
ΠΙΝΑΞ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
( Πίναξ 6)

“Οτε -repo είκοσιν ετών άδεια τοΟ κ. Εύστρατιά- 
δου είσήλθομεν εις τον παρά τδ Έρέχθειον οίκί- 
σκον, δστις άλλοτε έφυλάττετο ώς μαγευμένος πύρ
γος, τήν πρώτην θέσιν μεταξύ των έν αύτω έγκεκλει- 
σμένων κειμηλίων , άτινα ύπο τήν έπίβλεψιν του 
αγαθού γέροντος Ζήση ήδυνήθημεν νά έξετάσωμεν, 
κατεΐχον τά λείψανα γραπτών πινάκων έκ πηλοϋ, 
Κατά τήν περί τοιχογραφίας καί πινακογραφίας έ
ριδα, ήτις έπ' ώφελεία τής ιστορίας τής ελληνι
κής τέχνης άνεφύη ποτέ μεταξύ τού Raoul-Ro- 
chette καί το Ο Letronne, εις ήν άνεμίχθησαν δ τε 
Welcker καί δ Gottfried Hermann, ιδία συνέφερε 
τω Raoul-Rochette νά πίστωση έκ των παρά τοΐς 
άρχαίοις ειδήσεων, δτι ή ύλη των πινάκων ήτο 
ποικίλη καί δτι έζωγράφουν ή έσχεδίαζον επί ξύ
λου, ελέφαντας, μετάλλου, ύάλου, λίνου καί 'χάρ
του- οτι δμως καί τού πηλοΟ χρήσις έγίνετο προς 
κατασκευήν πινάκων , τοΟτο δεν έπήλθεν εις τον 
νουν ούτε του Raoul-Rochette ου'τε άλλου τίνος. 
Έκ τής επιχώσεως όμως τής Άκροπόλεως έξή- 
χθησαν νΟν τά τεκμήρια τοΟ καινοφανούς τούτου 
πράγματος, άποτελούμενα αληθώς όπδ τεμαχίων 
μόνον, άτινα ου'τε πολυάριθμα ή σαν ου'τε συχνάκις 
έσώζοντο τοσούτον, ώστε νά παρέχωσιν ασφαλή ι
δέαν περί τοΟ θέματος τής είκόνος’άνήκον δμως είς 
τόσον διαφόρους έποχάς καί τόσον ποικίλον ρυθμών 
καί τρόπον εργασίας μ.ετά βαθμιαίαςτελειοποιήσεως, 
ώστε ήούνατό τις νά συμπεράνη,δτι γενικόν έπεκρά- 
τει έθος νά ζωγραφώσι πίνακας έκ πηλοΟ προς άνά- 
θεσιν (Griech. und Sicilische Yasenbilder πίν. I-Y 
σ. 10 έξ.).

Έκτοτε νεώτερα εύρήματα έβεβαίωσαν τό ανω
τέρω συμπέρασμα. Έν ταΐς τελευταίαις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρίας επί τής Άκροπόλεως ’Αθη
νών καί έν Έλευσίνι άνασκαφαΓς άνευρέθη καί 
πλήθος άλλων τεμ.αχίων πινάκων, περί ών έν τή 
Εφημέριοι ταύτη έγενετο ήδη λόγος έν μέρεΓ άλλα 
δέ τινα τεμάχια, πιθανώτατα έξ άλλων μερών τής 
’Αττικής, απέκτησε τό έν τφ Πολυτεχνεία) Μου-

σεΐον τής Άρχαιολ. Εταιρίας. Έκ Νώλας προέρ
χεται ώραΓον τεμάχχον πίνακας περιελθον μ,ετά τον 
θάνατον τοΟ Zabn είς κτήσιν τού έν ΒερολίνωΜου
σείου (Furtwangler 2760). Πασών δμως έξέχουσι 
δύο ανακαλύψεις , ών τά εύρήματα καταλέγονται 
μεταξύ των σπουδαιοτάτων κτήσεων τοΟ Βερολι- 
νείου μουσείου- πρώτον ύπέρ τά χίλια τεμάχια άρ- 
χαίων κορινθιακών πινάκων άνακαλυφθέντα τω 
1879 παρά τή θέσει Πέντε σκούφια μεσημβρινοδυ- 
τικώς τής αρχαίας Κορίνθου έν σωρφ ώς άπερ- 
ριμ,μ,ένα αναθήματα ιερού τίνος τού Ποσειοώνος 
(Frankel an tike Denkmiiler des Institutes I 7. 8)- 
έπειτα τά δυστυχώς ανέκδοτα μέχρι τούδε λείψανα 
δύο εύμεγέθων ζωφόρων, άτινα εύρεθέντα έν Άθή- 
ναις όπισθεν τού ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα 
παριστώσι κατά τον τρόπον των μ,ελανομόρφων 
αγγείων πρόθεσιν γυναικός, θρήνον, εκφοράν καί 
μακράν νεκρικήν πομ.πήν. Έκαστος των πινάκων, 
έξ ών σύγκεινται αί ζωφόροι, πάχ ος μέν έχ ει 0,02 
έως 0,03, πλάτος 0,43 καί ύψος 0,37 τού μέ
τρου, « ούοέν δέ παρατηρεΓται έπ’αύτών σημεΐον, 
οτι ήσαν προσηλωμένοι έπί τίνος τοίχου ή άλλης 
επιφάνειας, ή δτι συνεόέοντο οί πίνακες μεταξύ 
των»- δθεν δ λόγιος συγγραφεύς τού καταλόγου 
των αγγείων τού Βερολινείου μουσείου νομίζει οτι 
« ήσαν εντεθειμένοι, ώς μετόπαι έν έντομή λίθινου 
τοίχου, άν τω όντι ήσάν ποτέ σταθερούς ιδρυμένοι » 
(Furtwangler άρ. 1811-1826).

Περί τού ειδικού τούτου συμπεράσματος διάφο
ροι γνώμαι είναι δυναταί" αναμφίβολον δμως είναι, 
δτι αί νεκρικαί αδται παραστάσεις δίκην ζωφόρου 
έκάλυπτον κατά μήκος έπιφάνειάν τινα, έκ τούτου 
δέ κατά πρώτον άπεδείχθη, 'όσον είς τήν Ελλάδα 
αφορά, οτι ή πινακογραφία δέν ήσκεΐτο μόνον χά- 
ριν άναθημάτων. "Οτι έχρησίμευε καί πρός άλλους 
σκοπούς κοσμητικώς, διδάσκει νΟν ημάς τό άξιο- 
περίεργον νέον δείγμα, οδ έγχρώματος εικών δη- 
ρ,οσιεύεται έν τω 6^ πίνακι. Εύρέθη έν Ακροπόλει 
τω 1883, περιεγράφη δέ διά βραχέων ύπο Walter
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Miller έν American Journal of archaeology II 
σ. 65. Πρβ. Έφημ. Άρχ. 1886, 74'.

