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ΤΡΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞ ΑΤΤΙΚΗΣ.
( Όρα πίν. 4, 5, 6.)

Δημοσιεύοντες έν τούτω τώ τεόχει λιθογραφικάς 
εικόνας κατά ιχνογράφημα τοΰ K°'J Gillieron τριών 
κεφαλών, των μέν δύο έκ της έν Άθήναις Άκροπό- 
πόλεως , της οέ τρίτης έξ Έλευσϊνος, εύπρόσδεκτον 
βεβαίως ποιοΰμεν έργον τοϊς άρχαιολογοΰσιν.

Ή έν τώ πίνακι 4'? υπ’ άριθ. I άπείκονιζομένη 
’Α,Θηνάς κεφαλή δεν είναι άγνωστος εις τον αρχαιο
λογικόν κόσμον άνευρεθεϊσα κατά τό Ι8630ν έτος, 
δτε ήρξατο οίκοδομούμενον τό έν Άκροπόλει Μου- 
σεϊον, ούχί εις μέγα βάθος, άλλ’ έν έπιχώσει πάν
τως αρχαία, ως τά τής λατύπης πώρων και μαρ
μάρων στρώματα έμαρτυρουν κατά την προφορι
κήν προς ήμάς άνακοίνωσιν τοΰ Γενικού Εφόρου 
τών Αρχαιοτήτων κ. II. Εύστρατιάδου, είχε γίνει 
έκτοτε γνωστή διά μικράς περιγραφής1, έτι δέ 
γνωστοτέρα κατόπιν διά γύψινων έκμαγείων. Καί- 
περ δέ παρά πάντων σπουδής καί μελέτης αξία κρι- 
νομένη, παραδόξως πως δεν έτυχε μέχρι τοϋδε δη- 
μοσιεύσεως μετ’ είκόνος.

Ή κεφαλή, ως άπλουν βλέμμα έπί του πίνακος 
δεικνύει, έχει δυστυχώς ίκανάς βλάβας καί δέν ού- 
ναται νά ρηθή περί αυτής ότι είναι di buoaissima 
conservazione1 2* πλήν άλλων μικροτέρων βλαβών 
ή ρίς είναι σχεδόν πάσα άποκεκρουσμένη, ή δέ αρι
στερά παρειά, τό κατ’ αύτήν μέρος τής γένυος 
(=πηγουνίου) καί ή δεξιά δφρύς ίκανώς βεβλαμμέ- 
ναι° καί αυτή δέ ή καθ δλον της τό σχήμα σωζο- 
μένη δεξιά παρειά σπουδαίαν υπέστη βλάβην, άπο- 
βαλόντος έκεϊ τοΰ μαρμ,άρου τήν λείαν έπιφάνειάν 
του 3. Καί ούτως όμως έχουσα ή κεφαλή είναι 
(ούδείς ο αντιλόγων) λόγου άξιον εύρημα τών τότε 
άνασκαφών.

1 Βλέπε Katalog der Sculp, zu Athen von Sybel. σελ. 340.
2 Bull, del Inst. 1864. σελ. 185.
3 Τήν βλάβην ταυ την δέν Ιδήλωσεν επι τη; εικδνος της κατ’ενώ

πιον ό κ. Gillierotl,δπως μ.ή τον ολον αυτής παραβλάψη χαρακτήρα.

’Ολίγον τι μεγαλειτέρα τοΰ φυσικου μεγέθους 1 
φέρει πλαστικώς δεδηλωμένον έπί τοΰ λίθου κρά
νος αττικόν, έν τώ μέσω του οποίου άνω βα- 
θεϊα καί μεγάλη τετράγωνος οπή (βάθος 0,125, 
μ.. 0,13, πλ. 0,11) έχρησίμευεν ώς φαίνεται προς 
ενθεσιν του λόφου. Τό κράνος περιθέει στεφάνη ή 
ταινία άναγεγλυμμένη έκ του αύτοΰ λίθου (πλ. 
0,04, ύψος ήτοι πάχος 0,005- περίπου) καί φέρουσα 
έν δλω 18 στρογγύλας μικράς ( διαμ. 0,0 1 ), άλλα 
βαθείας (0,06 0,07) δπάς, μιας τών οποίων πέριξ
διέκρινα καί έγώ κύκλον ώσεί τά ί'χνη κομβίου 
ήτοι κεφαλής ήλου, δστις έκεϊ πιθανώς έγομφουτο, 
κατά δέ τήν πρός τά έσω αύτής παρυφήν σώζον
ται εις δύο μέρη άκόμη λείψανα μετάλλου ( χαλ
κού) τώ λίθω προσπεφυκότα.Ή γνώμη δτι τό πλα
στικώς έπί του λίθου δεδηλωμένον κράνος έκάλυ- 
πτεν έλασμα χαλκού ν καί προς σύνδεσιν αύτοϋ έχρη- 
σίμευον αί τής στεφάνης δπαί φαίνεται καί έμοϊ πι
θανή, εί καί μή κατά πάντα μοι σαφής 2.

