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Το δέ τρίτον ψήφισμα εχει πλατέα μάλλον άλλα 
πυκνά καί ενιαχού συγκεκολλημένα τά γράμματα 
(βψ. 0.006-0.01). Το Ο Θ καί λ εϊσί βραχύτερα 
των λοιπών, ωσαύτως δέ του Γ καί Π αί κάθετοι 
γραμμαί δεν έξικνούνται μέχρι της αύτής καί τά 
άλλα γραμμής προς τά κάτω. Τό Η είναι παραλ- 
ληλοσκελές, το δέ Σ φέρει το μέν κάτω σκέλος 
οριζόντιον, το δέ άνω λοξόν.

Έν τφ 6τ στίχω παρατηρούνται εν περισσόν καί 
δύο ελλείψεις : μεταξύ τοΟ ΛΕΜΟΥ καί του ΚΑΙ

ύπάρχει I · τό Θ τοΟ καθάτζερ στερείται τής στιγ
μής,τό δέ άρθρον ΤΟΙΣ τοΟ |.

Ένταΰθα προστεθήτω οτι μ,εταξύ των δύο τε
λευταίων μνημείων [ΜεγακΧείάου καί ΣερονϊΜου) 
κείται έτερον τετράλιθον, ελλιπές τήν οψιν καί τήν 
δεξιάν πτέρυγα, διασωζον δέ κατά χώραν επί μαρ
μάρινης βάσεως τά δύο λοιπά μάρμαρα.

Β. I. Αεομαρδος

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΗι ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ
[ Πίν. 5 ml 6).

Μηνί Νοεμβρίω τού λήξαντος έτους ήρξαντο 
δαπάνη της έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας 
αί έν τη ’Ακροπόλει άνασκαφαί, αΐτινες ειχον δια
κοπή προ ενός περίπου έτους ένεκα τού θανάτου τοΟ 
πρώην γενικοΟ εφόρου Π. Σταματάκη. Ήρξαντο 
δέ από της αρκτικής αύτης πλευράς, βορειοανατο
λικούς των Προπυλαίων, καί κατά τήν αύτήν μέ
χρι τοΰδε διεύθυνσιν βαίνουσαι έξετάθησαν πλέον 
μέχρι ρ,ικράς άποστάσεως από τής βορειοδυτι
κής γωνίας τοΟ Έρεχθείου. Των εργασιών τούτων 
τά αποτελέσματα άναγράφομεν ενταύθα συντόμως.

α') ΧαΧκα καί τζήΧινα ευρήματα.

“Αμα τή ένάρξει τών εργασιών, άφ’ οδ οί σκα
φείς προέβησαν εις βάθος ενός περίπου μέτρου όπό 
τό σημερινόν έδαφος, άπεκαλύφθη στρώμα αρχαίου 
μεταγενεστέρου οικοδομήματος, έξ οπτών πλίνθων 
καί ασβέστου συγκείμενον. Τπό τό στρώμα δέ 
τούτο, εις βάθος ένός περίπου μέτρου, έγίνοντο καθ’ 
έκάστην σχεδόν εύρήματα, αρχαϊκής άπαντα τέ
χνης, οΐον χαλκά καί πήλινα ειδώλια, τεμάχια 
αγγείων, επιγραφών κτλ. Τών εύρημάτων τούτων 
άξιολογώτερα εινε α’) γυναικεΐον χαλκοΟν άγαλμά- 
τιον (ύψ. 0,18), δλως σώον, ενδεδυμένον ποδήρη 
χιτώνα, οδ άνέχει τό κράσπεδου διά τής άρίστεράς 
χειρός καί έχον τήν δεξιάν προτεταμένην άπό 
τοΟ άγκώνος, δι’ ής θά έκράτει πράγμα τΓ β') τε
μάχια πήλινων κεχρωματισμένων αναγλύφων καί 
γλ) πολλά πήλινα, κεχρωματισμένα καί ταΟτα, ει

