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δν όμως δεν κρίνω άξιον νά πανομοιοτυπήσω εν
ταύθα. Άρκεϊ νά είπω,ότι είναι Ύμήττιοςκαί αύτός 
καί κολοβός, μικρότερος δέ των άλλων δυο, καί έχει 
έν μικροτέρα αταξία, γράμμασιν δμως διαφόρων με
γεθών καί των 'Ρωμαϊκών χρόνων, τά έξης κυρία 
ονόματα, καθ’ όσον ήδυνήθην νά τ’ άναγνώσω.
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Έν Άθη'ναις, ττϊ) Ί7 Νοεμβρίου 1885.

Στέφανος Α. Κοτμανοτδης.

ΚΡΑΤΗΡ ΕΞ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
(Πίν. 11 και 12).

Τό άγγεΓον τοΟτο συνεκολλήθη έκ πλείστων τε
μαχίων άνακαλυφθέντων κατά τάς προ της ανατο
λικές προσόψεως τοΟ Παρθενώνος άνασκαφάς τοΟ 
1882 καί 1883, Πλήν τών μερών, τά όποια, ώς 
έν τη είκόνι φαίνεται, έλλείπουσι, δεν εόρέθη καί 
η βάσις, τών δέ λαβών μόνον της έτέρας ρ,έρος μι
κρόν είναι άρχαΓον. Αί μορφαί είναι έρυθραί επί 
μελανοΟ εδάφους. ’Υψος του αγγείου άνευ της νεω- 
τέρας βάσεως καί τοΟ έπ’ αύτης δακτυλίου' 0,36 
περίπου, ύψος τών μορφών τοΟ μέν Θησέως, Μί- 
νωος καί’Αριάδνης 0,185 περίπου, τών δέ της 
άλλης δψεως ολίγον τι μεγαλείτερον ένεκα της έλ- 
λείψεως τοΟ περιστυλίου, ήτοι 0,187 περίπου- διά
μετρος τοΟ στομίου περιλαμβανόμενου καί τοΟ πά
γους τών χειλέων 0,44. Τό αρχικόν ύψος τοΟ κρα- 
τηρος μετά τής βάσεως, εάν κρίνωμεν έξ άλλων 
αγγείων τοΟ αύτοΟ είδους, θά ήτο 0,44 ή 0,45 
περίπου. Αί εικόνες έγένοντο κατά1^ περίπου μι- 
κρότεραι τοΟ πραγματικοΟ μεγέθους.

Ή παράστασις ολόκληρος είναι μία, διαιρείται 
δμως ακριβώς εις δύο μέρη, καί τό μέν έν, έν ω δ 
Θησεύς καταβάλλει τον Μινώταυρον παρόντων τοΰ 
Μίνω καί τής Αριάδνης, ήτις κρατεί στέφανον

δπως στεφάνωση τάν ηρώα, χαρακτηρίζεται διά 
τών εις τά άκρα δύο κιόνων, τών ύποβασταζόντων 
επιστύλιου, ώς ίδιον οίκημα, ήτοι δ λαβύρινθος έν 
ω κατώκει τό θηρίον (I)- έν τφ ετέρψ παρίστανται 
ώς θεαταί ήρωες αττικοί. Έξωτερικώς συνδέονται 
τά δύο μέρη διά το0 Όρνέως, δστις έκτείνει την 
δεξιάν προς τήν κυρίαν σκηνήν εις σημεϊον θαυμα
σμού ή καί ένθαρρύνων τον συμπατριώτην του" 
ούχ ήττον καί αί άλλαι τρεις μορφαί αί έπόμεναι 
αύτώ δέν μένουσιν αδιάφοροι, αλλά μετά προσοχής 
παρατηροΟσι τά συμβαίνοντα.

Καθ’ έαυτήν οόδέν νέον παρέχει ή παράστασις 
ού'τε έν ταΐς λεπτομερείαις ούτε έν τώ συνόλφ- 
ακολουθεί καί αύτή τον άρχαιον τύπον, δστις ένω- 
ριτατα μορφωθείς διετέλεσεν επαναλαμβανόμενος 
μετά μικρών παραλλαγών έπί πάντων σχεδόν τών 
μνημείων από τών άρχαιοτάτων μέχρι τών έσχα
των χρόνων τής ελληνικής τέχνης" ή μονοτονία 
έν τοις προσώποις καί έν ταΐς στάσεσι καί κινήσε

