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ό πατήρ αύτοΰ ινα ΰπάρχη κάλλιστον υπόμνημα αύτοΰ 
εις τον άπαντα χρόνον, άναγραψαι δε τάδε τό ψή

φισμα Ι[ν
στήλη λίθινη καί στήσαι παρά τον νεώ του Θεού τό δε 

50 γενόμβνον άνάλωμα εις την στήλην καί την άνάθεσιν 
ρ,ερϊσαι τον ταρ-ίαν. ΤαΟτα Σόλων είπεν.

Ή επιγραφή' αδτη έκ του περιεχομένου καί έκ 
τοΟ χαρακτήρας των γραμμάτων φαίνεται άνήκουσα 
εις χρόνους τούς μετά τήν πρώτην αλλά Μακεδο
νικούς πάντοτε. Εινε δέ τεθραυσμένη εις τέσσαρα 
τεμάχια διά καθέτου καί οριζόντιας διαρρήξεως, 
coν ή μέν όριζοντίως γενομένη διέρχεται περί τον 
νχ,ον στίχον άφίνουσα μικρόν άνοιγμα εκεί δπου

συμπίπτει τή καθέτω" αυτή δέ διαιρεί τήν στήλην 
άνωθεν έως κάτω εις δύο άνισοπλατή μέρη, ών· 
το δεξιόν πλατύτερου.

Γ ό Ή τρίτη επιγραφή εΐνε επί πλακός ύψους 
0,24, πλάτους 0,40 καί πάχους 0,06. Εΐνε δ’ Εμ
μετρος, ήτοι επίγραμμα έξάστιχον έκ πεντάμετρων 
καί εξάμετρων συγκείμενον, το ήρωοελεγεΓον κα
λούμενο'/. Περιέχεται δ’ έν αύτω ή αναγραφή τοΟ 
ναού τοΰ Διονύσου ύπό τοΟ Διονυσίου καί εύχή έν. 
τέλει , εις διαφύλαξιν τοΟ τε οίκου καί τής γενεάς 
καί παντός το0 θιάσου των όργεώνων ή Διονυ- 
σιαστών.

Εχει δ’ ή επιγραφή αυτή ψδε:

ΤΟΝΔΕΚΕΩίΟΙΑΝΑϊΔΙΟΝΥίΙΟίΕΙίΑΤΟΤΗΙΔΕ
ΚΛΙΤΕΜΕΝΟίΟΥΟΕΝΚΑΙΞΟΑΝΕΙΚΕΛΑίΟΙ
ΚΑΙΠΑΚΤ ΟΥΡΛΟΥΤ ΟΝΚΡΙΝΑίΠΟΑΥΑΡΓΥΡΟΝΑΥΞΕΙΝ
ΕΝΔΟΜΩΙΩίΤΟίΕΒΕΙΝΒΑΚΧΕΤΑίΟΙΝΟΜΙΜΑ
. . ΟΩΝΩΔΙΟΝΥ ίΩΝΙΛΑΟίΟΙΚΟΝΑΜΑΥΤ ΟΥ
... ΓΕΝΕΗΝίΩΙΙΟΙίΠΑΝΤΑΤΕίΟΝΟΙΑίΟΝ

τόνδε νεώ σοι, άναξ, Διονύσιος είσατο τήδε 
καί τέμενος θυόεν και ξόαν ’ εϊκελά σοι 
καί πάντ’ού πλούτον κρίνας πολυάργυρον αυξειν 
εν δόμφ, ώς τό σέβειν, Βάκχε, τά σοι νόμιμα.
[Άν]θ ’ ών, ώ Διόνυσ’, ών ΐλαος, οίκον άμ’ αύτου 
[καί’ γενεήν σώζοις πάντα τε σόν θίασον.

' Επί τής επιγραφής ταύτης, ής τά γράμματα 
δεν δεικνύουσιν επιμέλειαν μεγάλην, άξιον παρα- 
τχ ρήσεως τό Ν έν τψ αδ καί γδ στίχου γραφόμενου 
ούτου Κ άνευ του τρίτου σκέλους. 'II άρχή τοΟ εδ 
καί στ δ εΐνε άπεσπασμένη εύκολους δ’ άναπληροΟ- 
ται, σωζομένου έν αρχή τοΟ εδ στίχου τοΟ τρίτου 
σκέλους του Ν έν δέ τή τοΟ στδ έλλείποντος τοΰ 
συνδέσμου ,ταί. Καί τοΰ Α δέ ή μέση κεραία ελ
λείπει έν άρχή του βδ στίχου.

ΤαΟτα μέν τά κατά τάς έπιγραφάς. Πάντα δέ 
τάναγόμενα εις τά λοιπά εύρήματα έκτεθήσονται έν 
λεπτομερείς έν τφ έπομένφ τεύχει,άφ’ οδ γείνωσιν 
αί κατάλληλοι εικόνες των κυριωτέρων έξ αύτών.

Ό έν τή πρώτη επιγραφή στ. 18 άπαντών έπώ- 
νυμος αρχών ΕύπόΛεμος εΐνε γνωστός καί έξ άλ
λης επιγραφής (όρα Albert Dumont Fastes epo- 
nymiques d’Athenes σελ. 10 καί Essai sur la 
chronologie ties archontes atheniens σελ. 121)· 
b δέ έν τή οευτέρα επιγραφή στ. 1 "Ιππαχος πρώ
τον ήδη άναγινώσκεται, ελλείπει δέ τό όνομα αύτοΰ 
καί έκ τοΰλεξικοΟ των κυρίων Ονομάτων τοΰ Pape.