δώλια, παριστώντα γυναίκα φέρουσαν πόλον επί 
τής κεφαλής καί καθημένην επί θρόνου, έχοντα 
δηλ. τον γνωστόν εκείνον τύπον, όν άποδίδουσί τι- 
νες εις τά έν τή ’Ακροπόλει ξόανον τής ’Αθήνας. 
Σπουδαιότατου δμ.ως διά τήν ιστορίαν τής Γραφι
κής εύρημα εινε γραπτός πίναξ έξ οπτής γης, εχων 
πλάτος 0,52,σωζόμενον ύψος 0,39 καί πάχος 0,06 
Έν αύτώ είκονίζεται οπλίτης φέρων πανοπλίαν καί 
έχων στάσιν όρμ.ώντος καί οίονεί επιτιθεμένου κατά 
πολεμίου, καί τά σκέλη διεστηκότα. Σώζεται δέ εν 
αύτώ καί επιγραφή αρχαϊκή: καΧόε,: καί γράμ- 
μ,ατά τινα έκ του κυρίου ονόματος τοΟ είκονιζομέ- 
νου. Δέν άπετέλει δέ μέρος δλου τινός, άλλ’ εινε 
αύτοτελής, διότι έχει γεγραμ,μένας διπλάς ταινίας, 
άποτελούσας τετραγωνικόν περιθώριον, έν ώ περι
κλείεται ή μορφή.

Επίσης σπουδαϊον διά τήν ιστορίαν τής Πλα
στικής εινε εύρημα άνάγον ημάς εις τούς προελλη- 
νικούς αύτής χρόνους. Εις βάθος δηλ. δύο ήμισυ 
μέτρων ύπό τό σημερινόν έδαφος, όπό στρώμα έκ 
λατύπης πώρινου οικοδομήματος, έν φ εύρέθησαν 
πολλά χαλκά καί πήλινα πράγματα, εύρέθη άνθροο- 
πίνη φυσικού μεγέθους κεφαλή, επί πώρινου μαλα
κού λίθου κεχαραγμένη, εχουσα πώγωνα καί πλα
στικούς δεδηλωμένου μύστακα,καί διατηρούσα είσέτι 
ικανά ίχνη χρωματισμού. Κατά τήν δλην μορφήν 
δμοιάζει έν γένει ταίς έν Μυκήναις εύρεθείσαις πρα- 
σωπίσιν, εχει δμως τό περίγραμμ.α πολύ περισ
σότερον άτελές καί βάρβαρον, τοιοΰτον, οΐον έδύ-
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νατό νάχαράξη ανθρώπινη χειρ μόνον έν τη νηπιω- 
■δεστάτη εποχή της τέχνης.

6') ’ΑγάΙματα.

Τά σπουδαιότατα όμως των έν ταίς άνασκαφαίς 
ταύταις εύρημάτων έγένοντο κατά τό άρξάμενον 
έτος, καί μάλιστα τη 24?) καί 25^ ’Ιανουάριου. Εις 
βάθος οηλ. 3 μέχρι 4 J/2 μέτρων Οπό το σημερινόν 
έδαφος, ούχί πολύ μακράν της βορειοδυτικής γω
νίας τού Έρεχθείου, εύρέθησαν έν ολφ 14 αρχαϊκά, 
γυναικεία, ώς επί τά πλείσταν, αγάλματα, τά μέν 
ΟπερφυσικοΟ,τά δέ φυσικοΟ, τά δέ μικροτέρου τού 
φυσικού μεγέθους. Τά άγάλματα ταΟτα διατηρούν- 
ται έν σχετικώς καλλίστη καταστάσει, καί οκτώ 
έξ αύτών εχουσι καί τάς κεφαλάς. Παριστώσι δέ 
τά πλείστα γυναίκα ίσταμένην όρθίαν, ένδεδυμένην 
χιτώνα, καί ποδήρες ίμάτιον,οδ άνέχει τό κράσπε
δου διά της άριστεράς χειρός, καί εχουσαν την κό
μην διατεταγμένην εις μεγάλους, έμπροσθεν καί 
όπισθεν καταπίπτοντας, πλοκάμους, καί συγκρατου- 
μένην διά μαρμάρινης ακτινωτής (αί ακτίνες είνε 
πεποιημέναι το μέν έξ Ορειχάλκου τό δέ εκ μόλυ
βδου),ώς τά πολύ, στεφάνης, έχούσης γεγραμμένον 
άνθέμιον καί ενίοτε, ό λίαν παράδοξον, μαίανδρον' 
ή δεξιά χειρ ήτο προτεταμένη από τού άγκώνος καί 
έκράτειτι, μ.ηλον ίσως ή καρπόν ροιάς, ώς εκ τινων 
εύρεθέντων τεμαχίων δηλοΟται. ’Επί της κεφαλής 
δέ υπάρχει μέγας δρειχάλκινος ήλος, προσκεκολ- 
λημένος έν τώ μέσου τοΟ κρανίου καί προς τά άνω 
έστραμμένος, οδ τήν χρησιν δύσκολου είνε νά έν- 
νοήσητις' ίσως έχρησίμευε προς ύποβάστασιν σκια
διού, προφυλάσσοντος τά έν ύπαίθρψ άνακείμενα 
άγάλματα άπό των βροχών καί από τού ήλιου" 
τοιαύτη δέ προφύλαξις ήτο αναγκαία μάλιστα καί 
πράς διατήρησιν τοΟ χρωματισμού, ον εΐχον τά 
άγάλματα.

