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(Πίναξ 8).

Έξ οτου ό Benndorf έδημοσίευσέ τινα των έν 
τή Άκροπόλει ’Αθηνών εύρεθέντων τιμιωτάτων 
λειψάνων της ελληνικής κεραμευτικής, δ θησαυρός 
οδτος σπουδαίως ηύξήθη διά των έκάστοτε γινομέ
νων άνασκαφών. Και τινά μεν τούτων έπαξίως έγέ' 
νοντο ήδη γνωστά, ιδία δ’εσχάτως έν τή έφημερίδι 
ταύτη , άλλα όμως, ει καί πολλής σπουδής άξια, 
έμειναν πάντη άγνωστα, έν μέρει διότι μέχρι προ τί
νος έφυλάσσοντο εις τόπους τής Άκροπόλεως ήκιστα 
προσιτούς ή καί παντάπασιν άπροσίτους τοΐς πολ- 
λοίς. "Οθεν έλπίζω δτιούχί άχάριστον έργον ποιώ, 
έπωφελούμενος τήν ευκαιρίαν, ήν παρέσχε μοι ή 
Σύνταξις τής έφημερίδος ταύτης, όπως συναγάγω 
επί τό αύτό τινά τών κεραμείων τούτων θραυσμά
των ύπό μίαν κοινήν εποψιν, ιδιαιτέρου όλως ένδια- 
φέροντος, έν τώ ύπ’άρ. 8 πίνακι, όπου πάντα είναι 
άπεικονισμένα κατά το πραγματικόν αύτών μέγεθος, 
καί συνοδεύσω αύτά δΓ ολίγων παρατηρήσεων, ας 
εύχομαι άλλοι έμοΟ έμπειρότεροι νάσυμπληρώσωσι 
καί διορθώσωσι. ϊά θραύσματα πάντα, πλήν ενός, 
φυλάττονται έν τώ τής Ακροπόλεως Μουσείω. 
Περιττόν δε είναι νά βεβαιώσω ότι πολλοΟ γε καί 
δει νά περιλαμβάνη πάσας τάς έπί άνεκδότων οστρά
κων τής Άκροπόλεως Άθηνάς παραστάσεις ή πα- 
ροΟσα κατά ιστορικήν τάξιν συναγωγή.

Προσφυώς πάνυ ή σειρά αότη των παραστάσεων 
άρχεται από εικόνος τής γεννήσεως τής ’Αθήνας, 
καί δή άναμφιβόλως τής άρχαιοτάτης τών περισω- 
θεισών ήμιν καί, όσον έγώ γινώσκω, τής πρώτης 
έν Άθήναις εύρεθείσης. Ή παράστασις φέρεται έπί 
τεμαχίου πίνακος (πάχ. 0.007), δυστυχώς λίαν 
μικροΟ καί πάντοθεν άποτετμημένου (πίν. 8 άρ. 1), 
έκ πηλοΟ κίτρινου άνοικτοΟ χρώματος, ίκανώς δε 
καθαρίου καί όλιγίστους κόκκους άμμου περιέχον- 
τος καί εύρεθέντος έν ταΐς νΟν μετ' έκτάκτου επι
τυχίας ύπό τής Άρχ. Εταιρίας γινομέναις άνα- 
σκαφαις προς δυσμάς τοΟ Έρεχθείου. ’Ανήκει δέ 
ή παράστασις αύτη εις τον πρώτον τύπον τών ύπό 
R. Schneider συνηγμένων εικόνων γεννήσεως τής

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1886.

Άθηνάς (1), καί δ'σον άφορά τό θέμα ούδέν στοι- 
χείον νέον παρέχεται* έκ τής κεφαλής τοΟ προς 
δεξιά έστραμμένου καί άναμφιβόλως έπί θρόνου 
καθημένου Διός παρίσταται σχεδόν καθ’ δλοκλη- 
ρίαν έξελθοΟσα ή θεά, ώπλισμένη καί πάλλουσα τό 
δόρυ, ώς δεικνύει ή διεύθυνσις τής δεξιάς χειρός, 
χωρίς όμως καί νά εχη ήδη προτεταμένον ζωηρώς 
τον έτερον τών ποδών, ώς έν ταις πλείσταις τών 
δμοίων παραστάσεων φέρεται (πρβ. Schneider σ. 
18). Πλησίον αύτής προς αριστερά βλέπομεν τάς 
προτεταμένας χείρας τής γοητευτικώς χειρονομού- 
σης Είλειθυίας, περί δέ τοΟ κάτωθεν τής δεξιάς 
χειρός φαινομένου μέλανος άντικειμένου δεν δύνα
μαι άσαιαλώς νά είπω άν άνήκη εις τά ένδύματά 
της, ή, όπερ πιθανώτερον, εις τήν άνάκλισιν τοΟ 
θρόνου τοΟ Διός.

Πολλήν δ'μως έχει τήν σπουδαιότητα ή ήμετέρα 
παράστασις διά τήν τεχνοτροπίαν αύτής. Έν ω 
δηλονότι αί άρχαιόταται τών μέχρι τοΰδε γνωστών 
γραφών (2) άπαντώσιν έπί αγγείων μελανόμορφων 
τής άνεπτυγμένης τέχνης καί άτινα δέν δύναν- 
ται ή νά ώσι αρκετά νεώτερα το0 έν Φλωρεν
τία αγγείου το0 Κλιτίου καί Έργοτίμου, τό 
ήμέτερον οστρακον ανήκει εις τό άρχαιότερον έ- 
κεΓνο στάδιον τής άναπτύξεως τής τέχνης, όπερ 
νΟν ιδία κατέστη ήμιν γνωστόν έκ τών πολ
λών πινάκων τών εύρεθέντων έν Κορίνθω έπί ίεροΟ 
τίνος τοΟ Ποσειδώνος (3). Καί τών ‘μεν έγκεχα- 
ραγμένων περιγραμμάτων ή χρήσις είναι ήδη παρ’ 
αύτώ ού σμικρά, ούδέ τό έλάχιστον δ'μως εύρηται

(1) R. Schneider, die Geburt der Athena. Abhandlungen 
des arch&ol. epigraphischen Seminars der Univers. Wien I, 
σ. 8 κ. έ., σ. 16 κ. έ.

(2) Άναφέρομεν ενταύθα τό όπ’ άρ. 1 και 3 του παρά Schneider 
σ. 9 καταλόγου, τό εν Βερολίνω (Furtw&ngler άρ. 1704. Mon. 
dell’ Inst. IX π. 55) χαι τό του Βρεττ. Μουσείου άρ. 564 (Mon. 
dell’Inst. Ill, π. 44, Elite cdram. I, π. 65 A). Μεγαλειτέραν του 
δέοντος νομίζω δτι εθεώρησεν ό Loschcke έν Arch. Zeitung 1876 
σ. 112 τήν όμοιότητα του τελευταίου τούτου πρός τό έν Φλωρεντία 
άγγεΤον του Κλιτίου. Πρβ. και Klein, Euphronios σ. 35, τήςνεω- 
τε'ρας έκδόσεως σ. 73.

(3) Πρβ. Furtw&ngler Vasensammlung in Berlin I σ. 47 χ.ε.
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ίχνος έπιπολαίου λευκοΟ χρώματος. Οί βραχίονες 
τής ’Αθήνας είναι γεγραμμένοι διά τοΟ όρφνοΟ καί εις 
τό μέλαν άποκλίνοντος γανώματος, τοϋθ’ δπερ σπά
νιον (1), αί δέ χείρες τής Είλειθυίας ώς εν τοίς άρ- 
χαιοτάτοις των έκ Μήλου καί Κορίνθου άγγείοις 
καί εν τισι των αττικών—συνήθως επί των γυναι
κείων σωμάτων — διά γραμμών χρώματος βαθέος 
επί εδάφους εχοντος αυτό τδ φυσικόν χρώμα τοΟ 
πηλοΟ (2) «thongrundig» ώς λέγει δ Semper. 
Κατά τον αύτόν τρόπον είναι έξειργασμένη ή τε 
διακόσμησις τής εσωτερικής επιφάνειας τής άσπί- 
δος, ήτις άπαντα δμοίως επί τίνος άρυβάλλου τής 
άρχαιοτέρας κορινθιακής τέχνης (3) καί ώς επίση
μον τής άσπίδος, καί τά ποικίλματα τοΟ κάτω μέ
ρους τών ενδυμάτων τής 'Αθήνας'καί ταΟτα άπαν- 
τώσιν ού μόνον επί άγγείων τοΟ Διπύλου καί τής 
Μήλου, άλλά καί επί άγγείων τής άρχαιοτέρας 
κορινθιακής τέχνης, δπου επίσης άπαντα καί τό 
τώ σώματι, κατά τό φαινόμενον, στενώς περιφυό- 
μενον καί βραχύ ένδυμα, δπερ ένταΟθα είναι ερυ
θρόν (4). Ό λαιμός καί τό πρόσωπον του Διός 
είναι ερυθρά, εκτός τοΟ περί τον εγκεχαραγμένον 
όοθαλμόν μέρους, δπερ κατά κανόνα άπαντα επί 
τών άνδρικών μορφών (5), ιδία τοΟ Ποσειδώνος,τών 
κορινθιακών πινάκων, σπανίως οέ μόνον, καθ δσον 
εγώ γινώσκω, εν ύστερωτέροις χρόνοις (6). Τό ερυ
θρόν στήθος τοΟ Διός πρέπει βεβαίως νά φαντασ- 
θώμεν ώς περιβαλλόμενον ύπό χιτώνος, ού τίνος 
ή άνω ωα κατέστη άγνώριστος ένεκα φθοράς.

