σπάσιμο, πού σχετίζεται μέ τά ίχνη τοϋ δεξιοϋ χεριοΰ.

24. Γιά τή συμπλήρωση τοϋ κεφαλιού θά πρέπη νά φανταστούμε ένα κεφάλι, όπως τό κεφάλι 
Paton δ.π.π., σ. 272, είκ. 175, πού πιθανόν άνήκει στή ζωφόρο τής Β. πρόστασης τοϋ Έρεχθείου.

25. Becatti, δ.π.π., πίν. 76, 235.
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δ,τν στα πλάγια, τήν ξαναβρίσκουμε στή ζωφόρο τοΰ Έρεχθείου. Συνήθως όμως στις 
καθισμένες μορφές τής ζωφόρου ή στροφή πρός τά πλάγια — στον κάτω κυρίως κορμό 
— είναι έντονότερη κι ό θρόνος ή ό βράχος, όπου κάθονται, προβάλλεται ώς σημαν
τικό μέρος τής σύνθεσης26.

Στό γλυπτό μας, όπως καί στις μορφές άριθ. 1238 καί άριθ. 129627, παριστάνεται 
έλάχιστα ό βράχος(;) μετατοπισμένος καθώς είναι πίσω μέ τήν ισχυρότερη στροφή 
τής μορφής πρός τά εμπρός.

Ή έπίδραση τής μορφής, πού ώς τώρα ταυτιζόταν όμόφωνα μέ τήν μορφή U τοΰ 
δυτικού άετώματος τοΰ Παρθενώνος28 εύκολα άναγνωρίζεται καί στό γλυπτό μας, όπως 
καί σέ άλλες μορφές τής ζωφόρου τοΰ Έρεχθείου29. Ή λοξή όμως σέ σχέση μέ τό έδα
φος θέση, οί συνιζήσεις, οί δυνατές φωτοσκιάσεις στό ένδυμα, πού πέφτει άνάμεσα στα 
σκέλη, είναι οί προσπάθειες τών νέων καιρών νά μεταφράσουν στή γλώσσα τής έποχής 
τους τήν παρθενώνεια παράδοση.

Σέ δύο άλλα γλυπτά άπό τή ζωφόρο τοΰ Έρεχθείου βρίσκουμε μιά μητρόπρεπη 
μορφή, πού κρατα μιά παιδική στά γόνατά της30 (Π ί ν. 97 α)

Ή άναζήτηση άνάλογου μέ τοΰ γλυπτοΰ μας θέματος θά μας όδηγήση καί στον 
Παρθενώνα- οί ήρωΐνες-μητέρες τοΰ δυτικοΰ άετώματος βεβαιώνουν τήν ύπαρξη όμοιων 
θεμάτων στή μεγάλη πλαστική31. Ωστόσο κι άν άκόμη είναι σωστή ή υπόθεση τοΰ 
Carpenter32, πώς τή χαμένη ήδη στήν έποχή τοΰ Carrey μορφή U* άντιγράφει τό 
άγαλμάτιο τής Έλευσΐνος, παρά τή θεματική όμοιότητα — ή γυναίκα καί στά δύο 
άντίγραφα κρατα παιδίσκη στήν άγκαλιά της—οί διαφορές στή στάση καί στήν άπό- 
δοση τοΰ ρούχου τής παιδίσκης είναι βασικές, γιά νά άναζητήσουμε τήν καταγωγή τοΰ 
συμπλέγματος μας σέ ένα καλλιτεχνικό πρότυπο, όπως ή μορφή U*, πού άναπαριστά- 
νει ό Carpenter.

Στήν τελευταία στέκουν πιο κοντά τά δύο συμπλέγματα τής ζωφόρου τοΰ Έρεχθείου, 
πού άναφέραμε, όπου ή παιδική μορφή κάθεται καί μέ τά δυο πόδια περασμένα στά 
γόνατα τής μητέρας, στό γνωστό άπό πολλά παραδείγματα μοτίβο33.

Τό ίδιο αύτό μοτίβο τό βρίσκουμε καί σέ άγγεϊα σύγχρονα, όπου μεγάλες μορφές 
κάθονται ή μιά στήν άγκαλιά τής άλλης, ένώ άπό τις πηγές μαθαίνουμε πώς δέν έλειπαν 
τέτοια θέματα κι’ άπό τή σύγχρονη μεγάλη ζωγραφική34.

26. Μουσ. Άκρ. άριθ. 1075, 1072, 1076, δ.π.π.
27. Βλ. σημ. 18 καί 20.
28. Brommer δ.π.π., πίν. 123-124. Ό Langlotz ΑΔ 20 (1965), Α', σ. 1 κ.έ. άποκλείει τήν ταύτιση 

τοϋ Carpenter.
29. Πρβλ. μορφή άριθ. 1072 δ.π.π., σημ. 14 μέ άγαλμάτιο Μουσ. ’Αγοράς ’Αθηνών, άντίγραφο μορ

φής U, Brommer, δ.π.π., πίν. 145, 1-2 ή άγαλμάτιο Ε.Μ. 201, Brommer δ.π.π., πίν. 144.
30. Μουσ. Άκρ. άριθ. 1237, 1075 βλ. π.
31. Πρβλ. Ώρείθυια, Κρέουσα, μορφή U*.
32. Hesperia I (1932), σ. 16.
33. Συνηθισμένο μοτίβο σέ σύμπλεγμα ’Αφροδίτης καί 'Ερωτος π.χ. χάλκινο κάτοπτρο Ε.Μ. 

άπό ’Ερέτρια, W. Ziichner, Griechische Klappspiegel Jdl 14 (1942) KS 10, είκ. 76.
34. Π.χ. Υδρία Populonia τοϋ Μειδίου Pfuhl MuZ, πίν. 594. Γιά τήν ύπαρξη άναλόγων θεμά

των στή μεγάλη ζωγραφική βλ. Άθήναιος XII, 534D «άφικόμενος ’Αλκιβιάδης έξ ’Ολυμπίας δύο πίνακας 
άνέθηκεν Άγλαοφώντος γραφήν έν θατέρω δέ Νεμέα ήν καθημένη καί έπί τών γονάτων αύτής ’Αλκιβιά
δης καλλιών φαινόμενος τών γυναικείων προσώπων».
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Πότε μέσα στο β' μισό τοϋ αιώνα δημιουργήθηκε τό πρότυπο τής σύνθεσης τού 
γλυπτού μας ; Ούτε στήν πλαστική ούτε στήν άγγειογραφία μπόρεσα νά βρω μιαν 
άνάλογη σύνθεση, παλαιότερη από τη ζωφόρο τού Έρεχθείου. Πολλά ώστόσο στοιχεία, 
πού συνθέτουν τό νέο σύμπλεγμα, τά συναντάμε πολύ νωρίς στο β' μισό τοϋ αιώνα.

Ή πηγή τής έμπνευσης χωρίς άμφιβολία βρίσκεται στή ζωφόρο τοϋ Παρθενώνος. 
Ή άντιπαράθεση τοϋ γυμνοΰ παιδικού σώματος, πού στηρίζεται στήν άγκαλιά μιας 
ντυμένης μητρόπρεπης μορφής, έχει δοθή ήδη (Π ί ν. 94 β) στό σύμπλεγμα ’Αφρο
δίτης καί ’Έρωτος τής ζωφόρου. Ό γερμένος στά γόνατα τής ’Αφροδίτης Έρως είναι 
μιά μορφή άντίστοιχη περίπου μέ τήν παιδίσκη τοϋ γλυπτοϋ μας, στή στάση, στις 
άναλογίες καί στή σχέση του μέ τή μεγάλη ντυμένη μορφή.