Πάντων των μέχρι τοΟόε γνωστών πινάκων δια
φέρει ο'ϋτος κατά τοΟτο, δτι είναι σχετικώς λίαν 
παχύς και ώς πλίνθος έκ πηλό0 κοινοΟ πεποιημένος' 
πάχος έχει 0,06, πλάτος 0,52 και ύψος, οσον σώ
ζεται, 0,39. Η άνω αριστερά γωνία και ολόκλη
ρος ή κάτω πλευρά είναι άποκεκρουσμέναι* συ [α
πλή ρουαένης δμως της παραστάσεως (καί επί τη 
υποθέσει δτι, ώς είναι πιθανόν, Οπό τήν μορφήν 
δεν όπήρχεν άλλη τις διακόσμησις) τό αρχικόν 
ύψος ούναται νά ύπολογισθή εις 0,70 μ. περίπου. 
Ή κυρία πλευρά έχει χρίσμα λεπτόν χρώματος 
λευκοΟ ύποκιτρίνου, ώς επί τών λοκρικών λεγομέ
νων αγγείων ή δεξιά καί ή αριστερά στενή πλευρά 
είναι ολίγον άνώμαλοι ώσεί παρέκειτό τι αύταίς 
καί δεν εχουσι το -χρίσμα, δ'περ έχει πάλιν ή δμαλή 
αντίθετος τής κυρίας πλευρά. Καί ή άνω δέ στενή 
πλευρά ήτο προωρισμένη νά ήναι ορατή, διότι έπ 
αύτής ύπάρχει κατά προσχεδίασμα γεωμετρικούς 
Ικτελεσθέν έζωγραφημένη διπλή ταινία σπειροειδώς

συνεστραμμένη, ήτις δεν περατοΟται άλλά έξακο- 
λουθεΓ εκατέρωθεν καί ίσως συνεχίζετο επί πινάκων 
άλλων εκατέρωθεν προσαρμοζομένων. Το κόσμημα 
τοΟτο εχει νΟν χρώμα όρφνόν, πράσινον βαθύ καί 
πράσινον ανοικτόν’έν γένει πάσα ή άνω πλευρά τής 
πλίνθου καί ή πρόσθια κατά τό δεξιόν άνω άκρον 
φαίνονται ώς διά γανώματος πρασίνου έπαλειφθείσαι’ 
έάν τοΟτο είναι συνέπεια βλάβης τίνος τής είκόνος, 
π. χ. διά πυράς άλλοιώσαντος ένταΟθα τά αρχικά 
χρώματα, τοΟτο δυναται νά εξακρίβωση μόνον τε
χνική έρευνα, ήτις νά περιελάμβανεν εί δυνατόν 
καί χημικήν άνάλυσιν πασών των επί τοΟ πίνακος 
χρωστικών ύλών.

ΤΙ έγχ ρώματος έκτύπωσις , ή ακρίβεια τής ό
ποιας οφείλεται εις τάς φιλικάς φροντίδας καί τάς 
έπανειλημμένας παραβολάς του κ. Paul Wolters, 
παριστα κατά μεγάλην σμίκρυνσιν μόνον τήν κυ
ρίαν πλευράν' είναι δέ δεδηλωμέναι προοπτικώς ή 

< [Νΰν δέ ίδε και Jahrb. II, σ. 149, 161. 229 ].

δεξιά στενή καί ή κάτω άποτεθραυσμένη πλευρά. 
Ώς σαφώς φαίνεται δ πίναξ συνεκολλήθη έκ τεμα
χίων έξ, λευκά δέ άπεδόθησαν έν τή απεικονίσει 
τά έλλείποντα, νΟν δέ διά γύψου πεπληρωμένα 
μ.έρη. Αί γραμμαί των θραυσμάτων διήκουσιν άτά- 
κτως, ούχί δέ ώς συνήθως αί τών τεθραυσμένων 
πήλινων αντικειμένων, έκτος δέ τούτου τον αύτόν 
χαρακτήρα έχουσιν καί αί πολυπληθείς σχισμαί 
καί ρωγμαί, άς φέρει ή επιφάνεια. Έκ τούτου ό 
πίναξ προξενεί έντύπωσιν σαθρώσεως, ήτις δυνα
τόν νά σχετίζηται πρός τήν άλλοίωσιν τής άνω 
στενής πλευράς.

Ή διακόσμησις είναι τετράχρωμος. ’Επί του 
λευκοΟ εδάφους τοΟ πίνακος ο τεχνίτης πρώτον 
έζωγράφησε δΓ ώχρας δρφνίνης, είτα διά μέλανος 
άλαμποΟς καί τέλος δι’ έρυθροΟ βαθέος- τό δέ λευ
κόν έδαφος τοΟ πίνακος έχρησιμοποιήθη καί αύτό, 
διότι αί έσωτερικαί γραμμαί τών μελάνων μερών 
τής είκόνος είναι έγκεχαραγμέναι έπ αύτοΟ, ώς έν 
τοΐς άγγείοις τοΟ άρχαϊκοΟ ρυθμοΟ.Δύο ταινίαι, ή 
μεν μέλαινα , ή δέ χρώματος έρυθροΟ βαθέος πε- 
ρίορίζουσι το έδαφος, έν ω 6 τεχνίτης έγραψε τήν 
μορφήν νεαροΟ πολεμιστού γυμνοΟ τά άλλα, πλήν 
διαζώματος περί τά ισχία, δστις άρμα εις μάχην 
φέρων κράνος, ασπίδα καί δόρυ. Δι’ ώχρας είναι 
έζωγραφημένα τά γυμνά μέρη τής μορφής, πλήν 
τοΟ βολβοΟ τών οφθαλμών , ό'στις είναι λευκός ως 
τό έδαφος, καί τό δόρυ, λευκή δέ είναι ή άσπίς 
καί ή περικεφαλαία. Μέλαν είναι τό διάζωμα καί 
το τής άσπίάος έμβλημα, Σάτυρος όρχούμενος ή 
πηδών , έτι δέ καί ή έκ τετραγωνιδίων συγκειμένη 
διακόσμησις του φάλου τής περικεφαλαίας, μέλαι- 
ναι δέ είναι έπίσης καί πάσαι αί έσωτερικαί γραμ
μαί καί τά περιγράμματα τών λευκών καί τών 
δι’ ώχρας έζωγραφημένων μερών τής είκόνος’ μό
νον τό δόρυ στερείται μέλανος περιγράμματος. Βα
θέος έρυθροΟ χ ρεύματος είναι ή ίππειος ουρά τοΟ 
Σατύρου καί το περίγραμμα τοΟ λόφου τοΟ κρά
νους.