Έν ΠεφοαεΤ τή 7"(] Μαιου 1884.

Ιακ. χ. Δραγατςης.

ΑΓΑΛΜΑΤΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΑΕΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΪ ΕΝ ΕΠΙΔΑΤΡΙΑι ΝΑΟΤ ΤΟΤ ΑΣΚΑΗΠ10Ϊ.

("Ορα πίν. 3 καί 4).

ίΐρός άνατολάς τής θόλου του Πολυκλείτου, εις έν του ίερφ άνασκαφαΓς τό κρηπίδωμα δωρικοΟ ναοΟ
μικράν άπ αύτής άπόστασιν, άπεκαλύφθη έν ταίς έχοντος μήκος 24,70 καί πλάτος 13,20. ΤοΟ ναοΟ

4ΕΦΗΜΕΡΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1884.
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τούτου τά άετιόματα έκοσμοΰντο το πάλαι δι’ άγαλ- 
μάτοον, ών τινα εόρέθησαν έν ταΓς άνασκαφαΓς και 
είκονίζονται έν τοΓς πίναξιν Γ’ και Δ' (1). ’Επειδή 
δέ κεΓται ουτος πλησίον τής θόλου, συμπεραίνω 
δτι είνε δ ναός τού ’Ασκληπιού, διότι κατά Παυ
σανίαν δ ναός του ’Ασκληπιού ήτο παρά την Οόλον 
(Πανσ. 2, 27, 3). Τήν εικασίαν μου δέ ταύτην 
έπιδεδαιοΰσι καί έτεροι λόγοι, οΰς θέλω εκθέσει 
αλλαχού (2). Έκ τού σχήματος δέ των αρχιτεκτο
νικών τού ναού τούτου μορφών φαίνεται δτι ή οικο
δομή αυτού ήρξατο καί έγένετό ευθύς μετά τήν 
οικοδομήν τού Παρθενώνας, κατά τήν εποχήν δη λ. 
εκείνην, καθ ήν οίκοδομήθησαν δ έν Σουνίω ναός 
τής ’Αθήνας , δ έν Ραμνοΰντι ναός τής Νεμέσεως, 
δ έν Φιγαλία ναός του Επικουρίου ’Απόλλωνος κ. 
έ. Τώ συμπερασματι δέ τούτω προσεπιμαρτυοεϊ 
καί τά σχήμα τών Οπό τού λιθοξόου χαραχθέντων 
επί τών διαφόρων λίθων, ιδίως έπί τών σπονδύλων 
τών κιόνιον , διακριτικόν/ σημείων (Stein me tzer- 
zeichen), διότι ταύτα εινε άπαντα γράμματα τής 
προευκλειδείου γραμματικής.

Κατά τήν άνασκαφήν δέ άπεκαλύφθη τά πρώτον 
ή ανατολική τού ναού πλευρά καί παρ’ αύτήν εύ- 
ρέθησαν ή ύπ’ άρ. 7 κεφαλή, τά ύπ’ άρ. 13 τεμά- 
χιον, τού Δ' πίνακος,κορμός γυναικάς έγονατισμένης 
καί πολλά τεμάχια ανθρωπίνων μορφών καί σώματος 
ίππου. Καταφανές δ έγένετό μοι τότε δτι τά εόρή- 
ματα ταύτα προήρχοντο έξ αγαλμάτων παριστανόν- 
τωνΚένταυρου.αχ_ίαν καί έπικοσμούντωντό πάλαι τά 
ανατολικόν τού ναού αέτωμα, Ύπολογίσας ο’ ακο
λούθως το μήκος τού ναού εθεσα τούς σκαφείς προς 
δυσμάς κατά στίχον, καί ευθύς, ώς άπεκαλύφθη ή 
δυτική τού ναού πλευρά, εδρον παρ’ αύτήν κείμενα 
ώς έκ τού αετώματος σχεδόν κατέπεσαν τάς ύπ’ 
άρ. 1, 2 καί 3 μορφάς τού Γ’. πίνάκος καί τάς 
ύπ’ άρ. 1,2, 10 καί 11 τού Δ’, πίνακος, έξ ών 
έγένετό μοι δήλον δτι το δυτικόν άέτωμα έκοσμείτο 
δι άγαλμάτων εϊκονιζόντων ’Αμαζονομαχίαν, διότι 
προς, τώ τόπω τής εύρέσεως καί το μέγεθος τών

(1) Τά σχεδιογραφτίμιατα· ταΰτα έγένοντο Οπό του ζωγράφου κ. 
Gilleron καί ε/ουσι αεγεβος σ/ετικώς πρός τά πρωτότυπα 1: 7, πλήν 
τών υπ’ άρ. 1,2, 3,4,5, 6.7, καί 13 του Λ' πίνακος ών τό μέγεθος 
είναι 1:4.