ι!) Πρβ. Ο. Jahn Arehaeol. Beitr. σ. 266: άτοπος δπου ό 
Θησεΰς χαταπαλαίει τον Μινώταυρον δηλοϋται έπί των αγγείων πολ- 
λάκις 8ίά κίονος, εφ’ Ινός δΙ διά πύλης βασταζόμενης υπό δύο κιόνων 
(Gerhard Ant. Bildw. 117, 1).
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σιν αύτών είναι μεγίστη. Ό Μινώταυρος παρίστα- 
ται έπι γόνυ πεσών, άριστερά αύτοΟ ό θησεύς κρα
τών έν τοίς πλείστοις και άρχαιοτάτοις ξίφος, έν 
άλλοις ρόπαλου ώς ό Ηρακλής, καί έν άλλοις άο
πλος καταβάλλων τον έγΟρόν του μόνον ota της 
παλαιστικής τέχνης' εκατέρωθεν της κυρίας ταν- 
της σκηνή ς πρόσωπα άΛ2α σνμμετρικώς διατε
θειμένα, ιίΛΛοτε περισσότερα και αΧΧοτβ όΛιγω- 
τερα, ενίοτε μετ επιγραφών, συμπληροΰσι καί με- 
γαλοποιοΟσι τήν εικόνα (πρβ. Conze, Theseus und 
Minotauros, achtunddreissigst.es berliner Wine- 
kelmannsprogramm, 1878 σ. 7 και 9). Του τύ
που τούτου ούδέν στοιχείου παρέλειψεν ο τεχνίτης 
τοΟ ήμετέρου άγγείου, ούτε προσέΟηκέ τι σπου
δαίου εις αύτόν. Τοΰτο έκ πρώτης οψεως δεν είναι 
τόσον προφανές, άμα όμως έκτυλίςωμεν τήν όλην 
παράστασιν έπι έπιπεδου έπιφανείας καί φαντασθώ- 
μεν συγχρόνως έκλείποντας τούς κίονας καί τήν 
έτέραν τών λαβών, τήν μεταξύ τοΟ Μινωταύρου 
καί τοΟ Όρνέως,τέλος έάν έλαττώσωμεν τον αριθ
μόν τών αττικών ήρώων εις δύο, ή παράστασις 
γίνεται αρτιμελής καί αναφαίνεται καθαρός- ό αρ
χαίος κοινός τύπος,ήτοι ό Θησεύς καί 6 Μινώταυ
ρος έν τφ κέντρω, έκατέρωθεν δέ τής κυρίας ταύ- 
της σκηνής πρόσωπα άλλα συμμετρικώς διατεθει
μένα, δεξιά οί ’Αθηναίοι καί άριστερά οι Κρήτες. 
Τό συνεχές τής παραστάσεως είναι καταδήλως 
αναγκαιότατου διά τον τύπον τούτον' διχοτομού
μενης αύτής έκλείπει καί ή συμμετρία. Καί όμως 
ό ζωγράφος τοΟ προκειμένου άγγείου ούτως επραξε 
ζημιών, κατά τήν γνώμην μου, τό άλλως ωραίου 
έργου του. Θέλων δηλαδή νά κοσμήση διά τής αύ
τής παραστάσεως τάς δύο όψεις τοΟ κρατήρος, 
ήναγκάσθη νά γωρίση αύτάς εις δύο μέρη, καί 
έπειδή ό Θησεύς καί ό Μινώταυρος δεν ήδύναντο 
νά πληρώσωσι τήν μίαν όψιν, περιέλαβεν εις αύ- 
τήν καί τήν Άριάδνην μετά τοΟ πατρός της, οΰτω 
δέ εμειναν διά τήν έτέραν μόνοι οί ’Αθηναίοι, ών 
ό τεχνίτης έζωγρώφησεν ό'σους έχώρει ή προς κό- 
σμησιν έπιφάνεια' διότι έάν ύποθέσωμεν τήν πα- 
ράστασιν άνεπτυγμένην καί συνεχή, τά έκατέρω
θεν τής κυρίας σκηνής πρόσωπα κατ’ ακριβή συμ
μετρίαν πρέπει νά ήναι καί ισάριθμα' προς τούτοις