!/Οτι ή κεφαλή έξεταζομένη κατά τον τύπον 
καί τον τρόπον τής έργασίας της μαρτυρεί χρόνους 
τής τέχνης ίκανώς άρχαίους ούδεμία άνάγκη διά μα
κρών νά ρηθή ενταύθα. Τό λοξόν τής Οέσεως τών 
δφθαλμών, οί σ©όδρα κυρτοί καί προβεβληκότες αυ
τών βολβοί,τό τυπικόν τοΰ στόματος μειδίαμα και ή 
διασκευή τής κόμης πρόκεινται άψευδή τούτου μαρ
τύρια· άλλ’έχει καί τι ϊδιάζον ή κεφαλή· αί γραμμαί 
δηλ. τών χειλέων είναι πολύ μάλλον κατά φύσιν ή 
έν άλλοις άρχαϊκοϊς έ'ργοις πεπλασμέναι, αί οέ πα- 
ρειαί μακραί μάλλον ή πλατεΐαι, καί ευτραφείς καί 
σαρκώδεις,ώστε τά ζυγωματικά καί τά τών γνάθων 
οστά σχεδόν νά μή Οιακρίνωνται,δίδουσιν εις τό δλον

1 Έν τω πίνακι άπεικονίσΟη εις τό τοΰ μεγέθους της.
2 Βλέπε Milchhofer die Museen Athens σελ. 24. Παράέαλε 

81 και όσα διάφορα περί τούτου λέγει ό Overbeck έν τη Gesch. 
der Plastik I σελ. 147 της νεωτάτης έκδόσεως.
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πρόσωπον σφοδρά ωοειδές,άλλ’δχι και άχάριτον σχή
μα, και, άν μή άπατώμαι, έν τούτω τω τύπω δύ- 
ναταί τις νά ένίδη, οίονεί έν T:rj γενέσει της, την 
αττικήν καταγραφήν (profil) των περί τον Φει
δίαν χρόνων. Τοϋτο δ’ ίσως και ή ζωή, ήν κατώρ- 
θωσε νά έμφυσήση εις τον λίθον ό τεχνίτης, έμ- 
ποιουσι τω θεωμένω, μ’ δλας τάς έν τοϊς καθ’ έκα
στον άτελείας, εύάρεστον έντύπωσιν, αρκεί έπ’ ολί
γον νά εχη έξησκημένον τό ομμα εις άπόλαυσιν 
τής από τής θέας τοιούτων έργων ηδονής. Ό λίθος 
φαίνεται καί εις έρ,έ πάριος, άν καί νά βεβαιώσω τό 
πράγμα δεν δύναμαι" πεντελήσιος βεβαίως δεν είναι" 
χρώματος δ’ ίχνη ουδαμοϋ πλέον διακρίνονται.

Ή έν τω πίνακι 5τ ΰπ’ άριθ. II άπεικονιζομένη 
έκ πεντελικοΰ μαρμάρου καί του φυσικοΰ με
γέθους κατά τι μικροτέρα1 γυναικεία κεφαλή εύ- 
ρέθη τήν 13Ίν Σεπτεμβρίου παρελθόντος έτους έν 
ταΐς υπό τήν έμήν έποπτείαν, δαπάναις δέ τής ’Αρ
χαιολογικής εταιρίας γενομέναις άνασκαφαΐς των έν 
Έλευσινι ιερών τόπων, εις βάθος 3,50 Γ. Μ. υπό 
τό σημερινόν έδαφος ήτοι 2,50 περίπου υπό τήν 
άσβεστοπλακόκτιστόν στρώσιν τής αύλής τοϋ ναοΰ. 
ϊίερί τής έκεϊ έπιχώσεως έρρήθησαν αλλαχού τά 
δέοντα" 2 ενταύθα άναγκαΐον νά έπαναληφθή μό
νον οτι κατ’ έμέ κριτήν ή έπίχωσις αυτή πρέπει νά 
η σύγχρονος ή άρχαιοτέρα, ούχί δέ νεωτέρα τής 
προνάου στοάς τής υπό Φίλωνος κτισθείσης.