Ή γενομένη άνωτέρω παραβολή θά παρείχεν 
ήμίν βεβαίως τό δικαίωμα νά Οεωρήσωμεν τό ήμέ- 
τερον τεμά/ιον ώς προϊόν αύτόχρημα κορινθιακής 
εργασίας, εάν δεν ήναντιοΟτο ή επιγραφή. Ούτω δε 
καί τό μικρόν τοΟτο μνημείον, προς τοίς άλλοις

(1) Πρβ. r.. χ. Furtwiingler ε. ά. άριΟ. 486. 494.
(2) Ό Fr. Winter εν Arch. Zeitung. 4885 σ. 488 σημ. 2 συνή-

γαγε πολλά παραδείγματα προς τούτο. Σπανιώτεραι δέ είναι γραφα’ι 
άγγείων, εν αις μέλη ανδρικών σωμάτων εχουσι αυτό τό χρώμα του
πηλού, ως π. χ. Βερολίνου άρ. 385. 496, ’Αθηνών άρ. 494 Colli- 
gnon (Benndorf, Griech. and sicil. Vascnbilder π. 54, 4).

(3) Βερολίνου άρ. 4074.
(4) Ι1ρβ. π. χ. Βερολίνου άρ. 479. 4009. Ώς πρός την διά τετρά, 

γωνικών σχημάτων διακόσμησιν τών ενδυμάτων πρβ. αρ. 796.
(5) Π. χ. Βερολίνου άρ. 347. 368. 370. 374. 374-376. 383. 386 

(άλλοΐάνπως είναι τό6π’άρ. 387) 450.454.477.486.494.498.499.
Ωσαύτως και ή μορφή του ΠρομηΟε'ως επ’ι τού εκ Φαλήρου τεμαγίου 
(Benndorf, Vasenbilder π. 54. 2), αί "Αρπυιαι επί τής εξ Αΐγίνης 
λεκάνης (Βερολίνου άρ. 1682) και αλλα.

(6) Π. χ. Βερολίνου άρ. 2056.

μέχρι τοοδε γνωστοίς, συμβάλλει εις άπόδειξιν τοΟ 
δτι μεταξύ τής εποχής τών άγγείων τοΟ Διπύ
λου καί τοΟ άγγείου τοΟ Κλιτίου, ήτοι περίπου 
κατά τό δεύτερον ήμισυ τής έβδομης έκατονταετη- 
ρίδος, ήσκεΓτο καί εν ΆΟήναις ή τέχνη κατά τον 
άρχαϊον εκείνον κορινθιακόν ρυθμόν. Τίνα οέ σχέ- 
σιν εχει ή παράστασις αύτη πρός την ύπόθεσιν δτι 
δ άρχαιότατος τύπος τής άπεικονίσεως τής γεννή- 
σεως τής Αθήνας προήλθεν έκ Κορίνθου καί έκεί- 
θεν μόλις εν χρόνοις ίκανώς ύστερωτέροις μετηνέ- 
χθη εις ’Αθήνας (1), ταΟτα καταλείπω νΟν άλλοις 
νά διευκρινήσωσιν.

Εις τό δεύτερον ήμισυ τής περιόδου τοΟ άρχαϊ- 
κωτέρου ρυθμοΟ ώς καί οί χάριν παραβολής μνη- 
μονευθέντες άμφορείς μετά παραστάσεων γεννή- 
σεως ’Αθήνας, άνήκει τό ύπ’ άρ. 2 άπεικονισμένον 
εύμέγεθες τεμάχιον, δπερ περιελθόν έξ άγοράς εις 
κτήσιν τής Άρχ. Εταιρίας τώ 1882 εύρίσκεται 
νΟν εις τό εν τώ ΙΙολυτεχνείω Μουσείον (2).Ύπάρ- 
χουσι δέ περί τούτου τεκμήρια δτι προέρχεται έκ 
τών κατά τό έτος εκείνο γινομένων έν Ακροπόλει 
άνασκαφών προ τής άνατολικής προσόψεως τοΟ 
Παρθενώνος. Τό τεμάχιον τοΟτο είναι λείψανον με
γάλου δίσκου, δστις ίσως ειχέ ποτέ πλαστικώς δε- 
δηλωμένον περιθώριον, νΟν άποκεκρουσμένον. Έκ 
τούτου ήδύνατό τις νά ύποθέση δτι άνήκει εις δι- 
σκοειοή πίνακα, οιοι οί έν ύστερωτέροις χρόνοις ύπό 
τοΟ άγγειογράφου Έπικτήτου ιδίως ζωγραφούμε- 
νοι (3), έάν δέν καθίστα πιθανωτέραν άλλην έξή- 
γησιν ή ύπ’ άρ. 2* διδομένη καταγραφή τοΟ τεμα
χίου. Έν ω δηλονότι ή γραπτή έπιφάνεια κυρτοΟ- 
ται ήρέμα πρός τό κέντρον ούτως ώστε τό πάχος 
τοΟ δίσκου, δν έν τώ μέσφ 0.015, βαίνει έλατ- 
τούμενον πρός τήν περιφέρειαν μέχρι 0.008, ή 
όπισθία επιφάνεια, ήτις είναι έν γένει έπίπεδος,έχει, 
έν μεσω μελαίνων καί έρυθρών συγκεντρικών κύ- 
λων γεγραμμένων έπί τοΟ πηλοΟ έχοντος χρώμα 
έρυθρόν άνοικτόν, έξόγκωσίν τινα 0.006 πλατείαν
καί 0.002 παχείαν, άφισταμένην δέ κατά 0.043 
άπό τής περιφερείας. Έκ τούτου λοιπόν άγεται τις

(4) Ποβ. ίδια Loeschcke,Arch.Zeitung 1876 σ. lllx.l. 414 χ.έ. 
Εναντίον δε τούτου Klein, Ruphronios σ. 35 σημ. 2, τής νεωτέ- 
ρας έχδόσεως σ. 74 σημ. 2.

(2) Αρ. 284 τού Πυρετηρίου τών πηλ. τεμα/ίων.
(3) Brunn, Gesch. der griech. KQnstler II σ. 672. Klein, 

griech. Vasen mit Meistersignaturen σ. 9.
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νά είκάση ότι το τεμάχιον θά άνήκεν εις πώμα με
γάλης πυξίδος. Τό σκεΟος ήτο βεβαίως άφιερωμέ- 
νον τή’Αθηνα, τά δε γράμματα...α μάνέθεκε δύ- 
νανται ν’ άναχθώσιν εις τούς άμέσως μετά τό.μέ
σον τοΟ έκτου αιώνος χρόνους. Ή γραφή είναι 
εξειργασμένη διά των συνήθων χρωμάτων, τό λευ
κόν βμως δεν διατηρείται τόσον ζωηρόν όσον δεί- 
κνυται εν τη ήμετέρα άπεικονίσει, διακρίνεται δέ 
κυρίως μόνον όταν παρατηρηθή εκ τοΟ πλαγίου 
προς τό προσπίπτον φως. Αί έγκεχαραγμέναι γράμ
μα! έλέγχουσι χειρα βαρείαν μεν και χειρωνακτι
κήν, άλλ’ ευσταθή.