Περί τής καταστάσεως τής ζωγραφιάς καί τών 
έπιγραφών παρατίθημι ένταΟθα τά παρά τοΟ κ. 
Paul Wolters φιλικώς άνακοινωθέντα μοι: το «γά- 
vtoua τοΟ πίνακος έν πολλοίς μέρεσιν εξέλιπευ,, 
ούδαμώς ό'μως τοΟτο δυσχεραίνει τήν άντίληψιν 
τών γραμμών. Πάντα τά μέρη ταΟτα έν τή «πει-
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οιονίσει ημών συμπληροΟνται ώς είχον άρχικώς. 
Αί βλάβαι αδται παρατηρούνται κυρίως έπ'ι των 
μελανών μερών, ήτοι της περιθεούσης τήν εικόνα 
•ταινίας, τοΟ εμβλήματος τής άσπίδος και τοΟ εν
δύματος' άλλα καί επί τοΟ όρφνοΟ χρώματος τής 
μορφής, επί άλλων δέ μερών είναι όλιγωτερακ. 
ϊό πέρας τοΟ λόφου τής περικεφαλαίας επί του 
■οεξιοΟ ώμου τής μορφής δεν άνεπληρώθη , διότι 
δεν είναι δυνατόν ασφαλώς νά διακρινή τις τάς 
άφοριζούσας αύτό γραμμάς. “Οσον δ’ άφορα εις τάς 
έπιγραφάς, άπεπειράθημεν ν’άποδοθή όσον ήτο δυ
νατόν πιστώς ή κατάστασις τοΟ πρωτοτύπου. »

« Έκτων επιγραφών ή προς δεξιά είναι σαφής'πράς 
αριστερά έγράφησαν άλλεπαλλήλως δύο έπιγραφαί' 
ή ύποκάτωθεν είχε τά γράμματα λεπτοφυή καί χρώ
ματος βαθέος έρυθροΟ ώς ή προς δεξιά ή λέγουσα 
'jcal0Q‘rt έπ’αύτής μεταγενέστερα είναι γεγραμμένη 
διά γραμμάτων μεγαλειτέρων καί χρώματος έρυθροΟ 
άνοικτοΟ , οίον δεν άπαντα εις άλλο μέρος τοΟ πί
νακας , τό δέ τέλος αύτής καλύπτει μικρόν μέρος

οέν συγχωροΟσιν άλλοίαν άνάγνωσιν.Έπεται τούτω 
γράμμα λίαν έπιμελώς άπαλειφθέν, έχει δέ νΟν 
τό ξέσμα σχήμα τετραγωνικόν περίπου. Νομίζω, 
ότι αριστερά αναγνωρίζεται μικρόν λείψανον καθέ
του κεραίας, άνω δέ λείψανον γραμμής όριζοντίας 
συμπιπτούσης μετά τής καθέτου ύπό γωνίαν όξείαν' 
εκ τούτου άγομαι νά όποθέσω ένταΟθα εν Ε. Έκ 
τοΟ τρίτου γράμματος έσώθησαν δεξιά μέν κάτω 
τό άκρον κεραίας λοξώς διατεθειμένης καί αριστερά 
ετερον μικρότερον δμοιον μέρος γραμμής' τά ασή
μαντα, καί χρώματος όρφνοΟ βαθέος λείψανα, άπερ 
άνω καίέν τώ μέσφ φαίνονται,θεωρώ ώς μεταγενέ
στερα, μάλιστα διότι φαίνεται ότι κεΐνται επί άπεξε- 
σμένου μέρους. Επειδή δέ τό κάτω άκρον τής δεξιάς 
κεραίας σώζεται άβλαβες καί δέν φαίνεται συνεχό
μενον μετ’άλλης γραμμής δυνάμεθα μετά πιθανό
τητας ν’ άναγνώσωμεν Α. Έάν ήτό ποτέ Α γε-

τοΟ βαθέος έρυθροΟ χρώματος τοΟ λόφου τής περι
κεφαλαίας. Ίνα γραφή ή δευτέρα επιγραφή, άπε- 
ξέσθη ή πρώτη, αλλά βραδύτερον άπηλείφθη καί 
ή δευτέρα, επειδή δέ τό χρώμα αύτής προφανώς 
ήτο άσθενέστερον, είναι νυν άπας ό χώρος των επι
γραφών κεκαλυμμένος ύπό χροιάς τίνος ερυθρωπής,, 
ένεκα τής οποίας σχεδόν πολλάκις αδύνατος καθί
σταται ο ακριβής καθορισμός τών σωθέντων λειψά
νων. Τά γράμματα τής πρώτης επιγραφής είναι εν 
έκαστον έπιμελώς άπεξεσμένα, είναι δέ τά ξέσματα 
μικρά καί πλατέα χοοροΟντα έκ τών άνω προς τά 
κάτω καί μόνον έν τφ πρώτφ γράμματι διασταυ- 
ροΟνται άκανονίστως καί προδήλοος εγένοντο οι’ ο
ξέος τίνος εργαλείου. Τήν έξάλειψιν τής δευτέρας 
επιγραφής άπεπειράθησαν διά ξεσμάτων βιαίοον καί 
οριζοντίους δι’ όλης τής επιφάνειας χωρούντων. 
Καί τοΟτο δέ δυσχεραίνει τήν ασφαλή άντίληψιν- 
τών καθέκαστα. »

«Ή πρώτη επιγραφή ήρχετο βεβαίως από τοΟ 
γράμματος Μ, τά σωζόμενα λείψανα τούλάχιστον

γραμμένον, ήθελεν άπομείνει άλλοιον τό ίχνος, 
έκτος δέ τούτου αποκλείεται τό Α καί διά τον λό
γον, ότι έπεται αμέσως κατόπιν ώς τέταρτον γράμ.- 
μα. ΤοΟ τετάρτου τούτου γράμματος τήν διατή- 
ρησιν δφείλομεν εις τά ότι δέν ήτο άχρηστον εις 
τον γράψαντα τήν δευτέραν επιγραφήν' αί βλάβαι 
αότοΟ προέρχονται έκ τής άποσβέσεως τής δευτέ
ρας επιγραφής. Περί τοΟ σχήματος τοΟ πέμπτου 
γράμματος ούοέν ασφαλές εχομεν νά είπωμεν.ΈκεΓ 
ακριβώς προ πάντων ή φθορά, τής δευτέρας επιγραφής 
είναι τοσαύτη, ώστε δέν διακρίνεται πλέον έως ποΟ 
έχώρησεν ή πρώτη άπόξεσις' ένεκα τούτου έν τώ αν
τιγράφω έδήλωσα έν γένει τήν θέσιν τής άποξέσεως. 
Τό εκτον γράμμα είναι U, διατηρηθέν μέν καί αύτό 
ύπό τοΟ γράψαντος τό δεύτερον όνομα , αλλά ζω- 
γραφηθέν έκ νέου. Καί τούτου αί βλάβαι προέρ
χονται έκ τής δευτέρας άποξέσεως. Ή άπόξεσις
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τού έβδομου γράμματος όμοιάζει τή τού δευτέρου. 
Έν τή θέσει τοΟ τελευταίου γράμματος διακρίνω 
δίνω και κάτω μικρά λείψανα λοξών γραμμών,άτινα