Καί ή κεφαλή αυτή, ώς ή είκών δεικνύει, δεν εί
ναι αλώβητος· καί ταύτης ή ρίς είναι σχεδόν πάσα 
άποκεκρουσμένη- βλάβην δ’ έ'παθον ού μικράν τό τε 
π ηγούνιον (Kino) καί τά ώτα άμφότερα, μάλιστα 
δέ τό αριστερόν* ή δέ δεξιά παρειά καί ταύτης δεν 
σώζει τήν λειότητα τής έπιφανείας τοϋ μαρμάρου" 
βεβλαμμέναι δέ είναι κατά τι οι τε οφθαλμοί καί τά 
βλέφαρα- άλλ’ οίονεί προς άποζημίωσιν μικράν ή κε
φαλή σώζει καί νυν έ'τι χρωματισμού ζωηρά ίχνη· 
ή κόμη ήν έρυθρά· τό δέ στέφον αυτήν διάδημα 
έκοσμεϊτο ά ν θεμίό ι ς καί κάλυξι λωτοϋ πρα
σίνου νϋν, κυανοϋ δ’ ίσως έξ αρχής χρώματος λ

* Έν-τω πίνακι άπεικονίσθη εις τό 1/2 του μεγέθους της.
2 "Ορα Πρακτικά της Αρχαιολογικής εταιρίας του 1882.
3 Ινυανοΰ χρώματος ελάχιστα διεσώθησαν ί'χνη, κατά δέ τήν γνώ

μην του χ. Gillieron τούτο ήν τό εξ αρχής χρώμα, υπό τής κατιώ-

Τό όπισθεν μέρος του διαδήματος, τό καί άκόσμητον, 
σώζει ωσαύτως ίχνη έρυθροΰ χρωματισμού.

Καί ή κεφαλή αυτή ισχυρά φέρει τά μαρτύριατών 
χρόνων τής ποιήσεώς της’ού μόνον τοϋ κρανίου ό σχη
ματισμός 1 καί ή διασκευή τής κόμης, άλλα καί των 
οφθαλμών ή θέσις και οί βολβοί αύτώνς^καίπερ μή 
εις ύπερβολήν προβεβληκότες, καί τοϋ στόματος ό 
σχηματισμός, μάλιστα δέ των χειλέων αι γραμμαί 
κατά πολύ των τής προηγουμένης ύπολειπόμεναι, 
καί τό έν ταύτη έμφανέστερον τυπικόν μειδίαμα, 
πάντα ταΰτα φέρουσιν έτι τον τύπον τής πάνυ αρ
χαϊκής τέχνης· τεχνικώτερόν πως φαίνονται πέπλα- 
σμένα τά ώτα, δισκοειδέσιν ώσαύτως ένωτίοις κο
σμούμενα μετά γεγραμμένων πρασίνω χρώματι 
ροδάκων καί τήν οπήν τοϋ άκουστικοϋ πόρου ίσχυ- 
ρώς δεδηλωμένην φέροντα, ώς τοϋτο έν πάνυ πολλοϊς 
έργοις τής αρχαϊκής τέχνης ευρηται γιγνόμενον at 
δέ παρειαί ούτε τό ευτραφές καί σαρκώδες τής προη
γουμένης, ούτε πάλιν τό ισχνόν καί λιτόν τής επο
μένης έχουσαι καί οίονεί έν τω μέσω ίστάμεναι, δί- 
δουσιν εις τό πρόσωπον μακρόστενον μέν, άλλ’ όχι 
καί δλως άμοιρον άποστρογγυλώσεώς τίνος καταλ
λήλως όρώμενον ωοειδές σχήμα-καθόλου δέη έργα- 
σία έμφαίνει σκληρότητά τινα τής σμίλης τοϋ έρ- 
γασαρ.ένου πολλαχοΰ,καί δεν δεικνύει τήν ακρίβειαν 
εκείνην, ήν πολλάκις έν έργοις τής άρχαϊκής τέ
χνης θαυμάζομεν. 'Ο τεχνίτης τής ήμετέρας κεφα
λής φαίνεται οίονεί μή χρησάμενος πανταχοϋ πάσι 
τοΐς έργαλείοις έν τή έκτελέσει τοϋ έργου του· τοϋ
το δέ καί αντιθέσεις τινές έν τω σχημάτισμά* των 
διαφόρων αυτής μερών (των παρειών λ. χ. έχουσών 
όχι άσχημον τό περίγραμμα καί ένιαχοΰ άπα-