Στό σύμπλεγμα τοϋ Νιοβίδη καί τής άδελφής του στό άνάγλυφο Leningrad35 
έχουμε τήν ίδια περίπου μέ τοϋ γλυπτοϋ μας σύνθεση, μεταφερμένη σέ όρθιες μορφές.

Τό γυμνό σώμα τοϋ Ττυ, πού πέφτει στά πόδια τής Πρόκνης36, τό παιδί, πού κολλά 
στά πλάγια τής λεγάμενης Ώρείθυιας τοϋ Παρθενώνος37, είναι δημιουργίες, πού προη- 
γήθηκαν άπό τήν παιδίσκη τοϋ γλυπτοϋ μας.

Ώς μοτίβο κίνησης ή παιδίσκη τοϋ γλυπτοϋ μας βρίσκεται άνάμεσα στις παιδικές 
μορφές, πού στηρίζονται σέ μιά μεγαλύτερη, καί σέ κείνες, πού κάθονται στά γόνατα 
τής μητρόπρεπης μορφής. Ή σχέση μητέρας καί παιδιοϋ δίνεται έντονώτερη άπ’ ό,τι 
στά συμπλέγματα ’Αφροδίτης καί Έρωτος ή Πρόκνης καί "Ιτυ, ένώ ή παιδική μορφή 
έχει κερδίσει μεγαλύτερη άνεξαρτησία άπ’ ό,τι στις μορφές άριθ. 1237 καί 1075 τής 
ζωφόρου τοϋ Έρεχθείου.

Μιά άνάλογη ίσως αίσθηση μέ τήν παιδίσκη τοϋ γλυπτοϋ μας έδινε καί ή καθισμένη 
εφηβική μορφή S στά γόνατα τής μορφήςΤ τοϋ δυτικού άετώματος τοϋ Παρθενώνος38.

Ή ύπαρξη ένός κοινοϋ μοτίβου, όπου μιά μορφή άνεβαίνει στά γόνατα μιας άλλης 
έτσι, όπως στό σύμπλεγμα τοΰ γλυπτοϋ μας, βεβαιώνεται άπό τήν επανάληψη αύτοΰ 
τοϋ μοτίβου σέ σύγχρονες μέ τό Έρέχθειο ή καί μεταγενέστερες παραστάσεις.

Σέ ένα κάτοπτρο τοΰ Έθνικοϋ Μουσείου39, πού χρονολογείται στό τελευταίο τέταρ
το τοΰ 5ου π.Χ. αιώνα, ή ’Αριάδνη είναι καθισμένη στά γόνατα τοϋ Διονύσου μέ τον 
ίδιο τρόπο, πού κάθεται καί ή παιδίσκη τοϋ γλυπτοϋ μας. Τό μοτίβο είναι φυσικά θεμα
τικά διαφοροποιημένο, οί βασικές ώστόσο γραμμές τής σύνθεσης παραμένουν οί ίδιες.

Σέ ένα άλλο κάτοπτρο τοΰ Λούβρου40, πού χρονολογείται στά τέλη τοϋ 4ου π.Χ. 
αίώνα, μιά νεαρή γυναικεία μορφή ντυμένη, όπως ή ’Αριάδνη τοϋ κατόπτρου Ε.Μ., είναι 
καθισμένη μέ τον ίδιο πάντα τρόπο στό άριστερό σκέλος ένός νέου (Π ί ν. 95 α).

Πλουτάρχου ’Αλκιβιάδης 16 «Άριστοφώντος δέ Νεμέαν γράψαντος έν ταΐς άγκάλαις αυτής καθήμενον 
τόν Άλκιβιάδην Εχουσαν έθεώντο καί συνέτρεχον πάντες».

35. Becatti, δ.π.π., πίν. 76, 235. Τό θέμα τής σύνθεσης γυμνού παιδικού σώματος καί ντυμένης 
άνδρικής ή γυναικείας μορφής σέ άρχαϊκά κιόλας παραδείγματα: Π.χ. Πρόκνη καί Ίτυς σέ κύλικα τού 
Μουσείου Λούβρου τού Μάκρωνος, Beazley, ARV4 σ. 473. Δίας καί Γανυμήδης, άκρωτήριο’Ολυμπίας, 
Lullies-Hirmer, Greek Sculpture, London 1951, πίν. 103.

36. Schroeder, Alkamenes Studien, Winkelmannsprogramm, Berlin 1921, είκ. 2.
37. Βλ. σημ. 6.
38. Βλ. σχέδ. Carrey, Brommer δ.π.π., πίν. 64.
39. BCH 60 (1936) πίν. XLI, σ. 453.
40. Zuchner δ.π.π. Κ23. BCH 1885, πίν. Ο.
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Επανάληψη τοϋ ίδιου πάντα θέματος έχουμε σέ ένα κάτοπτρο σύγχρονο μέ τό προηγού
μενο στήν Κοπεγχάγη41.

Σέ ένα άναθηματικό άνάγλυφο άπό τη Δήλο42 βρίσκουμε ένα θέμα πιό συγγενικό 
μέ τό καινούριο σύμπλεγμα τής ζωφόρου ( Π ί ν. 95 β). Μιά καθισμένη μητρόπρεπη 
μορφή — ή Δήμητρα, όπως έχει άναγνωρισθή — κρατά πάνω στο άριστερό της γόνα
το μιά νεαρή γυναικεία μορφή — τήν Κόρη. Τά κάτω άκρα τής Κόρης είναι στραμ
μένα πρός τά έμπρός, ένώ τό επάνω σώμα της στρέφεται έντονα πρός τό μέρος τής μη
τέρας της. Ή κίνηση των σκελών τών δύο μορφών τοϋ άναγλύφου θυμίζει πολύ τό γλυ
πτό μας. Μόνο πού έδώ είναι προσαρμοσμένη ή σύνθεση στό έδαφος τοϋ άναγλύφου, 
ή κίνηση τών κορμών είναι πιό προχωρημένη καί ή Κόρη πιό μεγάλη άπό τήν παι
δίσκη τοϋ γλυπτού μας.

Ένα σύμπλεγμα, πού, παρά τις έπί μέρους διαφορές, μπορεί νά σχετισθή μέ τό 
άνάγλυφο τής Δήλου, βρίσκουμε σ’ ένα άνάγλυφο Ελληνιστικών χρόνων στή Νεά
πολη43. Ή καθισμένη ώστόσο στό άριστερό σκέλος τής Ελένης ’Αφροδίτη δίνει 
ένα διαφορετικό νόημα στή σύνθεση. Έδώ ή φερόμενη μορφή έχει τό μεγαλύτερο 
πνευματικό βάρος καί θυμάται κανείς τήν Δήμητρα τοϋ άναγλύφου τοϋ Ίλισοΰ, πού 
όρθια στηρίζεται στήν καθισμένη Κόρη44.

Μέ τό άνω μέρος τής σύνθεσης όλων τών παραπάνω παραστάσεων στά κάτοπτρα 
καί στό άνάγλυφο τής Δήλου δέν μπορούμε φυσικά νά συγκρίνουμε τό γλυπτό μας. Τό 
σωζόμενο όμως κάτω μέρος του είναι όμοιο στις βασικές γραμμές μέ τά συμπλέγματα, 
πού άναφέραμε.