άνευ δυσκολίας συμπληροΟνται εις 5. Κατά ταΰτα 
θά άναγνώσωμεν ΜΕΛΑ. U S ήτοι ΜεγακΛης. » 

«Ή νεωτέρα επιγραφή άρχεται κατά τδ μεταξύ

1:

του δευτέρου καί τρίτου γράμματος τής άρχαιο- 
τέρας, καί το πρώτον μέν γράμμα αυτής είναι Λ τδ 
δεύτερον δέ L·, ού ή κάθετος κεραία καλύπτει τδ 
μειζον λείψανον του Λ τοΟ πρώτου ονόματος. Ώς 
τρίτον γράμμα Θεωρητέον το Α τής πρώτης επι
γραφής’ τέταρτον είναι το V. τδ δέ επόμενον γράμ
μα είναι εντελώς έξηλειμμένον καί καθ’ ολοκλη
ρίαν άδιάγνουστον. Έν τώ έκτου γράμματι έχρη- 
σιμοποιήθη το μ τής πρώτης επιγραφής,άλλ’ έπε- 
ζώγραφήθη ούτως, ώστε ή κάθετος κεραία προεξε- 
τάθη μάλλον λοξώς πρδς τά κάτω, ή δέ δεξιά προς 
τά άνω λοξώς διευθυνομένη γραμμή άνυψώθη ετι 
πλέον. Βέβαιον φαίνεται μοι οτι V ο γραφεύς ήθελε 
νά γράψη’ τδ έβδομον γράμμα είναι επίσης έξη— 
λειμμένον , ούγ ήττον πιστεύω ότι διακρίνω προς 
τά κάτω ί'/νος καθέτου κεραίας’ τδ όνομα πε- 
ρατοϋται διά των Εά. Όθεν άναγινώσκομεν : 
Λ L· A V . V . Ε ά ήτοι ΓΛανκντης. »

Ούοέν είχον ν’ άποκόψω ή νά προσθέσω εις 
τάς άνωτέροο ευφυείς αναλύσεις τού κ. Wolters.
Ιδίως αξία προσοχής είναι ή σύμπτωσις ότι A/e- 

γακΛης καί ΓΛανκντης είναι ονόματα άγγειογρά- 
φων καί οτι ο σπάνιος σχηματισμός τού ονόματος 
ΓΛανκντης μέχρι τοΟοε άπαντα μόνον ώς όνομα 
άγγειογράφου. Πλειστάκις άπαντώσιν επί αγγείων 
ονόματα άγγειογράφων (πλήν των άνωτέρω,τδ τού
Ανδοκίοου, Έρμογένους, Εύφιλήτου) ώς ονόματα 

των δή λεγομένων έρωμένουν μ.ετά τού επιθέτου 
καλός' άλλ’ άπαξ μόνον προκειμένου περί τού Άν- 
οοκίδου άποδέχ εται ό Klein — δικαίως ώς νομίζω — 
ταυτότητα τού προσώπου. Τούτο δεν δυνάμεθα 
νομίζω νά παραδεχθώμεν περί τού αρχαϊκού Γλαυ- 
κύτου, δυνατή δμως είναι ή ταύτότης προκειμένου 
περί τού Μεγακλέους, καί δή μόνον δυνατή περί

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1SR7

αυτού, ού το όνομα άπαντά ώς όνομα ερωμένου επί. 
αγγείων τού Φιλτίου καί Εύθυμίδου.

Ό χ_αρακτήρ τής γραφής καί τής τέχγνης ανά
γονται εις τό πρώτον ήμισυ καί πιθανώς εις τάς 
πρώτας δεκαετηρίδας τού πέμπτου αϊώνος. Ί ο 
τυπικόν των εσωτερικών γραμμών τού ενδύματος 
καί ή περί τήν χρήσιν εσωτερικών γραμμών έν 
γένει φειδωλία , ιδίως ή έν ήττονι ρ.οϊρα τιθεμένη, 
εν μέρει δέ καί εσφαλμένη όήλ,ωσις τού μυϊκού συ
στήματος’ ή καθ’ ολοκληρίαν κατ’ ενώπιον καί 
κατά σχήμα αμυγδάλου γραφή τού οφθαλμού μετά 
κυκλικής κόρης εφαπτομένης μέν τής γραμμής 
τού κάτω βλεφάρου, χωριζομένης δέ από τής τού 
άνω, καί άνευ βλεφαρίδων, πτυχών των βλεφάρων 
καί όφρύος’ ή ελλειψις τού πτερυγίου τής όινδς καί 
των εσωτερικών γραμμών των χει/.έων’πρδς τούτοι: 
ολόκληρος ή μορφή τού πηδώντος Σατύρου, δστις 
ούτου ακριβώς, ήτοι μεταστρεφόμενος καί τήν έτέ- 
ραν των χειρών ύψών μετά ούράς χρώματος βα- 
θέος ερυθρού, άπαντα μεταξύ άλλων συχνάκις επί 
αγγείων τού Νικοσθένους, ώς επίσημον δέ άσπίδος 
επί αγγείων π. χ. τού Καχρυλίωνος (Klein Eu- 
phronios2 σελ.300),ταύτα πάντα άνάγουσιν ημάς 
εις τούς χρόνους των αρχών τής των ερυθρόμορ
φων αγγείων τέχνης. Τής περιόδου ταύτης ίδιον 
είναι καί τδ σχήμα τού αττικού κράνους μετά πα
ραγναθίδων πλατυτέρων προς τά κάτω καί σταθε
ρών , μή κινουμένων δηλ. διά γιγγλυμοΰ, μετ' 
ανοιγμάτων διά τά μή σκεπαζόμενα ώτα καί μετά 
προφυλακής τού αύχένος , τού μετώπου καί ρινός, 
μετά φάλου καί λόφου εις μακράν ουράν άπολήγον- 
τος. Αληθές είναι ότι εκπληκτικής ούσης τής πλη- 
θύος των σχημάτων καί κοσμημάτων, δι’ών κατά 
τον πέμπτον αιώνα έστολιζον κατ’ ίδιον έκαστος