έν μια καί συνεχεί παραστάσει λογικώτερον καί 
προς τον μΟθον συμφωνότερον θά ήτο, νομίζω, ή 
πάντα τά πρόσωπα νά εύρίσκωνται έντός του ύπο 
τών κιόνων καί τοΟ έπιστυλίου δηλουμένου χώρου 
ή μόνον τά πρωταγωνιστοΟντα, δηλαδή ό Θησεύς 
καί ό Μινώταυρος' άφοΰ ό'μως ό τεχνίτης ένεκα 
τών ιδιαιτέρων σκοπών του άπεφάσισε τήν διχοτό- 
μησιν, δέν ήδύνατο νά πράξη άλλως ή ώς έπραξεν 
άναφορικώς προς τό έπιστύλιον καί τον άριθμόν 
τών θεωμένων προσώπων άλλως καί ή έκ τούτου 
βλάβη τής εΐκόνος ούτε μεγάλη είναι ούτε παρα- 
τηρείται άμέσως. Έπαισθητή όμως είναι ή ελ— 
λειψις συμμετρίας έν τή θέσει τοΟ κυρίου συμ
πλέγματος' τό εν καί μόνον πραγματικόν κέντρου 
τής όλης παραστάσεως δέν συμπίπτει μετά του 
κέντρου ούδετέρας τών όψεων, διότι οι πρωταγω- 
νισταί διαμοιράζονται τον χώρον τής μιας έξ αύ
τών μετά τής ’Αριάδνης καί τού πατρός της, ουτω 
δέ πλήν τοΟ ότι δευτερεύοντα πρόσωπα τίθενται έν 
Γση μοίρα μετά τών πρωτευόντων, πλησιάζει καί 
το κέντρου πρός τήν λαβήν, τοθθ’ οπερ καταστρέ
φει πάσαν συμμετρίαν καί πάσαν αρμονίαν τής πα
ραστάσεως πρός τήν άρχιτεκτονικήν διαίρεσιν τοΰ 
χώρου. Πρός δικαιολόγησιν όμως τοΰ τεχνίτου δύ- 
ναται νά ρηθή, ότι τό πρόβλημα, οπερ ’έπρεπε νά 
λύση, δέν ήτο καί πολύ εύκολου' αί τοΰ κρατήρος 
όψεις ένεκα τής αναλογίας τοΰ πλάτους πρός τό 
ύψος των χωροΰσι μεγάλας άλλ’ όλίγας μορφάς, 
αί τοΟ ήμετέρου άνευ στενοχώριας τέσσαρας έκα- 
τέρα' έάν λοιπόν ήθελε νά παραστήση τήν μάχην 
τοΰ Θησέως πρός τον Μινώταυρον χωρίς νά διχο
τόμηση τήν παράστασιν, έπρεπε νά παραλίπη πρό
σωπα, τά όποια αύτός, ώς φαίνεται, έθεώρει αναγ
καία. Ή ’Αριάδνη φυσικά δέν ήδύνατο νά λείπη, 
ό δέ Μίνως δυσκόλως' καί ύπέρ τής παρουσίας ατ
τικών τινών ήρώων συνηγορεί ίσως τό πατριωτι
κόν αίσθημα. Οβτω έμεινε μόνον ή διχοτόμησις.

Έκ τών προσώπων τών παρισταμένων εις τον 
φόνον τοΟ Μινωταύρου ό Μίνως καί ή Αριάδνη (1)

(1) ’jdpiarrJ) ώς επί του έξ Άκροπολεως κρατήρος ονομάζεται Ij 
κο’ρη του Μίνω καί επί άλλων αγγείων, π. χ. επί τοΰ μεγάλου του λε
γομένου του Francois (Mon. dell ’Inst. IV πίν. 54-57) καί επί !τέ- 
ρου του μουσείου τοΰ Βερολίνου (Furiwiingler Vasenkat. άρ. 2179).

15ΕΨΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1885.
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-είναι φυσικώς τά συνηθέστατα' ή ’Αριάδνη οπίσω 
τού Θησέως ίσταμένη καί κρατούσα στέφανον ώς 
ενταύθα εύρίσκεται καί έν άγγείω τοΟ μουσείου τοΟ 
Βερολίνου (Furtwangler Vasenkat. άρ. 1891) καί 
έν άλλω της Πετοουπόλεως (Stephani Kata log άρ. 
16-26). Νέα όμως είναι τά λοιπά, πρόσωπα, τά 
οποία αν έλειπον αί έπιγραφαί ούδείς ύποθέτοο θ’ 
άνεγνωριζεν, δτι παριστώσι τον Πάλλαντα, τον 
Νίσον, τον Λύκον καί τον Ορνέα. Οί ήρωες οδτοι 
της ’Αττικής καί έν τη μυθολογία δεν άναφέρον- 
ται συχνά ώς δρώντα πρόσωπα' γνωστός όμως εί
ναι ό άγων τού Θησέως κατά τοΟ Πάλλαντος καί 
των υιών αυτού καί ή προδοσία τού Νίσου ύπό της 
ιδίας Ουγατρός του Σκύλλης έρασθείσης τού βασι- 
λέως των Κρητών Μίνω. Έν δέ μνημείοις τέχνης 
άπαντώσι τά ονόματα αυτών σπανιώτερον έτι" εγώ 
δύο μόνον τοιαΰτα δύναμαι ν’ αναφέρω, έν οίς ή 
παρουσία τού Πάλλαντος έπί του ενός καί επί τοΟ 
ετέρου τοΟ Λύκου μαρτυρείται Οι’ έπιγραφών. Έπί 
κύλικος παριστώσης την γέννησιν τού Έριχθονίου 
μεταξύ των θεών ’Αθήνας καί 'Ηφαίστου καί των 
ηρώων καί ήρωίδων Κέκροπος, Έρσης, Άγλαύ- 
ρου, Πανδρόσου, Έρεχθέως, Πανοίονος καί Αί- 
γέως εύρίσκεται καί 6 Πάλλας(Furtwangler άνωτ. 
άρ. 2ο 17)· ό οέ έκδούς αυτήν Flasch (Mon. dell’ 
Inst X, 38. Annali 1877 σ. 418 έξ) παρατηρεί 
ορθώς, ότι ό Ερεχθεύς, Αΐγεύς καί Πάλλας μηδέν 
κοινόν εχοντες μετά, τής κυρίας πράξεως καί άλ
λως δέ κατά, τήν μυθολογικήν χρονολογίαν νεώτε- 
pot όντες κατά πολύ τής γεννήσεως τοΰ Έριχθο- 
νίου παρίστανται έκεί μόνον ώς άντιπρόσωποι τοΟ 
αττικού λαού. Ό Αύκος εύρίσκεται καί αυτός έπί 
κύλικος, έν ή έξω μέν ύπάρχουσιν έκτος αύτού ό 
Αΐγεύς, ό Θησεύς, ή Αίθρα, ό Φόρο ας, ή Μήδεια, 
ό Αίας, ο Μενεσθεύς καί ή Μελίτη, έσω δέ ο Κέ
δρος καί ό Αίνετος (Ε. Braun Die Sehale des Ko- 
dros. Gotha 1843. Γνωστόν είναι τά βιβλίον τούτο 
έμοί μόνον έκ Jahn Arch. Aufs. σ. 181 εξ). Ό,τι 
δέ ό Flasch λέγει περί τής παρουσίας τού Έρε
χθέως, Αΐγέως καί Πάλλαντος έπί τής έν Βερο
λίνου κύλικος, τούτο δυνάμεθα νομίζω νά έπανα- 
λάβωμ,εν καί ενταύθα περί τής παρουσίας των τεσ
σάρων αττικών ήρωων’ έκ τού μύθου ή παρουσία

των ούχί μόνον δέν δικαιολογείται, άλλ’ ίσως καί 
άντίκειται αύτώ' ό Όρνεύς μ-άλιστα υιός τού Έρε- 
χ_θέως λεγόμενος ούδεμίαν έχει σχέσιν ούδέ συγγέ
νειαν προς τον Θησέα, έν ω οί άλλοι τρείς είναι 
τούλάχιστον θείοι αύτού' πλήν τούτου δέ έν τοίς 
άττικοΐς μ,ύθοις τό πρόσωπον αυτό έν γένει δέν κα
τέχει τήν θέσιν, ήν πλήν τού Νίσου, Λύκου καί 
Πάλλαντος άλλοι ήρωες, οίοι ό Ερεχθεύς, Κέ- 
κροψ, Κέδρος κτλ. καταλαμβάνουσιν έν αύτοΐς' ό 
Παυσανίας μόνον (2,25,0) αναφέρει, ότι ή έν τή 
Αργεία πόλις τών Όρνεών εκαλείτο ουτω από 