Προς κατάληψιν των είρημένων δημοσιεύομεν 
εν των περί ών ο λόγος αγαλμάτων έν τω ύπ’ άρ, 
5 πίνακι. Προσθετέου δέ δτι τό μάρμαρον,έξ οδ είνε 
ταΟτα πεποιημένα, σύγκειται οόχί έξ ενός άλλ’ έκ 
πλειόνων τεμαχίων, πράς αποφυγήν, ώς φαίνεται, 
τής ανάγκης τής μεταφοράς καί 'χρήσεως μεγάλων 
όγκων μαρμάρου. Ιδίως ές ετέρου τεμαχίου εινε οί 
κάτω πόδες άπό τού μέσου περίπου τής κνήμης, καί 
b άπό του άγκώνος προτεταμένος δεξιός πήχυς,

ένίοτε δέ καί ή κεφαλή. Γίνεται δέ ή σύνδεσις των 
διαφόρων τεμαχίων κατά τρόπον παράδοξον καί 
πρωτοφανή μοι, όλως διάφορον του γνωστού ήμϊν 
τρόπου τής διά χαλκών γόμφων συνδέσεως' τό έτε
ρον δηλ. τών συνδετέων μερών εχει μακράν προε
ξοχήν τού λίθου καί αποτελεί ούτως οίονεί εμβολον 
ό'περ περικεχρισμένον λευκή τινι κολλητική ύλη 
έμπήγνυται εις ισομεγέθη οπήν τού ετέρου μέρους. 
Ή κολλητική αυτή ύλη είνε άσβεστος, καθ’ ά έβε- 
βαίωσέ με ό καθηγητής τής ορυκτολογίας κ. Κ. 
Μητσόπουλος.

Τον έν τοίς ανωτέρω περιγραφέντα τύπον του γυ
ναικείου σώματος έγνωρίζομεν μάλιστα έκ τών έν 
Δήλω εύρεθέντων άγαλμάτων (Bulletin de corr. 
Hell. 1879) (1;· αλλά τά περί ών ό λόγος δια- 
κρίνονται έπί έπιμελεία περί τήν εργασίαν καί 
λεπτότητι, καί έπί ικανή χάριτι. Έν τοίς γνω- 
ρίσμασι δέ τούτοις άναγνωρίζομεν τήν άττικήν 
τέχνην καί τά σπέρματα έκεϊνα, έξ ών έμελλεν 
αυτή ν’ άναβλαστήση μετ’ ολίγον θαλερά καί ακ
μαία καί άνέλθη ούτως εις τήν όπερτάτην τής τε~ 
λειότητος βαθμίδα. Ίδιάζον δέ έν τοίς άγάλμασι 
τούτοις εινε 6 διατηρούμενος, έν αύτοίς πλούσιος 
χρωματισμός. Τά έν αύτοίς χρώματα εινε πράσι
νον, το καί κάλλιον τών λοιπών διατηρούμενου, 
ερυθρόν, κυανοΟν καί ύπόφαιον (τούτο διατηρείται 
έν τισι τεμαχίοις). Δέν ήτο δέ άπασα ή έπιφάνεια 
τού μαρμάρου κεχ ρωμ.ατισμένη, αλλά μόνον μέρη 
τινά τών γυμνών μορφών καί τού ιματισμού. Ούτως 
αί παρυφαί τού χιτώνος καί τού ιματίου εχουσι 
γεγραμμένας,πρασίνψ καί έρυθρώ χρώματι,ταινίας 
καί μαιάνδρους, καί ή έπιφάνεια αύτών είνε κεκο- 
σμημένη τήδεκάκείσε διαφόροις κοσμήμασιν εχουσι 
σχήμα οίονεί ανθεμίου καί ρόδακος. Ή κόμη ήτο 
έρυθρώ χρώματι κεχ_ρωσμένη' ωσαύτως κεχρωμ,α- 
τισμένοΊ ήσαν οί οφθαλμοί' ενός δμως είνε ένθετοι 
έκ κρυσταλλώδους ορυκτής ύλης.