9
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τρόπον τά όπλα μέν έν γένει ίδια δέ το κράνος, βπερ 
ήτο τό πολυτελέστατου καί αγαπητότατου αντικεί
μενου της πανοπλίας έν πάσι τοίς χρόνοις,αδύνατον 
είναι νά έςενεφθή ασφαλής κρίσις, πριν γραφή μονο
γραφία περί τοΟ θέματος τούτου. Δεν δύναμαι όμως 
νά Θεωρήσω ώς τυχαίου, ότι πάντα τά κύρια χαρα
κτηριστικά του είδους τούτου τής περικεφαλαίας 
άπαντώσιν επί αγγείων τοΟ ΓΙαμφαίου καί του Κα- 
χρυλίωνος1, έν ω οί μεταγενέστεροι άγγειογράφοι

προτιμώσιν κράνη αγήματος μάλλον ανεπτυγμένου 
κχί μετά κινητών παραγναθίδων. Ίδιάζουσα προσέτι 
έν ταϊς παραστάσεσι των χρόνων εκείνων είναι καί ή 
διαγώνιος Οέσις τής άαπίδος κατά τάς έφόδους, ού
τως ώστε το πηγούνιον υπερέχει τής άντυγος τής 
άσπίδος,έν ώ επί μεταγενεστέρων μνημείων τοΟ πέμ
πτου αΐώνος ή άσπίς,έάν είναι προσεκτικώς έσχεδια- 
σμένη,κρατείται μάλλον καΘέτως καί υψηλότερα, 
ούτως ώστε νά καλύπτη μέρος τοΟ προσώπου. Ή 
άπεικόνισις μαχητοΟ όρμώντος έπί τον αγώνα είναι 
Θέμα αγαπητόν τω κύκλω του Επίκτητου (’ Klein 
Eupli ronios 2 a. 300 έξ. Meistersignaturen Pam- 
phaios 18. Kaclirylion 4. 14 Pheidippos κτλ.), 
επίσης ok έν εργοις των τεχνιτών τούτων συχνάκις 
άπαντα ώς επίσημον άσπίοος ή γραφή Σατύρου τήν 
κεφαλήν στρέφοντας οπίσω καί πηδώντας ή όρχαυ-

1 Wiener Vorlegeblatter D III καί VII -p6X. Gerhard 
Auserl. Vasenb. II IIS, III 176, 202. Trinkschalen u. Gef. 
xiv. VI, VII ( Βερολ. 2304). Τούτο σμικρυνθεν κατά τό ημισυ, ανα
δημοσιεύεται ενταύθα, χάριν της εν πολλοΐς ομοιότητος αυτού.

μένου. II εΐκών τρέφοντας .οπλίτου ενείχε τότε ά
μεσον ένοιαφερον, εξιστορεί δηλ. τον στρατιωτικόν 
νεωτερισμών, δι’οδ οί ’Αθηναίοι ένίκησαν έν Μαρα- 
θώνι. ’Εναντίον τοΟ άρχαιοτέρου δωρικού έθους. 
καΘ’ό οί όπλίται βραδέως καί ώς έν πομπή εφεύ
ρουν κατά τοΟ έγβροΟ, οί Αθηναίοι έν ΜαραΟώνι 
ώς 6 Ηρόδοτος (VI,112) λέγει «πρώτοι Ελλήνων 
πάντων των ημείς ίδμεν φύμω εις πολεμίους έχρή- 
σαντο».

Καί αί έπιγραφαί φαίνεται ότι έκίνουν ομοίως τό 
ενδιαφέρον των συγφρόνων. Ή οίς γενομένη άπό- 
ξεσις των ονομάτων καί ή γραφή άλλου ονόματος 
μάλιστα διά χρώματος, το οποίον αλλαχού δεν 
άπαντα έπί τοΟ πίνακος, δεν εξηγείται άλλως είμή 
ότι έγένετο μετά τήν έκθεσιν αυτού. Πρέπει δέ νά. 
ήτο οΰτω εκτεθειμένος, ώστε νά ήδύνατο νά τον 
φθάση ό ταύτα ποιήσας, καί τούτοις συμφωνεί τό 
ότι ή άνω τον πίνακα όρίζουσα στενή πλευρά είναι 
κεκοσμημένη , κατ’ ακολουθίαν ότι ήτο καί αύτή 
ορατή, Το τήν μορφήν ώς πλαίσιον περιβάλλον κό
σμημα αποκλείει τήν ιδέαν, ότι 6 πίνας άνήκεν εις 
παράστασιν συνεχή όμοίαν ζουφόρω, κατ’ούδένα δέ 
τρόπον ουνάμεθα νά νοήσωμεν τον πίνακα αυτοτελή. 
'Όπως αν έξετάσωμέν τό πράγμα πάντοτε άγόμεθα 
νά ύποθέσωμεν ότι ήτο εντεθειμένος χ_αμηλότερα των 
οφθαλμών τού Θεατού εις τι σκεύος ή εις τινα οι
κοδομήν, π. γ. εις Οωρακείον , καί διά τούτο μοι 
έφάνη ότι αναμφιβόλους ορθήν οδόν προς άνεύρεσιν 
του άρφικοΟ προορισμού τοΟ πίνακος ύπέοειξεν ο 
Dorpfeld, ότε ενώπιον αυτού ΰπέμνησέ μ. οι τά 
ύπό τοΟ Ιίαυσανίου VII, 4 εις τά κάτω τού θρό
νου του έν ’Ολυμπία Διάς περιγραφόμενα «έρύ- 
ματα τρόπον τοίχουν πεποιημένα» τά φέροντα γρα- 
φάς τού Παναίνου.