Όρνέους τού υιού τού Ερεχθέως' ό αύτος (10, 
35,8) μνημονεύει πάλιν αύτού ώς πατρος τού 
Πετεώ, όστις διωχθείς έξ ’Αθηνών ύπό τού Αί- 
γέως ωκισε τήν έν τή Φουκίοι Στεΐριν. 'Ομοιους 
καί ο Πλούταρχος (Θησέως βίος 32) αναφέρει 
αύτον ώς πατέρα τού ΓΙετεοό, άλλ’ ούδέν πλέον 
λέγει. Δέν πιστεύω, ότι πρέπει νά δώσωμεν ση
μασίαν τινά εις τά πεοιστατικά ταΰτα καί νά 
ύποθέσωμεν, ότι ό τεχνίτης τού κρατήρος από σκο
πού έξέλεξεν ήρωας, ώς τον Νίσον, τον Λύκον καί 
τον Όρνέα. Λίάν φυσικόν βεβαίως είναι, ότι οί 
’Αθηναίοι μετά τούς Μηδικούς πολέμους εύχαρί- 
στους άνεμιμνήσκοντο εκείνων ιδίως τών εγχωρίων 
μύθων, όσοι προς τοίς άλλοις εΐχον καί πολιτικήν 
τινα χ_ροιάν καί όσοι πλήν τού ότι έκολάκευον τήν 
εθνικήν φιλοτιμίαν ήδύναντο νά χρησιμεύσωσι τρό
πον τινά καί ώς μυθικόν ύπόδειγμα τής ηγεμονίας, 
ήν οί Αθηναίοι κατά τούς χρόνους τούτους είχον 
άποκτήσεΓ στοχαζόμεθα πόσον ή αιφνίδια άλτη 
τύχη, ής άλλως οί νικηταί τού Μαραθώνος ήσαν 
καθ’ όλα άξιοι, πρέπει νά κατείχε τά πνεύματα 
πάντων άπό τού πρώτου μέχρι τού έσχάτου πολί
του καί μετά, πόσης εύαρεσκείας θ’ άνέφερον, ότι 
Νίσος ό υιός τού Πανδίονος καί άδελτός τού Αί- 
γέως έβασίλευσεν έν Μεγάροις, ότι άπό τού Λύ
κου, άλλου άδελφού τού Αΐγέως, ελαβε τό όνομά 
της ή Λυκία (1) καί ότι Ορνεύς ό τού Έρεχθέως 
εκτισενέν μέση τή ΓΙελοποννήσω τάς Όρνεάς. Πι-

(1) Πρβ. Ήροδότ. I, 173 : ώ; 81 έξ ΆΟηνεων Λύκος 6 Π«ν- 
8ίονος ΙξελαΟεις και οΟτος οπό τοΰ «δελοεοϋ Αΐγέως «πικέτο εις τούς 
Τερρκλας παρά Σαρπηδόνα, οοτω 8ή κατά τοΰ Λόκοο τήν Ιπωνομίην 
Λόκκοι «νά χρόνον έκλη'Οησαν.— ”Ιοε και Στράβοονα 9.392 και [4, 
667.
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θανόν λοιπόν είναι, δτι οί ήρωες οδτοι άπήλαυον 
κατά τούς χρόνους εκείνους ποιας τίνος δημοτικό- 
τητος έν Άθήναις" δεν έπεται όμως έκ τούτου, δτι 
καί ό ήμέτερος τεχνίτης προσγράφων τά μεγάλα 
ταΟτα ονόματα επί τοΟ κρατηρος εϊχέ τι ιδιαίτερον 
καί βαθύτερον κατά νοΟν. Εν ταίς παραστάσεσι 
τοΟ μύθου τούτου πλήν των κυρίων προσώπων ευ- 
ρηνται συχνότατα καί άλλα, νέοι, νεώνιδες καί άν- 
ορες γενειοφόροι (1;. Των γυναικών μία δύναται 
νά όνομασθή πάντοτε ’Αριάδνη, αί λοιπαί οσάκις 
είναι πλείονες, έν ανάγκη ύποτίθενται δτι είναι αί 
προς βοράν τω Μινωταύρω προωρισμέναι κόραι" 
οί έφηβοι επίσης δύνανται νά έκληφθώσιν ώς οί 
μετά τοΟ Θησέως εξ ’Αθηνών πλεύσαντες" τών γε- 
νειοφόρων όμως μόνον εις δύναται νά ήναι ο Μί- 
νως" οί άλλοι βεβαίως παρίστανται ώς διπλοί θεα- 
ταί. ΤοιαΟται μορφαί παραπληρωματικαί μηδε- 
μίαν έχουσαι άμεσον σχέσιν προς τήν κυρίαν πα- 
ράστασιν, μεγαλοποιοΟσαι μόνον αυτήν έξωτερι- 
κώς, ευρηνται ώς γνωστόν συνηθέστατα επί αγ
γείων. Καί οί επί τής έτέρας όψεως τοΟ κρατηρος 
τέσσαρες άνδρες ούδένα άλλον σκοπόν, νομίζω, έχου- 
σιν" ίνα όμως μή παρορώνται δλως ύπό του θεα- 
τοΟ, ελαβον τά γνωστά ηρωικά ονόματα.

