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5 [η] δεδόχθαι τή βουλή [τ]ού[ς προέδρους ο? αν λ]
άχωσιν [π]ροεδρεύειν εις την πρώ[την εκκλησία]
[ν] χρηματίσαι περί τούτων, γνώμην [δέ ξυμβάλλε 
[σ]θαι της βουλής εις τον δήμον οτι δο[κεΐ τη βο] 
[υ]λή επαίνεσα', μεν Πύθωνα Δημέου κ]

10 αί στεφανώσαι αυτόν χρυσω στεφά[νω κατά τό]
[ν] νόρον εύνοιας ένεκα καί φιλοτιμίας της προ]
[ς την βου]λην καί τον δήμον' είναι [δέ αυτόν Άθην] 
[αΐον καί τού]ς έγγόνους αύτοΰ κ[αί είναι αύτω] 
[γράψασθαι φυ]λής καί δήρ.ου καί [φρατρίας ής άν]

15 [βούληται- άνα]γράψαι δέ τόδε [τό ψήφισμα τον γρ]
[αμματεα του δ]ήμου έν στή[λη λίθινη καί στήσ]
[αι Ιν άκροπόλε]',· εις δ[έ την αναγραφήν τής στήλ] 
[ης μερίσαι τούς έ]πί [τή διοικήσει ΔΔ(;) δραχμής]

Το τεμάχιον τοΟτο εϊνε προβούλευμα, δι’οδ προ- 
•τείνεται νά έπαινεθή μέν και στεφανωθή Πόθων 6 
Δημέου, νά άπονεμηθή δέ αύτφ και τοΐς έγγόνοις 
αύτοΟ τό δικαίωμα τοΟ πολίτου ’Αθηναίου. Ό Πό
θων οότος, οό το εθνικόν δεν δυνάμεθα νά συμπλη- 
ρώσωμεν (τό ΙΜαταιέα πληροί ακριβώς τον κενόν 
χώρον), ε’ΐνε ήμΐν άλλοθεν άγνωστος. Ή επιγραφή

αότη άνακτέα περί τό τέλος τοΟ 4 αίώνος ή τάς 
άρχάς τοΟ 3 ώς δηλοΟσι αί λέξεις τους sjtlzfj διοι
κήσει (ίδ. Reinach: Traite d’epigraphie grecque
p. 315).

Έν Άθ^ναις, κατά Μάϊον τοΰ 1887.

Παλαιοαογος Γεωργίου

ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΞ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
( Πίναξ 4).

Τό έν τώ πίνακι 4 δημοσιευόμενον χαλκοΟν ει
δώλων της Άθηνάς εινε !ν των τελευταίων εόρη- 
ρ.άτων των έν Άκροπόλει άνασκαφών. Άνευρέθη 
κατά το βόρειον τείχος ακριβώς έναντι τής βορείου 
τοΟ Έρεν θείου εισόδου εις βάθος 2 J/2 μέτρων ύπο 
σπόνδυλον κίονος έντετειγ ισμένον. Πλησίον τούτου 
άνευρέθη καί άρχαϊκόν άγαλμα λίθινον γυναικός, 
ομοιον, ώς προς τον τόπον, τοΐς πέρυσιν άνευρε- 
θείσι. Τό αγαλμάτων τοΟτο, δπερ, μή άφορώντες 
εις τό όλοτελές τής μορφής, προσφοροότερον θά 
άπεκαλοΟμεν «διπλοΟν άνάγλυφον», άποτελεϊται 
έκ δυο λεπτών χάλκινων πλακών, ων έκάστη, ιδία 
εΐργασμένη αυσα καί σφυρήλατος, εικονίζει οίονεί 
έν άναγλόφω, τήν έν καταγραφή τής Άθηνάς μορ
φήν. At δυο άναγεγλυμμέναι πλάκες αδται, κεκολ- 
λημέναι οΟσαι καί διά λεπτών ήλοον ένιαχοΟ συν-

