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βναίαι............................................... ) οντι καί κομ(ΐ·
.... ΛΟΛ........

Έξ Αθηνών και τοΟτο το τεμάχιον, ΰψους 
0,24, πλάτους 0,15, πάχους 0,09. ’.Εδωρήθη δέ 
εις τήν ’Λρχαιολ. Εταιρίαν έν μηνί Νοεμβρίω τοΟ 
1882 Οπό τοΟ ερέτου ’Επαμ. Αμβροσιάδου, καί 
είναι καταγεγραμμένον Οπ άριθ. Λίθινων 3718.— 
Δυστυχώς, άφοΟ προσέθηκα περί τά 75 γράμματα 
εξ εικασίας εις τά τοΟ λίθου, βλέπω δτι ούδαμοΟ συνε
χή λόγον κατώρΟωσα νά κατασκευάσω ούτε νά μαν
τεύσω ήδυνήθην, ώς πόσα άρά γε γράμματα είχεν 
έκαστος στίχος" άλλά φαίνεται πως εκ τών τριών 
προτελευταίων στίχων, δτι δέν Οά ήσαν λίαν πολυ- 
γράμματοι. Εύχομαι τώ μετ’ εμέ εκδότη νά Οερα- 
πεύση πλήν τών άλλων μάλιστα τον ένατον στίχον 
καί νά διακρίνη, αν τά έκεί άρχαικά γράμματα τοΟ 
λίθου PUEN άναγνωστέα είναι κατά τήν νεωτέραν 
ορθογραφίαν n.lttr ή χ.1ψ·. Παρατηρώ δέ, δτι τό 
ψήφισμα τοΟτο είναι εν τών ολίγων δημοσίων εγ
γράφουν τών άνερχομένων εις τούς χρόνους τοΟ 
ΠελοποννησιακοΟ πολέμου καί άναφερομένων εις 
τάς σχέσεις τών Αθηναίων προς τήν Μακεδονίαν, 
καί διά τοΟτο άξιον σπουδής πολλής. Ιδε τά άλλα 
έν CIA, I, άρ. 40—43.

*Ως έπίμετρον ας έκδοΟή σήμερον ένταΟΟα καί 
έν τοΟ έτους 388 πρ. Χρ. ψήφισμα κατά τι πλη-

ρέστερον ή δπως έν τφ C1A, 11, 1, ύπ’ ά
έξεδόθη, τόδε"

Θ ε (ο ί.
Έδοξεν τηι βο(υληι καί τώι δήμωι . . .
ηΐς έπρ υτάνευ(εν,..............
ιάδης « γραμμκ(τευεν, 6 δείνα έ-

5 πεστάτ ει, 11υργί(ων ήρχεν, ό δείνα εί-
πενέπα ινέσαι / ....'.
οδώρο τ όν Χίον (άρετης ένεκα καί εύνοιας
της εις (Ά)θηναί(ονς, καί είναι αύτον π-
ρόξενο (ν) καί ε(ύεργέτην..............

10 ψ)ηφι .

ΙΙάντων τών στίχων τάς έξαγραμμάτους άρχάς, 
ώς τάς άπεχωρισα ένταΟΟα διά γραμμής καθέτου, 
τάς άνέγνων επί λίθου Πεντελησίου, ΰψ. 0,19, 
πλάτ. 0,11, πάχ. 0,08, δν ήγοράσαμεν διά τό 
ΜουσεΓον τής Εταιρίας τή 12 ’Ιουνίου τοΟ έτους 
τούτου καί είδα, δτι άνήκουσιν εις εκείνον τον άρ. 13 
τοΟ Corpus,τον έκδοθέντα τφ 1877. Είναι δέ ελπίς 
καί άλλοι πολλοί τών έν εκείνη τή πλούσια συλλογή 
άριθμών νά συμπληρωθώσιν οΰτω καί κάλλιον ετι, 
προϊόντος τοΟ χρόνου. — Κατεγράφη τό νέον τεμά- 
χιον ύπ' άρ. ΑιΟίνων 3771.

Έν "ΛΟνίναις, τή 20 Νο.μ6?ίου 1883.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. ΚΟΓΜΛΝΟΤΛΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΝ ΤΑΝΑΓΡΑ1ΚΟΝ
("Ορα Πίν. 7 καί 7*)

ΤΚατά μάρτιον τοΟ 1881 ο έφορος κ. Σταματά- 
κης άνέσκαψεν έν Τανάγρα παρά τήν εις Θήβας ά
γουσαν πεδινήν δδόν τάφον, έν ω εύρέθησαν πλήν 
πηλίνων τινών μορφών καί πολλά άγγεΐα , μεταξύ 
δέ τούτων έξέχουσι τά έξής :

1) Σκύφος τρίωτος ΰψ. 0,175 (άριθ. τοΟ εύρε-

τηρίου τής άρχαιολ. Εταιρίας 2382) έχων τρεις 
παραστάσεις, α'. καί β'.) Γυνή έν χιτώνι ποδήρει 
καί άνευ κοσμημάτων κατά τάς παρυφάς. Άμφό- 
τεραι φέρουσι δαδας, ή μέν μίαν, ή δέ δύο , ύπεν- 
Ουμίζουσι δέ κατά τήν τέχνην έν μικρώ τήν έν Μο- 
νάχω Ειρήνην τοΟ Κηφισοδότου. γ'.) Άνήρ έν χι-
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τώνι χειριδωτώ και ύποδήμασιν ύψηλοΓς φέρει επί
σης δαδας.