(2| Έν τοΐς Πρακτικοί; τοΐ; Άρ/αιολ. Εταιρία; τοϋ έτους 1883.
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μορφών συνεφώνει ταΓς διαστάσεσι τού άετώματος, 
καί τά οπίσθιον αύτών μέρος δέν ήτο έντελώς έξ- 
ειργασμένον καί ένιαχού ύπήρχον καί οπαί πρός 
προσάρτησιν αύτών τώ τοίχω τού ναού (τώ τυμ- 
πάνψ). Δήλον δ έγένετό μοι πρός τούτοις, οτι έκ 
τού άετώματος τούτου προήρχοντο καί έτερά τινα 
άγάλματα, άτινα είχον εύρεθή πολύ πρότερον παρά 
τήν θόλον τού Πολυκλείτου, (οιον π.χ. αί ύπ άρ. 
8 καί 9 τού Δ’πίνακος καί έ.), διότι καί ταύτα 
είχ_ον τήν αύτήν έργασίαν καί το αύτό μέγεθος.

Τά προκείμενα άγάλματα καταπεσόντα έκ τών 
άετωματων τού ναού θά ήσαν έπί πολύν χρόνον 
έκτεθειμένα εις τήν έπίδρασιν τής ατμόσφαιρας καί 
οΰτεος ού μόνον το φυσικόν χρώμα τού μαρμάρου 
έξηφανίσθη άλλά καί ή έπιφάνεια αύτού πολύ 
έδλάδη' έπιχ_ωσθέντα δέ σύν τώ χρόνω διά χώμα
τος ένός καί ενός καί ήμίσεος μέτρου διεσώθησαν 
από βεδαίας καταστροφής, διότι καί ό ναός τού 
’Ασκληπιού μετεδλήθη έν τοΓς ύστερον μεσαίων ι- 
κοΓς χρόνοις εις ιδιωτικήν οικίαν καί κάμινος μεταξύ 
αύτοΰ καί τής θόλου τού Πολυκλείτου πρός παρα
γωγήν άσδέστου κατεσκευάσθη.

Μετά τά εισαγωγικά ταύτα προδαίνομεν εϊς τήν 
έρμηνείαν τών ύπ’ έξέτασιν άγαλμάτων (1).

ΔΥΤΙΚΟΝ ΑΕΤΩΜΑ.

’Εκ τού δυτικού άετώματος προέρχονται αί εξής 
μορφαί:

1. 'Ακαζών έφιππος (πίν. Γ'. άριθ. 1) οιακρι- 
νομένη έκ τής διαθέσεως, έκ τού ιματισμού καί έκ 
τών ύποδημάτων. Παρίσταται δέ κρατούσα ίσχυ- 
ρώς. διά τής άριστεράς τά ηνία σύν τή χαίτη τού 
ίππου καί εχουσα τάν δεξιόν βραχίονα ήνωρθωμέ- 
νον, δι’ οδ προσέδαλλε καταφανώς πολέμιον κρα
τούσα έν τή ά'κρφ χειρί άκόντιον. Τοιαύτη δέ στά
σις Άμαζόνος εινε συνήθης, διότι ύπάρχει καί έν 
τή ζωσφόρω τού ναού τής Απτέρου Νίκης, έν τή

(!) "Απαντα ταυτα μετεκομίσθησαν υπ1 εμού εις ’Αθήνας και κατε- 
τε'θησαν εν τώ μουσείω της Αρχαιολογικής Εταιρίας, ένθα εξετε'Οη- 
σαν καταλλη'λως Οπό του επιμελητου αυτου κ. Αθανασίου Κουμα- 
νούδη, υφ’ ού προσηρμο'σθησαν και πολλά τών τεμαχίων και μάλιστα 
ή πτηνόν κρατούσα άκρα δεξιά χείρ, ή τώ κορμώ της Νίκης προσαρ- 
μοσθεΤσα.
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τοΟ ναοΟ το0 Απόλλωνος έν Φιγαλία καί έν τή 
τοΟ έν 'Αλικαρνασσού Μαυσωλείου. Τά ηνία δέ τοΰ 
ίππου ήσαν χαλκά, ως έκοραίνεται έκ των έν τω 
λαιμού αύτοΟ τριών οπών, των χρησιμευουσών 
προς προσάρτησιν αύτών.

2. Αραβών πληγωμένη έπί τοΟ στήθους έν τή 
μεταξύ των δύο μαστών χώρα (πίν. Δ', άριθ. 10) 
καί φέρουσα προς τω συνήθει βραχεί χιτώνι περι- 
σκελίοας. Εις τά οπίσθια αύτής είνε προσκεκολ- 
λημένον μέρος τής χαίτης Ανεστραμμένου ίππου, 
έξ οδ φαίνεται δτι έν ω έπληγώθη αυτή έφονεύθη 
καί ο ΐππος καί οΰτω κατέπεσε συν αύτορ" πολέ
μιος δέ θά έσυρεν αυτήν έκ τής κόμης, έν ω θα
νάσιμους ούσα πληγωμένη έστερείτο σωματικής 
ισχύος, ΐνα άποκρούση αύτόν καί μόνον διά τής 
δεξιάς άνθίστατο μικρόν τι, προσπαθοΟσα νά απαλ
λαγή τοΟ έχθροΟ.