Γήν προσοχήν τά μάλιστα ελκύει εν τη παρα- 
στάσει ταύτη τό σωζόμενον μέρος μεγάλης στρογ
γυλής άσπίδος περιβαλλομένης ύπ’ δφεων ύπερ- 
φυών. Έπ! άγγείων, καθ' όσον ένθυμοΟμαι, δμοιόν 
τι άπαντα άπαξ ulovov έπι τοΟ γνωστοΟ τοΟ άρχαϊ- 
κωτέρου ρυθμού άμφορέως μετ’ επιγραφών ιωνι
κών (1), φέροντος δέ γραφήν Διός μαχομένου προς 
γίγαντας και προτείνοντος μεγάλην άσπίδα, ήτις, 
ώς κα! ένταΟθα, κοσμείται διά τοΟ συχνότατα 
άπαντώντος και εκ τμημάτων κύκλου συγκειμένου 
άστέρος — όν ενίοτε « τρογόν κυλινδούμενον » όνο- 
μάζουσιν — και φέρει έπι τοΟ προς τον έναντίον 
έστραμμένου μέρους δφεις πολύ πυκνότερα διατε
θειμένους. Τήν άσπίδα ταύτην δικαιούμεθα άναμ- 
φιβόλως νά όνομάσωμεν Αιγίδα, συμφωνεί δέ, ώς 
νομιΌο, πολύ μάλλον τό σχήμα τοΟτο αύτής προς 
τάς παρ’ Όμήρψ περιγραφάς, ή τό βραδύτερον ώς 
σχήμα τής αιγίδος δεκτόν γενόμενον. Ωσαύτως 
κα! τήν ’Αθήναν εύρίσκομεν φέρουσαν τοιαύτην αι
γίδα π. χ. έπ! νομισμάτων τής Μήλου (2).Ότι δέ 
ή Θεά κα! ένταΟθα παρίστατο,φαίνεται έκ τών έλα- 
χίστων μέν άλλά βεβαίων ιχνών χρωματισμοΟ 
λευκοΟ, άπερ παρατηροΟνται έπ! τοΟ σωζομένου μέ
ρους τοΟ ποδός τής μορφής κάτωθεν τής ωας τοΟ 
χιτώνος. Τό ένδυμα φέρει τήν φολιδωτήν έκείνην 
διακόσμησιν, ήτις έν τοΓς άρχαιοτέροις, ούχ’ ήττον 
δέ κα! έν τοίς χρόνοις τούτοις ούχ! σπανίως άπαν
τά (3). Ή ούράς σχήμα εχουσα προεκβολή τής ωας

(1) Mon. dell’ Inst. VI, VII πίν. 78.
(2) Miiller-Wieseler, Denkmaler II1 2 3 πίν. 20 άρ. 215 σ. 150. 

Jahn, de antiquiss. Minervae simulacris πίν. 3, 8. Πρβ. Ro- 
scher, Lexik. der Mythol. έ. λ. Studniczka, Beitrage zur 
Gesch. der altgriech. Tracht σ. 62 σημ. 17 και 18.

(3) ’Ίδε παραδείγματα τινα ε’ν Beitr/ige κτλ. σ. 38 σημ. 35. Πρβ.

τοΟ χιτώνος είναι τό έπίσυρμα* γνωστόν δέ είναι 
δτι συνήθως αί γυναίκες παρίστανται έν τοΐς άρ- 
χαιοτάτοις μνημείοις έΐκεαίπεπίοι ώς αί παρ’ 
Όμήρψ.Κα! τό έπίσυρμα τοΟτο δεικνύειήμίν δτι ή 
μορφή ήτο έστραμμένη προς άριστερά, ώς τοΟτο, 
παρά τό έθος τής άρχαϊκής τέχνης (1), ούχ! σπα
νίως άπαντφ έπ! παραστάσεων τής ’Αθήνας κα! άλ
λων μορφών φερουσών άσπίδα ίνα ένταυτώ κα! τό 
έμβλημα τής άσπίδος έπιδειχθή κα! τήν ζωγράφη- 
σιν τοΟ κορμοΟ τής μορφής δ τεχνίτης άποφύγη. 
Έκ τούτου δέ εξάγεται έπίσης δτι τό έξ οφεων κρά- 
σπεδον περιέθεε κύκλψ τήν άσπίδα. Καθόλου όφεί- 
λομεν νά φαντασθώμεν τήν θεάν ήρέμως ίσταμέ- 
νην κα! πάλλουσαν τό δόρυ κατά τον γνωστόν τύ
πον τών εικόνων τοΟ Παλλαδίου (2).Ή άσπ'ις έκά- 
λυπτε σχεδόν τό ήμισυ τής μορφής (3), ώς ή διά 
στιγμών έν τώ ήμετέρψ πίνακι συμπλήρωσις τών 
δύο ημικυκλίων φανερόν ποιεί, έάν δέ προς τούτοις 
λάβωμεν ύπ' οψιν κα! τό μέγα έξ δφεων κράσπε- 
δον τής άσπίδος, πρέπει νά φαντασθώμεν τήν κυ
ρίαν μορφήν παραδόξως έστενοχωρημένην,ή δλη δέ 
είκών θά παρεΐχεν οψιν σχεδόν γελοιογ'ραφικήν (4). 
Άλλά συνάδει κάλλιστα προς πάντα ταΟτα ή δλη 
σκαιότης τής έξεργασίας τής είκόνος.

Όταν τεχνοτροπία τις, άφοΟ φθάση ήδη εις 
τήν έφικτήν — έντός τών ορίων τών γενικών αύ
τής άρχών — ύψίστην άκμήν , άρχεται ν’ άπο- 
βάλλη τήν ζωτικήν αύτής δύναμιν, τότε μεταξύ 
τών οπαδών της άναφαίνονται τεχνιται — έκτος, 
έννοεΐται, έκείνων οίτινες χειρωνακτικώς έργαζόμε- 
νοι έξακολουθοΟσι νά έπαναλαμβάνωσι τούς έκ πα
λαιού δημιουργηθέντας τύπους — τινές μέν έχον-

και ’Αρχ. Έφημ. 1885 π. 7. 2, δπο’j κατά περίεργον σύμπτωσιν at 
φολίδες όμοιάζουσιν εντελώς προς τάς έπι τών έκ Μενιδίου και Σπάτα 
δαλίνων πινακίδων.

(1) Πρβ. Loschcke, Arch. Zeitung 1876 σ. 113.
(2) Πρβ. Jahn έ. ά. ιδία δέ Gerhard, Etrusk. und Kamp.Va- 

senbilder πίν. 2, τήν έκ 'Ρόδου κύλικα (Journal of hell, studies 
1884 π. 40) καί τινα αμφορέα του ’Αμάσιος (Arch. Zeitung 1884 
π. 15).

(3) Ουτω π. χ. και έπι του ’Άρεως έν άγγείω παριστώντος τήν 
γέννησιν τής ’Αθήνας παρά Schneider (Ι'δε ανωτέρω) άρ. 3.

(4) Τούτο παρήγαγέ με έν αρχή νά πιστεύσω οτι ή ΆΟηνά ένταυθα 
παρίστατο μόνον μέχρι τών γονάτων καί έπομένως έν βραχεί χιτώνι, 
ώς έπι αγγείου της συλλογής Santangelo έν Νεαπόλει (καθ’ ά φιλι- 
κώς άνεκοίνωσέ μοι δ Loschcke) δπ’ άρ. 120 παρά Heydemann* 
τήνδπόθεσιν ταύτην υπέδειξα έσχάτως (Zeitschrift fur OSterr. Gym- 
nasien 1886 σ. 199 σημ. 2), άλλά νυν βασανίσας αυτήν έκ νέου τήν 
εδρίσκω άνυπόστατον.
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τες τήν δύναμιν νά τάμωσι νέας οδούς, άλλοι δέ 
μή άπολακτίζοντες μέν τά άρχαΓα σχήματα, έπι- 
χειροΟντες δμως νά έμφυσήσωσιν αύτοΓς νέον θέλ- 
γητρον έπιτηδεύοντες άκραν λεπτότητα περί τήν 
εξεργασίαν. Ούτως εν τοΓς χρόνοις τοΟ Κίμωνος 
βλέπομεν άντιτιθεμένους άλλήλοις τον Μύρωνα και 
τον Κάλαμιν. Ούτω μετά τό πρώτον ήμισυ τοΟ 
πέμπτου αίώνος εμφανίζονται εν τή ζωγραφική των 
ερυθρόμορφων άγγείων τεχνΐται, οίτινες, άγωνιζό- 
μενοι κατά των πρώτων δοκιμίων τοΟ καλοΟ ρυθ- 
μοΟ, προσπαΟοΟσι δΓ άρχαϊζούσης σχεδόν κομψο- 
πρεπείας νά διατηρήσωσιν εν τή ζωή τον αυστηρόν 
ρυθμόν (1). Τό αύτό συμβαίνει και εκατόν έτη πρό- 
τερον. Έν τοΐς χρόνοις τοΟ Κλιτίου καί Έργοτί- 
μου, τοΟ Νέαρχου καί τοΟ Κόλχου τό πρώτον στά- 
διον τής άρχαϊκής τέχνης έφθασεν εις τήν ύψίστην 
αύτοΟ ακμήν. Έν ω δέ χρόνφ έγεννάτο ή νεωτέρα 
τών μελανόμορφων άγγείων εργασία, ήτις παρε- 
σκεύασε τήν προς τά ερυθρόμορφα μετάβασιν, δια
κεκριμένοι τινές τεχνΐται έπειρώντο διά τών ύπο- 
δειχθέντων μέσων νά διατηρήσωσιν έν τή ζωή τον 
άρχαΐον τής εργασίας τρόπον. Τούτων δ’ έξοχώτα- 
τοι ήσαν ό Έξηκίας καί ό Αμασις (2). Τήν άντί- 
θεσιν τοΟ τρόπου αύτών τοΟ σχεδιάζειν προς τήν 
γνησίαν εκείνην άρχαϊκωτέραν τέχνην σαφέστατα 
έχαρακτήρισεν δ Brunn (3), εί καί τά ιστορικά πο
ρίσματα, άτινα έκ ταύτης πειράται νά έξαγάγη δυ- 
σκόλως δύναταί τις σήμερον ν’ άσπασθή. Εις τον 
ανωτέρω λοιπόν τρόπον τής εργασίας άνήκει καί τό 
ύπ’ άρ. 3 τεμάχιον, εύρεθέν κατά τήν Οεμελίωσιν 
τοΟ έν Άκροπόλει Μουσείου (4).Ή σέ ύπ’ άρ. 3α 
διδομένη κάθετος τομή καί τό γνωστόν κυματιοει- 
δές κόσμημα δηλοΟσιν δτι τό τεμάχιον άνήκει εις 
άμφορέα έλαφράν. έχοντα τήν άπό τοΟ λαιμοΟ προς 
τήν κοιλίαν κυρτότητα καί κοσμούμενον εκατέρω
θεν δι’ εικόνων έν πλαισίω, περιεχουσών μεγάλας

(1) ΙΙρβ. νυν Ιδία Winter, die jiingercn altischen Vasen und 
ihr Verhiiltniss zur grossen Kunsl 1885 a. 14 κ. I.