Καθ’ έαυτά δέ έξεταζόμενα τά άγάλματα ταΟτα 
καί συγκρινόμενα προς άλληλα δεικνύουσιν ίκανάς 
καί διδακτικωτάτας παραλλαγάς, ούχί τοσούτον έν 
τή διαθέσει τού ίμ.ατισμού, όσον έν ταίς μορφαίς 
τού προσώπου, οΐον έντφκατάτό μ.άλλον καί ήττον

(1) ’Αγάλματα τοιαΰτα τήν μορφήν εύρέθησαν εν τη Άκροπόλει 
και έν ϊτει 1883 (Ι'δ. Άρχ. Έφημ. 1883 πίν. 8), και έν Έλευσΐνι 
( Άρχ. Έφημ. 1884 πίν. 8).
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τυπικώ μειδιάματι,έν τ'?) διαπλάσει καί τώ σχήματι 
τών οφθαλμών κτλ. Αδται δέ at δΐαφόραί, ή εΰρεσις 
αγαλμάτων της αύτής μορφής εις διάφορα της 
Ελλάδος μ.έρη καί ή άκρα καί ύπερβολική, ούτως 
εΐπειν, εν αύτοίς παρατηρουμένη σχηματοποίησις 
δέικνύουσιν δτι δ τύπος οδτος ήσκείτο πολλαχού 
τής Ελλάδος καί επί πολύν χρόνον άμετάβΐηΐος, 
διατηρούμενος οδτεος ύπό τής παραδόσεως. Έκ 
τούτου καταφανές είνε δτι δυσκόλως δυνάμεθα νά 
είπωμεν τί είκονίζουσιν άκριβώς τά άγάλματα 
ταϋτα. Ναι μέν έν τισι των προσώπων παρατηρούν
ται όποκέιμενικά γνωρίσματα, έξ ών όρμώμενός 
τις δύναται νά ειπ-η δτι είκονίζουσιν ίσως ίερείας 
τής ’Αθήνας ή άλλας τινάς γυναίκας, άλλα τά 
ύποκειμενικά ταΟτα γνωρίσματα δυνατόν νά είνε 
άποτέλεσμα ίδιαζούσης τεχνοτροπίας τού τεχνίτου. 
Έξ άλλου επί τή ύποθέσει δτι είκονίζουσι θεάν 
τινα, ή θεά αΰτη θά είνε εικότως ή έν τή Άκρο- 
πόλει λατρευομένη πολιούχος Άθηνά’ τοιούτος 
δμως τύπος τής Άθηνάς φαίνεται ήμϊν παράδοξος.

Των λοιπών δέ άγαλμάτων, των διαφερόντων 
τού κοινού τούτου τύπου, μνημονευτέον κυρίως κορ
μόν ίππέως, κορμόν πτερωτής Νίκης καί τό άνώ- 
τερον μέρος άγάλματος γυναικείου ή κάλλιον είπείν 
ειδώλου, ικανώς παρεμφερούς τφ έν Σάμω εύρε- 
θέντι γνωστφ είδώλεο τής “Ηρας (;), τω άνακει- 
μένω έν τω Μουσείω τού Αούβρου. Τό έργον 
τούτο είνε τοσούτον μάλλον σπουδαΓον καθ’ δσον 
διαφέρει δλως των ετέρων αγαλμάτων καί κατά 
τον ιματισμόν καί μάλιστα κατά τά χαρακτηρι
στικά τού προσώπου’έποιήθη δέ, ώς φαίνεται,ούχί 
έν ’Αττική, άλλ’ αλλαχού, ίσως έν τοίς νήσοις τού 
Αιγαίου πελάγους, δθεν έστάλη ένταΰθα ώς άνά- 
'θημα.

