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όποϊά τινα ήσαν τά παραδείγματα της Πασιτέλους 
τέχνης καί μέχρι όπόσου οί περί τον Πασιτέλη τε- 
χνΓται έγένοντο μιμηταί των έργων τούτων.

Όλίγας ετι λέξεις περί της παραστάσεως τοΟ 
αγάλματος' δτι τούτο δεν εινε άνδριάς εφήβου 
τίνος έν άγω σι νικητοΟ, φαίνεται έκ τής άνα- 
δέσεως τής κόμης’ μόνον έν τή λίαν αρχαϊκή 
τέχνη παρίσταντο καί οί έφηβοι κομώντες, παρά
δειγμα δέ έστω το γνωστόν έκεΓνο αρχαϊκόν άνά-

γλυφόν τού δισκοβόλου έν τή συλλογή τοΟ Βαρβα- 
κείου" έν τοϊς μετέπειτα δέ χρόνοις ώς γνώρισμα 
των θεών παρέμεινε' τοΰτο δέ τής κόμης το σχήμα 
τού ’Απόλλωνος μάλιστα ίδιον νομίζεταιγί)’ άλ
λως δέ τό πρόσωπον δεν έχει τι ίδιον τού θεού* 
άλλα τον συνήθη έφήβου τύπον (2).

Έν ’Αθήνα·.;, 15 ’Ιουνίου 1885.

Θ. Σοφοτλης.
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(Πίν. 5).

Τό ύπ’άριθ. 1 καί 1α δημοσιευόμενον σκεΟος 
είναι έκείνο, ό'περ είδεν άλλοτε έν Άθήναις καί πε- 
ρϊέγραψε λεπτομερώς 6 F. Matz (Otto Jalm Europa 
σ. 4ί7 καί εξής)- δυστυχώς όμως δεν έχω πρόχει
ρον τήν διατριβήν ταύτην, διά τοΟτο είναι πιθανόν 
νά έπαναλάβω ένταΟθά τινα, τά οποία έλέχθησαν 
ήδη’ μόνον έκ τής συντόμου μνείας, ήν ό Benndorf 
ποιείται τής περιγραφής του Matz, έχω γνώσιν αύ- 
τής. Δημοσιεύων τό ό'μοιον σκεΟος, τό έν τή συλ
λογή τής Αρχαιολογικής Εταιρίας εύρισκόμενον 
(παριστών έο’ένός μέν τον Πηλέα άρπάζοντα τήν 
θέτ ιν, έπί δέ τής έτέρας δψεως τον Ηρακλή πα- 
λαίοντα προς τον Νηρέα) ό Benndorf (Griecli. und 
Sic. Yasenbilder σ. BO γράφει τά εξής; «Τά σχήμα 
τού σκεύους είναι πολύ σπάνιον, μόνον δέ εν άλλο 
ακόμη γινώσκω έγώ προερχόμενον έξ Αθηνών καί 
εύρεθέν, καθ’ά λέγεται, έπίσης έν τάφω, καί μάλι
στα έν τή χειρί γυναικός. 'Ο F Matz τό είδε τό θέ
ρος τοΟ 1869 έν Αθήναις καί περιέγραψεν ακριβώς, 
αγνοώ όμως ποΟ σήμερον εύρίσκεται. Οί δύο δί
σκοι έχουσι διάμετρον 0,055^ καί κοσμούνται διά 
γραφών έπί λευκοΟ έδάφους. Έφ’ έκατέρας δ
ψεως περί μίαν κεντρικήν εικόνα ('Ήλιος έφ’ ενός, 
έφ’ ετέρου δέ Εύρώπη έπί τού ταύρου) ύπάρχει 
παράστασις περιθέουσα (αρπαγή των Αευκιππίδων

κορών καί έφ ετέρου απαγωγή νεάνιδος)» (3).
Αμφιβολία περί τής ταύτότητος τοΟ περιγρα- 

φομένου μετά τού σήμερον δημοσιευομένου δεν δύ- 
ναται βεβαίως νά ύπάρξη* κατά λάθος δέ έσημειώθη 
παρά τώ Benndorf (άγνοώ άν καί παρά τφ Matz) 
ότι ή διάμετρος τών δίσκων είναι μόνον 0.055*“·, 
έν ώ είναι 0,136“· περίπου, ώς έκ τής παρατιθε- 
μένης κατατομής ύπ άριθ. 1δ φαίνεται’ αί εικόνες" 
ένεκα τής αναγκαίας άναπτύξεως τής μή έντελώς 
έπιπέδου έπιφανείας έγειναν ολίγον μεγαλείτεραι. 
Τών έν τώ χεντρω όμως κύκλων ή διάμετρος είναι 
τώ δντι 0,055·“·, έκ τούτου δ’ έξηγεΐται το παρά 
Benndorf λάθος.