(2) Κατάλογον τών έργων αυτών ιδε παρά Klein, gr. Vasen mit 
Meislersignaturen a. 18 κ. 1. Ή του Klein χρονολογική κατάτα
ξή τούτων και άλλιυν τεχνιτών νομίζω, κατά τά άνω εΐρημενα, οτι 
δεΐται διορΟώσεως.

(3) Probleme in der Gesch. der griech. Vasenmalerei ®. 
43 x. I.

(4) Τήν γνώσιν του τεμαχίου τούτου και τών ύπ’ άρ. 4 και 5 οφείλω 
τώ κ. Benndorf κατά τήν έν ΆΟήναις διατριβήν τού όποιου επεσκε'ο- 
θην κατά πρώτον και τά άλλα έν τώ της Άκροπο'λεως Μουσείω μέ
χρι τούδε μή έκτεθειμενα εις τό κοινόν πολύτιμα αντικείμενα.

μέν άλλ’ όλίγας μορφάς (1). Διάμετρον είχε τό άγ- 
γείον, καθ’ δσον αύτη έκ τής δριζοντίας κυρτότη- 
τος τοΟ τεμαχίου νά ύπολογισθή δύναται, 0.25 
περίπου. Ενταύθα βλέπομεν τήν ’Αθήναν έν στά- 
σει ήρέμω, όπίσω δ’ αύτής τήν τρίαιναν τοΟ Πο- 
σειδώνος. Άμφότεροι οί θεοί προσήρχοντο πιθανώς 
προς τρίτην τινά άνδρικήν μορφήν, ής περιεσώθη 
μόνον ή δεξιά χειρ μετά μέρους σκήπτρου, δπερ 
έκράτει* τήν μορφήν ταύτην δύναταί τις νά 6πο- 
θέση ώς τήν τοΟ Διός, κατ’ άκολουθίαν δέ τήν δλην 
παράστασιν ώς εικονίζουσαν τήν περί ’Αττικής 
έριδα τών θεών έν σχήματι μιας sacra conversa
zione.

Πάντα τά χρώματα διατηροΟνται έξαισίως, έν 
οίς καί τό παχύ λευκόν χρώμα, δι’ ού, έκτος τών 
γυμνών μελών τής θεάς, είναι πεποιημένα καί τά 
έλάχιστα στίγματα, άπερ στολίζουσι τήν ρίζαν τοΟ 
λόφου τής περικεφαλαίας, τήν άνω ωαν καί τά τε
τράγωνα έν τοις ποικίλμασιν τής έσθήτος, τά κρά
σπεδα καί τούς δφεις τής αιγίδος. Ή άντυξ τής άσ- 
πίοος έχει χρώμα κιτρινωπόν, τό δέ ψέλλιον είναι 
ερυθρόν άποκλίνον προς τό όρφνόν. Τά λοιπά βα- 
θέως έρυθρά μέρη τής γραφής δηλοΟνται έν τή ήμε- 
τέρα άπεικονίσει διά πυκνών σκιερών γραμμών. Ή 
χάραξις τών γραμμών είναι έξόχως λεπτή* καί επί 
μέν τοΰ προσώπου καί τοΟ βρα/ίονος άποκαλύ- 
πτουσιν αΰται απλώς τό όποκάτωθεν μέλαν γά- 
νωμα, έπί δέ τών μελανών μερών τής είκόνος είναι 
πεπληρωμέναι Οπό λευκοΟ βάμματος. Ό τοιουτος 
τρόπος τής έπιθέσεως τοΟ λευκοΟ ιδία έν τή πε- 
ριόδω ταύτη τής τέχνης ήσκεΐτο έπιμελώς, κατά 
πρώτον δέ Οπό τοΟ Benndorf ήξιώθη τής δεούσης 
προσοχής καί έκτιμήσεως (2). Πρόκειται λοιπόν έν- 
ταΟθα εις όψιν ήμών αύτή αύτη ή « musterhafte 
Sauberkeit der materiellen Ausfiihrung», ήν ό 
Brunn έν τώ ανωτέρω μνημονευθέντι γαρακτηρι* 
σμώ άποδίδει τώ Έ ξηκία, ένταυτώ δέ φαίνεται ή 
«gewisse Katatexis » καί ό καθαρώς τά παραδε
δεγμένα σχήματα έλέγχων χαρακτήρ τοΟ κομψοΟ 
αύτοΟ σχεδίου καί ή ελλειψις παρατηρήσεως τής 
έν τή·φύσει ζωής. Τό δόρυ καί τό σκήπτρον είναι 
ραβόία λεπτοφυέστατα. Τό δτι δέ τό σκήπτρον ,

(1) Πρβ. τόν άμφορέα τού Έξηκίου παρά Klein, Meistcrsigna- 
turen άρ. 4 (Mon. dell’ Inst. II πίν. 22).

(2) Arch. Zeilung 1881 σ. 1 κ. ί.
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άντί της συνήθους αύτώ θέσεως μεταξύ το Ο άντί- 
χεφος και τοΟ δείκτου , ένταΟΟα μεταξύ τούτου 
κεϊται καί τοΟ μέσου, τοΟτο πρέπει ν’ άποδοθή μάλ
λον εις ίδιότροπον προσπάθειαν προς έπίδειξιν χά- 
ριτος ή εις σφάλμα τοΟ τεχνίτου. Έλλειψιν δ'μως 
ίκανότητος τοΟ τεχνίτου περί τήν άντίληψιν καί 
παράστασιν τοΟ άντικειμένου ελέγχει ή άπεικόνι- 
σις τής αιγίδος, ήτις λοξώς περιβάλλει το στήθος
— τοΟθ οπερ σπανιώτατον έν τή άρχαϊκή τέχνΥ) (1)
— ώς τελαμών, καί τής οποίας τα άκρα πρέπει νά 
φαντασθώμεν συνηνωμένα επί τοΟ δεξιοΟ ώμου. 
Χάριν δέ τούτου κεΐται έκεικαί κυκλοτερής τις πε- 
μόνη, χωρίς όμως νά δηλώται τό ήμικυκλικον 
κράσπεδον τής έκ των όπισθεν άνερχομένης άκρας 
τής αιγίδος (2), άνθ’ οδ κατωτέρω παρίσταται έπι- 
κεκολλημένη πλατείάτις ταινία, ο ία μόνον εις χει
ρίδα χιτώνος Οά ήρμοζεν. Ωσαύτως πάντη άλογί- 
στως είκονίζονται οί όφεις' δεν εκφύονται δηλαδή 
άπό των κρασπέδων τής αιγίδος, ένθα ή συνήθης 
αύτών θέσις, άλλ αναφαίνονται πρότοΟ στήθους εις 
μέρος όπου καθόλου δεν ύπάρχει ή αίγίς. ΤοιαΟται 
ελλείψεις εις γραφάς επιπόλαιους θά ήσαν συγχω- 
ρητέαι,άλλάπαρατηρούμεναι επί γραφών τόσον έπι- 
μελώς εξειργασμένων δικαίως δίδουσιν αφορμήν νά 
καταγνώση τις τοΟ άγγειογράφου ελλειψιν καλλι- 
τεχνικοΟ νοός έν τή άντιλήψει των άντικειμένων.

Έν τούτοις ή τελειότης τής εργασίας—εις τό 
ειδός της εννοείται — δίκαιοί ή μάς νά άναζητήσω- 
μεν τον τεχνίτην μεταξύ των γνωστών τής αύτής 
σχολής τεχνιτών. Ήδύνατό τις κατά τάς άνωτέρω 
γενομένας συγκρίσεις νά στοχασθή τον Έξηκίαν. 
Νομίζω όμως, οτι εύλογωτέρας άξιώσεις δύναταί 
τις νά προβάλη όπέρ ετέρου τίνος τεχνίτου, δστις 
μάλλον ή ό Έξηκίας « έν μικρώ ύψίστην κομψό
τητα ν’ άναπτύξη » (3) θηρεύει. Τον Αμασιν λέγω. 
Ούδεμία άγγειογραφία φαίνεται μοι νά δμοιάζη τό
σον τώ ήμετέρω τεμαχίω—οσον άφοράείς τήν ύπο- 
τύπωσιν τών μορφών—όσον ή κυρία είκών του άλ
λοτε τώ δουκί de Luynes άνήκοντος(4) λαμπροΟ άμ-

(1) Π. χ. Gerhard, Auserl. Vasenbilder II πίν. 211 τοΰ νεω- 
τέρου μελανόμορφου τρο’που.