δεδεμέναι, συναποτελοΟσιν όλοτελές είδωλον, αύ- 
τήν τήν ’Αθήναν ολόκληρον καί ορατήν εκατέρω
θεν αύτοτελώς. Ή κατασκευή τοΟ άγαλματίου 
τούτου εϊνε, όσον ήμΐν γνωστόν, πρωτοφανής' εϊνε 
όμ.ως διδακτική διά τον τρόπον καθ’ ον ή τοΰ σώ
ματος παράστασις βαθμηδόν άπετελέσθη μονομε- 
ρώς καί αύτοτελώς. Ή καταγραφήν έν άναγλόφω 
άπεικόνισις τοΰ ανθρωπίνου σώματος, ή πρόχειρον 
καί κοινόν πρότυπον εχουσα τήν επί αγγείων γρα
πτήν παράστασιν τής ανθρώπινης μορφής, ώφειλε 
πρωϊαίτερον ν’ άναπτυχθή καί τελειότερον νά έξα- 
σκηθή ή ή κυρίως άγαλ ματοπο Για. Ή σύγκρισις 
του άναγεγλυμμένου., ούτως εϊπεΓν, ειδωλίου τού
του τής Άθηνάς πρός έτερα τής Άκροπόλεως 
χαλκά άγαλμάτια τής αύτής χρονικής περιόδου, 
αλλά κατά τόν συνήθη τρόπον πεποιημένα, φάνε-
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ράν καθιστφ τήν ύπεροχήν τοΟ είδους τούτου της 
τέχνης. Έκαστη των όψεων του ήμ,ετέρου άγαλ- 
ματίου αποδίδει έν θαυμαστή ακρίβεια καί λεπτό- 
τητι τήν μορφήν τής θεάς έν κινήσει, διά τής προ
βολής του οεξιοΟ ποδός, εικονισμ.ένης. Το βαρύ και 
άχάριστον των αρχαϊκών μορφών λείπει πάντη σχε
δόν έν τή κομψή τής θεού παραστάσει. Μόλις δέ ο 
τόπος τής εύρέσεως καί τά επί τοΟ προσώπου ελα
φρά ήδη τοΟ άρχαϊσμοΟ ίχνη πείθουσιν ήμαίς, δτι 
τό πολύτιμον εύρημα νά καταταχθή δέον εις τά 
τεχνουργήματα τής αρχαϊκής τέχνης. Ή πρό τίνος 
έν Άκροπόλει άνευρεθεΐσα χαλκή κεφαλή (ίδε πί
νακα 3 τοΟ παρόντος τεύχους] καί τό τελευταϊον 
τοΰτο εύρημα μαρτυροΟσιν άνάπτυξιν έν τή τέχνη, 
οίαν ούοέ νά φαντασθή τις καν θά έτόλμα πρότε- 
ρον. Ή έν χαλκώ τέχνη είχε προαχθή κατά τούς 
χρόνους εκείνους, ούς δυστυχ_ώς ή ιστορία διά πυ
κνοί) έκάλυψε σκότους, εις αληθή τέχνην, ύπερ- 
βάλλουσαν τήν σύγχρονον επί τοΟ λίθου έξασκου- 
μένην ώς δήλον καί έξ απλής παραθέσεως τού δη- 
μοσιευομ.ένου άγαλματίου προς το άνώγλυφον τής 
Άκροπόλεως τό δημοσιευθέν έν Άρχ. Έφημερίδι 
(1886, σ. 179 π. 9] τό εΐκονίζον έν παρεμφερεϊ 
παραστάσει τήν ’Αθήναν.

Έν τψ πίνακι 4 οίδομεν τής ’Αθήνας ημών δι
πλήν εικόνα" έκατέρας δηλονότι των όψεων αύτής 
κατά τά 2/3 του πραγματικοΟ μεγέθους, άπεικονί- 
σαμεν δέ καί οψιν αύτής έν κατατομή, ίνα δείκνυ- 
ται τό πάχος των δύο συγκεκολλημένων πλακών.