Τό σκεΟος τοΟτο εύρίσκεται σήμερον έν τή συλ
λογή το0 Υπουργείου τής Παιδείας , ήγοράσθη δέ 
παρ’αύτο0 άπά τοΟ ιδιώτου, όστις κατείχεν αύτό, 
ό'ταν τό είδε καί περιέγραψεν ό Matz. Εύρέθη κατά 
τάς πληροφορίας τοΟ πωλητοΟ έντός τάφου παρά 
τήν απ’ ’Αθηνών εις Σεπόλια άγουσαν οδόν. Ώς έκ

(1) Παρο. τά; έπϊ πλείστων αρχαϊκών μάλιστα άγγείιυν γραφά; 
’Απόλλωνα;.

(2) Τό λιθογράφημα Ιπετελέσθη δτε τό κείμενον ήδη έκ τοΰ τύπου 
τέλειον ήτο· άναγκαΐον δέ Ιν υποσημειώσει νά εϊπιυ, ότι δεν εϊνε όμοιο- 
τατα προς τό μάρμαρον άπεικασμε'νον.

(3) Αυτόθι ό Benndorf αναφέρει και πολλά; γνιύμα; περί τή;-/ρή
σεως τών σκευών τούτων, παραδέχεται ο επι τέλου; μ,ετά του Le Baft 
και του Otto Jallll, ότι είναι χονΰαρίστριαι.
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της είκόνος φαίνεται, εύρέθη τεθραυσμένον εις-πολλά 
τεμάχια καί συνεκολλήθη διά γύψου ύπό των πρώ
των εύρετών του ούχί λίαν έπιτυχώς' προς όέ του- 
τοις επειδή το έδαφος είναι έπικεχφισμένον διά λευ
κής γης μηδόλως ή άτελώς ώπτημένης, κατά τον 
τρόπον των λευκών ληκύθων, ή επιφάνεια έπαθε 
πολλαχοΰ βλάβας κατά τον καθαρισμόν των χω
μάτων, άποσπασθέντων μετ’ αυτών καί μορίων τής 
λευκής γης. Το χρώμα τών μορφών έν γένει είναι 
κιτρινωπόν, όπου οέ έπετέΟη πολύ, εγεινε μέλαν, 
ώς εις τάς ληκύθους' έν γένει δε ό τρόπος τής ερ
γασίας είναι ακριβώς ό αυτός. Το ίμάτιον τής Ευ
ρώπης είναι μάλλον κυανοΰν, ή χλαμύς τοΟ ΓΙο- 
λυδευκους ερυθρά κεραμόχμους, καί το ίμάτιον τής 
προ τού άρματος του Κάστορας φευγούσης γυναί
κας καστανόχρουν, άλλ ύπέρυΟρον. Ταΰτα δεν άπε- 
οόΟησαν έν τή είκόνι, ώς έχουσι, καί το κιτρινω
πόν οέ οέν επέτυχε καλώς, διότι επί τού σκεύους 
είναι πολύ ζωηρότερον.

Τάς παραστάσεις ήρμήνευσεν ήδη ό Matz, ώς 
φαίνεται έκ τοΟ παρατεΟέντος χωρίου τού Benndorf. 
Έντφ κέντρφ τοΟ ύπ άριΟ. Is παρίσταται ό Ζευς 
ύπό μορφήν ταύρου άπάγων τήν Εόρώπην επί τών 
κυμάτων τής θαλάσσης. “Οσον δύναται νά κρίνη 
τις εις τοιαΐίτα έργα περί αισθημάτων καί ψυχι
κών διαθέσεων , ή νέα κόρη δέν φαίνεται έκπε- 
πληγμένη επί τή αρπαγή της, ούτε όέ ή θάλασσα 
εμποιεί αύτή τρόμον' κάθηται άφελώς καί λίαν φυ- 
σικώς επί τών νώτων του μεγαλοπρεπούς ταύρου 
κρατουμένη καλώς, ϊνα μή πέση (1) καί οί όφθαλ- 
μοί της διευθύνονται προς τήν έμπροσθεν παραλίαν, 
ώσεί έπιζητοΟντες αύτήν. Ή περί βολή είναι επίσης 
απλή καί φυσική, ούδέ παρίσταται το ίμάτιον r/rs- 
μωμεκΟΓ, ώς επί μεταγενεστέρων τοΟ σκεύους τού
του μνημείων (περί αυτών καί έν γένει περί τών 
παραστάσεων τής Εύρώπης ίόε Stephani Compte 
rendu 1866 σ. 85 καί εξής).

