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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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έπίβλημα τούτο, κατά τά πλάγια διά της ζώνης 
περιπτυσσόμενον, δεν περιέβαλλε μόνον το άπο της 
όσφύος κάτω μέρος τοΟ σώματος, άλλά. καί το άνω 
.έκαλυπτεν, ώς δηλοΟται διά των ύπέρ τήν ζώνην 
ταπεινών εκατέρωθεν πτυχών, αίτινες ούδέν άλλο 
εινε ή αί προεξοχαί τών ύπό τήν ζώνην παχυτέρων 
και καταφανέστερου δεδηλωμένων, Το έπίβλημα 
τοΟτο κατεϊχεν εντελώς τήν θέσιν χιτώνος' εάν δέ 
ύπό τούτο καί έτερος ύπήρχε χιτών. κατώτερον 
εξικνού μένος , εις δν οί φαινόμενοι θύσανοι άνήκον, 
τοΟτο μόνον 6 ποιήσας τεχνίτης Θά ή δυνατό νά βε
βαίωσή. Ήμεϊς τούς κροσσούς εκείνους μή ουνά- 
μενοι άλλως νά ερμηνεύσω μεν όφείλομεν νά πα- 
ραοεχθώμεν τοιοΟτό τι. Ύπεράνω τής περιβολής 
•ταυτης όπήρχεν καί άλλη έσθής, μικρότερα αΰτη, 
μόνον τό άνω σώμα καλύπτουσα καί κατά τούς 
βραχίονας περιπτυσσομένη. Ούοέν δηλοΐ ποΟ αύτη 
ένεπορπάτο' ίσως ήτο έπίβλημα από τής κεφαλής 
ένδυόμενον. ΤοΟτο έφερε περί τά κράσπεδα κόσμον 
γραπτόν' διακρίνεται δέ εισέτι ούτος έναργώς, ιδία 
όπισθεν , άποτελούμένος έκ σπειροειδοΟς ταινίας, 
πρασίνου χρώματος, καί Οπό ταύτην εξ έτέρας 
μείζονος έξ ανθεμίων ερυθρό0 χρώματος. ΙΙερί τον 
Λαιμόν οιακρίνονται δύο παράλληλοι πράσιναι γράμ
μα ί. Έποικίλετο δέ καί οι’ άλλου σχήματος κο
σμημάτων , ώς φαίνεται έκ τών διατηρουμένων όπι
σθεν κατά τούς Βραχίονας δύο εκατέρωθεν αστερί
σκων. Όμοίιος ποικίλων γραπτόν κόσμον έτερε καί 
τό yιτωνοειδές περίβλημα' καί τά περί τούς πόδας 
μέν κράσπεδα τούτου φέρουσιν οίον καί ή μικρά 
έσθής. Έμπροσθεν όμως διακρίνεται άλλο κόσμη
μα. Κατά τό μέσον ύπήρχε μείζων συγκριτικώς 
ταινία εις μικρά τετράγωνα διηρημένη, εκατέρω
θεν δέ ταύτης δύο έτεραι ελασσόνες πρασίνου χρώ
ματος, ψέρουσαι εις ίσα άπ’ άλλήλων διαστήματα 
μικρούς κύκλους πιθανώς έρυθροΰ χρώματος. Στίγ
ματα δέ οία τά έπί τής μικράς έσθήτος άστεροειδή 
ύπήρχον καί έπί τούτου. Το άγαλμα έφερεν, ώς 
είκός, χρωματισμόν καί έπί τών γυμνών τού σώ
ματος μελιών, όπως καί τά λοιπά αγάλματα τοΟ 
Μουσείου τής Άκροπόλεως. Ή κόμη, οί Οφθαλ
μοί, αί οφρύες, τά χείλη έφερον άνάλογον χρωμα
τισμόν, ορατόν καί έν τη εικόνι. Ή κόμη κατά 
σχήμα (stylisiert) πεποιημένη, διατέτακται έμ
προσθεν καί όπισθεν συμμετρικώτατα' καί έπί τού