Περί τής τέχνης του άγγείου καί τοΟ σχήματος 
αύτοΟ παραπέμπω εις τον W. Klein (Euphronios 
σ. 51 έξ), οστις έν ολίγοις έχαρακτήρισεν ολό
κληρον τήν κατηγορίαν τών καλυκοειδών τού
των κρατήρων εΐπών, δτι τά αγγεία ταΟτα ήρχι- 
σαν κατασκευαζόμενα πρώτον κατά τούς χρόνους 
τοΟ άγγειογράφου Εύφρονίου καί δτι διακρίνονται 
προ παντός διά το μεγαλοπρεπές τών εικόνων των(3).

(1) Ottu Jalin Arch. Beitr. σ. 260 έξ.
(2) Οί χα.Ινχοειδε ΐς κρατήρες, οίος είναι ό ήμέτερος έκτης Άκρο- 

πόλεως,δεν πρέπει νά συγχεωνται μετά τών #ωόο^θ£ί<?ώ>*, τών συνη- 
θεστάτων μέν εν Βοιωτία, έν ’Αττική δμως Ισως μηδέπω εδρεθέντων, 
περί ών άλλοτε έν τή Έφημερίδι ταύτη (1883 σ. 171 Ιξ) έγραψα, 
οτι είσήχθησαν εις τήν Ιταλίαν μετά του βοιωτ.χον ρυθμού* ήδη ο
φείλω νά προσθέσω δ,τι μέ είχε διαφύγει τότε, οτι δηλαδή και ό Klein 
( άνωτ. σ. 52. 53 ) άνεγνώρισε τήν βοιωτικήν καταγωγήν τών κωδω
νοειδών κρατήρων έκ δύο αγγείων του Τεισίου. Έγώ έν τώ μνημο- 
νευΟέντι άρθρω μου δέν εθεώρησα άναγκαιον ν’ άναφε'ρο.) τον Τεισίαν 
ένεκα τής αορίστου και αμφιβόλου έτι Οέσεως του τεχνίτου τούτου, ήρ- 
κει δε προς τον σκοπόν μου νά ειπω, δτι τό έν ’Ιταλία κοινότατον 
σχήμα τών κωδωνοειδών κρατήρων εν Έλλάδι μόνον έκ Βοιωτίας 
είναι γνωστόν και ν* αναφέρω τινά παραδείγματα’ σήμερον δύναται δ 
αριθμός αυτών νά διπλασιασθή.

ΤοΟ ήμετέρου δμως ή χρονολογία δύναται νά bpι- 
σθή άκριβέστερον" διότι ώς είπομεν ήδη καί άλ- 
λοτε (Έφημ. ’Αρχ. 1885 σ. 56), ή έπίχωσις πρό 
τής ανατολικής προσόψεως τοΟ Παρθενώνος είναι 
σύγχρονος αύτοΟ, ούδέν δέ κατά τάς άνασκαφάς 
σημείον έδείκνυεν, δτι άνεμίχθησάν ποτέ καί αντι
κείμενα μεταγενέστερα, πλήν τινων ώρισμένων, 
τά οποία άνεκαλύφθησαν έκτισμένα έν βόθρω" ή 
λοιπή έπίχωσις είχε μείνει άθικτος. Άφ’ ετέρου 
επί του κρατήρος το σίγμα έχει ήδη τέσσαρας κε
ραίας καί μόνον έπ’ αύτοΟ" τοΟτο δέ ούχί άπαξ 
καί τυχαίως, άλλ άνεξαιρέτως έν πάσι τοϊς ονό- 
μασιν (1). Ώστε καί έαν όποθέσωμεν, ό'τι ό ήμέ
τερος άγγειογράφος μετεχειρίζετο άποκλειστικώς 
το νέον σχήμα το0 σίγμα έτη τινά πριν ή τούτο 
γείνη δεκτόν έπισήμως έν ταίς δημοσίαις άναγρα- 
φαίς, ήτοι κατά το 446, πάλιν δέν δυνάμεθα νομίζω 
ν’ άν έλθω μεν άνω τοΟ 450 προ ΧριστοΟ. Κατά, 
πάσαν λοιπόν πιθανότητα 6 κρατήρ έποιήθη εντός 
τών πρό τής άποτελειώσεως τοΟ Παρθενώνος δε
καπέντε ετών.