(2) ΓΙρο. τόν πίναχα τοΰ Σκύθου παρά Benndorf, Vasenbilder 
π;ν. 4, 1 και Gerhard, Auserl. Vasenb. I πίν. 69-70. 71, II πίν. 
113. 139, III πίν. 192 καί Elite ceramogr. I πιν. 10.

(3) Klein, Meistersignaturen σ. 20.
(4) Klein i. i· ap. 1, Luynes, Vases grecs πίν. 1-3, 6lite

φορέως τοΟ Άμάσιος καί φέροντος γραφήν έχουσαν 
θέμα σχετικόν τη ήμετέρα παραστάσει, ήτοι ’Αθή
ναν καί Ποσειδώνα απέναντι άλλήλων ίσταμένους. 
Μικραί πραγματικαί διαφοραί εις τά καθέκαστα, 
ϊδίως έν τφ είδει τούτφ τής τέχνης, μικράν ίχουσι 
σημασίαν. Ή ’Αθήνα δηλονότι έν τω τοΟ de Luy
nes άγγείφ φέρει κράνος σχήματος όψιαιτέρου, άλλα 
καί τό άρχαιότερον εκείνο αττικόν σχήμα μετά μι- 
κράς δηλαδή, ώς επί τό πλείστον δέ έρυθρας, 
περικεφαλαίας καί όψηλοΟ λόφου άπαντά έπίσης έν 
ταίςγραφαίς τοΟ Έξηκίουώςκαίτό νεώτερον τοΟτο 

σχήμα (1). Ή αίγίς ώσαύτως διαφέρει, εχουσα 
σχήμα ασυνήθες καί ούσα κατά μέσον τοΟ στήθους 
εις δύο διηρημένη, οί δέ όφεις έπίσης είναι ούχί 
δργανικώς τή αίγίδι συνηνωμένοι.

’Ασφαλέστατα όμως φαίνεται μοι 8τι υπέρ του 
Άμάσιος μαρτυροΟσιχαρακτηριστικάτινα,τά δποΓα 
δέν δύνανται κάλλιον νά έρμηνευθώσιν αλλοθεν ή εκ 
τίνος ίδιότητος τοΟ τεχνίτου τούτου, ήτις, ώς φαί
νεται μέχρι τοθδε ούδεμιας ήςιώθη προσοχής εί καί 
προ πολλοΟ ύπεδείχθη, ήτοι έκ τής σχέσεως αύτοΟ 
προς τήν ’Αφρικήν. Έμεινε δ’ άπαρατήρητος ή 
σχέσις αδτη δι’ ούδένα ίσως άλλον λόγον ή διότι 
ιδίως ό Panofka άπό τοΟ ονόματος τοΟ άνδρός όρ- 
μώμενος,κατά τον φαντασιώδη καί επιπόλαιου αύ
τοΟ τρόπον, άνεζήτει μυθολογικάς αναφοράς τών 
γραφών τοΟ Άμάσιος πρός τήν Αιβύην (2). Άλλα 
καί ό Κ. 0. Milller ξενισθείς επί τφ άήθει τούτφ 
εις “Ελληνα όνόματι έπειράθη νά έξηγήση τά 
πράγμα έκ τής επί Ψ αμμητίχου έμπορικής έπιμι- 
ξίας τής 'Ελλάδος πρός τήν Αίγυπτον (3). Τό κατ’ 
έμέ δέν αμφιβάλλω ό'τι ό τεχνίτης, έκ τής γραφί
δας τοΟ όποιου διεσώθη ήμϊν είκών μορφής Αίθίο- 
πος (4), ναι μέν κατά παραδεδεγμένου τι σχήμα 
πεποιημένη, αλλά μία τών πιστοτάτων άρχαίκών,

cdramographique, I πίν. 78, Arch, Zeitung 1846 πίν. 39,4.
(t) Klein e. i. if. 3, Gerhard, Etrusk. u. Kamp. Vasenbil

der πίν. 12 ναι αντ. πίν. 22 Ιπ\ αγγείου κατά τον Klein σ. 20 σνγ- 
γενοΰς τοΐς τοΰ Έξηκίου, και επι τοΰ νεωτίρου παρά Gerhard, 
Auserl. Vasenb. II π. 211.

(2) Archaol. Zeitung 1846 σ. 237 κ. I.
(3) Commentationes societatis Goltingensis 1831 σ. 38 Kun- 

starch&olog. Werke III σ. 62.
(4) Klein i i. ip. 2, Gerhard Auserl. Vasenb. Ill π. 207, 

Arch. Zeitung 1846 π. 39,3. Ώς ό Klein δέν δύναμαι και εγώ,
κατά τά ανωτε'ρω εκτεθειμένα, νά συμφωνήσω τω Locschcke, πειρω- 
με'νω έν Arch. Zeitung 1881 σ. 31 σημ. 9 ν’ άποδείξϊ) δτι τό άγ· 
γεΐον τοΰτο δεν ανήκει εις τον "Αμασιν.
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πράγματι έκ της παρά τήν Αιθιοπίαν χώρας κα- 
τήγετο καί δτι κατ’ ακολουθίαν , όπως δ μισθο
φόρων αρχηγός Ψαμμάτιχος (1) καί άλλοι Έλ
ληνες έκ της περιφερείας, βαρβαρικόν ειχεν όνομα 
καί ήν εΐς των πολυαρίθμων έπηλύδων ους άπη- 
σχόλει ή των ’Αθηνών καλλιτεχνική παραγωγή 
κατά τον εκτον ετι δέ καί τον πέμπτον αίώνα. Δεν 
αμφιβάλλω δέ περί τούτου τοσούτο μάλλον καθ’ 
δσον πάντη έξ έμαυτοΟ ήχθην εις τήν εικασίαν 
ταύτην διά τής παρατηρήσεως μικράς τίνος καί 
άφανοΟς λεπτομέρειας, ήτις έπήλθέ μοι, προϊούσης 
τής περί τήν ελληνικήν στολήν έρεύνης μου. Μοί 
έφάνη δηλαδή περίεργον δτι εν τή αρχαϊκή τέχνη 
σπανίως άπαντά έσθής θυσανωτή. Έκτος μεμονω
μένων τινών περιπτώσεων, έβεβαιώθην, δτι οί θύ
σανοι άπαντώσι μόνον εις δύο μικράς κατηγορίας 
αγγείων, ήτοι εις τά έκ Κυρήνης (2), καί εις τά 
τοΟ Άμάσιος (3), καθ’ δσον ταΟτα έγένοντο διά 
δημοσιεύσεων γνωστά. Ό έκ θυσάνων κόσμος ήτο 
βεβαίως έν χρήσει άρχικώς έν ’Ασία ίδίφ δέ έν 
’Ασσυρία (4), άλλ’ έν τοϊς χρόνοις, οός έςετάζομεν 
επίσης καί παρ’ Αίγυπτίοις, οίτινες κατά τον Ηρό
δοτον (2, 81), ένδεδύκασι κιθώνας λινέους, περί τά 
σκέλεα θυσανωτούς, ούς καλέουσι καλασίρις. ’Επί
σης γνωστή τις είκών άγγείου τοΟ ΑύστριακοΟ Μου
σείου έν Βιέννη (5) παριστφ τον Βούσιριν καί τούς 
συν αύτω αίθίοπας ομοίως μετά γνώσεως άκριβοΟς 
τοΟ σχήματος τής μορφής καί τής στολής αύτών* 
ανήκει δέ τό άγγεϊον τούτο εις μεγάλην τάξιν άγ- 
γείων, περί ών έπί μακρόν χρόνον έκράτησεν ή αδι
καιολόγητος δόξα, δτι έποιήθησαν κατά μίμησιν 
των άρχαϊκών, διό καί έκλήθησαν vasi di stile co- 
rinzio imitato a Cere. Καί ή τάξις αύ'τη των άγ- 
γείων, ώς φίλος τις κατέστησέ μοι γνωστόν, δστις

(1) 11ρβ. Rohl, Inscr. gr. antiquissimae 482.
(2) Micali, Storia κτλ. π. 42. Arch. Zeitung 1881 π. 12, 1.3. 