2) Κρατήρ κωδωνοειδής ΰψ. 0,34 (άρ. 2255) 
εχων δύο παραστάσεις, α\) Έν τω κέντρω ή ’Αρι
άδνη καθημένη, έρείδουσατον αριστερόν άγκώναέπΐ 
τυμπάνου' προ αύτής δρΟιος ό Διόνυσος, προς δν 
ιπταται δαίμων πτερωτός, περί δέ αύτούς θίασος 
άποτελούμενος ύπό τεσσάρων Σατύρων καί τριών 
Μαινάδων καΟημένων ή μή. β.) Έν τω κέντρφ 
κά,Οηται γυνή κρατοΟσα κιβώτιον ανοικτόν' προ αύ- 
τής άνήρ επί βακτηρίας έρειδόμενος* πέριξ αυτών 
τρεις γυναΓκες καί δύο νεανίαι έν διαφόροις στάσεσι, 
πάνΟηρ, ερως καί δαίμων πτερωτός. Λευκά είσί τά 
γυμνά γυναικών τινών, ίμάτιά τινα, ό πάνθηρ καί 
άλλα αντικείμενα, έκάστη δέ μορφή έχει ίδιον έδα
φος, έφ’ οδ ΐσταται.

3) Δύο μικρά άγγεΓα μέλανα άνευ κοσμήματος, 
εχοντα σχήμα άστραγάλου.

4) Λί ύπό τοΟ κ. Μυλωνά έν Mittll. d. arch. 
Inst. 1882 πίν. 12 καί 13 δημοσιευΟεΓσαι λή
κυθοι.

5) Τό άγγεϊΌν,ού τήν μίαν παράστασιν(Ι) δημο- 
σιεύομεν έν πίν. 7 εχον ΰψ. 0,42' τοΟτο είναι ίσως 
τό λαμπρότατον τής συλλογής τής Εταιρίας. Έν 
πρώτοις το γάνωμα είναι άρκετά έπιτυχές καί ή 
παρισταμένη μάχη πολυπρόσωπος, αί δέ ζωηραί 
καί πολλαχού παρακεκινδυνευμέναι κινήσεις έκ- 
πλήττουσι καί Οαμ£οΰσι τον θεατήν. Τό τεχνικόν 
μέρος είναι τέλειον καί ύποβοηθεί ούχί ολίγον τήν 
δλην έντύπωσιν’ Οπάρχουσιν όμως καί τινα σπου
δαία λάθη, οιαφυγόντα τήν προσοχήν τοΟ τεχνίτου, 
ήτοι αί τά δόρατα κρατοΟσαι δεξιαί χεϊρες τών δύο 
άσπιδοφόρων τής άνω σειραςκαί ή άριστεράτοΟ τρίτου 
τής κάτω.’Ανάλογος τής όλης έπινοίας καί τών μερι
κών κινήσεων είναι καί ό λοιπός κόσμος τών προσώ
πων.Ιδίως πλουσίως κεκοσμημέναιείσίν αί παρυφαί 
τών χλαμύδων, οί κολεοί τών ξιφών, αί περικεφα- 
λαΓαι καί τό έσοιτερικόν τών άσπίδων, ών τά κο
σμήματα .τούτο εχουσι τό ίδιον, δτι παριστώσι τέ- (I)

(I) Έ(1 τής ετε'ρας εύρίσκονται συνδια/.εγόμενοι δύο ζεύγη νεανιών, 
ών ό μέν εις κάΟηται επί βράχου, οί δέ λο'.ποί τρεις ιστανται. "Απαν- 
τες φερουσιν επί τών ώμων χλαμύδα, πέτασον επί τοδ τράχηλου καί 
δόρατα έν τή χειρί. ’Επί τοϋ εδάφους δενδρύλλια.

ρατα εχ οντα τά μέν άνω τής όσφύος γυναικος ή ίπ
που, τά δέ κάτω ιχθύος. (1)

Καί τί μέν ήθέλησεν ό τεχνίτης νά παραστή- 
ση, δέν είναι δύσκολον νά είπη τις. Ή τέχνη 
του είναι σαφεστάτη. Τρεις άνδρες, ό μέν ίπ- 
πεύς, ό δέ γενειών καί δ τρίτος φέρων πιλίον, 
μάχονται από ύψηλοτέρου έδάφους προς τέσσα- 
ρας έχθρούς, ών οί μέν φέρουσι ασπίδα, δόρυ καί 
ξίφος, οί δέ λοιποί δύο, οί προς τά άκρα, άντί 
άσπίδων προτείνουσι τή άριστερα δοράς ζώων. Αί 
διευθύνσεις τών προσώπων των, ιδίως δέ ή στάσις 
τού τον άριστερον πόδα έπί λίθου τιθέντος χαρα- 
κτηρίζουσιν άριστα τήν χαμηλοτέραν Οέσιν των α
πέναντι τών πολεμίων. Τό άνώμαλον τού έοάφους 
δηλούσι καί τά έπ ’ αύτού διεσπαρμένα δένδρα. 
Ή μάχη είναι πεισματώδης, άλλ’ ήδη ή νίκη κλί
νει ύπέρ τών τριών, δώτι δ προς τό άριστερον ά- 
κρον τών τεσσάρων άνατρέπεται ύπό τού ίππέως.