Ή πέρις τού έν τφ κέντρφ κύκλου παράστασις 
άμτιβάλλω άν άναφέρηται εις μυθολογικόν τι γε
γονός' ό τεχνίτης πιθανώς ήθέλησε νά παραστήση

(1) Ή ατάσις αίίτη συμφωνεί κχθ’ολα πρό; χήν περιγραφήν του 
Ά/ιλλεως Τατιον λέγοντο;, οτι α! χεϊρες (—ης άπαγομένης Ευρώπης) 
«μφω διετεταντο, ή {xlv 1st κεράς, ή δε επί ουράν (Stephani Compte 
rendu 1866 σ. 1?5).

μίαν έκ τών συνήθων αρπαγών αντιστοιχούσαν προς 
τήν επί τής ετέρας οψεως τού σκεύους άπεικονιζο- 
μένην αρπαγήν τών Αευκιππίδων. Νεάνίς τις κά- 
θηται ύπό δένδρα ή μάλλον καλαμοειδή τινα φυτά 
πλέκουσα στέφανον' προ αυτής ίστανται δύο πρε- 
σβύτεραι γυναίκες έν τυπική στάσει τείνουσαι τήν 
δεξιάν προς τήν καθημένην, ώσεί διαλεγόμεναι 
μετ’αύτής' ούδεμία παρατηρεί τον όπισθεν τών δέν
δρων δρομαίους προβαίνοντα νεανίαν έν χλαμύδι καί 
πετάσφ, ίνα άρπάση τήν κόρην' ή προς αύτήν τει- 
νομένη χειρ του έκφράζει σαφώς τον σκοπόν του.
Οπισιυ αυτού εύρίσκεται άρμα ύπό δύο ίππων έλκό- 

μενον, ων τά ηνία είναι δεδεμένα εις τήν άντυγα, 
έτοιμον νά μεταφέρη μακράν τον άρπαγα μετά τής 
λείας του' εκατέρωθεν τού άρματος ίστανται δύο 
άνδρες έν οδοιπορική στολή, βεβαίως σύντροφοι τού 
πρώτου. Έν πάσι τούτοις ο ό δέν σημείον χαρακτη
ριστικόν ώρισμένου γεγονότος φαίνεται' το μεταξύ 
τών δύο πρεσβυτέρων γυναικών δένδρον, οπερ βε
βαίως είναι φοίνιξ, οΰοέν ωφελεί, διότι ακριβώς 
δ'μοιον όπάρχει καί επί τής ετέρας οψεως, τής τήν 
αρπαγήν τών Αευκιππίδων παριστώσης. Έν ώ δέ 
έπ’ αυτής, άν καί καθ’έ,αυτήν εύκρινεστέρας, ύπάρ- 
χει καί μία τουλάχιστον επιγραφή, επί τής πρώτης 
ούδεμίαν έθηκεν ό τεχνίτης' διότι ή οψις αυτή έλώ- 
χιστόν έβλάβη, άν δέ ύπήρχεν επιγραφή, θά έφαί- 
νετο. Έκ τούτων πείθομαι, ώς άλλως τε καί ό 
Matz φαίνεται παραδεχόμενος, οτι ή παράστασις 
αύτη δέν άναφέρεται εις τήν μυθολογίαν.

Τήν έν τφ κέντρφ παράστασιν επί τής ετέρας 
οψεως δ Matz ερμηνεύει κατά τήν ανωτέρω ση- 
μ,είωσιν ώς παριστώσαν τον "Ηλιον επί τού άρμα
τός του' αγνοώ άν ό'ταν αυτός είδε το σκεύος, ή 
διατήρησές του ήτο καλλίτερα' σήμερον δυστυχώς 
άκριβώς τό μέρος τούτο είναι τόσον βεβλαμμένον, 
ώστε αδύνατον είναι ν άποφανθή τις μετά βεβαιό
τητας ή καί μετά πιθανότητος' ούδέ καν ότι τό 
άρμα είναι τέθρίππον διακρίνεται σαφώς' ή δ’έπι- 
βαίνουσα αύτού μορφή έχει κόμην μακράν, ώσεί 
γυναικείαν' φαίνεται όμως οτι αύτή αληθώς ελαύ
νει τό άρμα, διότι κλίνει τό σώμα πολύ προς τά 
εμπρός' άλλως θά ύπέθετον, ότι καί ενταύθα παρί- 
στατο απαγωγή κόρης επί άρματος' όπως όμως
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Ιχει νυν ή διατήρησις, καί αί ύποθέσεις είναι άνω- 
φελεΐς. Άν και δέ, ους είπον ανωτέρω, ή λεπτομε
ρής περιγραφή τού Matz μοί είναι άγνωστος, ύπο- 
πτεύω όμως, δτι αυτός θεωρεί παριστανόμενον εν
ταύθα τον "Ηλιον, Γνα ύπάρχη σχέσις τις μεταξύ 
τής παραστάσεως ταύτης καί τής περί το κέντρον. 
Διότι γνωστόν είναι, βτι αί Λευκιππίδες εις πολύ 
αρχαίους χρόνους έθεωρούντο καί έλέγοντο ύπο 
πολλών θυγατέρες τού Ήλιου ή ’Απόλλωνος (1). 
Σχέσις τις τοιαύτη βεβαίως δεν θά ήτο ανάρμοστος 
ενταύθα, άλλα καί αναγκαία δεν είναι διόλου. Έπί 
τής έτέρας οψεως ούδεμία ούναται νά ύπάρχη σχέ- 
σις μεταξύ τής έν του κέντρου καί τής περί αυτό 
παραστάσεως. Πιθανότερου μάλιστα είναι, δτι μό
νον άρπαγαί παρίσταντο έπί το0 σκεύους καί ούδέν 
άλλο.