π. 13, 2. 3. 5. Μόνον εν ταΐς γραφαΐς της Άρκεσιλάου κύλικος ελλεί- 
πουσι παντελώς, εάν η άπεικόνισις είναι ακριβής (Mon. dell’Inst. I 
π. 47).’Επί τής παρ’ Urlichs (Beitr&ge zur Kunstgesch. π. 10) 
κύλικος άπαντα μόνον κάλυμμα |κλίνης Θυσανωτόν. ΓΙερΐ της εκ Κυ
ρήνης καταγωγής τής τάξεως ταύτης των αγγείων άμιφβάλλω τοσοΰ- 
τον ήττον, δσον εν Mittheil. des arch. Inst. 1886 σ. 90 νομίζω δτι 
νόα τεκμήρια υπέρ τής του Loeschck και του Puchslein γνώμης 
προσήγαγον.

(3) Εις τά εν τοΐς άνωτε'ρω ήδη μνημονευΟε'ντα προσΟετε'ον καί Μί* 
cali, Antichi Monuments. 76 (Arch. Zeitung 1846 πιν. 39. 1).

(4) νΙδό τινα περί τούτου εν τή εμή πραγματεία Beitrage κτλ. σ. 
121 κ. I.

(5) Monum. dell’Inst. VIII πίν. 16.

καί μέλλει προσεχώς διά πλειόνων νάτό άποδείξή, 
στενως συνδέεται προς τήν πατρίδα τής στολής 
εκείνης. Υπομιμνήσκω δέ προς τουτοις δτι έν τη 
τέχνη τών χρόνων των Διαδόχων καί των 'Ρω- 
μαίων συνηθέστατον παράδειγμα θυσανωτών ενδυ
μάτων παρέχει ή αιγυπτιάζουσα στολή τής Ισι- 
δος καί τών ίερειών αύτής. Θυσανωτόν έπίσης δερ- 
μάτινον ένδυμα έφερον αί γυναίκες έν τή γείτονι 
Αιβύη, έξ ού δ Ηρόδοτος (4,189) θεωρεί" γεννη- 
θεϊσαν τήν αιγίδα. Περί τοΟ Άμάσιος δέ προσθε- 
τέον ετι καί τό εξής, δτι δηλαδή καί παρ’ άλλοις 
μέν, αλλά κυρίως έν ταϊς γραφαϊς αύτοΟ συχνά- 
κις δ βραχύς χιτών ή τό ζώμα τών μαχητών εχει 
σχήμα συγγενές-τψ αίγυπτιακφ.

Καί δέν περιέχει μέν τό ήμέτερον τεμάχιον ού- 
δεμίαν τών μνημονευθεισών άφρικανών χαρακτηρι
στικών λεπτομερειών, άντί τούτων όμως άνευρίσ- 
κομεν έν αύτω άλλο τι σημεΐον δμοίας φύσεως. 
Πάντη άήθης δηλονότι είναι, όσον έγώ γινώσκω, δ 
άνωθεν τοΟ μετώπου τής Άθηνάς άπό τοΟ κράνους 
προβάλλων μικρός γρύψ' άνάλογα δέ τούτου παρα
δείγματα έν τή ελληνική τέχνη δύνανται νά έπιδειχ- 
θώσι μόνον έκ μεταγενεστέρων χρόνων προερχό
μενα καί ούχί πολύ πλησιάζοντα (1), καί ούδενάς 
τών όποιων ή δμοιότης είναι τόσον καταφανής έκ 
πρώτης οψεως προς τον έπί τοΟ κράνους τής Άθη
νάς γρύπα, όσον ή τοΰ Ούραίου, όστις κατά τήν 
αύτήν ακριβώς Οέσιν κοσμεί" τά διαδήματα καί τά 
κράνη τών αίγυπτίων βασιλέων (2). Αλλά τό έκ 
καρπών ροιάς καί άνθέων λωτοΟ στέμμα, όπερ 
περιβάλλει τό κάτω μέρος τοΟ κράνους, ένθυμίζει 
ήμΐν ένεκα τοΟ κυρίου αύτοΟ συστατικού—τής 
ροιάς—διακόσμησιν, ήτις, εί καί άλλοίαν πως 
εχουσα τήν διάταξιν, ιδιάζει μόνον τοϊς έκ Κυρή
νης καί τοϊς συγγενέσι τούτοις άγγείοις (3).

Τά έξής τεμάχια άνήκουσιν εις τήν έποχήν τής 
άκρας άκμής τής άττικής άγγειογραφικής τέχνης.

(1) Πρβ. την αναγραφήν τών επί του κράνους τήςΓΙαρΘενου τοΰ Φει- 
δίου γρυπών παρά Kieseritzky (Mitth. des arch. Inst. 1883 σ. 300
κ.Ι. καί τάς Πήγασου προτομάς, ας φερεί εμπρός ή πλατεία μίτρα της
’Αθήνας !ν Elite c6ram. I πιν. 29, 1, Millingen. Vases grecs 
πίν. 49.

|2) Πρβ. Wilkinson-Birch, Manners and customs II σ. 328, 
7, Erman, Aegypten und aeg. Leben σ. 95. 97.

(3) ΓΙρβ. Lceschcke, debasi quadam propeSpartam reperta, 
Dorpater Programm 1879 a. 15, Puchstein, Arch. Zeitung 
1881 σ. 226.
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Το 6π’ άρ. 4, εύρεθέν κατά τάς άνασκαφάς τοΟ 
έτους τούτου, είναι ώς ή ύπ’άρ. 4“ τομή δεικνύει, 
λείψανον μίκρας πιθανώς κύλικος, ής νΟν σώζεται 
έκ τής βάσεως, κοίλης οδσης, ή αρχή. Μόνον, ώς 
φαίνεται, κόσμον ειχεν ή κύλιξ έν μέσφ τής εσω
τερικής επιφάνειας μορφήν ’Αθήνας καθημένης. Ή 
θεά κάθηται έπί άπλουστάτου τετραγωνικού εδω
λίου, οίον—έκτος άλλων συχνάκις έν τή τέχνη 
ταύτη άπαντώντων (1)—και το τοΟ γνωστού έν τή 
Ακροπόλει, τφ Ενδοίψ δέ μετά πολλής πιθανό

τητας αποδιδόμενου, μαρμάρινου αγάλματος."Αξιόν 
παρατηρήσεως είναι, ότι έν ω ή θεά εΐκονίζεται έν 
τοιαύτη ειρηνική στάσει ό άριστερός αύτής βραχίων 
μετά τής αιγίδος παρίσταται έν προβολή, τοΟθ’δπερ 
καί έπί μορφών ’Αθήνας είρηνικώς ίσταμένης σπά
νιον είναι (2), καί ότι πιθανώς έκράτει καί τό δόρυ, 
εις 6 φαίνεται άνήκουσα ή παρατηρούμενη άνωθεν 
δεξιά κατά το θραύσμα όριζοντία γραμμή. Πολλω 
όμως περιεργοτέρα είναι ή έςεργασία τού άγγείου 
τούτου, όπερ κατά τήν τεχνοτροπίαν τού έκτάκτως 
λεπτοφυούς αύτοΰ σχεδιάσματος ανήκει εις τήν 
έποχήν καθ’ ήν ήκμαζεν ή αύστηροτέρα των έρυ- 
θρομόρφων αγγείων τέχνη, εις τον «κύκλον τού 
Επίκτητου». Το γάνωμα αύτοΰ είναι βαθύ ερυ
θρόν, παρόμοιον κοραλλοειοεί χρώματι, στιλπνότε
ρο'/ μέν άλλ’όμοιάζον πρός τό συχνάκις έπίάρχαιο- 
τάτων κεραμείων,π.χ. κυπριών τινών καί άλλων με
ταγενεστέρων, τών έκ τής ρωμαϊκής terra sigillata, 
άπαντών. Έν τή περιόδφ τής τέχνης, περί ής 
ένταΰθα πρόκειται, γίνεται μέν χρήσις δμοίου — 
άλλ’ ούχί τόσον στιλπνού—χρώματος πρός έπά- 
λειψιν κυλικών έρυθρομόρφων, αλλά μόνον περίτό 
μέλαν έδαφος τών εικόνων (3), έν ω ένταύθα τό 
ιχνογράφημα τών λεπτών διαγραμμάτων τής μορ
φής διά μέλανος γανώματος έξαίρεται άπό τού βα-

(1) ΙΙρβ. π.χ. τήν του Βερολίνου φιάλην δπ' άρ. 2313 μετά κίβδη
λου επιγραφής του Δούριδος. Έπί μελανομο'ρφων αγγείων ί'δε Βερολί
νου άρ. 1907.

(2) Π.χ. Άθηνα παρά τώ δουρίω ίππω εν Gerhard, Auserl.Va- 
senb. Ill πίν. 229-30, και επί μελανόμορφου ληκύθου εν τή αποθήκη 
τής Άγ. Τριάδος μεταξύ ηρώων κυβευο'ντων, και επι αναθηματικού πί· 
νακος του Βερολίνου υπ’ άρ. 2759. Benndorf, Vascnbilder πίν. 
4, 2.