3-4. Δύο γνναικεϊαι pop φαί έφιπποι (πίν. Γ'. 
άριθ. 2, 3 καί 3α), αίτινες ίσταντο καταφανώς έν 
ταίς γωνίαις τοΟ αετώματος. Αμφότεραι κάθηνται 
έπιχαρίτως έπί τοΟ ίππου, περιπτύσσουσαι τον λαι
μόν αύτοΟ διά τής μιας των χειρών, καί φέρουσι 
ποδήρη πολύπτυχον χιτώνα καί πέπλον. Διαφέρου- 
σιν όμως ώς προς την διάθεσιν τοΟ ίματισμοΟ. Ή 
ύπ’ άρ. 3 μορφή φέρει χιτώνα έχοντα βραχείας 
χειρίδας καί έχει ούτω τον πέπλον έκ τών έμπρο
σθεν τοΟ σουματος εις τά όπισθεν διατεταγμένον, 
ώστε το μέν εν άκρον αύτοΟ εχει έπιθέσει έπί τών 
μηρών, δ καί συγκρατεΐ μάλιστα δι αύτών, τό δέ 
'έτερον άνεΐχε διά τής ά'κρας άριστεράς χειρός έκ 
τών όπισθεν του σώματος ύπέρ τήν κόμην σχημα- 
τίζουσα ούτω είδος καλύπτρας 1). Ή ύπ’ άριθμόν 
δέ 2 μορφή τοΟ αύτοΟ πίνακος φέρει χιτώνα κατα- 
λείποντα γυμνόν το άνω δεξιόν άκρον τοΟ στήθους 
καί άλλως έχει διατετάγμένον τον πέπλον" τό μέν 
τών άκρων δηλ. έχει έπιθέσει έπί τοΟ άριστεροΟ 
ώμου, τό δέ κρατεί έπί τών μηρών διά τής ά'κρας 
δεξιάς χειρός.

"Οτι αί μορφαί αδται άνέκειντο έν τω άετώματι, 1

(1) Έν τοΐς εΰρεΟεΐσι τεμάχιοις ύπαρχε'. άκρα ά ρ ι στ ε ρ ά χ εί ρ 
κρατούσα τεμάχιον ίματίου' ανήκει 3’ αΰτη βεβαίως εις τήν προκειμε'- 
νην μορφήν, δέν προσαρμο'ζει όμως, άτε Ιλλείποντος ικανού μέρους 
τοΰ πήχεως.

ή μέν έν τή βορεία αύτοΟ γωνία ή δέ έν τή νοτιά, 
είνε άναμφισβήτητον, διότι καί ό τόπος τής εύρέ- 
σεως καί αί διαστάσεις καί τό άκατέργαστον τών 
οπισθίων τοΟ σώματος καί μάλιστα τά τριγωνικόν 
αύτών σχήμα μαρτυρουσι τοΟτο. Εναργές δ’ εινε 
έξ άλλου δτι ούτε ’Αμαζόνες είνε ούτε μετείχον 
τής μάχης, διότι έν απολύτου ηρεμία κάθηνται έπί 
τών ίππων. Ό τρόπος δ οδτος καθ’ ον κάθηνται 
έπί τών ίππων , ό ιματισμός καί ή διάθεσις αύ
τοΟ, δεικνύουσιν δτι είνε πιθανώς Νηρηίόες, αίτι
νες περίεργοι πάντοτε ούσαι έξήλθον τής θαλάσσης 
καί κατέλαβον θέσιν έν τω άετώματι ώς Οεαταί τής 
μάχης. Ούτω συνήχθησαν περί τον θρηνοΟντα έπί 
τω θανάτου τοΟ Πατρόκλου ’Αχιλλέα ( Ίλ. ΙΗ'.στ. 
37) καί έξήλθον τής θαλάσσης, ίνα ίδωσι τον γά
μον τοΟ Νεοπτολέμου καί τής Έρμιόνης (Παυσ.3, 
26, 7V ό'τι δ αί Νηρηίδες τοιαύτην έχουσι στά
σιν καί ιματισμόν έκ πολλών μνημείων είνε γνω
στόν καί μάλιστα έκ τής έπί θαλασσίου ταύρου 
Νηρηΐδος έν τή περίφημου έν τω ρσυσείω τοΰ Μο
νάχου ζωοφόρου, τή είκονιζούση τήν γαμήλιον πομ
πήν τοΟ Ποσειδώνος καί τής Αμφιτρίτης (1). Έν 
τινι δέ τυρρηνικφ κατόπτρου, δημοσιευθέντι Οπό 
τοΟ Gerhard (2), είκονίζεται Νηρηις έπί θαλασ
σίου ίππου (ίπποκάμπου) έχουσα άκριβώς τήν αύ- 
τήν στάσιν καί τήν αύτήν διάθεσιν τοΟ ίματισμοΟ, 
τήν αύτήν δέ στάσιν καί διάθεσιν τοΰ ίματισμοΟ 
εχει καί έτέρα μορφή εν τινι κατόπτρου τοΟ μου
σείου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας (3), ήτις προς 
τούτο ις έπιβέβηκεν ούχί θαλασσίου άλλά γήινου 
ίππου, εινε δηλ. δλως παρεμφερής τή προκειμένη 
ύπ’ άρ. 3 μορφή. Δέν πρέπει δέ νά νομίζωμεν οτι 
αί Νηρηίδες παρίσταντο πάντοτε έπιβαίνουσαι θα
λασσίων καί ούδέποτε γηίνων ίππων, διότι αύτός ό 
τής θαλάσσης θεός Ποσειδών έπιβαίνει γηίνων ταύ
ρων καί όχείται δι’ άρματος συρομένου ύπό γηίνων 
ίππων (4). Εν τή λάρνακι δέ τοΟ Κυψέλου είκο-

(1) Overbeck, Atlas zu der Kunstmythologie, Tafel XIII.
(2) Etruskische Spiegel, πίν. 283.
(3) Τό κάτοπτρον τοΰτο έδη(χοσιευθη μετά εΐκο'νος έν τω ΓΙαρνασσω 

(1877, σ. 40) Οπό τοΰ Κ. Μυλωνά.
(ι) ΓΙρβλ. Miiller Hand d. Arch. § 354- 356- Preller Gr. 