’Εν τή νέα ταύτη τοΟ πίνακος χρήσει, καί περ 
κατά τά παρόν έξ αρνητικών μόνον λόγων όριζο- 
μένη , φαίνεται μοι ότι έγκειται σπουδαιότης τις 
τοΟ έργου διά τήν ιστορίαν τής τέχνης. Είναι δη
λαδή μία άπόοειξις έπί πλέον προστιθεμένη εις άλ- 
λας διαρκώς πληθυνομένας, ότι ή έπί κεράμων ζω
γραφική, ής τήν κατά τον πέμπτον αιώνα καλλι
τεχνικήν ακμήν ημείς μόλις έκτιμώμεν δεόντως , 
δεν περιωρίζετο μόνον εις έργα χειρωνακτικής βιο
τεχνίας, άλλ’ ότι έν τω βίω ή ενέργειά της έξε- 
τείνετο πολύ πλέον. Έκαστον νέον εύρημα οιδά-
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σκει ημάς βεβαιότερον* όπόσον μεγάλη ήτο ή αμοι
βαία έπίδρασις αυτής και της ιδίως ζωγραφικής' 
και ίσως σήμερον είναι καιρός νά έκφράσωμεν την 
εικασίαν , δτι πλήν άλλων συνέδεε αύτάς και το 
συγγενές των τεχνικών μέσων. Ό Πολύγνωτος καί 
οί σύγχρονοί του, οίτινες διά των εικόνων των έκά- 
λυπτον - τούς πιθανώτατα ούχι εκ μαρμάρου ωκο- 
δομημένους τοίχους δημοσίων κτιρίων, έζωγρά- 
οουν , ώς ρητώς άναφέρεται (Κικέρων έν Βρούτω 
18, 70. Πλίνιος 3ο, 50. Διον. Αλ. περί Ισαίου 4) 
διά. τεσσάρων μόνον χρωμάτων, τού λευκοΟ , με
λανός, ώχρας καί βαθέος ερυθρού: «ex albis Meli- 
num, ex silaciis Atticum, ex rubris Sinopis 
Pontica. ex nigris atramentum» ώς αναφέρει ό 
Πλίνιος' ώχρα, σινωπίς, μέλαν, μηλιάς κατά Πλού
ταρχον. Τά τέσσαρα ταΟτα χρώματα , έξ ών διά 
μίξεως δεν παράγεται ού'τε το πράσινον ούτε τό 
κυανοΟν, είναι τά Θεμελιώδη χρώματα της επί κε
ράμων ζωγραφικής, τούτο δε απολύτως αδύνατον 
νά ήναι τυχαΐον. Τάς οχληράς ταύτας μαρτυρίας 
των αρχαίων, αίτινες έφαίνοντο ζημιοΰσαι τήν δό
ξαν τοΟ Πολυγνώτου ώς ζωγράφου, έζήτησαν πάν
τοτε νά έρμηνεύσωσιν άλλως, επειδή ύπετίμων τήν 
αγγειογραφίαν καί έστήριζον μεταξύ χειροτεχνίας 
καί καλλιτεχνίας χάσμα, δ παρά τοΐς Έλλησιν 
ήττον ή άλλαχού ύπήρχεν' περί τής ορθότητος 
δμως των ερμηνειών τούτων προ πολλοΟ έγεννή- 
Οησαν έν έμοί αμφιβολία!. Άφοΰ ή έλληνική ζω
γραφική καί έν αύτοις τοΐς άρίστοις κατά τον 
χρωματισμόν έργοις αύτής, δεν άπέβαλεν ιδιάζου- 
σάν τινα δεσποτείαν τών γραμμών καί τών πλα
στικών μορφών , μοί φαίνεται φυσικόν νά παραδε
χθώ μεν, δτι ήρχ ισε κατά πρώτον από τοιούτων 
περιωρισμένων μέσων χρωματισμού, τά όποια ανέ
πτυξε μετά ταΟτα, αγνοώ δέ πώς δύναται νά έν- 
νοηΟή άλλως κάλλιον τό δτι βραδύτερον οί αρχαίοι 
συνειθίσαντες εις ποικίλους χρωματισμούς δεν ήρέ- 
σκοντο πλέον εις τό « simplex color» τοΟ Πολυ
γνώτου, άλλ’ άπέδιδον αξίαν εις τάς εικόνας αύτοΟ 
μόνον ένεκα τής ιχνογραφίας καί τής συνθέσεως. 
Γραφάς επί πινάκων, οίτινες έκάλυπτον τούς ε
σωτερικούς τοίχους τυρρηνικών τάφων , εχομεν 
ίκανάς1. Επίσης άνεκαλύφθησαν έν Τυρρη-

1 Brunn Annali d.Inslituto 1859 σ 341 εξ. Brizio Bulletlino 
d. Inst. 1874 σ.128 έξ. E. Curtins arebaol. Zeilg. 1872 σ.96 πίν.

via1 τοιχογραφία! επί λευκού κονιάματος φέρουσαι 
κατά τό πλειστον τά χρώματα,ά καί αί τών αγγείων 
εικόνες,πάντως δέ σκιαΐς δμοιαι ώς αύταί.Νομίζω, 
δτι δεν είναι ανάγκη άλλου είμή νά μεταφράση 
τις πάλιν τήν γλώσσαν τών εικόνων τούτων εις 
τήν ελληνικήν, δπως συλλάβη ιδέαν τοΰ έκ τών 
μαρτυριών τών αρχαίων γνωστού τρόπου του Πο
λυγνώτου, αάλιστα εάν προϋποτεΘή καί έπιχρύ- 
σωσις μερών τινών, ώς ύποδεικνύουσι πάλιν αγ
γεία τινά τών μέσοον τοΰ πεμπου αίώνος

Τό ζήτημα είναι δύσκολον, τά δέ ρηθέντα κατά 
τό παρόν εικασία! μόνον δύνανται νά Θεωρηθώσιν' 
Θά έχρηζε πάντως τό πράγμα έκτενεστέρας τής 
ενταύθα δυνατής άναπτύξεως. "Εν μόνον επιθυμώ 
έν τέλει νά έξάρω. Έάν άναπαραστήσωμεν έν τή 
φαντασία ημών εικόνα τινά τού Πολυγνώτου κατά 
τάν ύποδειχθέντα τρόπον, ήτοι, ώς είναι άφ’ εαυ
τού εύνόητον, πολύ τελειοτέραν καί πρό πάντων 
πολύ τολμηροτέραν έν ταις γραμμαΐς, πολύ λε- 
πτοτέραν καί ίσως διά μίξεως τών τεσσάρων στοι
χειωδών χρωμάτων πολύ πλουσιωτέραν τού ήμε- 
τέρου πίνακος κατά τον χρωματισμόν' συγχρόνως 
δμως τάς μορφάς όμοιας σκιαΐς καί έπίσης άπλάς, 
δηλαδή άνευ φωτοσκιάς, τήν έπιθεσιν τών χρωμά
των ισοπαχή πανταχοΟ καί τον αυτόν τρόπον ιχνο
γραφίας έπί λευκού έδάφους — νομίζω δτι τοιαύτη 
άναπαράστασις θά διεφώτιζε πολλά σκοτεινά μέρη 
τών σπουδαιοτέρων πληροφοριών, άς περί τού Πο
λυγνώτου εχομεν, δηλαδή τής άκριβεστάτης τού 
Παυσανίου περιγραφής τών δύο δελφικών εικόνων’ 
Θά διεφώτιζε δηλαδή όχι μόνον γενικώς τό είδος 
τών συνθέσεων έν δύο στοίχοις πινάκων ή πίνα* 
κοειδών διαχωρισμάτων δίκην ζωφόρων, ών πινά
κων αί γραμμαί τών πλευρών προεκάλεσαν καί τήν 
διαίρεσιν τής περιγραφής εις τμήματα παρακεί
μενα ή ύπερκείμενα άλλήλων—ιδέα, ήτις μόνον 
διά παραθέσεως σχεδίου δύναται νά γείνη κατα
ληπτή—αλλά καί σχεδόν πάσας τάς τεχνικάς λε
πτομέρειας , αίτινες μέχρι τοΰδε δυσκόλως ήσαν 
καταληπταί.