Εύρέθησαν δέ άπαντα τά περί ών δ λόγος αγάλ
ματα απέναντι τού μέρους έκείνου τού τείχους τής 
Άκροπόλεως,δπερ είνε ωκοδομημένον,κατά τό προς 
τό έσωτερικάν τής Άκροπόλεως άποβλέπον μέρος, 
διά κανονικών ορθογωνίων λίθων, καί έκειντο άναμίξ 
μετά διαφόρων κοινών λίθων, αρχαϊκών έπιγραφών 
καί άρχιτεκτονικών μελών, σπονδύλου κίονος έκτοΰ 
αρχαίου ναού τής πολιάδος Άθηνάς καί διαφόρων 
βάθρων, ούτως, ώστε άπετέλόυν στρώμα βαίνον 
όλίγω άνωθεν των έκ τεσσάρων ύπερκειμένων σει
ρών συγκειμένων θεμελίων τού τείχους μέχρις

αύτοΰ τού βράχου τής Άκροπόλεώς. Τό στρώμα 
τούτο άπετελείτο έκ τριών έτέρων έπαλλήλων στρω - 
μάτων, ών έκαστον συνέκειτο έκ διαφόρων κοινών 
λίθων, άγαλμάτών , κεφαλών, ποδών καί λοιπών 
τεμαχίων, έπιγραφών, θραυσρ.άτων αγγείων, τεμα
χίων άνθρακος καί έκ χώματος (1)’ έκάστη δέ σειρά 
άπεχωρίζετο από τής ύπερκειμένης διά στρώματος 
λατύπης προερχομένης έκ τών έπαλλήλων πώρι
νων σειρών ή δόμων τού τείχους. Τά έν τω παρεν- 
θέτιο Πίνακι δύο σχεδιάσματα δεικνύουσι τον τό
πον, έν φ εύρέθησαν τά άγάλματα ταύτα καί τον 
τρόπον, καθ’ ον εκειντο' τούτων τό μέν (άρ. 1) είνε 
κάτοψις τού άνωτέρου στρώματος, τό δέ (άρ. 2; 
τομή απάντων τών στρωμάτων τού εδάφους καί τού 
τείχους τής Άκροπόλεως. Έκ τών εύρεθέντων δέ 
δήλον είνε δ’τι τά άγάλματα έτέθησαν έκεϊ, καθ’ δν 
χρόνον ωκοδομειτο το τεΓχος, διότι άν έτίθεντο 
ύστερώτερον, δέν θά εκεϊτο τοσούτον κανονικώς ή 
έξ έκάστης σειράς λίθων τού τείχους προερχομένη 
λατύπη. ’Αλλά τό προκείμενον τείχος (ή τουλάχι
στον τά θεμέλια αύτοΰ) είνε κατά μεγίστην πιθα
νότητα αύτό τό τεΓχος, ό'περ φκοδόμησαν οι ’Αθη
ναίοι μετά τά Περσικά, ώς ύποδηλούσι καί αύτά 
τά γενόμενα εύρήματα , διότι ούτε τά εύρεθέντa 
συν τοίς άγάλμασι νομίσματα (ίδ. σημ. 1), ούτε 
τι τών αγαλμάτων, ούτε τις τών έπιγραφών, ούτε 
τά εύρεθέντα αρχιτεκτονικά μέλη, φαίνονται προερ
χόμενα έξ έποχγής ύστερωτέρας τής τών περσικών 
χρόνων. Τούτου δέ ούτως εχοντος, την εις τό περί 
ού δ λόγος μέρος υπάρξω τών αγαλμάτων δυνάμεθα 
νά έξηγήσωμεν ώς έξής:

Οι Πέρσαι, είσελάσαντες εις την Άκρόπολιν, 
καί τον ναόν τής Άθηνάς εκαυσαν καί τά τήδε 
κάκεισε άνακείμενα άγάλματα κατέστρεψαν, άπο- 
σπάσαντες αύτά από τών εαυτών βάθρων, καί χεί- 
ρας καί πόδας καί κεφαλάς συντρίψαντες καί άπο- 
κόψαντες’ έπανελθόντες δέ οϊ Αθηναίοι εις αύτήν 
τά μέν ιερά τών θεών άπεφάσισαν καί έδυνήθησαν 
νά άνεγείρωσι λαμπρότερα καί μεγαλοπρεπέστερα, 
τά κατεστραμμένα δ'μως άγάλματα εις ούδέν έδύ-