Ή άναγνώρισις τής αρπαγής των Λευκιππίδων 
είναι βεβαία ένεκα τοΟ όπεράνω τής κεφαλής τού 
ετέρου των άνδρών ονόματος [Κ]ά[σ]τ(ο)ρος γε- 
γραμμένου εις γενικήν πτώσιν κατά το γνωστόν 
•συνηθέστατον έθιμον μάλιστα τώνάρχαιοτέρων άγ- 
γειογράφων (2). Άμφότεροι οί ήρωες, οτε Κάστωρ 
καί Πολυδεύκης έλαύνουσι τέθριππα άρματα, άμ- 
φότεροι δ’εχουσιν ήδη τάς άρπαγείσας νεάνιδας 
επ’ αυτών καί φεύγουσΓ τον Κάστορα ζητεί νά έα- 
ποδίση μία γυνή, άλλ’δτι τούτο τό κώλυμα δεν 
είναι σπουδαίου δηλοΟται έκ τούτου, δτι καί αυτή 
■στρέφεται ήδη προς εναντίαν διεύθυνσιν, βεβαίως 
όπως είδοποιήση τούς γονείς των άρπαγεισών περί 
τού συμβάντος. Ή Ίλάειρα, ώς φαίνεται δέ καί ή 
Φοίβη φοροΟσι πέπλους καλύπτοντας τήν κεφαλήν 
πλήν τού προσώπου προς ένδειξιν, δτι έπί γάμον 
άγονται. Καί έπί του αγγείου του Μειδίου, τού επί
σης τήν άρπαγήν των Λευκιππίδων παριστώντος 
(Gerhard Vase desMeidias πίν. 1) ή Ίλάειρα φο- 
ρεΐ έπίσης πέπλον, ον ύψόνει τή χειρί όπεράνω τού 
αριστερού ώμου* ή κίνησις όμως αυτή είναι καλ-

(1) Παυσαν. 3, 16, 1. Πλησίον οί Ίλαείρα; και Φοίόης Ιστίν ίε- 
ρο'ν ό 3; ποιήσας τά επη τά Κύπρια θυγατε'ρας αύτάς Άπο'λλωνο'ς οη- 
σιν είναι.

(2) Ί3ε π. χ. Benndoi’f ενθ’άνωτ. σ. 63 και Otto Jahtl Va- 
sensammluilg σ. CXV, 839· Και ή Ιπι τοΰ Ινό; 3ε των υπ’άριΟ. 2 
xptcov τεμαχίων επιγραφή NOOJ JOHA Οάόπε'Οετον,οτι eivat Ημαρ
τημένη αντί Άπο'λλονο[ς], έάν δεν μοι Ιφαίνετο βέβαιον, οτι μετά τό 
Ν δεν ΰπήρχεν άλλο γράμμα.

λιτεχνική ώς καί παρά τή Ευρώπη, ο δέ πέπλος 
δεν έχει έκεί άλλην έννοιαν. Ό παρά τον φοίνικα 
ίστάμενος γέρων είναι βεβαίως ό πατήρ των νεανί- 
δων, δστις φαίνεται αγνοεί ακόμη τά διατρέχοντα.