Πρώτον δλως γενικώς, δτι δ Παυσανίας έν επτά

68· τό πάγος τοΰ τελευταίου τούτου πίνακος osv είναι 30, άλλα 3 Εκα
τοστών τοΰ μέτρου.

1 Πρδ. π. -/. Monum. inediti d. I. XI, 25, 26. Keck Au- 
nali 1881 σ. 5 Ιξ. Conestabile pitture murali presso Orvieto 
a 109 Ιξ.
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μακροΐς κεφαλαίο ις εξακολουθεί τήν περιγραφήν 
του , χωρίς νά ομιλή λεπτομερέστερου περί των 
χρωμάτων. Δεύτερον ότι εις τά τρία χωρία, έν οις 
αναμφιβόλους χρώματα αναφέρει, μόνον περί πορ- 
φυροΟ καί μελανός πρόκειται: πορφυροΟν είναι τό 
ίμάτιον τοΟ Έλένου, μελανές εΐσιν οί κριοί, ούς 
οί οπαδοί τοΟ Όουσσέως φέρουσιν είς'Τ\δου, μ,έλας 
είναι καί ό δαίμων τής σήψεως Εύρύνομος. Τρίτον 
οτι ή τοΟ μελανός τούτου περιγραφή εφαρμόζεται 
θαυμάσιους επί τοΟ μέλανος τής αγγειογραφίας: 
κυανοΰτηνχρόαν μεταξύ έσπ καί μέΛανος, όποιαν 
καί των μνιων αί προς τά κρέα slot προσιζάνονϋαι 
(X 28, 7). Τέταρτον ότι καί αί πληροφορία:, άς 6 
Παυσανίας περί τής ύλης καί τής ιδιαιτέρας οψεως 
άντικειμένων τινών δίδει, εξηγούνται σαφώς διά 
τοΟ όποτεΟέντος τρόπου τής τέχνης. Οί άναφερό- 
μενοι Θώρακες καί ή υδρία, ήν ό Έχοίαξ καταβαί- 
νων τοΟ πλοίου τοΟ Μενελάου φέρει, ήδύναντο ν’ 
άναγνωρισΟώσιν ώς χαλκά έν γραφή έχούση χρώμα 
ώχρας έκ τοΟ τρόπου τής ιχνογραφίας των. Τό 
χωρίον « υποστάτης τε Λίθου καί Λουτήρων έστον 
έπί τω υποστάτη χαΛκονν» γίνεται σαφές , έάν 
φαντασθώμεν τον ύποστάτην μόνον έν περιγράμ- 
ρατι μετά των εντός αύτοΟ ραβδώσεων εϊκονισμέ- 
νον, ήτοι λευκόν τό πλείστον ώς καί τό έδαφος τής 
γγοαφής (οπούς ή άσπίς έπί του ήμετέρου πίνακας' 
περί τούτου πρβλ. προ παντός το άγγειον τοΟ έν 
Βερολίνου Μουσείου Furtwangler 1929, Panofka 
Asklepios und die Asklepiaden 11 1) καί έπ’ αύτοΟ 
έν χ ρω μάτι ώχρας το λουτήριον. Καί ή γνήσια σο
φιστική έκφρασις περί των έν τώ Άχέροντι πλεόν
των ιχθύων άμνδρά οντω δη το τά είδη των ιχθύων 
σκιάς μαΛΛον. ή ίχθνς εικάσεις άπόλλυσι παν τό 
αίνιγμ.ατώδες, έάν όποΘέσωμεν ότι τό ύδωρ του 
Αχέροντας ήτο λευκόν, των δ’έν αύτου ιχθύων φυ- 
σικώς τά σώματα ούχί πλήρη οι’ ώχρας έζωγραφη- 
μένα — τούτο θά ήτο εναντίον τής ιδέας, οτι διά 
τοΟ υδατος φαίνονται—-άλλ.ά μόνον τά περιγράμ- 
ρ,ατα αότών, ώστε τό πλείστον τοΟ σώματος νά 
μένη λευκόν καί ένεκα τούτου διάφορον των λοι
πών ρ.ορφών, αίτινες ή σαν πλήρεις. Το αύτό ρη- 
τέον καί περί άλ,λης μορφής δυναμένης νά χαρά
κτη ρισθή ώς τό ζωγραφικόν αντίστοιχον τοΟ μέ
λανος Ευρυνόμου, ήτοι περί τοΟ μή κολαζομένου 
πλέον ΤιτυοΟ, όστις περιγράφεται ώς «ύπο τον συ

νεχούς τήςτιμωρίας εις άπαν έζανηΛωμένος, άμν- 
δρον καί ουδέ όΛόκΛηρον εοδωΛον». Τό τελευταΓον 
έξηγώ εγώ ύποθέτων, ότι τό σώμά του διεκόπτετο 
όπό γραμμής δηλούσης τό έδαφος, κατ’ ακολου
θίαν ότι οέν ήτο ορατόν ολόκληρον, όπως τό του 
νεκρού Νιοβίοου έπί τοΟ (μή άττικοΟ) κράτηρος 
του Orvieto (Monum. inediti 1882 vol. XI 38-40) 
οδ την προς τον Πολύγνωτον σχέσιν ανέπτυξαν ό 
Robert καί έκτενώς b Winter (die jungeren atti- 
scben Vasen n. 45 έξ.).

Δυσκολίας παρέχει μόνον ή παρατήρησις τοΟ 
περιηγητοΟ περί τού Αιαντος τοΟ υίοΟ τοΟ Όίλέως 
« Αίας οέ ό έτερος ές αυτούς δρα παίζοντας' τούτφ 
τω Αίαντι τό χρώμά έστιν, otov άνδρί ναυαγώ γε- 
νσιτο έπανθονσης του χρωτί έτι τής άΛμης». 
Οΐον δήποτε όρ,ως καί άν ήθελέ τις άναπαραστήση 
έν νώ τον τρόπον τής έκτελέσεως έκ των λόγων 
του Παυσανίου ή δυσκολία οέν αίρεται, διότι αύτη 
έγκειται έν αύτή τή άνουσίιρ παρατηρήσει τοΟ πε
ριηγητοΟ. Διότι αναμφιβόλους σπουδαίους σκεπτομέ- 
νοις δεν φαίνεται πιθανόν, ότι δ Πολύγνωτος, γρά
φουν μορφήν ήρεμον παρισταμένην παιδιμ κύβων, 
ή6έλη σε νά παραστήση καί τον τρόπον, καθ’ ον 
αύτη άπέθανε, πολλου δ’ ήττον ότι ήδυνήθη νά δη- 
λώση τοΟτο διά τής έπανθούσης άλμης. Εικάζω 
οέ ότι αφορμήν εις τήν Φιλοστράτειον ταύτην έκ- 
φρασιν εδωκε βλάβη τις τής είκόνος. Βεβαίως εί
ναι δυνατόν νά φαντασθή τις πολλάς καί διαφόρους 
χημικάς μεταβολάς, ών έκάστη έξ ίσου θά καθίστα
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καταληπτήν τήν κατάστασιν των πραγμάτων όπως 
περιγράφει αύτήν ό Παυσανίας, μόνον δ ώς παρά
δειγμα αναφέρω, ότι πολλάκις επί των εικόνων 
λευκών αττικών ληκύθων παρετήρησα άφίδρωσιν 
άλατωδών κρυστάλλων άξιον παρατηρήσεως μοί 
φαίνεται όμως δτι ό Ηρόδοτος, ον ό Παυσανίας 
πολλαχώς μιμείται,περιγράφουν όμοιόν τι φαινόμε-