(3) Δύο ώραΐα δείγματα του είδους τούτου κατέχει ή Άρχ. Εται
ρία, ήτοι ζεύγος κυλίκων (δπ’ άρ. 2898-99) εξ Έρμιο'νης μετά μικρών 
εν τω πυΟμένι εικόνων νεανίου κιΟαρίζοντος και ετέρου όπλιζομένου, 
σχεδίου δέ λεπτοτάτου. 'Η ερυθρά βαφή δέν είναι τδσον. στιλπνή δσον 
ή του ήμετέρου τεμαχίου, πολλαχου δέ είναι και έφθαρμένη.

θέος έρυθροΟ εδάφους. Έκτος του εδωλίου, δντος · 
μέλανος, ή ολη μορφή πληρο ΰται διά χρώματός τί
νος άλαμποΟς καί περίπου ύπερύθρου μή άποκρύ- 
πτοντος, εννοείται, τό μέλαν σχεδίασμα. Ενταύθα 
λοιπόν, έπί άγγείου δηλ. οδ τό σχέδιον κατά τήν 
τεχνοτροπίαν εντελώς τοίς έρυθρομόρφοις ομοιάζει, 
βλέπομεν συνδυασμόν-τής εργασίας τών μελανόμορ
φων καί τής τών πολύχρωμων,ό'στις είναι γνωστός 
—δσον εγώ οιδα—μόνον έπί λευκών ληκύθων (1). 
ΤοΟ άξιομνημονεύτου τούτου φαινομένου,ώς ειπον, 
ούδέν άλλο δμοιονήτο έμοί γνωστόν' άλλ’ 6 κ. Klein 
άνεκοίνωσέ μοι δτι τό αύτό άπαντα καί έπί άγγείων 
τοΟ Έπιλύκου (2), δστις, ώς π.χ. καί ό Παμ- 
φαίος (3), καί έπί άπλώς ερυθρόμορφων γραφών 
ποιείται χρήσιν γανώματος έρυθρο0 χάριν έξάρ- 
σεως τών ενδυμάτων (4). Τον τρόπον τής γρα
φής τών ένδυμάτων Οπό τοΟ τεχνίτου τούτου άνα- 
μιμνήσκουσί πως τά άλαμπή μέλανα στίγματα 
οι* ών είναι κατεσπαρμένη ή αίγίς τής ήμετέρας 
’ Αθήνας.

Λαμπρόν δείγμα ιχνογραφήματος άπλοΟ μελά- 
νων διαγραμμάτων έπί έδάφους λευκοΟ κιτρινωποΟ 
καί έστιλβωμένου πρόκεινται τά επτά τεμάχια πα- 
ροψίδος,απερ ό κ. Benndorf άνεγνώρισεν ώς προσ- 
ανήκοντα (ί'δε άρ. 5 καί ύπ’ άρ. 5“τήν τομήν αύ
τής). Πρός συναρμογήν τών τεμαχίων δδηγοΰσιν οί 
τήν όπισθίανέπιφάνειαν κοσμοΟντεςμέλανες συγκεν- 
τρικοί κύκλοι έπ’έδάφους έρυθροΟ ύποξάνθου, συμ- 
πληρούμενοι διά γραμμών λεπτών έν τή ήμετέρα 
άπεικονίσει. Τό αύτό λάμπον έρυθρόν χρώμα το0 ώ- 
ραίου καί άπαραμίλλως λεπτοφυοΟς πηλοΟ χρησι
μεύει ώς έδαφος καί εις τό έπί το0 γύρου τής παροψί- 
δος μέλαν κόσμημα. Ή Άθηνα είκονίζετο μόνη 
άναμφιβόλως έν ζωηρά πολεμική στάσει όρμώσα 
πρός δεξιά, καί κατ’ άκολουθίαν φέρουσα έπί τοΟ 
άριστεροΟ βραχίονας τήν αιγίδα έν προβολή. Ούδέν 
χαρακτηρίζει τόσον σαφώς τήν μεμελετημένην 
κομψότητα τής εργασίας, δσον ή περί τήν αιγίδα 
διάθεσις όφεων εναλλάξ άρρένων — διά τοΟ γενείου

(1) Πρβ. π.χ- ληκύθους τής Άρχ. Εταιρίας άρ. 85! και 1075 
(Collignon άρ. 396. 399), 1998 και 678 (Collignon άρ. 400).

(2) Klein, Mcistersignaturen σ. 51.
(3) Klein έ. ά. σ. 43 άρ. 19. Gerhard Auserl. Vasenb. Ill 

πιν. 221-2.
(4) Έπι τών εν Arch. Zeilung 1884 π. 17, 1 δημοσιευΟέντων τε

μαχίου κατά περιγραφήν τού Furtwiingler (Berl. Vasensammlung 
άρ. 4041).
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διακρινομένων— και θηλέων. Ιματισμόν έχει ή 
μορφή,ώς και έν τω προηγούμενα) τεμαχίω, τον έπί 
των ερυθρόμορφων αγγείων τοΟ αύστηροΟ ^υθμοΟ έν 
γένει ειθισμένον’ήτοι τό αύτό εύμέγεθες,άρχικώς δε 
τφ πέπλφ ταύτιζόμενον, και το στήθος λοξώς πε
ριβάλλον έπίβλημα, τοΟ οποίου τό άπόπτνγμα[{) 
ένταΟθα κατέρχεται αριστερά προς τό έδαφος μετ’ 
έςαιρετικώς μακρών πτερυγίων. Ή αύτή λοιπόν 
στολή, ήν φέρουσιν ή Άθηνά των αίγιναίων αετω
μάτων, ή τοΟ Oppermann (2) καί δύο, εντελώς 
σχεδόν όμοια, χαλκά άγαλμάτια, εύρεθέντα νεω- 
στί έν τή Ακροπόλει (3),καί τέλος αί πλεΐσται τών 
μορφών τών Οπό τό όνομα της ’EAnidoQ φερομέ- 
νων τής άνεπτυγμένης αρχαϊκής πλαστικής, τών 
οποίων κάλλιστα καί πολλά δείγματα έν Δήλω καί 
έν τή Ακροπόλει, ίοίως οιά τών έπ’ έσχάτων γε- 
νομένων άνασκαφών, εις φώς προήχθησαν. Τοϊς 
πολυχρώμοις τούτοις άγάλμασι κοινόν εχει ή ήμε- 
τέρα άγγειογραφία τον πλατύν μαίανδρον, όστις 
στολίζει έμπρός κατά τό μέσον τό κατώτερον χι- 
τωνοειδές μέρος ταύτης τής έσθήτος. Είναι δε δια- 
γεγραμμένος οι’ άραιοΟ κιτρινωποΟ γανώματος, 
ώς καί αί δύο άκραι πτυχαί παρά τήν άριστεράν 
κνήμην.

Έν τέλει άς μνημονεύσω άξιοπαρατήρητον πα- 
ράστασιν Άθηνάς, ήτις έδημοσιεύθη μεν πρότινος 
χρόνου έν τή Έφημερίδι ταύτη (4), άλλά δεν ήρ- 
μηνεύθη ώς τοιαύτη. Έπί μικροΟ τίνος τεμαχίου 
άγγείου έρυθρομόρφου έκ τής Άκροπόλεως όρθώς 
άνεγνώρισεν ό έκδοτης τήν Κασσάνδραν γυμνήν καί 
φεύγουσαν τον Αίαντα, τό ύπ’ αύτοΟ όμως ώς θώ- 
ραξ τοΟ Αίαντος έκληφθέν προφανώς ούδέν άλλο 
είναι ή τό κάτω μέρος Παλλαδίου, οδ άντέχεται ή 
Κασσάνδρα τφ άριστερώ βραχίονι, σχεδόν άπαράλ- 
λακταώς έπί τοΟ άγγείου τοΟ Vivenzio(5). Έκεϊτό

(1) Την ονομασίαν ταύτην καθιε'ρωσεν δ Bohlau, Quaesliones de 
re vesliaria Graecoruin, Weimar 1884 σ. 18 κ. §. Ή γνώμη του 
τε Bohlau (σ. 45 κ. I.) και εμού (BeitlSge κτλ. σ. 80 σημ. 34, σ. 
140) ότι το έπιδεδιπλωμε'νον μέρος του ενδύματος τούτου είναι αυτο
τελές έπίβλημα, εν με'ρει μο'νον είναι ορθή, ώς νυν διδάσκει ήμας ή ζω- 
γράφησις τών νεαρών έν τή ’Ακροπόλει ε&ρημάτων. Έν τώ δευτέρω 
δέ τεύχει τής έμής πραγματείας θά έπανορθώσω διεξοδικώς έν ο’ικείω 
τόπω τήν πλάνην ημών ταύτην. ’Ορθήν περιγραφήν π. χ. έδωκεν δ 
Furtwangler παρά Roscher, Lexikon der Mythologie σ. 693.

(2) Friederichs-Wolters Gipsabgusse άρ. 108.
(3) νΙδε K. 'Ρωμαίδου, Τά Μουσεία τών ’Αθηνών.
(4) Άρ·/. Έφημ. 1885 πίν. 5, 3 σελ. 123.
(5) Miiller-Wieseler, Denkm. der alt. Kunst I πίν. 43 άρ.