σεως, ώς μεταλλικόν (Ivoba.lt), εις πράσινον μεταβληθέν* όπου δέ καί 
των δύο τούτων χρωμάτων λείψανα δέν υπάρχουσι, διακρίνονται ακόμη 
υποκίτρινοι οί τύποι των κοσμημάτων.

Τούτο ώς και τό τής υπ’ άρ. III κεφαλής φέρουσιν άνω οπήν 
στρογγυλήν μικράν (διαμ. 0,01) άλλά βαΟειαν (0,06). Τοιαυται όπαί 
παρετηρήθησαν καί έν πολλαις κεφαλαις των μετοπών του Μεγάλου 
Ναού έν ’Ολυμπία, περί ών ό κ. Treu λέγει ότι αυται έχρησίμευον 
«πρός ένΟεσιν προφυλακτικου τίνος έπιΟέρ.ατος κατά πάσης αυτών βλά
βης κατά τήν τοποθέτησίν των καί τήν έξακολούΟησιν κατόπιν τής οι
κοδομής τών ανωτέρω μερών του ναού» (Ausgr.ZU Olymp. IV σελ. 
28-29). Διά τον αυτόν άρά γε ή παραπλήσιόν τινα σκοπόν έ'φερον 
τοιαύτας οπάς καί αί ήμέτεραι κεφαλαί, αιτινες δέν άνήκον βεβαίως εις 
μετόπας, ή έξ αυτών γενομένης αφορμής πρέπει άλλη τις έξήγησις του 
πράγματος νά ζητηθή;
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λ ή ν τήν έπιφάνειαν τοΰ μαρμάρου προς το στόμ,α 
έν γένει και τήν κόμην) και ό πεντελικός· λίθος, εξ 
οδ είναι πεποιημένη μ’ έκαμαν επί στιγμήν νά πι- 
στεύσω, όταν ή κεφαλή εύρέθη, οτι άρχαίζον καί 
οχι αρχαϊκόν έργον ειχον προ οφθαλμών.

Ή έν τώ πίνακι 6:' ύπ’ άριθ. Ill άπεικονιζομένη 
γυναικεία κεφαλή 1 φυσικοϋ περίπου μεγέθους 2 καί 
παρίου λίθου, ώς φαίνεται, άνευρέθη έν ταϊς του 
παοόντος έτους οαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Ε
ταιρίας έν τή Άκροπόλει γενομέναις άνασκαφαϊς, 
αίτινες και άλλα πολλά καί λόγου άξια έργα τής 
άρχαϊκής τέχνης ήνεγκον εις φως 3. Δυστυχώς καί 
αυτή μας περιήλθε όχι ολως αλώβητος, πολλαχοϋ 
δέ φέρει ίχνη καύσεως βλαψάσης όχι ολίγον τήν 
λειότητα τής έπιφανείας του ρ.αρμάρου 4.

Περί του τεχνητού τής έπιχώσεως προς ϊσοπέδωσιν 
του κατά τά ανατολικά του ΙΙαρθενώνος ανωμάλου 
βραχώδους έδάφους έν αυτή τή πέμπτη π. X. έκα- 
τονταετηρίδι καί πιθανώς ευθύς μετά τήν άποπερά- 
τωσιν του έργου τοΰ ’Ικτίνου ουδεμία δύναται νά 
υπάρξη αμφιβολία καί κατ’ ακολουθίαν ουδέ περί τής 
άρχαϊκότητος των έκεϊ πολλών ευρημάτων" άν 
δέ μεταξύ τούτων ήλθον καί τινα εις φώς χρόνους 
μεταγενεστέρους μαρτυροϋντα, τό πράγμα είναι 
εύεξήγητον, άφοΰ έν τοϊς βυζαντινοϊς καί τοΤς μετέ- 
πειτα χρόνοις έδώ καί έκεϊ τής αρχαίας έπιχώσεως 
ήνεώχθησαν βόθροι ή έκτίσθησαν>*δεξαμε ναί, ώς 
ή σκαφή έδειξε. Τό πώς δ’ εύρέθησαν έκεϊ έρριμένα 
προς απλήν ϊσοπέδωσιν μετ’ άλλων κοινών λίθων 
έργα τέχνης, προς ά άναμφιβόλως καί αυτών τών 
ριψάντων τό θρησκευτικόν αίσθημα στενώς συνε- 
δέετο, έξηγεϊται νομίζω, οτι ταΰτα συντετριμμένα 
υπό τίνος αιτίας (ίσιος κατά τήν επί Ξέρξου ΓΙερσι- 
κήν εισβολήν) και παραμεμορφωμένα οίκτρώς τά 
πλειστα δέν ήδύναντο νά χρησιμεύσωσι πλέον είς