Άλλ’ ή ύπό τοΟ χρονολογικοΟ τούτου προσοιο- 
ρισμοΟ άποκτωμένη ύπό τοΟ άγγείου άξια αυξάνει 
έτι μάλλον ένεκα τοΟ σχήματος αύτοΟ" διότι βλέ
πω, οτι ό Klein (ίδε άνωτ. ) μόνον έξ ’Ιταλίας ανα
φέρει καλυκοειδείς κρατήρας, ούδένα ο’ έξ Ελλά
δος" καί έγώ δέν ήξεύρω, έάν έκτοτε εύρέθη τοιοΰ- 
τος ενταύθα" ώστε 6 δημοσιευόμενος έξ Άκροπό- 
λεως ίσως είναι ό πρώτος νΟν γνωστός γινόμενος. 
ΤοΟτο ύποδεικνύει πιθανώς, οτι έν Αθήναις δέν 
ήσαν πολύ έν χρήσει" ούχ ήττον έν Άκροπόλει 
ύπώρχουσι δύο τεμάχια έκ τοΟ χείλους καί έτέρου 
τοΟ αύτοΟ περίπου μεγέθους, οίου καί ό δημοσιευό
μενος" ταΟτα εύρέθησαν έν Ιτει 1874 άνατοΑνκίι 
τον Παρθενώνας, κατά σημείωσιν τοΟ κ. Εύστρα- 
τιάδου" άκριβέστεραι πληροφοριαι λείπουσι. Παρί* 
στατο έπ’ αύτών 6 Ζεύς (I Ε Υ Ζ) έπιβαίνων άρ-

(1) Έν Άρχ. Έφημ. 1885 σ. 56 παρετη'ρησκ ήδη δτι μόνον /.-re 
nrw τεμαγίΐύν μεγάλου αγγείου παριστωντος τό χατά ταΰ Μινώ
ταυρου έ'ργον τοΰ Θησέως άπηντησα τό σίγμα έχον τέσσαρας χεραίας, 
το'τε δηλαδή δέν είγον άνεόρει άχο'μη έν ταΐς άποθη'χαις τής Άχροπό- 
λεως πάντα τά τεμάχια, Ιξ ών άπετελέσΟη νΰν ό κρατη'ρ, έξ όσιον δε 
εί-/ον ότ; έγραφον υπ’ οψιν, δέν ήδυνάμην νά ορίσω μετά βεβαιότητας 
τό σχήμά του.
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■υατος ποός οεξιά καί κρατών τη χειρί σκήπτρου. 
Τήν κεφαλήν έστρεφε προς τά δπίσω. Αί μορφαί 
καί αύτοΟ είναι έρυθραί. Σήμερον σώζονται αίνον 
αί κεφαλαί των δύο ίππων μετά μικροΰ μέρους τής 
χαίτης, τοΟ δέ Διάς ή το σκηπτρον κρατούσα δε
ξιά χειρ μέχρι του άγκώνος και ή κόμη, ήτις είναι 
εστεμμένη καί άναδεδεμένη επί τής κορυφής. Το 
χείλος και τούτου περιέθεε κόσμημα συνιστάμενον 
έκ δύο σειρών ανθεμίων ούχί λοξώς τεθειμένων, 
αλλά καθέτους των μέν προς τά. άνω, τών δε προς 
τα κάτου. θύτου άποδεικνύεται νΟν οι επισήμων 
παραδειγμάτων ή ΰπαρξις τής κατηγορίας ταύτης 
τών αγγείων καί έν Έλλάδι.

’Επί τοΟ οημοσιευομένου κρατήρος αί κόμαι καί

m

τά. γένεια πασών τών μορφών, πλήν τοΟ Θησέως, 
είναι μελαναί καί μόνον τά. άκρα αυτών ύπόξανθα, 
του δέ Θησέως ολόκληρος ή κόμη είναι ξανθή' 
τούτο βεβαίως δεν είναι τυχαίου, αν καί εγώ δεν 
ένθυμοΟμαι νά. όνομάζηται όπό ποιητοΟ τίνος ή συγ- 
γραοέως ξανθός δ θησεύς, ώς άλλοι ήρουες. Τό 
'χρώμα δεν είναι διάφορον, άλλ’ αυτό τό μελανόν 
ήραιωμένον. Ξανθαί επίσης είναι καί αί ολίγαι επί 
τοΰ μετώπου τοΰ Μινώταυρου τρίχες καί αί λε- 
πταί γραμμάί, οι’ ών δηλοΟνται οί μυς αύτοΟ τε 
καί τοΰ Θησέως, ώς καί τινεςτών λοιπών μορφών. 
Τά γράμματα καί δ στέφανος, ον κρατεί ή ’Αριά
δνη, είναι λευκά.