’Αλλά μολονότι ή πραξις είναι τόσον σαφής, δ 
άκριβέστερος όμως δρισμός αύτής δέν είναι εύκολος. 
Έκ πρώτης οψεως φαίνεται δτι πρόκειται περί μυ
θικού τίνος γεγονότος’ άλλ’ έγώ τούλάχιστον μετά 
πολλάς άποπείρας προς ερμηνείαν τής παραστάσεως 
έπείσθην, δτι δ γράψας τήν μάχην ταύτην ούοέν 
ώρισμένον γεγονός είχεν έν νώ , άλλ ήθέλησεν έπι- 
δεικνύων τήν λαμπράν τέχνην του νά παραστήση 
μάχην τινά οίανδήποτε. Είναι άληθές, δτι δύο τού 
ενός μέρους φέρουσι δέρματα άντί άσπίδων καί δτι 
οί δύο νεανίαι τού ετέρου, δ έφιππος καί δ το πιλίον 
φορών ήδύναντο νά έκληφθώσιν ώς Διόσκουροι' 
άλλά τότε τίς έστιν δ τρίτος; καί κατά τίνων μά
χονται ; Έν γένει δέ πριν έπιδοθώμεν εις εικασίας 
άγονους ίσως , πρέπει ν άναμνησθώμεν, δτι τό άγ- 
γεΐον τούτο έποιήθη εις έποχήν, καθ’ ήν είχεν άρ- 
χίσειτό μέν μυθολογικόν ένοιαφέρον νά έκλείπη, ή 
δέ τέχνη ν’ άγαπάται καί νά θαυμάζηται καί χάριν 
έαυτής, ούχί πλέον άποκλειστικώς χάριν τών πα- 
ριστίομένων άντικειμένων. Ό οέ ήμέτερος τεχνίτης 
ώς έν άλλοις έλέγχεται άκολουθών τω νεωτέρω 
πνεύματι, οΰτω ίσως καί έν τούτω γράφων μάχην

(1) ’Ασπίδας, ών μόνη ή εσωτερική επιφάνεια είναι κεκοσμημε'νη , 
εύρον μόνον επί αγγείων τής Κάτω ’Ιταλίας (ΐδε Wclckcr Alte 
Denkm. V- πίν. 19· δύο άλλαι αύτ. πίν. 22).

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1883. 13
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τινά αόριστον παρέστησεν αύτήν έπι τό ίδανικώτε- 
ρον και ήρωϊκώτερον μόνον δπως έ7^ευθέρως δυνηθή 
νά ένώσϊ] έν τή αύτή είκόνι ιππείς μετά πεζών, 
κράνη μετά πέτασων και άσπίδας μετά δορών.Διότι 
έν γένει φαίνεται., δτι ή ποικιλία έν πάσιν ήν μέ- 
λημα αύτοΟ έκτών κυριωτάτων.

Άφίνοντες λοιπόν τήν ερμηνείαν, έρχόμεθα νά 
έξετάσωμεν τήν τέχνην τοΟ άγγείου. Ό τρόπος τής 
έργασίας είναι ό συνήθης τών έχόντων έρυθράς 
μορφάς έπί μελανός έδάφους' ίδιον δμως αύτώ είναι 
ή δλως ζωγραφική διάΟεσις τών προσώπων έπί δια
φόρου έδάφους καί τό ζωγραφικόν τοΟτο έπαυξά- 
νουσι τά δένόρα, άτινα έπίσης φαίνονται ίστάμενα 
έπί κατωφεροΟς έδάφους. ΤαΟτα κατατάσσουσιν ήδη 
τό άγγείον τοΟτο εις τήν πολυάριθμον τάξιν έκεί— 
νων, άτινα παρεκκλίνοντα τοΟ άπλοΟ τρόπου τών 
τεχνιτών τοΟ πέμπτου αίώνος καί τών παλαιοτέρων 
έπιδιώκουσιν έντυπώσεις έργων μεγάλης ζωγρα
φικής. Ούχ ήττον τό ήμέτερον άγγείον ώς μή χρώ- 
μενον παντελώς τώ λευκώ χρώματι, δικαιολογοΟν 
δέ έκ τής ιδιαιτέρας περιπτώσεως τά διάφορα έδά- 
φη, έφ’ ών ίστανται τά δύο μέρη, έπίσης καί έκ 
τοΟ δλου έν γένει τρόπου τής έργασίας φαίνεται 
ίστάμενον εις τό μεταίχμιον τών δύο ρυθμών, τοΟ 
άρχαιοτέρου καί τοΟ νεωτέρου, τοΟ ζωγραφικοΟ. 
Τον τελευ ταϊον τοΟτον έν πάση αύτοΟ τή άναπτύ- 
ξεε δεικνύει τό ύπ’ άριΟ. 2 έν άρχή τοΟ άρθρου τού
του περιγραφέν άγγείον, άμελέστερον δέ πως καί 
άσΟενέστερον καί τό έν τώ πίν. 7“ δημοσιευόμενον, 
δπερ καί αύτό έκ Βοιωτίας προέρχεται (Θεσπιών ή 
Θηβών)’ διότι καί έπ’ αύτοΟ ή διάΟεσις τών μορ
φών είναι καθ’ δλως ζωγραφικόν τρόπον έπί διαφό
ρων έδαφών , οί ιματισμοί πλούσιοι εις κοσμήματα 
καί ένίοτε δλως θεατρικοί, ώς ό τοΟ έν τφ μέσιρ 
άνδρός, το δέ λευκόν χρώμα έπιπολάζον πανταχοΟ, 
ένθα πρόκειται νά δηλωθή ιδιαίτερόν τΓ οΰτω λευκά 
είσιν δχι μόνον τά γυμνά μέρη τών γυναικών, ή 
χήν καί ή στολή τοΟ άνδρός, άλλά καί τά μήλα, 
τά φύλλα τοΟ δένδρου καί ό στέφανος τοΟΣατύρου. 
Ό ρυθμός οΰτος έν Έλλάδι μόνον έκ Βοιωτίας 
γνωστός ών, ήν βεβαίως ίδιος τή χώρα έκείνη" τά 
δέ έκ Αοκρίδος όλίγιστα άγγεϊα τοΟ αύτοΟ ρυθμοΟ 
είναι πολύ πιθανώς ή βοιωτικά ή άπομιμήσεις τοι-