4 Τά; δύο κεφαλάς (II και III) δέν ήΟέλησα νά βαφτίσω μή 
6πάρ-/οντος κατ’εμέ πρός πιθανήν ονομασίαν τεκμηρίου τινο'ς. Τήν έν 
Έλευσϊνι ευρεΟεϊσαν ουνανται οί θε'λοντες ν’άναφέρωσιν εις τήν ίνόρην.

2 Ένΐίτω πίνακι άπεικονίσΟη είς τό 4/2 τοΰ μεγέθους της.
3 Παράβ. Κ. Δ. Μυλωναν έν Άρχ. Έφημ. Π. Γ. 1883. τεόχ. Α'. 

σελ. 33 καϊϊί^εςής.
* ’Άν εγώ τε και ό Κ°; Giilieron δέν άπατώμεΟα ή κεφαλή είχεν 

ή'δη καί πρότερον πάΟει καί ίσως κατ’ αυτήν ταύτην τήν επεξεργασίαν 
της βλάβην, μικράν δηλ. οπήν κατά τήν δεξιάν παρειάν, ήν δ τεχνί
της πρός διόρΟωσιν έπλη'ρωσε διά μίγματος έκ λευκών ουσιών.

τήν λατρείαν καί πρός έναπόθεσιν αυτών καί τα
φήν, ούτως εϊπεϊν, έθεωρήθη όχι ακατάλληλος τό
πος (δ'μοιόν τι συμβαίνει καί παρ’ ήμϊν νυν έν θρη- 
σκευτικοϊς πράγμασιν) αυτό τοϋτο τής Άκροπόλεως 
τό, ιερόν έδαφος. Καθ’ ομοιόν τινα τρόπον δύναται 
νά έξηγηθή καί τών Έλευσινιακών πραγμάτων ή 
υπό τήν άσβεστοπλακόκτιστόν στρώσιν ευρεσις. “Οτι 
δέ είς σπουδήν τής τέχνης οέν ειχον ανάγκην νά 
τά διατηρήσωσιν οί τότε, παντί δήλον.

Άπλοϋν βλέμμα έπί τής εϊκόνος πείθει τόν ανα
γνώστην τών γραμμών τούτων, 5~t ή κεφαλή αυτή 
ούσιωδώς διαφέρει έν τισι τών δύο προηγουμένων. 
Κοινά γνωρίσματα βεβαίως δέν έλλείπουσιν ή δια
σκευή τής κόμης δέν είναι πολύ διάφορος,καίπερ έπί 
τό λεπτότερον έξειργασμένης, μαρτυρεί όέ καί ταυ
τής ό ολος τής ποιήσεως τρόπος ( ίνα έν παρόαω καί 
τοϋτο ρηθή ένταΰθα) τήν αδυναμίαν τής αρχαϊκής 
τέχνης έν γένει του νά έκδηλοΐ τήν έσωτερικην τής 
κόμης πρός τόν όλον οργανισμόν συνάφειαν, τήν έκ 
τών έσω δηλ. γέννησιν καί παραγωγήν αότής" παν- 
ταχοϋ νομίζει τις ότι έχει πρό δφθαλμών φενάκην. 
Τό τυπικόν μειδίαμα ύπάρχει καί έν ταύτη, ό δέ σχη
ματισμός τοϋ στόματος καθόλου μετέχει τών γνω
ρισμάτων άμφοτέρων τών προηγουμένων" τά ώτα, 
ίσχυρώς έπίσης φέροντα δεοηλωμένον τόν ακουστι
κόν πόρον, κοσμούνται δισκοειδέσιν ένωτίοις μετά 
γεγραμμένων έρυθρώ χρώματι ροδάκων, τό δέ στέ- 
φον αύτήν διάδημα κοσμείται ώσαύτως ομαίω άνθε- 
μιοειδεΐκόσμω πρασίνου νϋ ν χρωματισμοϋ.’Αλλά 
διάφορος είναι καί πολύ μάλλον κατά φύσιν ό σχη
ματισμός τοϋ κρανίου έν γένει" το μέτωπον , κα
τ’ άντιθεσίν πρός το τών προηγουμένων,ούδεμίαν δει
κνύει κύρτωσιν, ολως έπίπεδον ον, όπερ έτι μάλλον 
άναδεικνύει τά καί άλλως φυσικώτερον πεπλασμένα 
κατα τάς όφρϋς μέρη, αύτας δέ ταύτας τάς όφρΰς, 
πριν ή διά καταλλήλου χρωματισμού ίμέλανος) 
έξάρη ό τεχνίτης,είχεν ήδη δηλώσει πλαστικώς διά 
λεπτής γραμμής πάνυ καλοϋ σχήματος1" οί όφθαλ-