Τά όπ’άριθ. 2 τρία τεμάχια κύλικος εόρέθησαν 
κατά τάς προ τής άνατολικής προσόψεως τού Παρ- 
θενώνος άνασκαφάς τοΰ 1882-1883, καθ’άς καί 
τά έν τ<μ προηγουμένου τεύχμι τής έφημερίδος ταύ
της (σ. 56) όημοσιευθέντα τεμάχγ.α, έφ’ών όπάρ- 
χουσι τά ονόματα τού Λούριδος καί τοΰ Ιέρωνος, 
καί ούχί μακράν αώτων. Έπί τοΰ ένος ές αυτών, 
συγκεκολλημένου έκ δύο τεμαχίων, παρίσταται δ 
Ζεύς κεραυνοβολών έχθρόν τινα, βεβαίως ένα των 
γιγάντων, δστις έπί των νώτων ©ορεί δοράν ζώου 
δεδεμένην περί τον λαιμόν- ή δεξιά αυτού κρατεί 
ακόμη το ξίοος όψωμένον, άλλ’ή ήττά του οέν εί
ναι αμφίβολος. Έπί τοΰ δευτέρου τεμαχίου παρί- 
σταται ό ’Απόλλων μαχόμενος προς άλλον γίγαντα 
ούχί διά του συνήθους αώτου τόξου, άλλ’ώς φαί
νεται διά ξίφους, δπερ διά τής δεξιάς ύψόνει ύπερ- 
άνω τής κεφαλής του, όπως το καταφέρη μετά με- 
γαλειτέρας δυνάμεως. Κάπως δυσκολωτέρα είναι 
ή έπί τοΰ τρίτου τεμαχίου παράστασις. "Επ αώτου 
βλέπομεν τήν κεφαλήν ενός των γιγάντων, τοΰ Εύ- 
ρυάλου κλίνουσ αν σφοδρά προς τό στήθος , έξ ο δ 
δηλοΟται, δτι κατέπεσε θανατηφόρους πληγωθείς. 
Ή δεξιά αώτοΰ κρατεί ακόμη τό ξίφος, άλλ’είναι 
πλέον αδύνατος νά μεταχειρισθή αύτό- τούτο φαί
νεται έκ τού τρόπου, καθ’δν τό κρατεί, διότι είναι 
αδύνατον νά πλήξη ουτω- ίσους μάλιστα ήν δλως 
έξηπλωμένος κατά γής. ’Αριστερά αώτοΰ φαίνεται 
ή κνήμη γυναικός ένδεδυμένης' ή στάσις αώτής εί
ναι σχ εδόν όλους δριζ οντία,παρίσταται δηλαδή ίπτα- 
μένη προς αριστερά- πιθανώς ή γυνή αυτή είναι ή 
Νίκη ακολουθούσα τή Άθηνα (1). Έκ τής θέσεώς 
της δυνάμεθα προς τούτοις νά συμπεράνωμεν, δτι 
εόρίσκεται αώτή, ώς καί ό Εώρύαλος, ύπο τήν έτε- 
ραν τών λάβουν τού αγγείου.

(I) Έπί παραστατών γιγαντομαχιών εΰρίσκεται ή Νίκη Ιλαύνουσα 
τό άρμα τής Άθηνα; (Overbeck Kuastmytb- ties Zeus 5. 35I-A) 
ή τό τοΰ Διό; (αύτ. σ. 367 άρ. 24). Γνωστόν 3ε είναι, οτι Ιπι τή; !κ 
Περγάμου μεγάλης ζωφόρου, τής !ν Βερολίνω, παρίσταται αΰτη iitra· 
pilnj πρός τήν ’Αθήναν, ί’να στεφανώση αυτήν. Τοϋτο φαίνεται οτι 
έπραττε και ενταύθα.
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'Ως έκ της είκόνος φαίνεται, αί μορφαί της κύ- 
λικος είναι έρυθραί έπί μέλανος εδάφους- τά //ίλη 
όμως αυτής έξωτερικώς μέν ήσαν ερυθρά (τό επί 
τοΟ τεμαχίου τοΟ ’Απόλλωνος λευκόν άφεθέν μέ
ρος), έσωτερικώς δέ μέλανα" ή λοιπή εσωτερική 
επιφάνεια ήτο ερυθρά" διαφέρει δετό χρώμα τοΰτο 
τοΟ ερυθρό0 των μορφών, διότι είναι βαθύτερου. 
Ή κύλιξ φαίνεται ούδεμίαν εσωτερικήν παράστασιν 
ειχεν. Αί έπιγραφαι καί ό στέφανος τοΟ Διος είναι 
χρώματος κυανό0 υπέρυθρου.