Μιά ούσιαστική διαφορά βρίσκεται στήν άπόδοση τοϋ ένδύματος τής παιδίσκης τοϋ 
γλυπτοϋ μας. Ή παρουσία τοϋ ίματίου, πού ντύνει μέ τον ίδιο πάντα τρόπο τον κάτω 
κορμό τής νεαρής γυναικείας μορφής στις παραπάνω παραστάσεις, μάς όδηγεΐ ίσως νά 
φαντασθοϋμε ντυμένη μέ χιτώνα καί ίμάτιο τήν νεαρή γυναικεία μορφή τοϋ προτύπου.

Ό καλλιτέχνης τοϋ γλυπτοϋ μας έκφράζεται μέ μιά διαφορετική αίσθηση τοϋ 
ένδύματος στό σώμα τής παιδίσκης, ντύνοντάς την μόνο μέ έναν ύγρό χιτώνα. "Οποιο 
κι άν ήταν όμως τό πρότυπό του, κι όσες κι’ άν ήταν οί έλευθερίες, πού πήρε 
άπέναντι σέ αύτό, ή σύνθεσή του δέν γεννήθηκε μακριά άπό τό σοφόκλειο αίσθημα, πού 
άκούμπησε τόν Έρωτα στά γόνατα τής ’Αφροδίτης45 καί στήριξε τό Νιοβίδη στά 
χέρια τής άδελφής του46.

Ή δραματική ένταση ώστόσο, πού συνδέει τήν ήρωΐνη καί τόν Έρωτα τής παρα
γναθίδας έχει μεταμορφωθή έδώ σέ τρυφερότητα, πού μιλάει μιά γλώσσα μάλλον «μετα- 
κλασσική» πιά, τή γλώσσα τοϋ Εύριπίδη.

δ. ’Από τίς οικοδομικές έπιγραφές τοϋ Έρεχθείου μαθαίνουμε πώς πολλά χέρια 
δούλεψαν στή ζωφόρο47.

41. Zuchner δ.π.π., Κ22, είκ., 114.
42. BCH 55 (1931), πίν., 1.
43. Μ. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age, New York 1955, είκ. 653.
44. Ch. Karusos, AM 1929, πίν. 1.
45. Βλ. σημ. 22.
46. Βλ. σημ. 35.
47. Paton δ.π.π., σ. 386-388, πίν. XLIX. Έπιγραφές: XIV col. II, XVI col. I, XVII col. I.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:26:01 EEST - 3.236.241.27



X. ΚΟΥΚΟΥΛΗ 141

Τήν άναζήτηση τής προσωπικότητας τοϋ καθενός άπό αυτούς τούς τεχνίτες δυσκο
λεύει ή γενική προσπάθεια όλων τους νά Ακολουθήσουν μιαν ένιαία τεχνοτροπία48, πού 
σίγουρα κάποιος γνωστός καλλιτέχνης τού καιρού τους, αύτός πού είχε άναλάβει 
τήν γενική σύνθεση τής ζωφόρου, είχε έμπνευσθή49.

Στις δυσκολίες πρέπει νά προστεθή καί ή κακή διατήρηση των περισσοτέρων 
κομματιών, ή άγνοιά μας γιά τήν αρχική τους θέση, στήν ολική σύνθεση τοϋ έργου, 
καί πάνω άπ’ όλα ή χαμηλή καλλιτεχνική ποιότητα ορισμένων γλυπτών. Παρ’ όλα 
αύτά νομίζω πώς είναι γόνιμη ή άναζήτηση μερικών στοιχείων, πού πλησιάζουν μεταξύ 
τους όρισμένες μορφές τής ζωφόρου, καί μιά προσπάθεια στήν κατεύθυνση αύτή θά 
είναι καί οί παρακάτω συγκρίσεις:

Θά Αρχίσουμε μέ μιά λεπτομερειακή Ανάλυση τής πτυχολογίας τοϋ γλυπτοΰ μας.
Τις πτυχές, πού άπό τήν Αρχή τοϋ δεξιοΰ μηροΰτής καθισμένης κατεβαίνουν παράλ

ληλες μεταξύ τους, λοξά πρός τό Αριστερό της γόνατο (Π ί ν. 92 α), τίς βρίσκουμε καί 
στις καθισμένες μορφές τής ζωφόρου Αριθ. 1296 καί 1238 (Πίν. 96α). Ή παρθε- 
νώνεια καταγωγή τους δέν είναι δύσκολο ν’ άναγνωρισθή50.

Στή μορφή Αριθ. 129651 θά μας οδηγήσουν καί τά λίγα ίχνη άπό μιά συστάδα πτυχών, 
πού είναι συγκεντρωμένες δίπλα στο δεξιό μηρό τής γυναίκας τοϋ γλυπτού μας. Ή 
Αποσπασματική διατήρηση τής μορφής Αριθ. 1296 καί ή φθορά τής επιδερμίδας της 
δέν μας έπιτρέπει νά σχετίσουμε στενότερα τά δύο έργα.

’Ακόμη μεγαλύτερες φαίνονται οί συγγένειες τοϋ γλυπτοϋ μας μέ τήν μορφή Αριθ. 
1238 τής ζωφόρου52 (Πίν. 96α).

Τίς κατακόρυφες πτυχές κάτω Απ’ τό δεξιό μηρό τής καθισμένης (Πίν. 90 α) τίς βρί
σκουμε στήν Αντίστοιχη θέση καί στή μορφή Αριθ. 1238 (Πίν. 96α). Μέ τή διαφορά, ότι 
έκεϊ δέν σχηματίζουν γωνία μέ τίς πτυχές, πού κινούνται κατά μήκος τοϋ δεξιοϋ μηροΰ.

Τίς πλατιές πτυχές πάνω στο δεξιό μηρό τής καθισμένης μορφής τοϋ γλυπτοϋ μας 
τίς βρίσκουμε καί στή δεξιά κνήμη τής μορφής Αριθ. 1238, ενώ τήν πτυχή κάτω Από τό 
γόνατο (Πίν. 91 β) τήν ξαναβρίσκουμε στήν Αριστερή κνήμη τής μορφής Αριθ. 1238 
(Πίν. 96 β). Ή καμπύλη αυτή πτυχή κάτω Από τό γόνατο δέν παριστάνεται συχνά 
στις μορφές τής ζωφόρου τοϋ Έρεχθείου53. Στή σύγχρονη ώστόσο τέχνη τοϋ τέλους 
τοϋ 5ου π.Χ. αιώνα τή βρίσκουμε συχνά κάτω Από τό γόνατο τοϋ Ανετου σκέλους όρθιων 
κυρίως μορφών. Σχεδόν πάντα υπάρχει μιά Αντίστοιχη καμπύλη πάνω στό μηρό, όπως π.χ. 
στο σύγχρονο σχεδόν μέ τή ζωφόρο ψηφισματικό Ανάγλυφο τοϋ Λούβρου54 ή σε έπι- 
τύμβιες στήλες τοϋ τέλους τοϋ αιώνα, όπως τής Ήγησοϋς55. Στό γλυπτό μας ή καμπύλη

48. Γιά τίς δυσκολίες τής προσπάθειας αύτής μιλά ό S. Casson, Catalogue of the Akropolis Museum, 
Cambridge 1921, σ. 25-26.

49. Paton δ.π.π., σ. 245, 415. B. Schloerb, Untersuchungen zur Bildhauergeneration nach Phidias, 
Waldsassen/Bayern 1964, σ. 50.