(I) Έν τω πριύτω των στρωμάτων τούτων, έν ώ ηρξαντο εύρισκό- 
μένα τά αγάλματα εύρε'Οησαν έ'τι 33 αττικά τετράδραχμα, δύο δραχ- 
μαι και 23 άβολοι. Τά νομίσματα ταΰτα είνε απαντά της Σολωνειο» 
εποχής, κατά τόν διευθυντήν τοΰ νομισματικού μουσείου κ. Α. Ποστο
λάκαν, πλήν 8 άβολων μέ τροχο’ν, οί'τινε; είνε αρχαιότεροι· δέν εύρε- 
θησαν δέ διεσπαρμένα άλλ’ εις τό αυτό με'ρος,σεσωρευμε’να.
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ναντο πλέον νά μεταχειρισθώσι, τοσούτον μάλλον 
καθ’ όσον ταύτα δεν ήσαν λατρευτικά άγαλμα τα, 
άλλ’ αναθήματα, 6 έστι, κυριολεκτικώς, άγάΐματα, 
άπερ κατεστραμμένα τότε όντα έλαχίστην ειχον 
αξίαν. Συγχρόνως δέ ήθέλησαν, ή ένεκα ών έμελλον 
νά άνεγείρωσι νέων μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων 
ίσως ήναγκάσθησαν νά ίσοπεδώσωσι κατά τι καί δι° 
έπιχώσεως άνυψώσωσι τό έδαφος τής Άκροπό
λεως’ αλλά προς τοιαύτην έπίχωσιν ειχον ανάγκην 
ύλικου, δι’ ο συνήγαγον ο,τι ύπήρχεν επί της επι
φάνειας της Άκροπόλεως, έκ της περσικής εκείνης 
καταστροφής, άγάλμ,ατα, έπιγραφάς, λίθους έκ των 
καέντων καί καταστραφέντων οικοδομημάτων καί 
εί τι έτερον. Τά προκείμενα άρα άγάλματα μ.ετε- 
τεχειρισαντο οί ’Αθηναίοι μετά, τά περσικά ώς άχρη
στον πλέον ύλικόν καί ούτως ερριψαν αύτά. ώς 
παραγεαιαφα προς άνυψωσιν το0 εδάφους της 
Άκροπόλεως. Σημειωτέου δέ ό'τι καί επί τη όπο- 
θέσει ότι ταΟτα ειχον θρησκευτικήν τινα, έστω καί 
μεγάλην αξίαν, ήσαν δηλ. ύποκείμενα λατρείας, 
ούδέν έκώλυε τούς ’Αθηναίους από του νά μετα- 
-/ειρισθώσιν αύτά, ήκρωτηριασμένα πλέον όντα, 
προς πλήρωσιν τής ρηθείσης αύτών ανάγκης, διότι 
θάπτοντες ούτως αύτά προεφύλασσον συγχρόνως 
από πάσης βεβηλώσεως.

γ') ’Εταγραφαί.

Εις το μέρος εκείνο, έν ω εύρέθησαν τά. περι- 
γραφέντα άγάλματα, εύρέθησαν σύν αότοίς καί ίκα- 
ναί άρχαϊκαί έπιγραφαί, ών τάς κυριωτέρας έκδί- 
οομεν έν πανομοιοτύπφ (πίν. 6) κατά, σχεδιάσματα 
γενόμενα ύπό τού άρχιτέκτονος κ. Καβερώ.

Άρ. 1.

Άλκίμανός μ’ άνέθηκεν ..... 

εύηωλήν έσθλοΰ δ .... .

Ή έπιγραφή αυτή εΐνε έμμετρος καί βαίνει εξ 
αριστερών εις δεξιά' ή αύτή όμως τάξις δεν τηρεί
ται καί έν τώ δευτέρου στίχψ, οδ τά δυο πρώτα 
γράμματα είνε όλως άτάκτως γεγραμμένα.

Ό λίθος δέ, έν φ είνε κεχαραγμένη ή έπιγραφή, 
είνε τό άνώτερον μέρος ιωνικού κίονος (άρ. 1, 1% 
1% ΙΌ, λίαν παραδόξους καί πρωτοφανείς έχοντος 
τάς μορφάς. Αί ραβδώσεις αύτοΟ εινε 20 τον αριθ

μόν καί δωρικού ρυθμού τό σχήμα’ δεν άπολή- 
γουσι δέ άνω εις καμπύλην, άλλα τέμνονται άπο- 
τόμως, άπολήγουσαι ούτως εις εύθειαν. 'Υπέρ τον 
κορμόν τού κίονος ύπάρχει οίονεί έχΓνος, οΰ ή έπι- 
φάνεια είνε κεκοσμημένη διά φύλλων άποτελούν- 
των λεπιδωτόν κόσμημα- τά. φύλλα ταΟτα είνε 
κεχρωματισμένα έναλλάξ έρυθρου καί πρασίνου χρώ- 
ματι, καί ή περιφέρεια αύτών είνε καστανόχρους’ 
αί τήν έλικα δέ διαχωρίζουσαι γραμμαί είνε κα
στανή) χρώματι καί ό οφθαλμός έρυθρφ κεχρουσμέ- 
ναι. Τό κιονόκρανον δέ καί δ κορμός σύγκεινται έκ 
δύο τεμαχίων λίθου, ά προσαρμόζονται ούχί κατά 
τον γνωστόν διά τόρμων τρόπον" ό κορμός δηλ. 
εχει εύρεΐαν προεξοχήν, ήτις έμπήγνυται έν οπή 
τού κιονοκράνου (άρ. 1β) καί προσκολλάται μο- 
λύβδου, οπερ είνε καταφανής άπομίμησις τής έκ ξύ
λου οικοδομής.