Το όπ άριθ. 3 τεμάχιον είναι ομοίως κύλικος, 
και μάλιστα τέχνης λαμπράς καί περιέργου" έσω
τερικώς είναι μέλαν,είχε δέ παράστασιν εν τω κέν- 
τρω,έξ ής μόνον μέρος τής ουράς καί μικρόν άκρον 
των ονύχων ζώου άγριου, ώς φαίνεται, έσώθησαν μή 
θεωρηθέντα άξια άπεικονίσεως. Το ζώον ίστατο ή 
έκάθητο επί γραμμής έρυθράς δηλούσης το έδαφος" 
περί τάν εσωτερικόν κύκλον περιέθεε δεύτερος κύ
κλος λεπτότερος του πρώτου καί ερυθρός επίσης, 
ούχί όμως γεγραμμένος, άλλ’ έσκαλισμένος δι’ ορ
γάνου οξέος,έν οσφ 6 πηλός ήτο μαλακός,τόσον έπι- 
τηοείως, ώστε ουσκόλως διακρίνεται ή έγχάραξις" 
άμα προσέξη όμως τις, παρατηρεί", ότι σχ_ηματίζε
ται αύλακοειδής κοιλότης. Κατά, τον αυτόν τρόπον 
είναι έσκαλισμένη καί ή κατωτέρα των δύο Οπό 
τήν δημοσιευομένην παράστασιν γραμμών.

Τό τεμάχιον τοΰτο εδρον έν ταίς άποθήκαις τής 
Άκοοπόλεως πρό τινων μηνών έν σωρω μεγάλη» 
άλλων τεμαχίων κατά το πλείστον μικράς άξίας, 
προερχομένων δέ πάντων εκ τών πρό τοΟ Παρθε
νώνας άνασκαφών τοΟ 1882. Ακριβέστερου δεν δύ
ναμαι νά ορίσω τήν θέσιν τής εύρέσεώς του. Ή πα- 
ράστασις είναι σαφής" επί βάθρου διβάθμου παρί- 
σταται καταπεσοΰσα μάλλον ή καθημένη ή Κασ
σάνδρα, γυμνή τά άλλα πλήν ί ματ ίου, οπερ από 
τών ώμων κρεμάμενον ολίγον μέρος μόνον τοΟ σώ
ματος καλύπτει. Παρ αυτήν ίσταται Αίας ο τοΟ 
Όϊλέως ορθός φορών θώρακα κεκοσμημένον οι’εικό
νων εις δύο ζώνας διατεθειμένων" επί τής άνωτέρας 
παρίστανται τρεις άνδρες γυμνοί τρέχοντες προς δε
ξιά ώς έν άγώνι" έπί δέ τής δευτέρας τρεις γυναί
κες, ώς φαίνεται, ομοίως τρέχουσαι. Βεβαίους αί 
παραστάσεις αδται ούτε έκ τής μυθολογίας έλή-

φθησαν, ού'τε έχουσι σχέσιν τινά πρός τό έγκλημα,, 
ό προτίθεται νά διαπράξη δ κύριος τοΰ θώρακας" 
δεν πιστεύω όμως καί ότι ό τεχνίτης έξέλεξεν αύ- 
τάς ολως τυχαίως καί άσκόπως. Ό Αίας, ώς γνω
στόν, έφημίζετο έπί ώκύτητι ποδών ύπερέχων κατά 
τοΰτο πάντων τών προ τοΰ Ιλίου μαχομένων ηρώων 
πλήν τοΰ υίοΰ του Πηλέως" καταλληλότατου λοι
πόν κόσμημα του Οώρακός του δύναται νά θεωρηθή 
παράστασις δρόμου" ύποθέτω δέ, ότι μόνον χάριν 
ποικιλίας καί δι ούδένα άλλον λόγον έτέθησαν εις 
τήν δευτέραν ζώνην γυναίκες, άν είναι τω όντι γυ
ναίκες αί μορφαί αδται.

Το περισωθέν τεμάχων είναι δυστυχώς τόσον μι
κρόν, ώστε αί λεπτομέρειαι τής παραστασεως μέ- 
νουσιν άδηλοι" ο Πολύγνωτος έζωγράφησεν έν τή 
Λέσχη τών Δελφών μεταξύ άλλων καί τήν Κασ
σάνδραν. [Ιαυσ. 10, 26, 3, «ή δέ κάθηταί τε ή 
Κασσάνδρα χαμαί καί το άγαλμα έχει τής ’Αθή
νας, εί γε οή άνέτρεψεν έκ βάθρων τό ξόανον, οτε 
από τής ικεσίας αυτήν 6 Αίας άφεϊλκε ». Έκ τής 
στάσεως τών μορφών φαίνεται, ότι καί ένταΰθα 
αύτη ή στιγμή απεικονίζεται, καθ’ήν το μέν ξόα
νον τής ’Αθήνας κείται χαμαί άνατετραμμένον, τής 
δέ άτυχους Κασσάνδρας ή άντίστασις είναι πλέον 
ολως άνωφελής.

