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μήριον εχομεν,έξ οδ δρμώμενοι νά δρίσωμεν αύτόν 
ασφαλώς καί μετά βεβαιότητος. Άναφέρεται μέν 
ήμίν Οπό τοΟ Πλινίου (Ν. Η. 35. 64), ότι b Λύ
σιππος μεταξύ των άλλων αύτοΟ έργων έποίησε καί 
Σάτυρον έν Άθήναις’ αλλά τοΟτο καί μόνον, ού- 
δεμία δέ άλλη πληροφορία ού'τε περί της στάσεως 
τοΟ έργου, ού'τε περί της τεχνοτροπίας αύτοΟ.. Δεν 
δυνάμεθα λοιπόν επί της ξηράς ταύτης καί άνεπαρ- 
κοΰς τοΟ Πλινίου είδήσεως βασιζόμενοι νά αποδώ
σω μεν μετά Οετικότητος τό πρωτότυπον εις αύτόν 
τον Λύσιππον' ούχ ήττον όμως ούδένα λόγον έχο- 
μεν νά άποκλεισωμεν παντελώς την εικασίαν ταυ-

την. Διό δέν εινε ίσως άπίθανον, ότι έν τώ Σατύρω 
τούτφ κεκτήμεθα άντίγραφον τοΟ έν Άθήναις Σα- 
τύρου τοΟ Λυσίππου.

ΤαΟτα έκρινα διά βραχέων νά σημειώσω έπί τού 
παρόντος περί τοΰ εξαίρετου τούτου καλλιτεχνή
ματος ούκ άγνοών, ότι πολλά έδυνατό,.τις νά γράψή 
περί αύτοΟ. Άλλ’ έπειδή ούτε ο χώρος ούτε & σκο
πός τοΰ περιοδικοΰ τούτου έπιτρέπουσι μακρά άρ
θρα, επιφυλάσσομαι έν αισιωτέροις καιροίς νά δη
μοσιεύσω άλλαχοΰ εκτενή περί αύτοΟ πραγματείαν, 
εάν τις άλλος δέν μέ προλάβη.

Κ. Δ. Μυλωνάς.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΘΟΛΟΙ ΤΟΪ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟ!

(Πίναξ 10 ).

Ή έν ετει 1882 καί 1883 άνακαλυφθεϊσα έν 
ταϊς έν τώ ιερώ τοΟ ΆσκληπιοΟ έν Έπιδαυρία 
άνασκαφαΐς θόλος τοΟ Πολυκλείτου έδημοσιεύθη 
μετά σχεδιασμάτων τοΟ Dorpfeld έν τοΐς Πρακτι
κούς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας τοΟ έτους 1883. 
Τό περιφερές τοΟτο οικοδόμημα είχε δύο σειράς 
κιόνων, μίαν εξωτερικήν, ρυθμοΟ δωρικό Ο, καί μ,ίαν 
εσωτερικήν άποτελουμένην έκ δεκαέξ κορινθιακών 
κιόνων. Τών κιόνων όμως τούτων δέν ειχεν εύρεθή 
έως τότε ολόκληρον τό κιονόκρανον, αλλά μ,όνον 
τεμάχια, έφθαρμένα έν πολλοΓς καί ούχί μείζονα 
τοΟ ήμίσεος, έξ ών όρμώμένος ό Dorpfeld άναπα- 
ρέστησεν ολόκληρον τό κιονόκρανον (ίδε Πρακτικά 
κτλ. τοΟ έτους 1883 Πίναξ Δ',άρ. 2). Μόνον κατά 
τάς άρχάς του ένεστώτος έτους εύρέθη ολόκληρον 
καί κάλλιστα διατηρούμενον τό περί οδ ό λόγος 
κιονόκρανον, όπερ δημοσιεύομεν έν τφ εις τό άρ- 
θρον τοΟτο προσαπτομένω ύπ’άριθ. 10 Πίνακι (1). 1

(1) Τά έν τω Πίνακι τοιίτω σγεοιάσματα είνε τά έξης: Άρ. 1. 
κορμός τοΰ κιονόκρανου. — Άρ. 2· τομή αύτοΰ,— Άρ. 3. πρόσοψις 
αύτοΰ κάτωθεν. — Άρ. 4. άνθέμιον. — Άρ. 5. ελιξ. — Άρ. 6. φύλ-