Παλλάδιον βαίνει έφ'άπλής βάσεως, ένταΟθα δέ έπί 
βάσεως διβάθμου, ήτις προφαίνεται όπίσω παρά τήν 
άριστεράν κνήμην τής Κασσάνδρας καί είκονίζεται 
μάλλον προς άριστερά τοίς σκέλεσι διαβεβηκός’ τό 
δέ σφυρόν το0 ετέρου τών ποδών είναι έμφανές 
άνωθεν τοΟ άριστεροΟ γόνατος τής ίκέτιδος. Δεξιά 
τοΟ Παλλαδίου σώζεται μέρος μορφής ένδεδυμένης 
καί προς άριστερά καθημένης, τοιαύτη δέ ώσαύ- 
τως· καί έπί τοΟ τής Νεαπόλεως άγγείου εύρίσκε- 
ται πλησίον τοΟ Παλλαδίου.

’Αξία σπουδής είναι ή στολή τοΰ ειδώλου.’Απα
ράλλακτα ώς το μαρμάρινον άγαλμα, το έπικλη- 
θέν ξόανον (1), όπερ εύρεθέν εις τεμάχια κατά τάς 
τελευταίας άνασκαφάςτής Ακροπόλεως άπηρτίσθη 
έσχάτως σχεδόν έντελώς τέλειον, φορει το είδωλον 
τοΟτο πλήν τοΟ πολυπτύχου χιτώνος, οδ μόνον τό 
κατώτατον άκρον όποφαίνεται, καί ένδυμα άπτυ- 
χον δλως είκονιζόμενον καί φέρον μέλανα εικονικόν 
κόσμον έν δυσί παραλλήλοις καί Οπό κοσμημάτων 
χωριζομέναις ζώναις, έξ ών ή μέν ά^ωτέρα περιέ
χει τρεις γυμνούς άνδρας σταδιοδρομοΟντας, ή δέ 
κατωτέρα έπίσης τρείς μορφάς τρεχούσας, άλλ έν- 
δεδυμένας, αίτινες πιθανόν νά είκόνιζον άρχαϊκόν 
τινα χορόν. Τή δευτέρα ταύτη παραστάσει έτεροί 
όμοια εύρίσκεται καί έπί τοΟ ένδύματος Αθηνάς 
είκονιζομένης έπί παναθηναϊκού άμφορέως (2). 
Δρόμον καί άρματοδρομίαν βλέπομεν προς τούτοις 
έπί του έξαισίου περιβλήματος τήςΔήμητρος έν άγ
γειογραφία τοΟ Ίέρωνος ύποσημαινομένας (3), έπί 
δέ τοΟ χιτώνος μαρμάρινου άγάλματος εύρεθέντος 
έν ’Ακροπόλει είς τάς άνασκαφάς τοΟ έτους 1882 
έπίσης άρματοδρομίαν (4). Έπί τών μορφών έκεί- 
νων τής Άθηνάς άνάρμοστον δέν είναι νά έκλάβη 
τις ότι είς τάς άγωνιστικάς παραστάσεις άφορμήν 
παρέσχεν ό παναθηναϊκός πέπλος. Καί ναι μέν ώς 
εικονικός κόσμος τοΟ πέπλου άναφέρεται μόνον ή 
Γιγαντομαχία, ή δέ παράδοσις ότι ώσαύτως ένυ-
202. Baumeister, Denkm. des klass. Alterthums I π. 14 σ.742·

(1) Πρβ. Walter Miller, American Journal of Archaeology 
1886 σ. 63 άρ. 10 «Marble copy of a ξόανον».

(2) Mon. dell' Inst. X π. 48 C. Έν τή εικόνι ταύτη άντ\ χορευ
τριών παρεδέχθην μαχητάς έν Beitrftge κτλ. σ. 138 σημ. 18 έναντίον 
τής ορθής γνώμης του De Witte έν Annali 1877 σ.328 και Ui'lichs, 
Beitr. zur Kunstgesch. σ. 50.

(3) Gerhard, Trinkschalen und Gef&sse πίν.11-12. Wiener 
Vorlegebliitter Ser. A πίν. 5.

(4) Ή ζωγραφία παρετηρήθη υπό του κ. Gillidron (ϊδε Μυλω- 
ναν έν Έφημ. Άρχ. 1883 σ. 44 άρ. 26).
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φαίνοντο εικόνες «τών άριστων» της πόλεως άναμ- 
«ριβόλως είναι πεπλανημένη (1), άλλ' όσον το κατ’ 
εμέ ούδέν κωλύει νά δεχθώμεν ότι τή κυρία ταύτη 
είκόνι προσετίθεντο και δευτερεύουσαι ζώναι περιέ- 
χουσαι τυπικάς παραστάσεις — ταύτας βεβαίως

λίαν προσφυείς — των αγώνων τής εορτής, ώς και 
έπϊ των άρχαίκών αγγειογραφιών, πρός άς ό πέ» 
πλος βεβαίως μεγίστην είχε τήν δμοιότητα (1).

Έν Άθήναις κατά Μάϊον 1886.

Fr. Studniczka

ΑΡΧΕΡΜΟΣ Ο ΧΙΟΣ
Κατά τήν άρχαιοτάτην εποχήν τής Μαρμαρο

πλαστικής διεκρίθησαν, ώς γνωστόν, πρώτοι οί 
χϊοι Μέλας, ό υιός αύτοΟ Μικκιάδης, ό υιός τού
του Αρχερμος και οί τούτου υιοί Βούπαλος καί 
Άθηνις (Πλίνιος, 36, 11). Τούς δύο πρώτους των 
τεχνιτών τούτων μόνον κατ’ όνομα γνωρίζομεν'περί 
τοΟ Άρχέρμου όμως έγνωρίζομεν ότι έργα αύτοΟ 
ίιπήρχον έν Δήλιρ (Πλίνιος 36, 11) και ότι πρώ
τος αύτός παρέστησε τήν Νίκην πτερωτήν (Σχολ. 
Άριστ. Όρν. 373). Γνωστόν δέ ότι επιγραφή εύ- 
ρεθείσα έν Δήλιρ μνημονεύει τοΟ Άργέρμου καί 
τοΟ πατρός αύτοΟ καί ότι πτερωτή γυναικεία μορφή, 
εύρεΟεϊσα έν τφ αύτφ τόπφ,έξελήφθη ώς Νίκη ύπ’

αύτοΟ τοΟ Άρχέρμου ποιηθεισα (Furtwangler, 
Arch. Zeit.1882 σελ. 324 κ.έ.)' άλλα τό βόθρον, 
έν ω ή έπιγραφή, δεν φαίνεται ότι εινε τό τής ανω
τέρω μορφής, ώς δύναταί τις νά πεισθή μάλιστα 
νΟν, ότε ήτε μορφή καί τό βόθρον έκομίσθησαν έκ 
Μυκόνου ενταύθα καί κατετέθησαν έν τφ Κεντρικφ 
ήμών Μουσείιρ.

Εις ταύτας τάς περί ’Αρχέρμου ειδήσεις προσε- 
τέθη τελευταίου έτέρα μεγάλης σπουδαιότητος.Έν 
ταίς έν Άκροπόλει δηλ. ένεργουμέναις άνασκαφαίς 
εύρέθη χθες ή έν πανομοιοτύπιρ δημοσιευομένη έν- 
ταΟθα έπιγραφή, έν ή γίνεται μνεία τοΟ Άρχέρμου 
ώς τεχνίτου ποιήσαντος άγαλμά τι:

. . . (Ά)ρχερμος έποίεσεν ό χΐ(ος)

. . . (άνε)θεκεν Άθεναίαι πολιόχο(ι)

Ή έπιγραφή αύτη εινε κεχαραγμένη έπί σωζο- 
μένου τεμαχίου κιονίσκου , εχοντος τάς ραβδώσεις

Μ) Πρβ. Be it rage κτλ. σ. 137 σημ. 17 οπού δυστυχώς διέφυγόν με 
τά υπό του Julius έν Agonaltempel σ. 18 κ. έ. εκτιθέμενα όμοια 
επιχειρήματα.

κατά τον δωρικόν τρόπον, ώστε δ κίων θά είχε τοι- 
αυτήν μορφήν, οίαν οί ύπ’ άρ. 1 και 2 έν τή Έφη- 
μερίδι ταύτη δημοσιευθέντες (1886 Πίν. 6). Εύ
ρέθη δέ παρά το βόρειον τείχος τής Άκροπό-

(1) Beitriige κτλ. σ. 13. Τό μνημονευο'μενον παρ' έμου έκ Κρι
μαίας κάλυμμα μετεχειρίσθη έν τω μεταξύ καιδΣπ. Λάμπρος (Ιστο
ρία τής Ελλάδος σ. 200) Γνα παοάσχτ) έννοιαν του παναθηναϊκού πέ
πλου .
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