Εις το δεξιόν άκρον τοΰ τεμαχίου σώζεται μέρος 
πράγματός τίνος εύμεγέθους δυσδιάκριτου κεκοσμη- 
μένου διά γραμμών τινών χρώματος κυανοΰ" νομίζω 
ότι αυτός είναι ο βωμός, όστις συχνά άπεικονίζε- 
ται εύρισκόμενος πρό τοΰ ξοάνσυ, αί δέ κυαναΓ 
γραμμαί πιθανόν νά δηλώσι ταινίας κρεμαμένας(Ι).

Έρχόμεθα νΟν εις τό τελευταίον τεμάχιον, το 
ύπ’ άριθ. 4 δημοσιευόμενου. Καί αύτό εύρέθη έν τή 
’Ακροπόλει, αγνοώ όμως πότε καί εις ποιας άνα- 
σκαφάς. Ή,παράστασις καί ένταΰθα είναι εύκρινής 
καί καθ’ έαυτήν, ή δέ παρακειμένη έπιγραφή jiTJo- 
ρ<ο)γ·ονς κε<ρα,2η άφαιρεΐ πάσαν άμφιβολίαν. Έπί 
βάθρου ταπεινοΰ, έφ’οδ υπάρχει τεθειμένου αντι
κείμενου τι τετράγωνον ή κυκλοτερές, ίσταται ό 
Περσεύς φορών τά γνωστά πτερωτά ύποδήματά

(1) Ό τελευταίος περί παραστάσεων του εις τήν Κασσάνδραν εγ
κλήματος του Αίαντος γράψας είναι ό W. Klein (Anhali (ΙβΙΓΙη- 
stituto 1877 σ. 246 και εξής), εις ον παραπε'μπομεν.
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του καί κρατών τή αριστερά τήν ούχ ήττον γνω
στήν κίβισιν, εντός τής οποίας φαίνεται ή κεφαλή 
τής ΓοργοΟς. ΪΙέριξ τοΰ ήρουος εύρίσκοντο τουλά
χιστον τέσσα.ρες άλλαι μ,ορφαί καθήμεναι ή ίστά- 
μεναι. Δεζιοο ίστατο ορθός εΤς άνήρ, του οποίου όμως 
■μόνον μέρος τοΟ δεξιού βραχχίονος έσώΟη. ’Αριστερά 
κάθηται άνήρ γενεκύν κρατών τή δεξιά σκήπτρον, 
στρέφε' οέ τήν κεφαλήν του προς τά όπίσιυ ώσεί 
βιαλεγόρ.ενος μετά τίνος. ΙΙαρ’αύτώ φαίνεται ό άγ- 
κών άλλου επίσης καΟημένου και τέλος ύπερανιυ 
τής κεφαλής του ή χειρ τετάρτου προσθέτου έκτει.- 
νομένη προς δεξιά. Αγνωστον είναι, άν όπήρχον 
και άλλαι έπιγραοαί σημαίνουσαι τά ονόματα των 
■διαφόρων προσώπιυν, εκ τής μεγάλης όμως σημα
σίας, ήτις προφανώς έδόθη εις τήν ρ.όνην σιυζορ.έ- 
νην, καί έκ τής όλης διαθέσεους τών μορφών εν γέ- 
νει προκύπτει, ότι ή κετα.λή τής Γοργούς αποτελεί 
το κέντρον τής παραστάσεους.Τό επί του ύποβάθρου 
άντικείμενον είναι, ώς φαίνεται, λεκάνη περιέχουσα 
ΰδωρ, έν αυτώ οέ ώς έν κατόπτρου ο Περσεύς δεικνύει 
τοίς παρισταμένοις τήν δεινήν κεφαλήν τής Μεδου- 
σης. Παραπλήσια.',, ούχμ όρκος ακριβώς όμοιαι πα
ραστάσεις σώζονται, ώς γνωστόν, ίκαναί. Εις κά
τοπτρα τυρρηνικά. καί τοιχογραφίας τής Πομπηίας 
παρίσταται ο Περσεύς δεικνύουν εις τήν ’Ανδρομέ
δαν τήν κεφαλήν τής ΓοργοΟς έν τοίς υδασι τής θα
λάσσης ή λίμνης τίνος ή πηγής (ίδε Birch Ar- 
chaeologia τόμ. 36 σ. 63. Πρβ. καί Ad. Trende
lenburg Annali dell’ InsLituto 1872 σ. 108 εξής). 
’Αλλά τά θέματα ταΟτα είναι, ώς δεικνύουσι τοΟτο 
καί τά μνημ.εί'α έφ’ών άπαντώσι, μεταγενεστέρων 
μρόνων εφευρέσεις, χρόνοον ρωμαντισμοΟ, ίνα με- 
ταχειρισθώμεν τήν λέξιν ταυτην, καί αισθημάτων 
ξένων ταίς άρχαιοτέραις έποχαΐς. ΤοΟ ήμετέρου τε- 
μαχίου ή παράστασις θέλγει διά τής ύψίστης άφε- 
λείας τής έκδηλουμένης εν τε τή στάσει το0 Περ- 
σέως, οστις ίσταται έν το» μέσω σοβαρός καί ατά
ραχος ώς θαυματοποιός προ μεγάλης συνελευσεως 
θεατών, καί έν τή το0 καθημένου άνδρός, οστις