στήθους μέν έρριμμένοι εισίν εκατέρωθεν άνά τρεις- 
πλόκαμοι σχοινοειδώς πεπλεγμένοι, όπισθεν δέ κα- 
τέπιπτεν ή κόμη έπί τών νώτων πλατεία εις πλε
κτούς πλοκάμους διατεταγμένη άνά εξ έκατέρωθεν- 
ών οί δύο μεσαίτατοι μείζονες. ’ίIσαν οέ ούτοι όπι
σθεν δεδεμένοι ταινία, ής άνωθεν ύπήρχε στεφάνη 
μετάλλινη άπασαν τήν κεφαλήν στέφουσα, ώς 
φαίνεται έκ τών διατηρουμένων έτι κύκλω χαλκών· 
ήλων. Κατά τον λαιμόν έτερε τό άγαλμα γραπτόν,, 
χρώματι πρασίνω ίσως, περιδέραιου εις όξεΓαν γω
νίαν άπολήγον. Κατά τούς ώμους έκατέρωθεν Φαί
νονται δύο οπαί, εις ένθεσιν κοσμήματος ίσως, όπερ 
όμως άσύνηθες καί ακατάληπτου τυγχάνει. Η δε
ξιά χειρ είνε καθημένη έπί τού μηρό0 προσπεφυ- 
κυία' ή αριστερά ένθετος οδσα, κάμπτεται κατά. 
τόν αγκώνα προτεινομένη καί φέρουσα πιθανώς αν- 
τικείμενόν τι έκ τών συνήθων οΐον καρπόν ροιάς,. 
υ,ήλον ή καί πτηνον, ώς μικρόν τι άγαλμα τού· 
Μουσείου τής Άκροπόλεως φέρει (ΙΓ. Άρχ. Εφ.
1884 Π. 8.).

Το άγαλ^μα ημών τούτο όμοιάζει τήν περιβολήν 
καί τον τύπον, ώς ήδη τούτο ορθώς παρετηρήθη, 
τώ έκ Δήλου άρχαιοτάτω άγάλματι έν τώ κεν- 
τρικώ ημών Μουσείω (Καταλ. Μ. Άρ.1). Τό ν αύτον 
δέ τύπον φέρουσι καί μικρά τινα αγάλματα τοΰ- 
Μουσείου τής Άκροπόλεως, έλλιπή όμως καί κα
κόζηλα, ώς καί άγαλμάτιον έξ Έλευσίνος. Έπ’έ- 
σχάτων δέ άνευρέθη καί έτερον άγαλμα έν Άκρο- 
πόλει, μή εισέτι δεοημοσιευμένον , όπερ, εξαιρέσει 
παραλλαγών τινών ώς προς τήν στολήν, τον αύτον 
εχει τύπον ξοανοειδή ούτως είπεΐν, αφού ό όρος 
ούτος έχρησίμευσεν ήδη εις τήν διάκρισιν τού τύ
που τούτου.

Έκ τούτων άπάντων τό ήμέτερο.ν άγαλμα εινε 
τό τελειότατου καί άπολύτως οέ επιεικώς ώραίον. 
Δείκνυσι δέ έναργώς, παραβαλλόμενου προς τάάλλα 
αρχαϊκά τής Άκροπόλεως αγάλματα, τέχνην προ- 
ηγμένην, .αλλά τυπικήν, μέχρις εύλαβείας εις τον 
αρχαιότερου τύπον, τον γνωστόν διά τού έκ Δήλου 
αγάλματος καί έξ άλλων παρεμφερών παραμέ- 
νουσα. Είνε, ούτως είπείν, συγκριτικώς άρχαίζον 
έργου τής αρχαϊκής τέχνης. Ούδόλως δέ ύστερεΐ 
τήν τέχνην, τών πλείστων τής Άκροπόλεως γυ
ναικείων αρχαϊκών αγαλμάτων, ούδέ αρχαιότερου 
είνε εκείνων, ώς ορθώς ελέχθη. ΤοΟτο καταφαίνε
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ται ιδίως έν τώ προσοόπω καί έν γένει τή της κε
φαλής επεξεργασία, ήτις παντάπασι δεν μειονεκτεΐ 
της των άλλων, εν τισι δέ καί έπιμ,ελεστέρα είνε 
καί φυσικωτέρα έν τη διατυπώσει των άνθρωπίνων

χαρακτηριστικών. Τψος το άγαλμα τοΟτο εχει ολί
γον τι ελασσον τοΟ φυσικοΟ.