ούτων. Καί είναι μέν άληθές , δτι καί έπί άττικών 
άγγείων τών χρόνων τοΟ Δημοσθένους περίπου ό 
κόσμος τών ένδυμάτων είναι πλούσιος, τών δέ δια
φόρων χρωμάτων ή χρήσις γίνεται άφθονωτέρα, 
ούχ ήττον δμως ή άττική σωφροσύνη καί μετριό- 
της πανταχοΟ διαφαίνεται καί ένταΟθα* άναγνωρί- 
ζοντες τά στενά δρια τής τέχνης των οί ’Αθηναίοι 
άγγειογράφοι ούδέποτε έπεδίωξαν έντυπώσεις τών 
έργων τής καθαράς ζωγραφικής" ή σύνθεσίς των, 
πλήν μικρών τινων νεωτερισμών (1), διατελεϊ πάν
τοτε ο ύσα άπλουστάτη" αί μορφαί ίστανται συ
νήθως άπασαι έπί τοΟ αύτοΟ έδάφους, ή 
μία παρά τήν άλλην , ώς έπί τών άναγλύφιυν τής 
καλής εποχής. Παραστάσεις δέ , οίαι αί δημοσιευ
όμενα'. βοιωτικαί, έχουσαι μορφάς τινας ύπερκει- 
μένας τών άλλων, δέν είναι συνήθεις έπί άττικών 
άγγείων. Δεύτερον οιαφέρουσιν οί ’Αθηναίοι τών 
γειτόνων Βοιωτών κατά τήν λεπτότητα καί τήν α
ριστοκρατικήν, ούτως ειπείν, εύγένειαν,ήν έντυποΟ- 
σιν τοίς προσώποις καί έν αύτοίς έτι τοΐς άμελεστέ- 
ροις έργοις των. Παράδειγμα έστω καί πάλιν ή έν 
πίν. 7α δημοσιευομένη παράστασις, ήτις κατά τήν 
λεπτότητα καί χάριν τόσον ύπολείπεται τοΟ έν πίν. 
3 τοΟ προηγουμένου φύλλου τοΟ παρόντος περιο
δικού δημοσιευθέντος, άλλως τε άμελεστάτου άγ
γείου. Διά τούτου δμως δέν θέλω νά είπω , δτι έπί 
βοιωτικών έργων δέν εΰρηνται μορφαί εύγενείς καί 
χαριέσταται, άλλά μόνον δτι τά πλεΐστα όμοιάζουσι 
πολύ μάλλον προς τά τής Κάτω ’Ιταλίας, δθεν 
καί ό ρυθμός οδτος ελαβε τό δνομα. Διότι μέχρι 
πρό τίνος μόνον έξ έκείνης τής χώρας ήν γνωστός, 
έν ω περί τών βοιωτικών άγγείων δέν ήδύνατο ά- 
κόμη νά γίνή λόγος. Τώρα δμως είναι βεβαίως άξιον 
νά έρευνηθή ποΟ κατά πρώτον έγεννήθη ό ρυθμός 
οΰτος, καί αν δέν είναι δίκαιον άντί τής Κάτω Ιτα
λίας νά καλήται βοιωτικός.

Δέν φαίνεται λοιπόν πολύ πιθανόν, δτι κατ έκεί- 
νους τούς χρόνους οί ’Ιταλοί άνέπτυξαν μόνοι ίδιό- 
τροπον ρυθμόν, πολλώ δέ ήττον πιθανόν , δτι άνέ- 
πτυξαν αύτόν συγχρόνως μετά τών Βοιωτών καί 
άσχέτως άπ’ αύτών, διά τοΟτο δυνάμεθα σχεδόν