50. Brommer δ.π.π., πίν. 125, 1 μορφή U. Πρβλ. καί καθισμένες άνατολικοΰ άετώματος Παρ- 
θενώνος, δ.π.π., πίν. 35, 47.

51. Βλ. σημ. 18.
52. Βλ. σημ. 20.
53. Οί διπλές αυτές καμπύλες Αντίστοιχα πάνω καί κάτω άπ’ τό γόνατο δέν συνηθίζονται στον 

Παρθενώνα, δπου τό ένδυμα δέν είναι συνήθως υγρό στήν περιοχή αύτή.
54. AM XXXV (1910), πίν. IV.
55. Η. Diepolder, Die attischen Grabreliefs, Berlin 1931, πίν. 20.
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αύτή πτυχή είναι μόνο μία, κι ή αντίστοιχη πάνω άπό αυτήν καμπύλη πτυχή τού μη
ρού (Π ί ν. 94 α) φαίνεται, πώς άνήκει σέ άλλη όμάδα πτυχών. Μιά έτσι απομονω
μένη καμπύλη πτυχή κάτω άπό τό γόνατο συναντούμε καί παλιότερα σέ μιά άπό τις 
Κόρες τού Έρεχθείου.

Ή χαρακτηριστική κατακόρυφη πτυχή, πού ξεκινά άπό τό γόνατο τού άνετου 
σκέλους τής καθισμένης τού γλυπτού μας καί διασχίζοντας κατά μήκος τήν κνήμη 
κάμπτεται γύρω στήν άρχή τού πέλματος, δέν είναι έπίσης συχνή στις μορφές τής ζω
φόρου τού Έρεχθείου, πού σώθηκαν (Π ί ν. 90 α). Τή βρίσκουμε μόνο στις όρθιες 
μορφές άριθ. 1290 καί 124556. Ή πτυχή αύτή, πού άρχικά τόνιζε τήν κατακόρυφη πο
ρεία τού ένδύματος, άπό τήν όποια είχε ξεφύγει τό τραβηγμένο πίσω ή στά πλάγια άνετο 
σκέλος, άρχίζει νά παριστάνεται στις πεπλοφόρες τού αύστηροΰ ρυθμού57 γιά νά συνεχι- 
σθή άπό τά φειδιακά έργα58 ώς τις Κόρες τού Έρεχθείου59 καί τά άνάγλυφα τού τέλους 
τού αιώνα, όπου ύποταγμένη πιά στήν κίνηση τού ποδιού κολλά πάνω στό άνετο σκέ
λος. ’Ανάλογη μέ τό γλυπτό μας άπόδοση τής πτυχής αύτής βρίσκουμε στήν Άθηνά τού 
ψηφισματικοΰ άναγλύφου τού Λούβρου60 καί στή δούλη τής Ήγησοϋς, γιά ν’ άναφέρωμε 
λίγα άπό τά πολλά παραδείγματα. Στή δούλη ή πτυχή σβήνει, όπως καί στό γλυπτό 
μας, στό γόνατο μαλακά, χωρίς νά τονίζεται ή άρχή της, όπως τονίζεται στήν Άθηνά 
τού ψηφισματικοΰ άναγλύφου τού Λούβρου ή στό άνετο σκέλος τού ’Απόλλωνος (;) στό 
άνάγλυφο τής Βραυρώνος61.

Τήν άλλη στολιδωτή πτυχή, πού πέφτει κατακόρυφα άπό τό δεξιό γόνατο δίπλα 
στήν προηγουμένη62 καί κατεβαίνει ώς τό σπάσιμο τής όριζόντιας παρυφής, καθώς καί 
τήν ήμικυκλική πτυχή, πού άρχίζει άπό αυτή γιά νά κινηθή προς τό άνετο σκέλος, 
τή βρίσκουμε στό άριστερό σκέλος τής μορφής άριθ. 1238 μέ τόσο όμοιο τρόπο δοσμένη, 
πού μόνο μέ μιάν άπόδοση των δύο γλυπτών στό ίδιο χέρι δικαιολογούνται οί όμοιότη- 
τες (πρβλ. Π ί ν. 90 α, 96 β).

Ή χαρακτηριστική άπόδοση τής κάτω παρυφής τού ίματίου μάς όδηγεΐ έπίσης 
στή μορφή άριθ. 1238. Ή παρυφή άποδίδεται σάν νά ήταν άνάγλυφη ή μορφή καί σέ 
άλλα γλυπτά τής ζωφόρου, όπως π.χ. στά άριθ. 1244, 1204, 2893, άλλά ή λοξά κομ
μένη προς τά μέσα έπιφάνεια τής κάτω όψης τής παρυφής στή μορφή άριθ. 1238, είναι 
τό κοντινότερο παράλληλο μέ τήν άπόδοση τής κάτω παρυφής τού ίματίου στήν καθι
σμένη τού γλυπτού μας.

Πολύ άποφασιστικό στοιχείο γιά τήν κοινή καταγωγή τής μορφής άριθ. 1238 
καί τού νέου κομματιού τής ζωφόρου είναι ή διαπραγμάτευση τών πτυχών τού ένδύμα
τος, πού πέφτει άνάμεσα στά σκέλη τής καθισμένης.

56. Paton δ.π.π., πίν. XLIV, 76, άριθ. 1245, πίν. XL, 2 άριθ. 1290.
57. Στερόπη δυτικού έναετίου τοϋ ναοϋ Διάς ’Ολυμπίας, Lullies - Hirmer δ.π.π., πίν. 109. 

Άθηνά μετόπης 'Εσπερίδων, δ.π.π., πίν. 105.
58. Π.χ. Άθηνά Λημνία, Becatti δ.π.π., πίν. 84.
59. Paton δ.π.π., πίν. XXXVIII.
60. Σημ. 54.
61. Τό Έργον τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1958, σ. 33, είκ. 35.
62. Τή βρίσκουμε τήν πτυχή αύτή καί σέ παλαιότερα έργα: Νιοβίς άναγλύφου Leningrad, 

Becatti, πίν. 76, 235 ή λίγο μεταγενέστερα: Στήλη Κτησίλεω καί ΘεανοΟς, Diepolder δ.π.π., πίν. 22. 
Στήλη Τππομάχου καί Καλλίου δ.π.π., πίν. 23. Δέν λείπει κι άπό τή ζωφόρο τού Έρεχθείου: πρβλ. 
Πίν. 92α καί σημ. 56.
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Μια τριγωνική περιοχή, κάτι σάν ισοσκελές τρίγωνο μέ τήν παρυφή στραμμένη 
πρός τά κάτω, λογισμένη κιόλας στά δεξιά, πλαισιώνεται άπό πλατιές πτυχές, πού κι
νούνται σέ μιάν ήμικυκλική περίπου τροχιά άπό τό ένα γόνατο στό άλλο. Μέσα στήν 
τριγωνική αυτή περιοχή ξεχωρίζουμε δύο αντιθετικές πτυχές, πού κατεβαίνουν λοξά 
άπό τις πάνω γωνίες τού τριγώνου (Π ί ν. 90 α, 96 β).

Τό τρίγωνο αύτό έμφανίζεται στά πρώιμα κλασσικά χρόνια στό παιχνίδισμα του 
ένδύματος στό λαιμό ή στό θήλακα των πτυχών κάτω άπό τή μασχάλη πεπλοφόρων 
μορφών63. Στόν Παρθενώνα συναντάμε τό μοτίβο στό τρίγωνο κυρίως τού λαιμού64. 
Δοσμένη σέ ένα πλήθος παραλλαγές ή τριγωνική αυτή περιοχή αποτελεί, σ’ όλο 
τόν 5ον π.Χ. αιώνα καί μετά, ένα συνηθισμένο μοτίβο γιά τό ξεχείλωμα τού ένδύματος 
στό λαιμό65. Στό πτυχωμένο άνάμεσα στά πόδια τών καθισμένων μορφών ένδυμα δέν έμ- 
φανίζεται συχνά66.