Χρ. Δ. Τςοτντλς.

U ΕΝ ΤΗ ΣΤΑΑΟΓΗ ΙΩΑΝΝΟΓ ΔΗ ΜΗTΡI ΟΤ1 I

ΧΑΛΚΟΥΣ ΣΑΤΥΡΟΣ
(Όρ« πίν. 6 )·

Τον επί τοΰ έκτου πίνακος κατά τά. 2/3 τοΟ πραγ- 
ματικοΰ μεγέθους άπεικονιζόμενον Σάτυρον, όστις 
εΰρέθη μεν έν τή αρχαία τής Αίγυπτου πόλει Τάνει, 
περιήλθε δέ εις κτήσιν τών εθνικών ημών αρχαιο
λογικών Συλλογών έκ δωρεάς τοΰ φιλοπόλιδος κ. 
Ίωάννου Δη μητριού, έκδίδομεν ένταΰθα έν ψευδαρ
γυροτύπου είκόνι, γενομένη έν Παρισίοις κατά. σχε- 
οιογ -ράφημα τοΰ κ. Gillieron.
I) Σάτυρος ούτος είνε αληθώς έργου οόχί τών 

συνήθουν. Έν βλέμμα αρκεί, οπούς έννοήση τις τήν 
έξαίρετον τοΟ τεχνίτου επίνοιαν, θελήσαντος νά. 
παραστήση έν τώ έργου του όπερβάλλουσαν βακχι
κήν ηδονήν. Εχουν τό σου μα έντεταμένον ίσταται 
επί τών άκρουν ποδών δρχούμενος καί αΐ'ρων τάς 
χειρας’ ή δέ έν τώ δρχεϊσθαι κίνησις καί τουν μυών 
διάθεσις έκφράζουσι τήν έσουτερικήν τής ψυχής εύ- 
φροσύνην καί θυμηδίαν' θεόληπτος καί ενθους φαί
νεται ό'λους τουν τοΰ κόσμου έπιλαθόμενος. Ή μέν 
κόμη αύτοΟ είνε μακρά καί επιμελούς διεσκευασμέ- 
νη, ή δέ κεφαλή μ.έση τό μέγεθος, περιαγής καί

κλίνουσα προς τά δπίσω. Καί τό μέν μέτωπον είνε 
χαμηλόν, εχον έλαφράν κυρτότητα, τά δέ ομματα 
σύμμετρα καί κοίλα. Ή ρίς είνε βραχεία εχουσα 
τά πτερύγια πλατέα, τά χείλη σύμμετρα καί έχουσι 
τό φίλτρον καί τήν νύμφην ήρεμα δεδηλωμένα’ τά 
ώτα είνε βραχέα καί ζωόμορφα, το γένειον δασύ 
καί ούλον, καί ή ό'λη τοΟ προσουπου έκφρασις έν- 
θουσιώσα. Ή κατασκευή τοΟ σώματος αύτοΟ είνε 
ρωμαλέα μέν, άλλα συνάμα ραδινή καί νευρουδης" 
οί μΟς είνε εκπεφρασμένοι τόσον αρμοδίους καί τό
σον σύμ,φωνοι προς τάς κινήσεις τών μελών, ώστε 
ή τέχνη δέν έδύνατο ούτως εΐπείν νά παραστήση 
αυτούς τελειότερου. Καθόλου δέ αξιοθαύμαστα είνε 
έν τψ Σατύρφ τούτω ή ένότης τής κατασκευής τοΰ 
όλου σώματος, ό έναρμόνιος τών μελών συνδυα
σμός, ή έντελής συμμετρία, καί προ πάντων ή 
ανατομική τών μυών ακρίβεια, τήν οποίαν όπως κα- 
ταδείξουμεν, άπεικονίσαμεν τον Σάτυρον κατά τέσ- 
σαρας Θέσεις, προτιμήσαντες τοΟτο άντί πάσης πε
ριγραφής, ήτις όσον λεπτομ,ερής καί αν έγίνετο, δέν
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