νον εν Αίγύπτψ, ένθα τό κατά τούς έρμηνευτάς 
ύπό όξυανθρακώματος νατρίου κεκορεσμένου έδα
φος έκάστην πρωίαν καλύπτεται ύπό λεπτών άλα- 
τοκρυστάλλουν ώς ύπό πάχνης, των αύτών λέξεων 
χρήσιν ποιείται: άΛμην εττανθέονσαν (II 12).

Έν Βιέννη, Ιούνιος 1887.

Otto Benndorf

ΑΡΧΑΪΚΟΝ ΑΓΑΛΜΑ ΕΞ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
(Πί'ν. 9).

Έν τω πίνακι 9 έκδίδοται διπλή εΐκών , τής 
κατά μέτωπον καί οπισθίου δψεως, ένος των κατά 
τάς άνασκαφάς τοΟ 1886 άνευρεθέντων αγαλμά
των, έν λιθογραφία κατά τήν ύδρογραφικήν εικόνα 
τοΟ ζωγράφου κ. Gillieron.

Τό ομοίωμα εΐνε επιτυχές, ιδία ώς πρός τήν 
άπόδοσιν του γραπτού αύτοΟ κόσμου, δστις άπη- 
λειμμένος πολλαχοΟ τυγχάνων μελέτης έ/ρηζε καί 
επιμόνου έρεύνης. Ό κ. Gillieron κατώρθωσε νά 
άνάπαραστήση ήμΐν ζωηρόν τον χρωματισμόν καί 
νά άποδώσή τω άγάλματι μέγα μέρος του ύπό το Ο 
χρόνου άποσβεσθέντος αρχικού αύτού γραπτού στο
λισμού.

Τά κατά τήν εύρεσιν τού αγάλματος έχουσι πε
ριέργους- άνευρέθη το πρώτον τό από τής οσφύος 
κάτου μέρος τού σώματος αύτού κατά τό αρκτικόν 
τείχος μετά των άλλων αγαλμάτων (δρ. Άρχ. 
Έφημ. 1886 σελ. 78), ού πάνυ πόρρω τού Έρε- 
χθείου δυτικώς. Έξελήφθη τούτο ύπό πάντων των 
τά εύρήματα των άνασκαφών έπισκοπούντων ώς 
άπαρτίζον πρός ξόανον. Τούτο μάλιστα και έγράφη. 
Μετά δύο ή τρεις ημέρας άνευρέθη ή κεφαλή εκεί 
που πλησίον- ούοείς δέ νά φαντασθή ήδύνατο ότι 
ή δικαίως θαυμασθεΐσα κεφαλή αΰτη εις κορμόν 
ανήκε ξοανοειδή, ου τό ήμισυ εϊχεν ήδη άνευρεθή. 
Άλλ ή πρόοδος των άνασκαφών ήνεγκε μετ’ ού 
πολλάς ημέρας καί τό έτερον άνω ήμισυ τού κορ
μού εις φως 1 εύρέθη δέ τούτο εντός τού άρχαίου 
οικοδομήματος, ού σώζονται τά θεμέλια κατά τήν 
βορειοδυτικήν γωνίαν τού Έρεχθείου) συμπληρώ- 
σαν οΰτω τό ώραΐον αυτό αληθώς άγαλμα τού

Μουσείου τής Ακροπόλεως, οδ παρέχομεν τήν 
εικόνα.

Τό άγαλμα τούτο έδημοσιεύθη μέν ήδη καί αλ
λαχού (The Journal of Hell. Stud. v. 8. 1. σελ. 
163 - ϊδ. καί The amer. Journ. of. Ar. v. II. 2. s.63.) 
άλλδάκριβέστερον έν φωτοτυπία έν τοίς «Μουσείοις 
’Αθηνών» Πιν. X. όπου όμως, ώς είκός, τό κυ- 
ριώτερον αυτού προσόν, ο χρωματισμός, άπόλλυ- 
ται. Έν τω κειμένου δέ παρεισέδυ ανακρίβειά τις 
κατά τήν περιγραφήν τής περιβολής. Γέγραπται 
έκεί: «Εΐνε δέ τούτο περιβεβλημένον ποδήρη τινά 
χιτώνα άπτυχον καί στενώς επί τού σώματος προσ- 
κεκολλημένον- επί τού χιτώνος δέ φέρει ετέραν πε- 
ριβολνήν, ήτις μόνον τά όπισθεν καί τά πλάγια μέρη 
τού σώματος καλύπτει. Τά έκ πλαγίου ταύτα άκρα 
τής περιβολής εΐνε εκατέρωθεν από τής οσφύος μέ
χρι των ποοών τεχνικούς συνεπτυγμένα. Ό χιτών 
δέ καί ή έπ’αύτού περιβολή εΐνε κατά τήν όσφύν 
συνεσφιγμένη διά ζώνης τίνος τής οποίας τά άκρα 
εις τά εμπρός καταπίπτουσι. » Τό άγαλμα εΐνε όν
τως, ώς φαίνεται, ποδήρη χιτώνα ένδεδυμένον, ου- 
τινος φαίνεται περί τά σφυρά ή θυσανοειδής ώα. Ή 
έπ’αύτού όμως «περιβολή» δέν « καλ-ύπτει μόνον 
τά όπισθεν καί τά πλάγια μέρη τού σώματος ,υ> 
αλλά «παν τούτο, ώσεί έτερός τις χιτών. Καί τούτο 
καθοράται έν τή πτυχώσει τούτου τή κατά τά πλά- 
για ύπεράνω τών ποδών. Εκεί κατά τήν συμμε
τρικήν περίπτυξιν ούδαμώς άποκόπτεται ή περί
βολο), αλλά συνεχίζεται έμπροσθεν φερομένη- θά 
ήτο ο’ άλλως παράδοξον τοιούτον ένδυμα τά κάτο> 
όπισθεν σχεδόν μόνον τού σώματος περιβάλλον. Τό
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