Στή ζωφόρο τού Έρεχθείου τό πιο κοντινό παράλληλο μέ τό γλυπτό μας γιά 
τήν άπόδοση αυτού τού τριγώνου είναι ή μορφή άριθ. 1238 (Π ί ν. 96 β). Οι διαφο
ρές, πού σημειώνονται, αφορούν τις λεπτομέρειες. Κι’ έδώ, καθώς κάθεται ή μορφή 
γερμένη πρός τά έμπρός, τό ένδυμα, πού πέφτει άνάμεσα στά πόδια, άνήκει στήν 
κύρια όψη τής σύνθεσης. Στή μορφή άριθ. 1238 τό τρίγωνο είναι πιο πλατύ μέ μαλα- 
κότερες τις γωνίες, πλουτισμένο καί μέ άλλες πτυχές έκτος άπό τις δύο λοξές άντιθετικές. 
’Ακόμη καί τό χαρακτηριστικό σπάσιμο τής κάτω παρυφής τού τριγώνου έχει άποδοθή 
μαλακότερα. "Ολη άλλωστε ή σύνθεση τής πτυχολογίας είναι πιο πολύφωνη. Κι άν 
λείπουν όμως άπό τό γλυπτό μας οί παλλόμενες έπιφάνειες τού γλυπτού άριθ. 1238, 
ή γενική ώστόσο αίσθηση είναι ή ίδια. Μόνο πού στό γλυπτό μας τό τρίγωνο — έξ 
αιτίας τής παρουσίας τής παιδίσκης στό άλλο σκέλος — είναι πιό πιεσμένο, άπλου- 
στευμένο στις κύριες πτυχές τής σύνθεσης.

'Η άναζήτηση αύτοΰ τού χαρακτηριστικού τριγώνου μάς οδηγεί καί στήν μορφή 
άριθ. 1075. ’Αντιθετικές πτυχές παρόμοιες έγγράφονται κι έδώ σέ μιά τριγωνική περιοχή 
τού ένδύματος, πού πέφτει άνάμεσα στά πόδια τής καθισμένης. Μόνο πού έδώ ή εντονό
τερη στροφή τής γυναίκας στά πλάγια μετατόπισε τό τρίγωνο άπό τήν κύρια σέ μιά 
σχεδόν δευτερεύουσα όψη (Π ί ν. 97 α).

Οί πτυχές τού ίματίου, πού περνούν κάτω άπό τή δεξιά μασχάλη τής μορφής άριθ. 
1075, μάς θυμίζουν άντίστοιχες τής άριθ. 1238, ένώ αυτές πού κολλούν στό βάθρο θυμί
ζουν τήν μοναδική πτυχή, πού σώζεται δίπλα στό δεξιό μηρό τής καθισμένης τού νέου 
κομματιού (Πίν. 92α). Όπως καί στήν καθισμένη τού γλυπτού μας, έπίσης κι έδώ 
στήν πλάγια δψη τό άριστερό σκέλος τής καθισμένης έχει ξεχασθή καί άποδίδεται 
σάν μιά καμπύλη έπιφάνεια. Γιά νά εξηγήσουμε μιά τέτοια άδιαφορία γιά λεπτομέ
ρειες, πού δέν άφοροΰν τόν θεατή, πρέπει νά θυμηθούμε καί τήν άνάγλυφη άπόδοση τής 
κάτω παρυφής τού ίματίου, πού είδαμε στήν μορφή άριθ. 1238 καί στό νέο κομμάτι. 
"Ας μήν ξεχνούμε άλλωστε πώς, άν καί χωριστά άπό τό έδαφος τής ζωφόρου δουλεμέ

63. Π.χ. Άθηνα μετόπης ναού ’Ολυμπίου Διός, Lullies δ.π.π., πίν. 105.
64. Πτυχές γύρω στό λαιμό τής "Ιριδος, Brommer δ.π.π., πίν. 39.
65. Πρβλ. π.χ. τρίγωνο λαιμού καί θήλακα άριστερής μασχάλης τής Δήμητρος Έλευσΐνος, Κ. 

Schefold, Festschrift Boehringer, σ. 564, είκ. 28. Γιά τήν διαπραγμάτευση τού μοτίβου βλ. Ε. Kjllberg, 
Studien zu den attischen Reliefs des V. Jahrh., Upsala 1926, σ. 67-69.

66. Άθηνα Αουκού, Jdl 50 (1935), σ. 123, είκ. 5.
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νες και τόσο προχωρημένες στήν κατάκτηση τοϋ χώρου, οί μορφές δέν έχουν πάψει νά 
λειτουργούν σαν άνάγλυφες μορφές.

Παρ’ όλο πού οί πτυχές τοϋ κόλπου καί τής κάτω παρυφής τοϋ χιτώνα τής μορφής 
άριθ. 1075 είναι κάπως βιαστικές καί άπρόσεκτες, νομίζω πώς έχουμε άρκετά στοιχεία, 
πού δικαιολογοΰν τήν απόδοση στό ίδιο χέρι καί τής μορφής άριθ. 1075.

Μιά πολύ άδρή άπόδοση τής τριγωνικής περιοχής μέ τις έγγεγραμμένες πτυχές 
βρίσκουμε καί στή μορφή μέ τόν όμφαλό67, άλλά άποκλείεται μέ αυτήν κάθε τεχνο- 
τροπική σύγκριση τοϋ γλυπτοΰ μας.

Γιά νά βροΰμε σέ αγγεία μία παρόμοια άπόδοση τοϋ ρούχου, πού πέφτει ανάμεσα 
στά σκέλη μιας καθισμένης μορφής, θά πρέπη νά μετατοπισθοΰμε λίγο χρονικά. Στις 
δύο πελίκες άπό τό Kerch68 βρίσκουμε μορφές, πού θυμίζουν στή στάση καί στήν πτυ- 
χολογία τό γλυπτό μας καθώς καί τή μορφή άριθ. 123869.

Στό πλάσιμο τοϋ σώματος τοϋ νεαροΰ κοριτσιοϋ ό καλλιτέχνης μας έκφράζεται μέ 
μεγαλύτερη ευαισθησία.

Τήν άπόδοση τοϋ γυμνοϋ έφηβικοϋ σώματος κάτω άπό ένα διάφανο χιτώνα τή 
βρίσκουμε καί στή μορφή άριθ. 1198 τής ζωφόρου τοϋ Έρεχθείου70 (Πίν. 97 β). 
Κι’ εδώ τό ροΰχο κολλά στό σώμα καί πτυχώνεται μόνο στά πλάγια σέ κατακόρυφες 
πτυχές. "Αν θελήσουμε νά άναζητήσουμε στή σύγχρονη μεγάλη πλαστική άντίστοιχη 
άπόδοση τοϋ γυμνωμένου σώματος, πού διαγράφεται κάτω άπό τό ένδυμα, θά θυμηθοΰμε 
τήν άνάδειξη τοϋ σώματος τής ’Αφροδίτης τύπου Νεαπόλεως-Λούβρου71.