1 "Ομοιος σχηματισμό; τοΰ μετώπου καί τών όφρύων παρατη- 
ρεΐται καί έν τή Ιν Βερολίνω χαλκή αρχαϊκή κεφαλή τή εν Ιΐυίήροις, 
ώς λέγεται, άνευρεθείση, τό δε δέρμα σχηματίζει καί έν τή ήμετέρα 
κατά τά πλάγια τοΰ στόματος είς μ.ειδίαμα τρεπομένου πτυχή ν, άλλ’ 
δχι τόσον ίσγυράν ώ; έν τή έν Βερολίνω κεφαλή (Παραβ. Arch. 
Zeit. 1876 σελ. 20 καί εφεξής).
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μοί1 φυσιχώτερον τεθειμένοι έχουσι σχήμα τώ των 
άγγείων του αύστηροϋ λεγομένου ρυθμού προσομοιά- 
ζον μετά βολβών άσθενώς προβεβληκότων 2, ή δέ ρίς 
κατά τάλλα δχι πολύ διάφορος ασθενέστερα πολύ φέ- 
ρει τά πτερύγια,πολύ δέ μεγαλείτερον κατ’ αναλογίαν 
το πλάτος του άνω χείλους κατά το φίλτρον· το δέ 
πάντων κυριώτατον πάσα ύπερπλεόνασις τής σαρκός 
έλλείπει από του προσώπου και οί μυς καί.τό δέρμα 
έπικάθηνται μόνα σχεδόν έπί του σκελετού ίκανώς 
δεδηλωμένου και σχήμα παρέχοντος τώ προσώπω 
γωνιώδές πως μάλλον και πεπλατυσμένον ή άπο- 
στρογγυλωμένον ώοειδές.Καί τοιαϋται μέν αί δημο- 
σιευόμεναι κεφαλαί. ’Αλλά τίνος έργαστηρίου έργα 
είναι; Ενός καί του αότοΰ πάσαι έν διαφόροις ποιη- 
θεϊσαι χρόνοις, ή ή διαφορά των χρόνων δεν αρκεί 
προς έξήγησιν των κατά την τέχνην παρατηρουμέ- 
νων έν αύταΐς διαφορών;

Οΰτε τοΰ παρόντος χρόνου, άλλ’ ούτε προ πάντων 
του παρόντος τόπου είναι ν’ άποκριθώμ,εν διά μακρών 
εις τά ερωτήματα ταϋτα’οταν πάντα ή τούλάχιστον 
τά πλεΐστα τών έν Άκροπόλει έσχάτως εΰρεθέντων 
γίνωσι δι’ άπεικονίσεως γνωστά, ίσως έπανέλθωμεν, 
έάν τις άλλος δεν μας προλάβη, εις τό ζήτημα· εν
ταύθα δέ,οίονεί ύποδηλοϋντες μόνον τό καθ’ ήμάς γε
νικόν πόρισμα τών τελευταίων άνασκαφών ως προς 
την πορείαν τής τέχνης έν ’Αττική, άρκετόν νά ση- 
μειώσωμεν οτι πρός τώ τύπω, δν έκπροσωποϋσιν αί 
δύο ύπ’ άριθ. I καί II κεφαλαί καί τώ έτι άρχαιο- 
τέρω έκείνω, δν πλεΐστα οσα έργα τής αρχαϊκής τέ
χνης άντιπροσωπεύουσιν (οία οί πολλοί ’Απόλ