φαίνεται έφιστών τήν προσομήν τίνος τών παρευρι- 
σκομ.ένων εις τό φοβερόν θέαμα' ή έ'κπληξις δέ καί 
ό θαυμασμός έξεδηλούντο έν τώ προσώπω, ο3 ρ.6- 
νον ή προτεταμ.ένη χειρ έσώθη. Ισους πλήν τών 
μορφών τούτων ύπήρχον καί άλλαι, ρ.άλιστα γι.ι~ 
ναικείαι. ’Αλλά καί μεταξύ τών τριών, ών μόνον 
ελάχιστα μέρη έσώθησαν, πιθανόν νά ΰπάρχη τις 
γυναικεία, ίδιους εκείνη ής μόνος ο άγκών φαίνεται.

Περί του τόπου, έν ώ ύποτίθεται ή σκηνή αΰτη, 
δέν δυναται νομίζω νά γεννηθή ούοεμ.ία αμφιβολία, 
Έν τώ μεγάρω τού Ινηφέως, ον βυνάμεθα ν’άνα- 
γνωρίσωμ,εν έν τώ καΟηυ.ένω σκηπτροφόρω, πατρός 
τής ’Ανδρομέδας, μετά τήν διήγησιν του έργου, 
δι’ού ο Περσεύς έτόνευσε υ.εν το κήτος, τό οποίον 
κατέτρωγε τούς άνθροόπους καί τά ζώα, έσωσε οέ 
άπο βεβαίου θανάτου τήν κόρην τού βασιλέως, φυ- 
σικώς έγεννήθη παρά τοίς παρισταμένοις ή επιθυ
μία νά ίοωσι καί τό άνίκητον οπΛον του ήρωος,τήν 
κεφαλήν τής Μεδουσης.

Κάτω τής παραστάσεως Οέει κόσρ.ημ.σ. υ.αιανοοι- 
κόν, ύπ αυτό οέ άρμεται το μέλ.αν γάνωμα. Τοτε- 
μάχιον τούτο άνήκεν εις άγγεϊ'ον ούχί πολύ μ.έγα, 
ίσως υδρίαν ή άλλο τι δμοιον. Αί μ.ορφαί είναι μέ- 
λαιναι έπί έδάφους έρυθροΟ" ή κεοιΆή όμως τής 
ΓοργοΟς, ή λεκάνη, μία ταινία περί τό ύπόβαθρον 
καί άλλη περί τό Ορανίον του καθημ.ένου άνδρός, 
τέλος κόσμ.ημ.ά τι έπί τού αριστερά του Ινηφέως 
αωζομένου άγκώνος ήσαν λευκά' άν καί έξηλ.είοθη 
δέ τό λευκόν χρώμα έντελώς, ή Οέσις του ο μ. ως 
είναι άναμφίβολος, διότι ύπ αύτό τό μέλαν γάνοομ,α 
δέν είναι έστιλβωμένον. Τά άλλοτε λευκά μέρη έν 
τή εικόνι έδηλώθησαν διά γραμμ.ών οριζοντίων ή 
καί πλαγίων. Ή δέ γενειάς καί ή κόμη του Ινη- 
φέως, στίγματά τινα έπί τών ένδυμάτων αύτο0 τε 
καί το0 Περσέως ώς καί μέρος τών πτερών τών υπο
δημάτων τού τελευταίου έχουσι χρώμα κυανοΟν* 
καί τούτο έπί τής είκόνος έδηλώθη διά γραμμών,

Χρ. Δ. Τςουμτας

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:32 EEST - 54.226.8.97



ΣΚΕΥΟΣ ΠΗΛΙΝΟΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:32 EEST - 54.226.8.97