Μεγαλύτερες άκόμη συγγένειες στήν άπλοποιημένη πτυχολογία παρουσιάζονται μέ 
τή λεγάμενη Χάριτα τοϋ Παλατίνου72 (Πίν. 98 α - β). Ή συστάδα τών πτυχών, πού 
πέφτουν παράλληλα μέ τόν δεξιό μηρό, πλαταίνει, καθώς οί πτυχές κατεβαίνουν λοξά 
προς τά κάτω γιά νά καταλήξουν, όπως καί οί πτυχές στά δεξιά τής παιδίσκης, σέ μιά 
καμπύλη χαμηλότερα άπό τό πέλμα. Λίγες είναι έπίσης οί πτυχές τοϋ ενδύματος πάνω 
στό σώμα, ένώ τονίζεται κι’ έδώ ή πτυχή, πού άπό τήν ήβη άνεβαίνει κυματιστή προς 
τά επάνω.

Τήν ίδια σχέση ρούχου καί σώματος τή βρίσκουμε καί στις έκστατικές μαινάδες

67. Πρβλ. έπίσης καί άλλες μορφές ζωφόρου Έρεχθείου.
Π.χ. άριθ. 1074 Paton, πίν. XL, 6. 

άριθ. 1300 Paton, πίν. XL, 7. 
άριθ. 1251 Paton, πίν. XLIV.

67. Μουσ. Άκρ. άριθ. 1293, Paton δ.π.π., πίν. XLIV, 83.
68. Pfuhl, MuZ, πίν. 596, 597.
69. L. Pallat, Der Fries der Nord Halle des Erechtheion, Jdl 50 (1935), σ. 104, σημ. 1. Επειδή 

στά άγγεΐα αύτά ύπάρχουν κι άλλες μορφές, πού θυμίζουν μορφές τής ζωφόρου τού Έρεχθείου, ό Pallat 
πιστεύει πώς ή ζωφόρος τού Έρεχθείου ύπήρξε ένα άπό τά μνημεία, πού χρησιμοποιήθηκε ώς πρότυπο 
άπό τούς μεταγενέστερους άγγειογράφους.

70. Μουσ. ’Ακρ. άριθ. 1198, Paton, δ.π.π., πίν. XLIV, πίν. 80. ’Αμφισβητήθηκε ή άπόδοσή 
του στή ζωφόρο τοϋ Έρεχθείου, Casson δ.π.π., σ. 188. Ό Paton ώστόσο δέν άπομακρύνει τό γλυπτό 
άπό τή ζωφόρο.

71. W. Fuchs, Festschrift Schweitzer, σ. 206 κ.έ., δπου καί προηγούμενη βιβλιογραφία.
72. Fuchs δ.π.π., σ. 215, πίν. 50. Τό έργο τό θεωρεί έλληνιστική μετάπλαση τής ’Αφροδίτης 

τύπου Νεαπόλεως-Λούβρου. Γιά τήν όψηλότερη χρονολόγηση τού έργου καί τήν άπόδοσή του σέ 
καλλιτέχνες τοϋ τέλους τοϋ αιώνα, βλ. Fuchs δ.π.π., σημ. 49.
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των νεοαττικών άναγλύφων, πού σχετίζονται μέ τήν ’Αφροδίτη τύπου Νεαπόλεως-Ρώμης, 
καθώς καί σέ μορφές τοϋ θωρακίου τοϋ ναοΰ τής Νίκης73.

Τό κολλημένο στό σώμα ένδυμα τοϋ κοριτσιοϋ τοϋ γλυπτοϋ μας μέ τις πτυχές, πού 
σχεδόν άνεξάρτητες άπό τό σώμα πέφτουν στα πλάγια, μας φέρνει έπίσης στό νοΰ τό 
χιτώνα τής δούλης στή στήλη τής Ήγησοϋς ή τοϋ ήλικιωμένου ανδρα στή στήλη 
Σωσίου καί Κηφισοδώρου74.

"Ολα τά παραπάνω έργα σχετίσθηκαν άμεσα ή έμμεσα μέ τό όνομα τοϋ Καλλιμάχου, 
πού καί άρχαία παράδοση τόν συνδέει μέ τό Έρέχθειο75.

Δέν είναι όμως μόνο τό ένδυμα τοϋ κοριτσιοϋ πού μας οδηγεί στήν Αφροδίτη τύπου 
Νεαπόλεως-Λούβρου. Στήν πίσω όψη τής Αφροδίτης βρίσκουμε στό πλούσια πτυχω
μένο ίμάτιό της τή χαρακτηριστική τριγωνική περιοχή μέ τις εγγεγραμμένες άντιθε- 
τικές πτυχές ( Π ί ν. 98 γ). Στίς πτυχές έπίσης τοϋ ΐματίου κάτω απ’ τό λυγισμένο 
εμπρός άριστερό χέρι ξαναβρίσκουμε τό τρίγωνο αυτό, πού περιγράφεται μέ δύο ήμι- 
κυκλικής τροχιάς πτυχές76.

Γι’ αυτές τις τελευταίες νομίζω πώς πρέπει νά θυμηθούμε τίς πτυχές άνάμεσα στά 
πόδια τής καθισμένης Άθηνάς τοϋ θωρακίου τοϋ ναοϋ τής Άθηνάς Νίκης, πού ήδη 
ό Carpenter έχει σχετίσει μέ τό γλυπτό άριθ. 123 877. Οί πτυχές κάτω άπό τήν τριγωνι
κή περιοχή στό ένδυμα τής καθισμένης τοϋ γλυπτοϋ μας, καθώς καί οί πτυχές άνάμεσα 
στούς μηρούς, καί προπαντός ή πτυχή, πού συνδέει τά γόνατα τής καθισμένης, έχουν 
περισσότερες άπό χρονικές συγγένειες μέ τίς πτυχές τοϋ ένδύματος, πού πέφτει άνά
μεσα στά πόδια τής Άθηνάς τοϋ θωρακίου.

Τήν ίδια εποχή καί οί άγγειογράφοι άκολουθοϋν τούς μεγάλους ζωγράφους τής 
εποχής τους καί γυμνώνουν τό σώμα κάτω άπό τό ένδυμα.

Άνάμεσα σέ αυτούς ό Μειδιάς καί ό κύκλος του είναι έκεΐνοι, πού στέκουν πολύ 
κοντά στή ζωφόρο τοϋ Έρεχθείου. Οί μορφές τών Ερώτων του78 μέ τίς λεπτές άνα- 
λογίες καί τήν άνάλαφρη κίνηση θυμίζουν τήν άντιθετική κίνηση τοϋ κοριτσιοϋ τοϋ 
γλυπτοϋ μας. Τό ένδυμα πέφτει σέ κατακόρυφες παράλληλες μέ τό σώμα πτυχές στίς 
γυναικείες μορφές τοϋ ζωγράφου. Στήν ύδρία τής Karlsruhe79 ή Παιδεία είναι καθι
σμένη στά γόνατα τής Υγείας80, ό Άδωνις γερμένος στά γόνατα τής Αφροδίτης81, 
ένώ ή γονατισμένη Χρυσηΐς82 θαρρείς κι’ είναι άντίγραφο τής μορφής άριθ. 1288 τής 
ζωφόρου τοϋ Έρεχθείου83.

73. Fuchs, Die Vorbilder der neuattischen Reliefs, σ. 73-91 Jdl 20 (1959) κυρίως πρβλ. τόπο 25 
( Χιμαιροκτόνο ), τύπο 26 ( La Stanca ).