Myth. I σελ. 446καί 465. Παυσ. 1, 2, 4. Miiller-Wieseler. D A K 
II. N« 78, 78» , 85.
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νίζοντο αύταί αί Νηρηίδες έπΐ αρμάτων συρόμενων 
υπό πτερωτών ίππων (Ilavcf. Ο, 19, 8). 'Αλλως 
■ό σχηματισμός των ίππων έν ταΓς προκειμέναις 
μορφαΓς έχει τι το παράδοξον, διότι κα! τό σώμα 
■είνε σχετικώς βράχου και οίονει πεπιεσμένον καί οί 
οπίσθιοι πόδες έλλείπουσι. Καί όμως, άν ήθελεν δ 
καλλιτέχνης νά πλήρωσή καταλλήλως τάς γωνίας 
•τοΟ αετώματος, έδυνατο νά Θέση έν αύταΐς κατα- 
κεκλιμένας τινάς ή πληγωμένας καί θνησκούσας 
μορφάς, ούχί εφίππους, διότι οότω Θά ήναγκάζετο 
νά παραμόρφωση αότάς, ίνα λάβωσι τό άπαιτού- 
μενον τριγοονικόν σχήμα. Άφ’οδ δ’ έπραξε τοΟτο, 
θά ειχεν ισχυρόν τινα λόγον, Οά παρέστησε δηλ. 
τοιαυτας μορφάς, εις άς έδυνατο νά δώση τό προς 
πλήρωσιν του χώρου άπαιτούμενον σχήμα, χωρίς 
νά πρόσκρουση εις τον χαρακτήρα τής πλαστικής 
τέχνης καί εις την καλιλογικήν αισθητικήν δύνα- 
μιν τοΟ ΟεατοΟ. ΤαΟτα δέ πάντα έξηγοΰνται κάλ- 
λιστα διά τής ύποθέσεως ότι αί προκείμεναι μορ- 
φαί παριστώσι Νηρηίΰας άνερχορένας be των 
κεφάτων τής θα.Ιάσσης ούτως, ώστε τά οπίσθια 
άκρα των καλπαζόντων ίππων εινε ετι έν τώ ύδατι.

Έν τή ύπ’ άριΟμόν 2 πίν. Γ' μορφή είνε γεγλυμ- 
μένος οίονει αΰλακές τινες έν τω ύπο τήν κοι
λίαν τοΟ ίππου άκρω τής βάσεως. Μήπως είκονί- 
ζονται διά τούτων τά κύματα τής Θαλάσσης; 
"Αλλως ή τοιαύτη εργασία τής βάσεως είνέ μοι 
ανεξήγητος.

5. ΚεφαΜ) Άραζόνος (πίν. Δλ άριθ. 1), ήτις 
Θά έφερε χαλκήν περικεφαλαίαν, ώς έκφαίνεται 
έκ των έν τή κόμη προς προσάρτησιν αυτής 
χρησιμευουσών οπών καί έκ του όλους ακατέργα
στου άνω μέρους τοΟ κρανίου' ήτο δέ προς δεξιάν 
έστραμμένη, διότι τό δεξιόν τοΰ προσώπου μέρος 
εινε ακατέργαστου.

6. Το άνώτερον μέρος κεφαλής Έμαζοκος. 
(πίν. Δ', άριθ. 5).

7. ΚεφαΛή γυναικεία (πίν. Δά άριθ. 2). Ή 
κεφαλή αΰτη εόρέθη ούχί παρά τήν δυτικήν του. 
ναοΰ πλευράν, ώς τά ήδη περιγραφέντα εύρήματα, 
αλλά 4 μέτρα προς δυσμάς αυτής- φαίνεται μοι δέ 
ότι δεν είνέ κεφαλή Άμαζόνος, διότι διαφέρει καθ’ 
ολοκληρίαν τής ύπ’ άρ. 1 μορφής ώς προς τά

χαρακτηριστικά αυτής καί τήν έν τώ προσώπφ 
δεδηλωμένην εκφρασιν. ΠροΘύμως θά έξελάμβανον 
αύτήν μάλλον ώς κεφαλήν Νηρηΐδος.

8. ΚεφαΜ} θνησκούσης μορφής (πίν. Δ', άριθ. 
4) ώς έκφαίνεται έκ τής όλης έκφράσεως καί μά
λιστα έκ τών ήμικεκλεισμένων οφθαλμών καί τών 
άνεσπασμένων χειλέων. Ώς προς τον τρόπον τής 
έργασίας ομοιάζει αύτη τή έν τω προηγουμένω 
αριθμώ, δυσχερώς όμως δύναταί τις νά διακρίνη, 
άν ήνε κεφαλή γυναικός ή μάλλον νεανίου.

9. Κεχραΐή ίππον Άμαζόνος (πίν. Δ’, άριθ. 5 
καί 6), ήτις δυνατόν νά ανήκει εις το ύπ’ άρ. 1 
πίν. Γ' σύμπλεγμα ώς έκ τών διαστάσεων,έκ τών 
έν αύτή οπών, έκ τής έργασίας καί έκ τής αυτής 
φθοράς τοΟ μαρμάρου φαίνεται (1).