(1) Π. '/ . τών ιπταμένων ερώτων και άλλων δαιμονών , οιτινες εδ- 
ρίοκονται συ^νά/.ις ολίγον οψηλο'τερον τών λοιπών μορτών.
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μετά βεβαιότητος ν’ άποφανθώμεν,δτι έν ταίς βοιω- 
τικαϊς πόλεσιν , ιδίως έν Τανάγρα καί Θεσπιαίς, 
έγεννήΟη πρώτον ο ρυθμός ούτος καί έκείθεν διεδόθη 
εις τά διάφορα μέρη της ’Ιταλίας καί τά βόρεια 
του Εύξείνου παράλια. Ή ΟπόΟεσις αυτή ύποστη- 
ρίζεται Οπό πολλών λόγων. Καί πρώτον ότι ή τέ
χνη ήκμαζεν έν Τανάγρα κατά τον τρίτον καί δεύ
τερον προ Χρ. αιώνα, άποδεικνύουσιν αί άπειροι πή- 
λιναι μορφαί, αί κατά τά τελευταία ετη έν τοίς τά- 
φοις αυτής άνακαλυφθεϊσαι. ""Αλλος λόγος δύναται νά 
ληφθη έκ τοΟ σχήματος άγγείων τινών, τοΟ κω- 
δωνοειδοΟς, δπερ έν μέν ’Ιταλία άπαντα συχνότατα, 
έν Έλλάδι δμως , δσον έμοί γνωστόν, μόνον έν 
Βοιωτία άπό τοΟ 4 ου αΐώνος καί έφεξής. Τών είκοσι 
καί εξ άγγείων τοΟ σχήματος τούτου , τών έν τη 
συλλογή τής Άρχ. Εταιρίας εύρισκομένων, ουδέ 
έν ύπάρχει μή βοιωτικόν (1). Καί δσα τούτων φέρουσι 
γραφάς όμοιάζουσι τόσον πολύ τοίς τής Κάτω Ιτα
λίας, ώστε εύκολον είναι νάπατηΟή τις. Δέν είναι δέ 
δυνατόν ή όαοιότης αύτη καί τοΟσχήματος καί τού 
ρυθμού μεταξύ βοιωτικών καί ιταλικών έργων νά 
ήναι τυχαία, άλλ’ έξάπαντος ύπήρξεν εισαγωγή 
τών προϊόντων άπό τοΟ ένος καί άπομίμησις μετά 
ταΰτα παρά τοΟ ετέρου μέρους. Δέν άναφέρομεν 
τάς παραστάσεις, μυΟολογικάς ή τοΟ κοινοΟ βίου' 
διότι αί μέν τελευταίαι ώς καί αί διονυσιακαί δέν 
ήσαν βεβαίως ίδιαι μόνον τοίς Βοιωτοίς' αί δέ μυΟο- 
λογικαί διά τών δραμάτων είχον καταστή κτήμα 
κοινόν πάντων τών Ελλήνων. Ούχ ήττον δμως 
πρέπει νά σημειώσιυμεν , δτι καί έπί .βοιωτικών 
άγγείων άλλων ή ληκύθων άπαντώσιν έπιτύμβιοι 
στήλαι καί γυναίκες περί αύτάς, ώς καί έπί τών 
λεγομένων άπουλικών (2). Έπειτα εύρίσκονται πα
ραστάσεις τινές, αίτινες εχουσι τή άληΟεία ΐδιάζον 
τι βοιωτικόν' π. χ. ή παράστασις τοΟ Κάδμου φο- 
νεύοντοςτόν δράκοντα, παράστασις ήτις ουδόλως ήν 
συνήθης τοίς παλαιοτέροις άγγειογράφοις (3), έν ω

(1) ’Ey'Arch- Zeituilg 1880 πίν. 16 έδημοσιεύΟη κρατήρ τ:; ν.οι- 
δωνοειδή; έκ Πειράιώ;· αλλά πάντων τών έν Πειραιεΐ άγοραζομένων 
άγγείων ή προέλευσή με’νει αμφίβολο;.

(2) Έν τή συλλογή τή; Εταιρία; άρ. 1424 καί 2618 (κρατ>,ρ κω
δωνοειδή;.)

(3) Περί του Κάδμου έπί άγγείων πρβ. Heydcmaim έν Arch. 
Zeitung 1872 σελ. 35 έξ.

άπό τοΟ 4ου αΐώνος καί μετά ταΟτα εύρίσκονται 
άγγεία ιταλικά, ένίοτε άληθώς περίεργα- οΰτω έπί 
ένος (Welcker Alte Denkm. Ill πίν. 23,1) πα- 
ρίστανται σχεδόν δλοι οί θεοί, δσων καί ό Αισχύ
λος έν Επτά έπί Θήβας ώς ιδίως Θηβαϊκών μνη
μονεύει' άλλο δέ πάλιν (Millingen Uned. Mon. 
27) παρουσιάζει δλως έπιχωρίους δαίμονας, τον 
Ίσμηνόν καί την Κρηταίην. Δέν φαίνεται, δτι οί 
’Ιταλοί οδτοι άντέγραφον Βοιωτούς τεχνίτας;

Έν άλλη οέ τινι παραστάσει, τή τών Εσπερί
δων, ίσως είναι δυνατόν ν’ άποδειχΟή καί καλλίτε- 
τερον ή στενή σχέσις τών άγγειογράφων τής Κάτω 
Ιταλίας πρός τούς τής Βοιωτίας. Ό μύθος δτι ό 
Ηρακλής κατά διαταγήν τοΟ ΕύρυσΟέως έπορεύΟη 
ίνα φέρη τά χρυσά μήλα έκ τοΟ κήπου τών Εσπε
ρίδων , είναι άρχαιότατος' ήδη ό Ησίοδος (θεογ. 
215) ποιείται μνείαν αύτοΟ, μετ’ αυτόν ό Φερεκύ- 
δης καί άλλοι πολλοί. Φαίνεται δέ, δτι δύο παρα
δόσεις ύπήρχον, ή μέν συμπλέκουσα εις τον μύθον 
καί τον Άτλαντα, δστις δρέπει τά μήλα, έν ω χρό
νιο ό Ηρακλής βαστάζει τόν ούρανόν' καί τά άρ- 
y αιότερα μνημεία τέχνης, τά ύπό Παυσανίου άνα- 
φερόμενα (V 18, 4. V 10, 9, V 11, 6. VI 19, 
8) άκολουΟούσι τήν παράοοσιν ταύτην. Κατά δέ 
την μεταγενεστέραν δ Ηρακλής εισδύει αύτος εις 
τον κήπον τών Εσπερίδων, φονεύει τόν τά μήλα 
φυλάττοντα δράκοντα καί άρπάζει αύτά. Υποθέτω, 
δτι πρώτος .6 Ευριπίδης ('Ηρακλής μαινόμ. 394 
κ. έ.) μετέπλασε τόν μύθον οΰτω, καί τούτο όιότι 
οί άνθρωποι τών χρόνων τού ποιητοΰ έξετίμων μάλ
λον τήν έπιτηδειότητα καί τόλμην τού ήρωος έν 
άγώνι έπικινδύνιρ πρός δράκοντα φοβερόν ή τήν 
δλως παθητικήν , πρός δέ καί όλίγον άχθοφορικήν 
ρώμην, ήν θά έπεδείκνυε φέρων έπί τών ώμων τόν 
πόλον τού ούρανοΰ. Καί μετά τόν πέμπτον αιώνα 
πάντες οί τεχνίται, ολίγων έξαιρουμένων, ήκολού- 
θησαν τόν Εύριπίδην (1). Μεταξύ δέ τών έργων αύ- 
τών τά πλείστά είσιν άγγεία τής Κάτιο Ιταλίας