74. Dohrn, πίν. VII α, β.
75. Fuchs δ.π.π. σ. 90. Schloerb, δ.π.π., σ. 51, Παυσανίας, ’Αττικά XXVI, 7.
76. Schrader, Phidias, είκ. 317.
77. R. Carpenter, The Sculpture of Nike Temple Parapet, Cambridge Mass. 1929, σ. 53, πίν. XXI,3-4
78. Ύδρία Populonia, Beazley, ARV2, 1312, 1.
79. Ύδρία Karlsruhe, Beazley, ARV2, 1315, 1.
80. Βλ. σημ. 78.
81. Βλ. σημ. 78.
82. Beazley, ARV2, 1313, 5.
83. Μουσ. ’Ακρ. άριθ. 1288, Paton, δ.π.π., πίν. XLII, 49.
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ε. Μία πιθανή συσχέτιση τοΰ νέου συμπλέγματος μέ τις οικοδομικές έπιγραφές 
τοϋ Έρεχθείου84, πού άναφέρονται στίς εργασίες τής ζωφόρου, μας δίνει ίσως καί τό 
όνομα τοϋ καλλιτέχνη τοΰ συμπλέγματος. ’Ανάμεσα στ’ άλλα όνόματα διαβάζουμε:

Σδκλος Ηαλοπεκε 
[σι [Ηοικόν τον τον χαλινόν Ηέ 
[Χ° ]ντα R Δ : Φνρόμαχος Κέφιαιε 
[νς[τον Ηάνδρα τον Ηεπϊ τες βα 
[κτ]ερίας είστεκότα τον παρά 
[το]ν βομόν R Δ Ηίασος Κολλυτε 
[νς]τέγ γυναίκα έι έ παίς προσ 
[πε]πτοκε R ΔΔΔ.

Ή έρμηνεία τοϋ «προσπέπτωκε» ταιριάζει πολύ καλά μέ τήν παράσταση τοϋ άνα- 
γυρμένου στήν Αγκαλιά τής γυναίκας κοριτσιοϋ85.

Ή «παίς» άλλωστε τής έπιγραφής πρέπει νά είναι όπωσδήποτε ένα μικρό κορίτσι, 
όπως αύτό πού έχουμε στο γλυπτό μας. Τό συμπέρασμα βγαίνει άπό τις 20 έπί πλέον 
δραχμές, πού πήρε ό Τάσος ό Κολλυτεύς γιά ένα σύμπλεγμα δύο μορφών, όταν ή καθορι
σμένη τιμή γιά κάθε μορφή είναι 60 δραχμές86. Στή σκηνή, πού περιγράφεται πριν άπό 
τήν γυναίκα87 καί πού Αναγνωρίσθηκε ώς σκηνή Αναχώρησης πολεμιστή μέ έτοιμασία 
άρματος88, βρίσκει τή θέση της κι’ ή γυναίκα μέ τήν παιδίσκη στήν Αγκαλιά της 
κοντά στον «έπί τες βακτερίας Ηάνδρα», πού στέκει δίπλα στο βωμό.

Στίς Αρχαϊκές παραστάσεις τής Αναχώρησης τοϋ πολεμιστή ή παρουσία τής συζύ
γου τοΰ ηρώα μέ ένα παιδί στήν Αγκαλιά της είναι πολύ συχνή89.

Στίς σύγχρονες μέ τό Έρέχθειο Αγγειογραφίες ή έτοιμασία τοϋ άρματος στίς σκηνές 
Αναχώρησης πολεμιστή έχει πιά Αντικατασταθή μέ τήν σκηνή τής σπονδής90, Αλλά 
αύτό δέν σημαίνει πώς ή Αναχώρηση ένός ηρώα δέν μποροΰσε νά είχε παρασταθή μέ ένα 
πιό παλαιικό τρόπο, σέ ένα κτήριο μάλιστα, πού έκλεινε μέσα του τήν «Αρχαία λατρεία» 
τής πόλης.

Φυσικά ή παράσταση θά είχε δοθή μέ τά έκφραστικά μέσα τοϋ β' μισοϋ τοϋ αιώνα. 
ΤΑ άρματα τής ζωφόρου τοΰ Παρθενώνος91 δέ θά ήταν μακρινά πρότυπα, ό έπί τής

84. Paton δ.π.π., πίν. XLIX, έπιγρ. XVII, col. I, στίχ. 20-28.
85. Εύριπίδης Ίφιγ. έν Αύλ., 1191 (ed. Noack) «ήκων δ’ είς Άργος προσπεσεΐ τέκνοισι σοίς» 

Επίσης Εύρ. Άλκ. 350.
86. Robert, Hermes XXV (1890) σ. 435.
87. ’Επειδή τά έργα τοϋ κάθε καλλιτέχνη δέν άναφέρονται δλα μαζί, φαίνεται πώς ή άπαρίθμηση 

τών μορφών στήν έπιγραφή άκολουθεΐ τή σειρά πού είχαν στή ζωφόρο. Έτσι πιστεύουν πώς περιγράφε- 
ται έδώ ένα μέρος άπό τή ζωφόρο' βλ. Brunn, Geschichte der griechischen Kunstler, I, σ. 175-176' Robert 
δ.π.π. 431 κ.έ., Paton δ.π.π., σ. 415.

88. Τήν Αναγνώρισε ό Bergk, Zeit. Altertumwissenschaft 1895, σ. 947. Υπάρχει πραγματικά μιά 
καταπληκτική άντιστοιχία στήν περιγραφή τής έπιγραφής καί στίς Αρχαϊκές παραστάσεις Αναχώρησης 
πολεμιστή (βλ. σημ. 91). Βλ. καί Brunn, δ.π.π., σ. 175-176. Ό Robert δ.π.π., σ. 431-445 τολμά ν’ Ανα
γνώριση καί τά μυθικά πρόσωπα τής σκηνής. Paton δ.π.π., σ. 415.

89. Wrede, Kriegers Abfahrt AM XLI (1916). Όρθια ή γυναίκα μέ τό παιδί στήν άγκαλιά της, 
πίν. XVII, XXII, XXVI, 77, XXVII. Γέρος «έπί τες βακτερίας» δ.π.π., πίν. XXXII.

90. Στάμνος Μονάχου τοϋ ζωγρ. τοϋ Κλεοφώντος, Arias - Hirmer δ.π.π., πίν. 193.
91. Μ. Collignon, Le Parthenon, Paris 1909.
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βακτηρίας θά ήταν μιά νεώτερη παραλλαγή τοΰ ίδιου θέματος τής ίδιας ζωφόρου, όπως 
τό βρίσκουμε καί στις σύγχρονες άγγειογραφίες μέ τήν παράσταση τής άποχαιρετιστή- 
ριας σπονδής τοΰ πολεμιστή, ή γυναίκα μέ τήν «παΐδα» θά ήταν μιά δημιουργία έμπνευ- 
σμένη άπό τις καθισμένες ήρωΐνες-μητέρες τοϋ δυτικού άετώματος τού Παρθενώνος92.

Πού άραγε δμως νά ήταν ή θέση τοΰ γλυπτού μας στή ζωφόρο τοΰ Έρεχθείου ;
Οί διαστάσεις τοΰ νέου συμπλέγματος τό τοποθετούν άνάμεσα στις μορφές τής ζω

φόρου τής Β. πρόστασης, πού, σύμφωνα μέ τό διαχωρισμό πού έκαμε ό Pallat93, είναι 
μεγαλύτερες άπό τίς μορφές τής ζωφόρου τοΰ κυρίως ναού.