10. Τό κατώτερον μέρος του σώματος Ήμαζο- 
νος (πίν. Δ', άριθ. 11) έπί τών γονάτων καθημέ- 
νης καί διά τών δακτύλων τών ποδών στηριζομέ- 
νης έπί του έδάφους καί ούτω καταφανώς άμυνο- 
μένης κατά έπικειμένου πολεμίου. Εις τό αριστε
ρόν τοΟ σώματος μέρος σώζεται τεμάχιον της 
άσπίδος.

11. Το άνω μέρος τοΰ κορμού πτερωτής Νίκης 
(πίν. Δ', άριθ. 8 καί 9) κρατούσης έν τή δεξιμ 
άκριζ χειρί πτηνόν τι καί φερούσης χιτώνα καί 
πέπλον.

Ή Νίκη αυτή εύρέθη ούχί συν ταΓς περιγρα- 
φείσαις μορφαϊς, άλλ’ ήτο έντετειχισμένη έν μετα- 
γενεστέρφ τοίχω προς νότον τής θολού τοΰ Πολυ
κλείτου, εύρέθη δηλ. εις άπόστασιν 25 περίπου 
μέτρων νοτιοδυτικώς τής δυτικής του ναοΰ πλευ
ράς. Είνε δέ άναμφισβήτητον ότι προέρχεται έκ 
τών αετωμάτων τοΰ ναοΰ, τό μέν έκ τοΰ άκατερ- 
γάστου τοΟ οπισθίου μέρους καί έκ μεγάλης οπής 
χρησιμευούσης προς προσάρτησιν αυτής τώ τοίχω, 
τό οέ έκ του τρόπου τής έργασίας καί έκ τών δια· 
στάσεων. Κατά τόν τόπον δέ τής εύρέσεως ανήκει 
μάλλον εις το δυτικόν ή εις τό ανατολικόν αέτωμα, 
άτε πλησιέστερον έκείνου εύρεθεΐσα.

(1) Ή κεφαλή αΰτη ειχεν ευρεΟή προ τών ήμετε'ρων άνασκαφών, 
οτε οί κάτοικοι του Λιγουριου έσκαψαν κρυφίως εν τω ιερω πλησίον 
του νυν άποκαλυφθεντός ναού και υπεστη φθοράν και εκ πυρκαιάς, ώς 
φαίνεται. Ήγο'ρασα δ’ αύτήν εσχάτως διά τήν ’Αρχαιολογικήν Εται
ρίαν παρά του ευροντος χωρικού αντί δραχμών 15.
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Τά κατά τούς ώμους άκρα των πτερύγων εϊνε 
άποκεκομμένα ούτως, ώστε άπατελοΰσι μετά της 
άνω επιφάνειας των ώμων τό αύτά σχεδόν δριζόν- 
τιον επίπεδον. ΤοΟτο δέ θά έγένετο δι’ ελλειψιν 
χώρου, θά παρεμπόδιζε δηλ. ένταΟθα τήν έν τω 
φυσικώ σχήματι διάπλασή των πτερύγων ή προ- 
εξέχουσα πλάξ τοΟ γείσου. Έκ τούτου δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν δτι δεν ήτο ολόκληρος ή Νίκη 
εντός τοΟ τριγωνικού χώρου, άλλ’ ή κεφαλή αύτής 
εξείχε τοΟ γείσου το0 αετώματος' παρίστατο άρα 
τήν στιγμήν εκείνην, καθ’ ήν κατελθοΰσα έξ ούρα- 
νοΟ καταλάμβανε θέσιν έν τω άετώματι, έν έξέ- 
χοντί τινι μέρει αύτοΰ.

'Ως προς τό πτηνόν δέ όπερ κρατεΓ έν τή δεξιά 
χειρί, παρατηρητέον ότι μόνον έν τή Νίκη του 
Παιωνίου, έφ’ όσον γνωρίζω, παρίσταται ή Νίκη 
μετά πτηνού" άλλ’ ώς προς τήν παράστασιν έκεί- 
νην πιθανώς πως έλέχθη ότι διά τού πτηνοΟ ήθέ- 
λησεν ο Παιώνιος νά δηλώση τήν πτήσιν, έν ή 
παρίστα τήν θεάν, έν τή προκειμένη όμως περι- 
πτώσει ό λόγος οδτος φαίνεται ήττον πιθανός, διότι 
ή ήμετέρα Νίκη δεν ίπτατο πλέον εις τά αιθέρια 
ύψη, αλλά κατελάμβανε θέσιν έν τω άετώματι.
Ισως τό πτηνόν εινε άγνωστον ήμϊν μέχρι τοΰδε 

σύμβολον τής Νίκης- καί θά ήτο κατάλληλον όν
τως σύμβολον τής άδιαλείπτως ίπταμένης καί έν 
κινήσει διατελούσης θεάς.

12. Τό άνω μέρος τοΟ κορμού γυμνοΟ cirdpoc 
(πίν. Δ', άριθ. 12), πολεμιστοΰ ώς φαίνεται. Εό- 
ρέθη καί τούτο έν τω αύτω τοίχφ έντετειχισμένον, 
έν ω καί ή Νίκη.