(I) Περί τη; παραστάσεο»; του μύθου τών Εσπερίδων πρβ. Gcr- 
bard Akad. Aldiandl. I, σελ. 50 και §ξ· έπίση; I-Icydcraann Ber
liner Winckelmannsprogramm 1870. Tot; δπ’ αυτών άναφερο- 
μένοι; προσΟετε'ον και τά Ιξής δύο άγγεία- 1) Calal. of vases of the 
British Mus. II σελ. 249 C I και 2) πυξί; έν τφ αύτώ Μουσείο» 
Arch. Ztg. 1875, σελ. 112.
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τοΟ ^υθμοΟ,περί ο5 πρόκειται, ουδέ εν δέ, νομίζω, 
έξ Ελλάδος' τό περίεργον όμως είναι, δτι πολλοί 
των παραστάσεων εχουσι καί τι τό κωμικόν, μία 
οέ παρωδεί εντελώς τό εργον τοΟ ήρωος παριστώ- 
•σα άντ’ αύτοΟ Σάτυρον ύψοΟντα τό ρόπαλον κατά 
τοΟ περί τό δένορον δράκοντος, οστις αντί χρυσών 
μήλων φυλάττει τρία εύτελή αγγεία (ΐδ. Heyde- 
mann ένθα καί άνωτ. πίν; άρ. 1). Φαίνεται άρα, 
δτι τον μθΟον τοΟτον έξέλεγον οί τεχνίται κατ εκ
λογήν προς παρωοησιν.

Είναι λοιπόν καί πάλιν τυχαία σύμπτωσις, δτι 
ή κατά πρώτον επί ελληνικών έξ Ελλάδος άγ- 
γείων άπαντώσα παράστασις τοΟ μύθου τών 'Εσπε
ρίδων είναι παρωδία ; διότι τοΟτο, άν μή σφάλλω- 
μαι, παριστα τό μνημονευΟέν ήοη βοιωτικόν άγ- 
γείον, ή μία παράστασις τοΟ οποίου απεικονίζεται 
έν πίν.7*(1). Έν τφ μέσφ εχομεν δένδρον θέρον καρ
πούς στρογγυλούς, δεξιά μίαν γυναίκα, ήτις τύμ- 
πανον τη μια κρατοΟσα δρέπει τή έτίργ καρπούς * 
άφ’ ετέρου δέ άνήρ ένδυμα φορών περίεργον πλη
σιάζει μετά μεγάλης προσοχής πρός τό δένδρον 
τείνων καί την χείρα προς τούς καρπούς. Ή 
προσοχή καί προφύλαξις αύτοΟ φαίνεται δτι εί
ναι άναγκαίαι, Οιότι χήν παρά την ρίζαν τοΟ οέν- 
δρου ίσταμένη εργον εχει τήν φυλακήν τών καρ
πών’ άντί δμως ν’ άγωνίζηται περί αύτών , μετ’ 
άφελείας καί βλακωδώς προσβλέπει τον προσερχό- 
μενον κλέπτην. Πέραν τοΟ άνδρός πρός τάριστερά 
κάΟηται έτέρα γυνή τείνουσα έκθαμβος τήν χείρα, 
προς τά δεξιά δέ τής δρεπούσης φαίνεται Σάτυρος 
έπιλαμβανόμενος κλάδου δένδρου , ώσεί Οέλων νά 
πηδήση καί φυγή’ μεταστρεφόμενος δέ τό πρόσω- 
πον πρός τό κέντρον υποδεικνύει τό αίτιον τής έκ- 
πλήξεώς του. Νομίζω άναμφίβολον είναι, οτι τό 
άγγείον παριστα τον Ήρακλέα έν τώ κήπω τών 
Εσπερίδων, ένθα άντί δεινοΟ δράκοντος φύλακα τών 
αήλων εύρίσκομεν άΟώαν χήνα' ό ήρως ούοέν ήτ- 
τον προσέρχεται μετά μεγίστης προφυλάξεως, καί 
ένταΟΟα έγκειται τό κωμικόν τής παραστάσεως. "Οτι 
έν γένει ό μΟΟος ή δλος ή έν μέρει παρωδείτο, εί- (I)

(I) Τό άγγεΐον ϊγιι και τούτο σχήμα κωοωνοειοούς κρατήρο; , ϋψος 
οε 0,20. ΆριΟ. τού ευ ρυτ. 2001. Ή Ιτερα παράστασις ιίναι πολύ 
ε^Οαρμίνη' διακρίνονται μόνον δύο γυναίκες καί άνήρ κρατών βακτηρίαν.