λωνες, κεφαλαί διάφοροι έν ’Αττική καί έν Δήλω 
κτλ.) ,1 ήλθον είς φώς ικανά παραδείγματα καί 
του τύπου τής κεφαλής άριθ. III καί τινα τούτων 
είς υπερβολήν φέροντα τά ιδιαίτερα αύτοϋ χαρακτη
ριστικά τό ισχνόν μάλιστα καί λιτόν τής σαρκός καί 
τήν άνάδειξιν του σκελετού. Ή άντίδραάΐς λοιπόν 
πρός τά καθεστώτα καί ή εισαγωγή νέων έν®τή τέ
χνη άρχών φαίνεται ισχυρά ούσα έν Άθήναις ήδη 
κατά τάς άρχάς τής 51)? έκατονταετηρίδος, αν άπο- 
δειχθή άληθές τό λεχθέν,οτι πάντα τά έν Άκροπό- 
λει άνασκαπτόμενα είναι λείψανα τών πρό τής έπί 
Εέρζου Ιίερσικής εισβολής χρόνων. Είς τά άκρα μά
λιστα μεταπηδώσα, ως συνήθως πάσα άντίδρασις, 
έποίησε τήν κεφαλήν του έν σελ. 44, άριθ. 26 έν τώ 
πρώτω τεύχει τής έφημερίδος ταύτης υπό Κ.. Μυ
λωνά περιγραφέντος έργου, ένθα πλήν άλλων καί 
αυτό το ίδιάζον τής άρχαϊκής τέχνης γνώρισμ,α, τό 
τυπικόν μειδίαμα ού μόνον έξήλειψεν,άλλά καί 
είς τουναντίον, δηλ. είς έμ,φανή σκυθρωπότητα, με- 
τέτρεψεν, 6 τεχνίτης διά τής πρός τά κάτω κάμψεως 
τών γραμμ,ών του άνω χείλους, έξ υπερβολής, έννοεΓ- 
Tat, καί χωρίς τούτο νά προτίθηται κατά τήν γνώ
μην μας2.’Ότι δέ πολλά τών περίών ενταύθαόλό* 
γος ευρημάτων νέα θά παράσχωσιν επιχειρήματα ύπέρ 
τής γνώμης, δτι τά ένΜονάχω Αίγιναΐα άγάλματα 
είναι προϊόντα χρόνων άρχαιοτέρων τών κατά τούς 
ΙΙερσικούς πολέμους,έκτών ανωτέρω οίκοθενέννοεΐται,

Έν Έλευσΐνι τϊ] 14ϊΐ ’Ιουνίου 1883.

Δ. ΦΙΛΙΟΣ.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ.

Έν τω κατά την έν Άθήναις αγοράν καί παρά τή 
Άδριανείω στοά κειμένω Τουρκικω Τζαμ ίω , σκάφης 
γενομένης πρό δύο περίπου ετών πρός θεμελ,ίωσιν τοί

* Χρυιματισμοϋ συίζουσι καί ουτοι ζωηρά'ίχνη- ή ίρις ήνκαστα- 
V ο'χ ρ ου ς, 6 ταύτης κύκλ ος, η κόρ η καί τά βλε'φ a ρ α με'λανα.

2 Περί τούτου τοΰ έν άγγείοις, μέ έρυΟράς γραφάς σχήματος 
τοΰ οφθαλμού παράβ. Mittheilung. Arch. Inst. 1879 σελ. 42.

χων , εύρέθη τεμάχιον στήλης λίθου ύμηττείου έφ’ής 
άναγινώσκεται ψήφισμα κολοβόν, τό όποιον, περιελθόν 
νεωστί ές αγοράς είς τήν κτήσιν τής ήμετέρας ’Αρ
χαιολογικής Εταιρίας καί ούπω έκδοθεν, δημοσιεύομεν 
ενταύθα κεφαλαίοις γράμμασι, άμα δε καί έν μεταγραφή 
προσθέτοντες καί τινας συμπληρώσεις κατά τό έφικτόν 
ήμϊν. "Γψ. τής στήλης 0,32. ΙΙλάτ. 0,135.

1 Παράβ. Άρχ. Έφημ. II. Γ. 1883 Τεύχος Α σελ. 43, aptfi. 23.
2 ΙΙαράβ. Mittheilung. d. Arch. Inst. 1882 σελ. 193 καί εφεξής.
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