Στίς δυσκολίες, έτσι, πού ύπήρχαν νά δεχθούμε τήν γνώμη τοΰ Robert94, δτι οί 
μορφές τής ζωφόρου, πού άναφέρονται στήν έπιγραφή, άνήκουν στή ζωφόρο τοΰ Β. 
τοίχου τοΰ ναοΰ, προστίθεται τώρα και ή άρκετά πιθανή ταύτιση μιας μορφής τής Β. 
πρόστασης μέ μιά άπό τίς μορφές τής επιγραφής.

"Αν πραγματικά τό γλυπτό μας σχετίζεται μέ τήν έπιγραφή, πού άναφέρει έτοιμασία 
άρματος, θά πρέπη νά άναζητήσουμε τή θέση του κοντά σέ τόρμους, πού δηλώνουν 
παρουσία άρματος, δπως αυτοί, πού, πολύ σωστά νομίζω, έπισημαίνονται άπό τόν Pallat95 
στή Δ. πλευρά τής ζωφόρου τής Β. πρόστασης. Δέν θά έπιμείνουμε ώστόσο στήν άνα- 
ζήτηση τής θέσης τοΰ γλυπτοΰ μας, άφοΰ δέν ξέρουμε μέ άκρίβεια τή θέση τοΰ τόρμου 
του κι’ άφοΰ δέν ύπάρχει ποτέ στά παραδείγματα πού μάς σώθηκαν άπόλυτη άντιστοιχία 
στούς τόρμους των μορφών καί τούς τόρμους τοΰ έδάφους, ώστε νά τοποθετούνται 
σίγουρα όρισμένες μορφές96.

Προβληματική παραμένει έπίσης ή έρμηνεία τών μορφών τοΰ νέου συμπλέγμα
τος. Είναι άδύνατο φυσικά νά μήν θυμηθή κανείς σάν θεματικό παράλληλο τίς Έρε- 
χθίδες μητέρες τοΰ Δ. άετώματος τοΰ Παρθενώνος97.

Μιά άναχώρηση ήρωα μέ έτοιμασία άρματος έκαμε τούς μελετητές νά σκεφθοΰν 
τόν Έρεχθέα98. Ή παρουσία μιας ηρωίνης άπό τήν οίκογένειά του δίπλα του είναι πολύ 
ταιριαστή.

"Ας μήν άναζητήσουμε δμως τά όνόματα τής γυναίκας-μητέρας καί τής παιδίσκης,

Γιά τόν «έπΐ τίς βακτερίας» πρβλ. πίν. 125.
Γιά τόν «τόν χαλινόν έχοντα» πίν. 112.
Γιά τά άρματα πίν. 112, 113.

92. Υπάρχει φυσικά καί τό ένδεχόμενο νά άνήκη τό σύμπλεγμα τής γυναίκας καί τής παιδίσκης 
σέ άλλη σκηνή. Brunn δ.π.π., σ. 176. Πρβλ. καί μορφές, πού στέκουν ήρεμες πρίν ή μετά τά άρματα 
τής ζωφόρου τοϋ Παρθενώνος. Gollignon δ.π.π., πίν. 86-87, 101-102.

93. L. Pallat AD, 3. Heft, σ. 8, Berlin 1898.
Ύψ. πλακών ζωφόρου Β. πρόστασης 0,683 μ.
Ύψ. πλακών ζωφόρου ναοϋ 0,617 μ.
(Οί μετρήσεις άπό Paton, σ. 239).

94. Pallat AJA XVI (1912), σ. 188, σημ. 1.
Paton δ.π.π., σ. 240, σημ. 3

95. Pallat Jdl 50 (1935), σ. 127.
96. Casson δ.π.π., σ. 23, Paton, σ. 242-243.
97. Becatti δ.π.π., σ. 45. ’Ονομάζει τή μορφή U Πραξιθέα.
98. Ό Robert, Hermes 1890, σ. 435-437 όνομάζει τά πρόσωπα. Ό έπί τής βακτηρίας είναι ό Βού- 

της κι άκολουθεϊ ή γυναίκα του Χθονία μέ τήν κόρη του 'Ιπποδάμεια. Επειδή δμως δέν είναι άπαραίτητο 
ό διάκοσμος ένός ναοΰ νά σχετίζεται δλος καί πάντα μέ τόν θεό ή τόν ήρωα, πού λατρεύεται σέ αύτόν, κι 
έπειδή λείπουν άπό τίς μορφές τά χαρακτηριστικά σύμβολα, ή άναγνώριση είναι τελείως υποθετική.
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όταν άνάμεσα στις μορφές τής ζωφόρου τοϋ Έρεχθείου ούτε μια δεν αναγνωρίσθηκε 
σίγουρα κι δσο όλόκληρο τό θέμα τής ζωφόρου παραμένει αίνιγματικό

Τό άκρωτηριασμένο σύμπλεγμα, έτσι δπως μας σώθηκε, ξεκομμένο μέλος ένός 
χαμένου συνόλου, ξεριζωμένο από τόν κόσμο καί τήν ιστορία του, δέν έκφράζει ορισμένα 
πρόσωπα πιά. Στή θέση των προσώπων κυριαρχεί τώρα, περισσότερο από τότε, ή απρό
σωπη «κλασσική» σχέση μητέρας καί παιδιού, εκείνη, πού άπό τήνέποχή τοϋ 'Ομήρου, 
όδηγεΐ τήν ’Αφροδίτη στά γόνατα τής Διώνης.

ή δ’ εν γούνασιν πϊπτε Διώνης δϊ’ ’Αφροδίτη 
μητρός έής' ή δ’ άγκάς έλάζετο θυγατέρα ήν 
χερί τε μιν κατέρεξεν έπος τ’ έφατ έκ τόνόμαζεν.

Ε 370 κ.έ.

ΧΛΓΔΩ ΚΟΥΚΟΥΛΗ

99. Ή πιό άξιόλογη προσπάθεια γιά τήν έρμηνεία τής ζωφόρου τοΟ L. Pallat AJA XVI (1912), 
The Friese of the Erechtheion, σ. 175 κ.έ. Jdl 50 (1935), Der Fries der Nord Halle des Erechtheion 
79-137, Jdl σ. 52 (1937) Zum Friese der Nord Halle des Erechtheion, 17-29, πού έδωσε καί μιάν άναπαρά- 
σταση τής ζωφόρου τής Β. πρόστασης παραμένει πάντα ύποθετική. Βλ. Paton δ.π.π., σ. 244 καί σημ. 3 
σ. 244, Dohm δ.π.π., σ. 30.
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’Αναπαράσταση τοϋ γλυπτοϋ συμπλέγματος άπό τή βόρεια πρόσταση του Έρεχθείου

X. ΚΟΥΚΟΥΛΗ
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Μουσείο 'Ακρόπολης: α - β. Αριστερή πλάγια καί κάτω Οψη τοϋ συμπλέγματος

X. ΚΟΥΚΟΥΛΗ
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ΠΙΝΑΞ 94 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)

’Ακρόπολη: α. Δεξιά πλάγια όψη τοϋ συμπλέγματος, β. Σύμπλεγμα ’Αφροδίτης καί Έρωτος
από τή ζωφόρο τοϋ Παρθενώνος

X. ΚΟΥΚΟΥΛΗ
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α. Λούβρο. Σύμπλεγμα άπό χάλκινο κάτοπτρο, β. Αναθηματικό ανάγλυφο άπό τή Δήλο

X. ΚΟΥΚΟΥΛΗ
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Μουσείο 'Ακρόπολης: α. Τά ύπ’ ώριθ. 1296 καί 1238 γλυπτά, β. Τό ύπ’άριθ. 1238 γλυπτό

X. ΚΟΥΚΟΥΛΗ
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