πομεν ήδη, παραδείγματα δέ άναφέρει ό fleyde- 
mann (ένΟ’ άνωτ. σ. 7). Είς Σάτυρος παρίσταται 
Οαυμάζων έπίτοϊς γινομένοις καί επί τοΟ άδειου τοΟ
Άστέου (Millin Gal. myth. 114, 444), έν άλλοις 
δέ αί Έτπερίδες κιΟαρίζουσιν ή όρχοΟνται (Gerhard 
ένθα καί άνωτ. πίν. 2 καί 19), δπως καί έπί τοΟ 
ήμετέρου ή μία κρατεί τύμπανον.

Έκ τούτων άρκούντως άποδεικνύεται στενή τις 
σγέσις, άν ούχί άκριβής άπομίμησις, μεταξύ τών 
Βοιωτών τεχνιτών καί τών τής Κάτω ’Ιταλίας. 
Δικαιούμεθα δέ νά προσδοκώμεν, δτι νεώτεραι άνα- 
καλύ |»εις καί άκρ.ιβέστεραι έρευναι Οά έπικυρώσωσι 
τήν άλήΟειαν ταύτην. Οΰτω ούχί προ πολλοΟ πε- 
ριήλΟον είς τήν συλλογήν τής Εταιρίας δύο άλά- 
βαστρα έκ Βοιωτίας (άρ. 2000 καί 2802) φέροντα 
γραφήν ΑίΟίοπος (Βουσίριδος ίσως) έν πλατείαις ά- 
ναξυρίσιν. Τέσσαρα άλλα πανόμοια τούτοις έξ ’Ιτα
λίας δέ προερχόμενα, ήσαν ήδη πρό πολλοΟ γνω
στά (1). "Ο,τι δέ ό Heydemann περί τών τεσσά
ρων λέγει, άληΟεύει καί περί τών έξ λεγόμενον, δτι 
δηλαδή άπαντα έξήλΟον τοΟ αύτοΟ έργαστηρίου , 
δπερ βεβαίως ήν βοιωτικόν.

Τό συμπέρασμα τών είρημένών είναι, οτι κατά 
τον τρίτον καί δεύτερον πρό Χρ. αιώνα ή τέχνη τών 
Βοιωτών σπουδαίως έπέδρασεν έπί τών ’Ιταλών. Κα ί 
έπειδή ή έπίδρασις αύτη άνευ εισαγωγές βοιωτικών 
προϊόντων είς’Ιταλίαν ήτο δύσκολον ή μάλλον άδύνα- 
τοννά έπιτελεσΟή, έπεται δτι τούς Αθηναίους κατά 
την έποχήν ταύτην διεδέχΟησαν έν ταίς μετά τής Ιτα
λίας συναλλαγαίς οι Βοιωτοί. Καί τοΟτο ουδόλως πα
ράδοξον. Τό Ταναγραϊκόν καί τό θεσπικόν πεδίον, καί 
περ εύφορα δντα, ένεκα τής μικρας έκτάσεώς των 
δμως ούδόλως έξήρκουν είς διατροφήν πόλεων όπω- 
σοΟν σπουδαίων (2), άν μή πρός τη γεωργία έξή- 
σκουν καί τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν. Άλλ’ 
ούδέ τοΟτο είναι παράοοξον , τό δτι βοιωτικά άγ- 
γεία, άν μή έξεδίωξαν , τουλάχιστον διηγωνίζοντο 
έπιτυχώς πρός τά άττικά έν ταίς άγοραίς τής Ιτα
λίας καί τοίς παραλίοις τοΟ Εύξείνου’ διότι καί τάς 
πηλίνας μορφάς τής Τανάγρας άπεμιμοΟντο πολ-

(1) Όρα Hcydcmann έν Arch. Zoil. 1873 σιλ. 37 ίξ.
(2) Ό Στράβων σελ. 410 λέγει, δτι είς τήν εποχήν του ή Τάνα- 

γρ* και αί Θεσπιαί η σαν αί σπουδαιότερα! πόλεις τής Βοιωτίας.
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λαχοϋ τοΟ έλληνιχοΟ κόσμου, έν Βοσπόρω, Κυρήνη, 
Μυρίν·/) κλπ. (πρβ. Pottier καί Reinach. Bull, 
de Corr. hell. VII σελ. 92 καί εξ.) Προς τούτοις 
είναι πιθανόν, δτι έν ’Ιταλία έξετιμάτο μάλλον ό 
πλοΟτος των κοσμημάτων κα'ι τό πολυποίκιλαν καί 
ζωγραφικόν των συνθέσεων επί των Βοιωτικών άγ- 
γείων ή ή μεγαλειτέρα άπλότης,ή χάρις καί ή ακρί
βεια των άττικών.