Έν τω αύτω τοίχφ εύρέθησαν προς τούτοις έν- 
τετειχισμένα κεφα.Ιη γυναικεία παρεμφερής τήν 
μορφήν τήύπ’αριθμόν 1 τού Δ’πίνακος, αναμφιβό
λους κεφαλή Άμαζόνος καί αυτή, καί άλλα τινά 
τεμάχια, άτινα, ώς φαίνεται προέρχονται καί ταΰτα 
έκ των αετωμάτων τοΟ ναοΰ (1)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΑΕΤΩΜΑ.

Παρά τήν ανατολικήν τού ναού πλευράν εύρέ-

(1) 'IT κεφαλή καί τά ευρήματα ταΰτα δημοσίευΟήαονται εν τή 
Έφημεριδι ταύτν) προσεχώς.

θησαν καί έκ τού αετοίματος άναμφιβόλως προέρ
χονται τά εξής:

1. Κορμός έγονατισμένης γυναικός (1).
2. Κεφαλή πωγωνοφόρου άνδρός (πίν. Δλ άριθ. 

7), Κένταυρον καταφανώς, ήν πολέμιος κρατεΓ 
ήρπαγμένην άπό τής κόμης, δμοιάζουσα ώς πρός 
τήν εκφρασιν καί τήν [/.οργήν κεφαλή Κενταύρου 
εν τινι τών μετοπών το0 Παρθενώνος (2).

3. Ακρα άεζίά χεΙρ κρατούσα πράγμά τι (πίν. 
Δ', άριθ. 13 ), είδωλον θεότητός τίνος ώς φαίνεται. 
Κατ’ άκολουθίαν, άποβλέποντες εις τήν ζωοφόρον 
τού ναού τοΟ ’Απόλλωνος έν Φιγαλία, έν ή Λαπι- 
θίς φεύγουσα Κένταυρον κρατεΓ εις τήν δεξιάν άγ- 
κάλην τό είδωλον θεάς, οίονεί έλεος παρ’ αύτής 
καί δι’ αύτής αϊτούμένη, δυνάμεθα νά συμπεράνω- 
ιχεν ότι καί τό προκείμενον τεμάχιον έκ τοιαυτης 
τίνος κατανυκτικής παραστάσεως προέρχεται.

Έτι δέ εύρέθησαν πολλά τεμάχια, ών σπου
δαιότερα εινε τά έξης : τεμάχιον γυναικείας κεφα
λής, τό μέτωπον δηλ. μετά τού άριστερού οφθαλ
μού, έτερον, τεμάχιον, ήτοι τό μέσον τού κρανίου 
μετά τού μετώπου καί τών δύο οφθαλμών, το κα
τώτερον μέρος τού σώματος όκλάζοντος χλαμυδο- 
φόρου άνδρός έπί τών όνύχων τών ποοών στηριζο- 
μένου, άκρα δεξιά χειρ εχουσα έτέραν ήρπαγμένην 
άπό τού (Βραχίονας κ. έ.

Έξ όλων δέ τούτων κατάδηλον γίνεται ότι έν 
τω άνατολικώ άετώματι εϊκονίζετο Κενταυρομα- 
χία. Εικότως δ’ ή Κενταυρομαχία κατεΓχε τό τι- 
μιώτερον τών άετωμάτων τού ναού, διότι ικανήν 
είχεν αυτή σχέσιν πρός τον λατρευόμενον θεόν, άτε 
τού Ασκληπιού διδαχθέντος τήν ιατρικήν τέχνην 
παρά τού Κενταύρου Χείρωνος.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΤΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Καίτοι τά περιγραφέντα άγάλματα εινε συντε
τριμμένα καί τό μάρμαρον πολλαχ_ώς έφθαρμένον, 
εύκόλως όμως ένορά τις έν αύτοΓς έκ πρώτης όψεως 
έργα τής ύψίστης άκμής τής ελληνικής τέχνης. 
Θαυμασία εϊνε ή πλαστική διάπλασις τών μορφών,

(1) 05το; κεΐται εΙσΤπ εν ’Επίδαυρο).
(2) Βλε’πε Adolf Miehaelis Parthenon πίν. 3. II.
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μάλιστα ή της Νίκης καί ή τοΟ θυμοειδούς ίππου 
της Αμαζόνας, εί καί το μέγεθος τοΟ ίππου τού
του φαίνεται μοι μείζον του δέοντος σχετικώς προς 
την έπιβαίνουσαν αύτοΟ μορφήν, εξαίρετος εΐνε ή 
στάσις καί ή διάθεσις των μορφών, επιτυχέστατη 
ή έκφρασις έν ται'ς κεφαλαίς, δ άνδρικός δηλ. καί 
ούτως είπεΓν αθλητικός χαρακτήρ έν τή κεφαλή 
τής "Αμαζόνας (πίν. Δ', άριθ. 1), ή μελαγχολία 
καί οίονεί ρεμ.βασμός έν τή ύπ" αριθμόν 2 τοΟ 
Δ . πίνακος γυναικείφ κεφαλή, ή τοΟ θανάτου 
αγωνία εν τή ύπ’ άριθμον 4 τοΟ αύτοΟ πίνακος 
καί το ισχυρόν πάθος έν τή τοΟ στενάζοντας 
Κενταύρου, καί τέλος χαριεστάτη εινε ή διά'ταξις 
καί πτύχωσις τοΟ ίματισμ,οΟ , μάλιστα έν έκατέρα 
των Νηρη'ίοων καί έν τή Νίκη, άναπολοΟσα ήρ.Γν 
Ιοκυς τά έκ τοΟ θωρακείου τοΟ ναοΟ τής Άπτέρου 
Νίκης ανάγλυφα. Έκ των γνοορισμάτων δέ τού
των δρμώμ,ενοι ουνάμεθα νά άναγάγωμεν τά ύπ’ 
έξέτασιν έργα εις τούς πρώτους χρόνους τής Δ’, 
εκατονταετηρίδας, εις τήν έποχήν δηλ. έκείνην 
καθ’ ήν ή τέχνη έτρέπετο εις τήν παράστασιν ψυ
χικών κατ’ έξοχήν παθημάτων καί έγενετο χαρι- 
εστέρα ώς προς τήν διάθεσιν τοΟ ίματισμοϋ καί 
οιαπλασιν των μορφών. ΤαΟτα δέ τά γνωρίσματα, 
ή διάθεσις των μορφών καί το έλατήριον, ών ανά
λογα ύπάρχουσιν, ώς άνιυτέρω έλέχθη, έν τοΓς ερ- 
γοις τοΟ Παρθενώνας, τοΟ ναού τής Άπτέρου Νί
κης καί μάλιστα τοΟ ναού τοΟ Απόλλωνος έν Φι- 
γαλία, καί ετι τό ύποκείμενον των παραστάσεων, 
ταΟτα πάντα πείθουσιν ή μας νά άποοώσωμεν τά 
προκείμενα έργα εις τήν από τοΟ Φειδίου όρμηθεΓ- 
σαν Αττικήν σχολήν. Δεν έξετελέσθησαν δ’ αυτά 
ύπό ενός τεχνίτου άλλ’ Οπό πολλών, διότι διαφορά 
ύπάρχει έν τή έκτελέσει. Έν τή πτυχώσει λ. χ.