Δεκέμβριος 1887.

Β, Σταης

ΑΓΑΛΜΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

( ΓΙιν. 7 και 8 )

Δημοσιεύομεν ενταύθα έν πρώτοις τέσσαρα χαλκά 
-άγαλμάτια ’Αθήνας, άτινα εύρέθησαν επί της Άκρο- 
πόλεως έν ταΐς άνασκαφαϊς των δυο τελευταίων 
έτών. Προέρχονται δέ πάντα έκ της κατά τους χρό
νους τοΟ Κίμωνος γενομένης έπιχώσεως της συνι- 
-σταμένης υπό των λειψάνων της ύπό των Περσών 
έν ετει 480 π. X. καταστροφής1 καί φέρουσι καί 
ταΟτα πολλαχώς τά του πυρος ίχνη. Των τριών έκ 
τούτων εύρέθησαν καί αιχαλκαι έπίσης πλίνθοι, φέ- 
ρουσαι άναθηματικάς έπιγραφάς,άς συνεκδίδο μεν έν- 
ταΟθα κατά το πραγματικόν αύτών μέγεθος2. Αί μι- 

κραί όμως αύται βάσεις δεν ήσανάρκεταί όπως βα- 
στάσωσιν ασφαλώς τά βαρέα ταΟτα καί άναμφιβόλως 
όλόχαλκα άγαλμάτια, άλλ’ένιδρύοντο, ώς φαίνε
ται it άλ.λων παρομοίων3, έπί λίθινων βάθρων καί 
έστερεοΟντο διά μόλυβδου άφθόνως έπιχεορ.ένου.

Καί τά τέσσαρα άγαλμάτια έχουσι τον τύπον 
της προμάχου Άθηνάς καί εικονίζουσιν αυτήν φέ- 
ρουσαν Αιγίδα — πλήν το0 έν πίν. 8,3 —καί αττι
κόν κράνος μεθ’ ΰψηλοΟ μέν άλλ’ ώς έπί τό πολύ, 
ώς εϊκός, άποκεκρουσμένου 7ώφου καί βαδίζουσαν 
μ.έ τό άριστερον σκέλος προτεταμένον, πάλλουσαν 
δέ τό δόρυ διά τής υψωμένης δεξιάς καί προβάλ- 
λουσαν τή αριστερά τήν ασπίδα' άμφότερα τά δπλα 

ταΟτα ή σαν πρόσθετα, θά πραγματευθώμεν περί

1 ’Ί8ε νΟ'ν ιδίως Mitth. d. arch. Inst. Athen 1S86 a. 162 έξ·. 
Dorpfeld. 'Ρωμαΐ3ου-Κα6βσ.3ία, Μουσεία ’Αθηνών, a. 5. Όρθως 
κερί τούτου εκρινεν ί)8η πρό 50 Ιτων δ Ross έν Al'cll. Allfsiitze 
I a. 140 έξ.

2 A’, έπιγραφαι μέλλουσι να. Ικδοθωσι και έν τω προσέχει τεύγει 
τοΰ C. I. A. IV. [Έξεοο'θησαν Οπ’άρ. 373, 12. 117. 179].

3 Πρ6. Mitth. d. Inst. Athen 1887 a. 142 Petersen Wochen- 
schrifl fur Iilass. Pbilolog. 1887.

τών άγαλματίων τούτων κατά τήν πιθανήν αύτών 
χρονολογικήν τάξιν.

Α. Τό ύπ’άριθ. 1 ένταΟθα άπεικονιζόμενου εό-

ρέθη προς άνατολάς τοΟ Έρεχθείου κατά τό εαρ
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