Τό κιονόκρανον τοΟτο παραβάλλοντες πρός τά 
κατά τά πρότερον έτη εύρεθέντα τεμάχια πει- 
θόμεθα ότι εΐνε άναμφισβητήτως τό κιονόκρανον 
τής θόλου' οι’ αύτοΟ άρα γνωρίζομεν τό πρώτον έν 
τή άληθεί αύτοΟ μορφή τό τής θόλου κορινθιακόν 
κιονόκρανον. Άλλ’ έκ τής παραβολής αύτοΟ πρός 
τά ρηθέντα τεμάχια συνάγομεν πρός τούτοις, οτι 
δέν έγένετο χρήσίς αύτοΟ έν τώ οίκοδομήματι, 
διότι δ άβαξ δέν φέρει έπί τής άνω έπιφανείας, άς 
φέρουσι τά τεμάχια όπάς, αίτινες έχρησίμευον εις 
την διά γόμφων καί μολύβδου σύνδεσιν τοΟ κιονο- 
κράνου μετά τοΟ έπιστυλίου (1). Έκ τούτου δέ 
έδύνατό τις νά συμιτεράνη, ότι ένεκα λάθους ίσως 
έν ταΓς αναλογίαις ή ένεκα άλλου τίνος έλαττώ- 
ματος τό ύπ έξέτασιν κιονόκρανον άπεβλήθη ύπό 
τοΟ άρχιτέκτονος καί έμεινεν άχρηστον’ άλλ η ύπό- 
θεσις αύτη προσκρούει εις τον τόπον καί τρόπον τής

λον έκ τής πρώτης σειράς. — Άρ. 7. πρόσοψις τής έλικος κατά τήν 
γραμμήν ΑΒ.

(1) Διαφέρει πρός τούτοις τών τεμαχίων κατά τούτο,οτι αί πλάγιαι 
επιφάνεια: τοΰ άβακος δίν εΐνε εντελώς έξειργασμέναι.
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εύρέσεως αύτου, διότι δεν εόρέθη ερρι^ένον που 
ούδ’ έπ'ι τοΟ άρχαίου εδάφους, άλλ’ εύρέθη εις βά
θος ένος μέτρου ύπό το άρχαίον έδαφος, έν τφ 
χώρω τω μεταξύ της θόλου καί τού ναοΟ τοΟ 
ΆσκληπιοΟ, καθέτως κείμενον καί διά πλίνθων 
επιμελούς καθ’ άπασαν αύτοΟ τήν επιφάνειαν περι- 
τετυλιγμένον. Εινε άρα κατάδηλον δτι έτάφη ύπό 
ανθρώπινης χειρός καί περιετυλίχθη διά πλίνθων 
έπί τω σκοπώ τοΟ νά κεϊται εκεί άβλαβες καί 
ασφαλές. Ποία δέ ή έξήγησις του παραδόξου τού
του φαινομένου, εινέμοι πάντη άδηλον. Μήπως τό 
προκείμενον κιονόκρανον ήτο τό παράδειγμα, καθ’ 
ό κατεσκευάσθησαν τά λοιπά, καί εκ τούτου ίσους 
εύλαβείας ένεκα προς τό επιφανές οικοδόμημα καί 
τον αρχιτέκτονα αύτοΟ έθαψαν αύτό, ίνα σώζηται 
διά παντός; Τά παραδείγματα δμως κατεσκευά- 
Χοντο ο Οχι έκ σκληροΟ λίθου, άλλ έκ κηροΟ ή έξ 
άλλης μαλακης καί εύκόλως έξεργαζομένης ύλης.

Καί αύται μεν αί περί τοΟ ύπ’ έξέτασιν κιονο- 
κράνου ειδήσεις, ας είχαν νά άνακοινώσω τω άνα- 
■γνώστη1 άλλ’ανάγκη νά προσθέσω καί τά έξης :