τοΟ χμτώνος τής "Αμαζόνας ύπάρχουσι σκληρότη- 
τές τινες, έν ω ή πτύχωσις τοΟ ιματισμού τών 
Νηρηΐδων είνε ό'λος άμεμπτος, ή ύπ’ άριθμον 1 
πίν. Δ', κεφαλή έχει τι το αυστηρόν έν ταΐς 
μορφαΐς καί ούχί έπιμελή τήν έξεργασίαν, έν ώ 
διάφορος δ'λως εΐνε ή ύπ’ αριθμόν 2 του αύτοΟ 
πίνακος γυναικεία κεφαλή, κτλ. Άλλ εΐς έσχε- 
διογράφησε βεβαίως αυτά μετασχών καί τής έκ- 
τελέσεως, καί ούτος φαίνεται ών Θρασυμήδης ο 
Πάριος, διότι άφ" ού ούτος έποίησε τό έν τώ 
ναώ χρυσελεφάντινου άγαλμα τοΟ ΑσκληπιοΟ 
(Πανσ. 2,27,2) αύτος ούτος θά έσχεν οπωσδή
ποτε καί τήν έποπτείαν επί τών προς έπικόσμησιν 
τών αετωμάτων του ναοΰ έκτελουμένων πλαστι
κών έργων.

Ουτω προέβημεν εΐς ίκανάς εικασίας ώς προς 
τήν αρχαιολογικήν έρμηνείαν τών προκειμένων έρ
γων. Αί εΐκασίαι δ αύται συμφωνοΟσι καί κρατύ- 
νουσιν άλλήλας. Ό ναός φκοδομεΓτο, ώς είπομεν, 
μ.ετά τον Παρθενώνα καί θά έπερατώθη αρχιτεκτο
νικούς έν τοϊς μεταξύ τής Ε\ καί Δ λ εκατονταετη
ρίδας χρόνοις, άλλ’ εις τήν έποχήν ταύτην ανάγει 
ή μας καί δ τρόπος τής έργασίας τών ύπ" έξέτασιν 
έργων. Τά έργα ταΟτα φαίνονται προϊόντα τής άπό 
τοΟ Φειδίου δρμηθείσης Αττικής σχολής, άλλ δ 
θρασυμήδης ανήκε κατά μεγίστην πιθανότητα εΐς 
τήν σχολήν ταύτην (Bruno Gesch. cl. gr. 
Kiinstler I σ. 246 ί, άφ’ οδ τά ύπ αύτοΟ ποιηθέν 
χρυσελεφάντινου άγαλμα τοΟ ΑσκληπιοΟ ήτο το- 
σοΟτον παρεμφερές τοΐς έργοις τοΟ Φειδίου, ώστε 
μεταγενέστεροι συγγραφείς, οΐον δ Άθηναγόρας. 
απέδιδαν αυτά τώ Φειδία.

Π. Καββαδιλς.

ΣΚΥΦΟΙ ΒΟΙΩΤΙΚΟΙ ΔΥΟ
(Όρα πίν. 5 ).

Εν τώ Ε'. πινακι απεικονίζονται έκτυποι παρα
στάσεις σκύφων δύο πήλινων, προερχομένων έκ

Τανάγρας τής Βοιωτίας καί άγορασθέντων ού προ 
πολλοΟ ύπό τής Αρχαιολογικής Εταιρίας. Είναι
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ΕΦΗΜΕΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ 1884
ΠΙΝ. 3

ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΓΑ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Αιθ. Κ. TpotsvSftcLP θ-nvnCt.
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:15 EEST - 54.226.8.97



ΕΦΗΜΕΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ. ,-1884.

ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΓΑ Ε

Π I Ν. 4.

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.

Λν€. Κ. Ip0tsr$ju.av Ή&ήνησί.
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