’Επί τής προίτης των όψεων, τής καί κυρίας ού- 
σης, άτε είκονιζούσης το δεξιόν άμα καί πρόσθιον 
τοΟ σώματος (δεδηλωμένοι είσίν επί τής οψεως 
ταύτης άμφότεροι οί μαστοί τοΟ στήθους) ή θεά, 
χιτώνα φέρουσα, ίμάτιον καί αιγίδα φολιδωτήν, 
δι’ όφεων κεκοσμημένην, προβαίνει ήρέμα τον δε
ξιάν βραχίονα κεκαμμένον κατά τον αγκώνα Οπό τό 
στήθος εχρυσα. Ή χειρ, ελαφρώς ήνεωγμένη, εχει 
τήν θέσιν χειρός κρατούσης φιάλην. Έπί τής δευ- 
τέρας τών όψεων, τής τό αριστερόν καί τό όπισθεν 
τοΟ σώμ.ατος είκονιζούσης, ή αίγίς καταπίπτει 
μακρά, το άνω τοΟ σώματος καί τον αριστερόν 
βραχίονα μέχρι τής χειρός καλύπτουσα. Ή άκρα

χείρ, έξέχουσα άρχικώς τοΟ σώματος, άπώλετο 
δυστυχώς. Έκράτει δέ αύτη άντικείμενόν τι, οδ 
τίνος ίχνος, ώσεί αιχμή, ορατόν ετι τυγχάνει. IIι- 
θανώτατα ήτο τούτο τό κράνος, οδ τίνος τό ορα
τόν λείψανον ήτο δ λόφος. Έπί τής οψεως ταύτης,, 
ήτις εινε ή τήν μείζονα φθοράν ύποστάσα, σώζον
ται ετι έπικεκολλημένα κατά τό στήθος καί έπί 
τής αιγίδος τεμάχια ξένων αντικειμένων, άτινα γει- 
τνιάζοντα κατά τήν πυράν τώ ειδοολίω (διότι ύπέ- 
στη τούτο προφανέστατα τήν έκ τοΟ πυρός επή
ρειαν) καί συγκαέντα έπεκόλλησαν μετά τήν πήξιν 
στερεώτατα έπ’ αύτοΟ. Κατά τούς πόδας φαίνεται 
όγκος, ώσεί ήλος, έξ αργύρου οστις δμοίαν εχει 
ύπάρξεοος αφορμήν. Έπί τής έτέρας τών όψεων, 
ούδέν τοιοΟτον φαίνεται ξένον τεμάχιον, καθόσον 
ή δψις αύτη έκειτο έπί τοΟ εδάφους προφυλαττο- 
μένη. Οί ενιαχού φαινόμενοι σταγονοειδεϊς όγκοι, 
προήλθον έκ τής έπιχ_ρυσώσεως, ήτις ύπό τής καύ
σεως συνεπυκνοΟτο ή στάγδην άπέρρεεν.

Τήν κόμην έχει ή θεά έρριμμένην όπισθεν καί 
διά ταινίας (κατά τήν μίαν μόνην οψιν τά νυν ορα
τής) δεδεμένην" έφερε δέ καί διάδημα έπί τής κε
φαλής. Ή κόμωσις εΐνε καί έπί τών δύο όψεων, 
ώς είκός, ή αύτή. ΤΙ φαινομένη δέ τά νΟν έπί τής 
δευτέρας οψεως διαφορά, προέκυψεν έκ τής κατά 
τήν καΟσιν απώλειας τεμαχίου τίνος τής κεφαλής, 
οπερ ό τεχνίτης κατά τήν ποίησιν τοΟ ειδωλίου 
συνεκόλλησε, συμπληρώσας έλλειψίν τινα τής 
πλακός. Ίσως δέ καί ή έπί τής κορυφής τής κε
φαλής οπή ήτο προωρισμένη δι’ ήλον, οστις συνε- 
κράτει τό επιπρόσθετον τεμάχιον. Όμοίως παρά 
τούς πόδας τρεις μικροί ήλοι δηλοΟσιν δτι τό έλ- 
λεϊπον έκεϊ τεμάχχον τοΟ χιτώνος διά τούτων συνε- 
κρατεΐτο.

Τό αγαλμάτων έχει ύψος 0.37, έστηρίζετο δέ 
δι’ ήλων, ών αί οπαί διακρίνονται έπί τών ποδών, 
έπί σκεύους τινός. Ήτο έπί[χρυσόν όλοκλήρως’ 
σώζεται δέ τά νυν έτι πολλαχοΟ ή χρύσωσις, άλλ’ 
ιδία έπί τοΟ προσώπου καί τής αιγίδος.

Έν Άθν{ν«[ς τι) 25 'Απριλίου 1887.

Β. Σταης
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