"Αν ήτο βέβαιον δτι ή θόλος ορκοδομήθη ύπό 
Πολυκλείτου τοΟ έπιφανοΟς γλύπτου τής Ε’ έκα- 
τονταετηρίδος, έδυνάμεθα νΟν νά είπωμεν δτι τό 
προκείμενον κιονόκρανον εΐνε τό άρχαιότατον των 
σωζομένων ήμίν κορινθιακών κιονοκράνων' αλλά 
προ πολλου έχω ήδη ’υποδηλώσει (ΙΙρακτικά τής 
Άρχ. Εταιρίας τοΟ έτους 1883 σελ. 30) καί άλ
λοτε εκτενούς θέλω αναπτύξει, δτι κατ’ έμήν γνου- 
μην δ άρχιτέκτων τής τε θόλου καί τοΟ θεάτρου 
εινε πιθανώς Πολύκλειτος δ νεώτερος, δ κατά τό
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πρώτον ήμισυ τής Δ’ έκατονταετηρίδος άκμάσας. 
Τούτου δέ ούτως εχοντος, παραβάλλοντες τό ύπ’ 
έξέτασιν κιονόκρανον πρόςτό έκτοΟ ναού τοΟ ’Απόλ
λωνος έν Φιγαλία παρατηροΟμεν,δτι τό τελευταίου 
τοΟτο, μίαν μόνον σειράν έχον φύλλων καί έκ τού
του ικανόν μέρος τοΟ καλούμένου καλάθου άκό- 
σμητον, θά εινε άρχαιότερον τοΟ ήμετέρου καί οίο- 
νεί ή πρώτη μορφή τοΟ κορινθιακοΟ κιονοκράνου, 
διότι οίανδήποτε καί άν παραδεχθώμεν τήν άρχήν 
καί τον τρόπον τής άναπτύξεως τοΟ κορινθιακοί» 
κιονοκράνου, μίαν σειράν φύλλων θά εϊχεν αύτό 
κατ άρχάς, τής δευτέρας σειράς προστεθείσης ύστε- 
ρώτερον προς μείζονα καλλωπισμόν (1). Τό προκεί
μενον δμως δύο σειράς έχον φύλλων δεικνύει τήν 
δευτέραν περίοδον τής άναπτύξεως τοΰ κορινθιακοΟ 
κιονοκράνου, έν ω έξ άλλου τό άπλοΟν τής μορφής 
αύτοΟ αποτελεί άντίθεσιν προς τό τοΟ μνημείου τοΟ 
Αυσικράτους, έν ω τό κορινθιακόν κιονόκρανον ανα
φαίνεται έν άκρα αναπτύξει καί τελειότητι.

Κατά ταΟτα άρα το ύπ’ έξέτασιν κιονόκρανον, 
δπερ άλλως μεγίστην έχει δμοιότητα πρός τό έκ 
τοΟ ναοΟ τοΟ ’Απόλλωνος έν Μιλήτφ, ίσταται με
ταξύ τοΟ έκ τής Φιγαλίας καί τοΟ έκ τοΟ μνημείου 
τοΟ Αυσικράτους, κατ’ ακολουθίαν προέρχεται πι
θανώς έκ τών χρόνων τοΟ πρώτου ήμίσεος τής Δ' 
έκατονταετηρίδος. Προστίθεται άρα δι’ αύτοΟ καί 
εις λόγος, ύπέρ ής ανωτέρω έξήνεγκον εικασίας, 
δτι άρχχτέκτων τής θόλου ήτο Πολύκλειτος ούχί δ 
αρχαιότερος, άλλ’ δ νεώτερος.

Π. Καββαδϊας.
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ΑΡΧΑΪΚΟΝ ΑΕΤΩΜΑ ΕΚ ΤΗϊ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
(Όρα τήν αργήν τοΰ άρθρου τούτου εν τή Άρχ.Έφημ. του 1884 σ. 147 ·>ς και τον οικεΐον πινκαα ύπ’αρ. ί ).

β\ η γιαραςταςις

Ό κατά τής Ύδρας άθλος τοΟ Ήρακλέους εινε 
έκ τών έργων το0 ήρωος τούτου, άπερ έξ άρχής 
ή τε ποίησις καί αί τέχναι καθ’ ομοιον τρόπον πα
ρέστησαν. Κατά τον Ησίοδον (Θεογον. 313 κ. έξ.) 
ή Ύδρα εινε θυγάτηρ τής Έχίδνης έκ τοΟ Τυφάω-

νος, άνατραφείσα πρός όλεθρον το0 Ήρακλέους 
ύπό τής έχθράς αύτώ Μρας.

(1) Τοιαύτη Οά ήτο ή φυσική πορεία του κιονοκράνου τούτου εν τή 
αναπτύξει αύτου1 άλλ’ εννοείται δτι πρός διάκρισιν τής φυσικής ταύτης 
πορείας αύτου δεν πρέπει νά λάβωμεν υπ’ δψιν τά μεταγενέστερα κιο
νόκρανα, εν οίς siy6 παυσει πλέον ή άνάπτυξις και έπεκράτει ή σύγχι*- 
σις τών μορφών.
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