'Υπέρ τήν έλικα εξεΐχεν ή πλά.ξ (άρ. Is) καί άπε- 
τέλει οδτου περιθώριον προς ύποδοχήν τής πλίνθου 
τού αγάλματος.

Άρ. 2.
Εΰήνωρ Ιπο[ίησε 
Κίρων άνεθ[ηκε

Τον τεχνίτην τούτον Εύήνορα πρώτην φοράν, ώς 
φαίνεται, γνωρίζομεν, διότι Εύήνωρ δ Έφέσιος, δ 
τού Παρρασίου πατήρ καί διδάσκαλος, δυσκόλως 
δύναται νά. ταυτισθή προς αύτόν.

Ή επιγραφή αΰτη είνε κεχαραγμένη επί τού 
άνωτέρου μέρους κίονος ιωνικού τάν ρυθμόν , ώς 
φαίνεται έκ συγκρίσεως τών μ.ορφών αύτού προς 
τάς τού έν του προηγουμένου άριθμώ. Αί ραβδώσεις 
(16 τον άριθμόν) καί τούτου είνε δωρικαί, δεν τέμ- 
νονται όμως άποτόμους, άλλ’ άπολήγουσιν εις καμ
πύλην. Ή ύπέρ τον κορμόν λίαν εξογκωμένη σπει- 
ροειδής μορφή, έφ’ ής διατηρούνται ίχνη ερυθρό0 
χρώματος, φαίνεται ότι είνε αστράγαλος καί ή ύπέρ 
αύτήν, ή έχουσα τήν επιφάνειαν κεκοσμημένην δι’ 
έπαλλήλων φύλλων, έρυθρου, πρασίνου καί λευκή) 
χρώματι δεδηλωμένων, έχΓνος. Ό τρόπος δέ τής 
συγκολλήσεως τού κορμού καί τού κιονοκράνου 
είνε 6 αύτός τή> έν τή> προηγουμένου άριθμφ έκ- 
τεθέντι.

Άρ. 3.

’Επί τεμαχίου κίονος, δωρικάς έχοντος τάς ρα.
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€δώσεις,σώζονται γράμματα δύο στίχων έν τώ δευ- 
τέρω των οποίων άναγνωστέον ίσως [άχα]2μα. Ή 
γραφή βαίνει έξ άριστερών προς δεξιάν.

Άρ. 4.

Νέαρχο; Αμ [------- 6(υί)]
ύς έργων απαρχήν.
Άντήνωρ έπ[οίν)σεν 
ό Εΰμάρου στ. [- - -]

ΤαΟτα άναγινώσκονται έπι τετραγωνικοΟ έπιμή- 
κους λίθου άποτελοΟντος οίονεί άβακα επικράνου 
δωρικής παραστάδος (άρ. 4, 4“, 45). Τά φύλλα 
τοΟ κυματίου εΐνε κεχρωματισμένα έρυθρω καί 
πρασίνω χρώματι,καί ή περιφέρεια καί ό κάλυξ -αώ
των ύπόφαιος. Έπι τής άνω δέ επιφάνειας τοΟ λίθου 
ύπάρχει κοιλότης (ής τδ σχήμα ίδεέν άρ. 46) προς 
ύποδοχήν τοΟ άγάλματος.

Ό Άντήνωρ οδτος εινε δ ποιήσας τά αγάλματα 
των τυραννοκτόνων, ά δ Ξέρξης άπήγαγεν εις ’Ασίαν. 
Ό πατήρ δ’ αότοΟ Ευ'μαρος εινε πιθανώς Εΰμαρος 
δ Αθηναίος, δ γνωστός εκείνος τεχνίτης, δ'στις 
πρώτος διέκρινεν έν τή ζωγραφική τήν παράστασιν 
τής γυναικός από τής τοΟ άνδρός.

