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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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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 18?».

Το παρόν; ψήφισμα ανήκει εις τους 'Ρωμαϊκούς 
χρόνους, ώς έκ τοΰ περιεχομένου, έκ του σχήματος 
των γραμμάτων και έκ τής ορθογραφίας δηλοΰται, 
καί εινε τιμητικόν εις τινα όνόματι Νικίαν, άν ή 
συμπλήρωσις των έν τω δευτέρω στίχω γραμμάτων 
ΚΙΑΣ είνε ορθή, οστις έξετέλεσεν υπέρ τής τιμώσης 
αύτόν πόλεως πρεσβείας καί λειτουργίας, καί έδεί- 
πνισε 'Ρωμαίους, καί έποιήσατο δαπάνην δραχμών 
πεντακοσίων, καί έχορήγησε, καί προσήνεγκε θυσίαν 
τω Διι καί τά παρόμοια. Ό τιμώμενος λοιπόν οδ- 
τος Νικίας ήτο άνθρωπος φιλόπατρις καί εύσεβής 
προς τά θεία· διό καί ή πόλις δικαίως έτίμησεν αυ
τόν ψηφίσματι.

Ταΰτα γενικώτερον έδυνήθημεν να έξαγάγωμεν 
έκ το.Ο λίαν κολοβού διασωθέντος ήμΐν τούτου ψη
φίσματος, εις τό οποίον προσεθήκαμεν μικράς τινας 
συμπληρώσεις , οσας ή κατάστασις του λίθου έπέ- 
τρεπεν ήμϊν άφίνοντες δέ την πληρεστέραν αύτοΰ 
συμπλήρωσιν εις τούς σοφωτέρους μας , προσθέ- 
τομεν μόνον ένταΰθα, οτι ένώ τό ψήφισμα εύρεθη έν 
Άθήναις καί κατά χώραν κείμενον, ώς έπληροφό- 
ρησεν ήμάς ό πωλητής αύτοΰ, είνε γεγραμμένον εις 
Δωρικήν γλώσσαν, έξ ού είκάζομεν, οτι έγένετο μέν 
καί έστάθη έν άλλη τινί πόλει τής Ελλάδος, ένθα 
τή Δωρική έχρώντο διαλέκτω, εστάλη δέ καί αντί
γραφου αύτοΰ, όπως σταθή καί έν Άθήναις έπί τό 
τιμητικώτερον,οπερ ούδόλως άσύνηθες τοϊςάρχαίοις, 
ώς καί έξ άλλων ψηφισμάτων γνωστόν είνε τοΰτο.

ΕΦΗΒΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ.

Ή ένταΰθα έκδιδομένη έφηβική έπιγραφή έπί τε
μαχίου Έρμοΰ έξεδόθη τό πρώτον ύπό τοΰ μ.ακαρί- 
του ίΐιττάκη έσφαλμενως έν ancienne Atlienes σελ. 
4S0 έξ ού παραλαβών ό Dittenberger έζέδωκεν 
δεύτερον αύτήν έπίσης έσφαλμένως έν C. I. A. ill, 
άριθ. 764 μη δυνηθείς παντελώς νά έννοήση τό 
πρώτον τής έπιγραφής μέρος, ώς ήτο επόμενον έκ 
τοΰ ασαφούς του ίΐιττάκη αντιγράφου- διό νομίί,ο- 
μεν οτι ποιοΰμεν καλώς έκδίδοντες έκ νέου την 
έπιγραφήν μετά πανομοιοτύπου άπεικονίσματος κα- 
τασκευασθέντος εις τό 1/i τοΰ μεγέθους του, άμ«, δέ 
καί έν μεταγραφή. Ό λίθος ήγοράσθη εσχάτως ύπό

8

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:23 EEST - 54.226.8.97