Ύπολεί πεται νά είπωμεν καί περί τής εποχής 
τοΟ ταναγραϊκοΟ αγγείου, ήτις δεν είναι μέν δυνα

τόν νά όρισθή ακριβώς, άλλ’ εάν σκεφΟώμεν, δτι οί 
Βοιωτοί παρέλαβον τήν τέχνην παρά των ’Αθη
ναίων (1), δτι κατά συνέπειαν ό ίδιάζων τοΓς Βοιω- 
τοΓς ρυθμός ήτο άδύνατον ν’ άναπτυχΟή προ τοΟ 
Μ. ’Αλεξάνδρου, δεν θά διστάσωμεν νά όρίσωμεν 
ώς χρόνον τής κατασκευής τοΟ έν πίν. 7“ έκδιδομένου 
άγγείου τό τέλος τοΟ τετάρτου ή τάς άρχάς τοΟ 
τρίτου αίώνος προ Χριστοΰ.

Χρ. Δ. Τςοτντλς

ΤΡΙΑ ΛΙΘΙΝΑ ΑΓΑΑΜΑΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
("Ορα πίν. 8).

Τά έν τώ 8':1 πίνακι άπεικονιζόμενα τρία λίθινα (1) 
άγαλμάτια άνήκουσιν εις τά τελευταία ευρήματα, 
τά όποια εοερεν εις φως ή έπί τής Άκροπόλεως 
προς τό άνατολικόν μέρος τοΟ ΠαρΟενώνος γενομένη 
κατά τό παρελθόν έτος άνασκαφή ή μάλλον άνα- 
κάθαρσις, τής οποίας σύντομον περίληψιν έδώσα- 
μεν έν τω πρώτω τεύχει τής Έφημερίδος ταύτης. 
Καί τά τρία ταΟτα άγαλμάτια, ώς άπλοΟν βλέμμα 
έπί τοΟ πίνακος δεικνύει, μαρτυροΟσι χρόνους τέ
χνης ίκανώς άρχαίας. Τό έν τούτων, τό μεσαΓον, 
εΐνε καί το καλλίτερον διατετηρημένον (2). Ίά δε 
ένθεν καί ενθεν τοΟ μεσαίου άπεικονισθέντα εχουσι 
πλειοτέρας κολοβώσεις καί άποτριβάς, τάς οποίας 
ευκόλως παρατηρεί τις έπί τοΟ πίνακος. Ή άπει- 
κόνισις αυτών παριστα μίαν μόνην δψιν, τήν κατ 
ένώπιον, ένώ, ινα δοθή πλήρης καί άκριβής αυτών 
ιδέα, εδει νά άπεικονισθώσι καί κατ’ άλλας όψεις, 
καί μάλιστα άφοΟ είνε έπιμελώς έξειργασμένα καθ' 1 2

(1) Τό μάρμαρον καί των τριών άγαλματίων είνε Πάριον.
(2) 'Αποκεκομμένη είνε ή δεξιά χείρ από τον άγκώνος,τής αριστερας 

ελλείπει ό άντίχειρ και οί δ/.ροι δάκτυλοι, προσέτι 8! ικανόν μέρο; χο3 
πτηνού, δπ:ρ 3ιά τής χειρό; ταύτης κρατεί. Πλήν τούτων έχει καί μι- 
κράς τινας άποτριβάς ό λίθος, μάλιστα 81 περί τούς μαστούς.

δλα αυτών τά μέρη. Άλλ’ έπειδή διά πολλούς λό
γους οέν ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή τώρα τοΟτο, ή 
δέ έπιθυμία ημών ήτο νά παράσχωμεν όσον τάχιον 
τοις φιλαρχαίοις ιδέαν τινά αυτών, άφοΟ μάλιστα 
προανηγγείλαμεν προ πολλοΟ τήν μετ άπεικονί- 
σεως έκδοσίν των (2), ήρκέσθημεν νά τά απεικονί
σω μεν έστω καί κατά μίαν αυτών δψιν, τήν κατ 
ένώπιον (3).

Τό έν μέσω άπεικονιζόμενον σωότερον καί μει- 
ζον τών άλλων δύο άγαλματίων (ΰψ.0,83) παριστα 
μορφήν γυναικείαν έν ποδήρει χιτώνι, στενού μένω 
προς τά κάτω κα*ί καταλήγοντι εις πτυχάς σχιοα-

(1) Τούτο ούδαμώς χρήζει άποδείξεως, ούχ ήττον ό 'Αθηναίος Τει- 
σίας, ό εν Τανάγρα εργαζόμενο; (πρβ. Ilcvucarcli. 27 σελ. 171 και 
Collignon Catalogue κλ. άρ. 787 και 802) και αί τού υπ’ «ρ*0. 1 
περιγραρέντο; σκύρου γυναίκες πρόκεινται τεκμήρια επαρκή.

(2) Όρα Άρχ· Έρημ. περίοδ. Γ', τεύχ. I σελ. 42άριΟ. 20, 21.
(3) ‘Η ρωτοτυπία εγενετο μεΟ' όλης τής δυνατή; προσοχής υπό τών 

παρ’ ήμΐν καλλίτερων τεχνιτών τού εΓδους τούτου, τών άδελρών 'Ρω- 
μαΐδών, γνωστών τοΐς αρχαιολόγοι; καί τοΤς καλλιτέχναις εκ τών φω
τοτυπιών τών έν ‘Ολυμπία υπό τών Γερμανών ανακαλυρΟεντων έργων 
καί ομω; εκ τής άπεικονίσεως ταύτης δεν εΐνε δυνατόν νά γείνωσι κατα- 
ληπταί εις τόν αναγνώστην πολλαί παρατηρήσεις,τάς οποίας εξάγει τις 
εκ τής θέα; τού πρωτοτύπου, μάλιστα 8ε διά τήν διάπλασιν τού προ-
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ΕΦΚΜΕΡ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ. 1833.
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