Τον γνωστόν πλέον τύπον λύζ αντί ύός ίδε καί έν
C.I.A. άρ. 398.

Άρ. 5.

Θεό[δωρ]ο; αγ[------- έποίησεν].
Όνήσιρ.ος μ’ άνέθηκεν απαρχήν 

τάθηναάρ ό Σρ.ικύθου υιό;.

ΤαΟτα άναγινώσκονται έπι πλακός έπιστεφούσης 
βάθρον άγάλματος, οδ τήν άνω έπιφάνειαν, ένθα 
ίστατο τά άγαλμα, ίδε έν άρ. 56. Τά τοΟ κυματίου 
φύλλα εινε τά μέν πρασίνω, τά δέ έρυθρφ χρώματι 
γεγραμμένα, καί ή περιφέρεια αυτών ύπόφαιος.

Εΐνε δέ καί τά γράμματα κεχρωματισμένα, τά 
μέν τοΟ πρώτου στίχου έρυθρω χρώματι, τά δέ τοΟ, 
■δευτέρου πρασίνω, τά δέ τοΟ τρίτου πάλιν ερυθροί.

'Ως πράς τήν γραφήν δέ παρατηρητέον κυρίως δτε 
τά Σ έχει διάφορον το σχήμα έν τώ πρώτιρ καί έν 
τοΐς έπομένοις στίχοις.

Ή άνάγνωσις Θεόδωρος εινε βεβαία' διότι έν τέρ 
λίθω διακρίνεται ίχνος τι τοΟ ρ. Εΐνε δέ καταφα
νές δτι δ Θεόδωρος οδτος εινε ό τά άγαλμα ποιήσας 
τεχνίτης, άφ’ οδ τά τοΟ άναθέτου όνομα μνημο
νεύεται έν τώ επομένω στίχφ. Βεβαιωθείσης δέ τής 
γραφής Θεόδωρος, δύναταί τις εις πολλάς εικασίας 
νά προβή. Τά πράγμα δηλ. άναπολεΐ" ήμΓν Θεόδω
ρον τον Σάμιον,τάν καί έν Σπάρτη,ώς γνωστόν,έρ- 
γασθέντα, ώστε άποβλέπων τις καί εις τά σχήμα 
τοΟ Σ (τά έν τώ πρώτφ στίχφ) δπερ δύναταί τις 
νά ύποθέση ότι εινε ιωνικόν (κατ’ άντίθεσιν προς τό 
άρχαιότερον άττικόν £) καί εις τό έν ταΐς άνασκα- 
φαΐς εύρεθέν άγαλμα, τό ύποδηλοΟν ούχί αττικήν 
αλλά μάλλον νησιωτικήν τέχνην, ώς ανωτέρω 
έλέχθη, άποβλέπων τις, λέγω,εις ταΟτα θά έπροσ- 
πάθει ίσως νά ταύτιση τον τής προκειμένης έπι- 
γραφής Θεόδωρον προς τον έν Σπάρτη έργασθέντα 
ή πράς άλλον τινά Θεόδωρον τής αύτής έν Σάμω 
οικογένειας. Άλλ’ ή συζήτησις τοιούτου θέματος 
καί άνάπτυξις τοιούτων εικασιών ύπερβαίνει τά δρια 
τής προκειμένης έκθέσεως, σκοπόν έχούσης νά κα- 
ταστήση απλώς τφ άναγνώστη γνωστά τά σπου
δαία αποτελέσματα τών άνασκαφών.

Άρ. 6.

Τεμάχιον πλακός έπιστεφούσης βάθρον άγάλ
ματος (άρ. 6 καί 6“), δ δημοσιεύομεν ένταΰθα διά 
τον έν αύτώ διατηρούμενον χρωματισμόν. Τά φύλλα 
του κυματίου εΐνε έρυθρά καί κυανά' ή περιφέρεια 
καί δ κάλυξ αύτών ύπόφαιος καί ή μεταξύ αύτών 
βάσις καστανόχρους. Ή βάσις, έφ’ ής δ μαίανδρος, 
εινε έρυθρω χρώματι κεχρωσμένη' δ μαίανδρος δέ 
εινε κιρρώ χρώματι γεγραμμένος' τά κέντρον όμως 
τών τετραγώνων εινε πράσινον.

’A9r[vr)Ot, 1 Μαρτίου 1886.

Π. Καββαδιας
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