
seler IvT άνωτ. ί L 263) ΙκοηλοΟται άμα τή 
©ψεα To περ&λάλητον τούτο τοΟ Αουβρου Ιγαλ- 
μια Ιθεωρήθη το πρώτον, ώς το οπέ τοΟ Άρκεσπ 
λάοη ποιηθέν τη εντολή τοΟ Καίσαρος (Γίλ. 35. 
156) διά τον πτιζόμενον τότε ναόν. Έκλήθη ok γε
νέτειρα ίνεκα της έπαναλήψεως τοΟ τύπου τούτου 
ΙπΙ Τ'ωμ. νομισμάτων επί των οποίων ονομάζεται 
αδτη ο ¥emis Cenetriv:». Τό: νΟν βμ<ως έγκατελεί- 
φθη παντάπασιν ή όποθεσις αυτή οιά τε τον λόγον 
οτι ή έπικλησις αδτη της Θεάς καί επί άλλων φέ
ρεται τύπων της Έφροδίτης? ολως διαφόρων ? άλλο: 
καί διότι άπεδείχθη πειστικώς βτι τό πρωτότυπον 
του έν Αούβρψ αγάλματος πατά αιώνας αρχαιό
τερου ητο της εποχής τοΟ Άρκεσιλάου. Τπό τι- 
των άπεοόδη το πρωτότυπον εις τον Άλκαμέ- 
την καί όπετέθη οτι πρόκειται περί της Άφρο~ 
-©ίτης5 Ιάής 5 τεχνίτης οδτος τον Άγοράκριτον 
ενική σε. Βέβαιον δμως είνε μόνον, βτι τό Ιργον 
Ιποιήθη περί τάς άρχάς τοΟ τετάρτου αίώνος, όπό 
Αττικού γλύπτου.

Τό ήμέτερον άγαλμα εϊνε εξ απαντος εν των 
πολλών κατά τούς Τώρα χρόνους αντιτύπων της 
σεμνής ταύτης ?Αφροδίτης? εινε δέ καί ή δμοιότης 
τούτου προς τό έν Αούβρψ ? ώς είπομεν, ίκανώς 
αισθητή. Ού μόνον έν τη χρήσει τοΟ διαφανούς χι° 
τώνος καί τη γυμνώσει τοΟ ήμίσεος τοΟ στήθους 
είνε αδτη καταφανής, άλλ’ έξοχως έν τη κεφαλή, 
ής ή στρογγυλότης τοΟ προσώπου, ή διάταξις τής 
πόρνης τής στεφουσηο έπιχαρίτως τό μέτωπον καί 
ή «κκιστική αυτής κλίσις προς την έτέραν των χει= 
ρών, την τό μήλον φέρουσαν, κατάδηλος τυγχάνει.

Παραλλαγαί δμως όπάρχουσι καί ένταΟθα έν ταίς 
λεπτομερείαις των δύω όπό συγκρισιν τόπων, οόχί 
(χιχραίο Ή ήμετέρα Αφροδίτη ϊγει το δεξιόν στή=

ΚΕΦΑΛΗ ΕΞ
(Π(ν«ξ

Ή δημοσιευΟεΓσα έν τφ 10^ Πίνακι τοΟ προη
γουμένου Τεύχους κατ’ ενώπιον καί έν καταγραφή 
εΙκών άναπαριστέ! κεφαλήν (1) εύρεΟεΓσαν έν Έλευ-

(I) 'Ύψος προσώπου 0,22 πλάτος κατά τά ζυγωματικά, οστά 0,17. 
Ύποστκσις των Ιξοί γωνιών των οφθαλμών απ' άλλήλων 0,105, από- 
τταβις των ίσοι γωνιών 0,04, ύψος ρινός από των γείσων των οφρύων

8ος γυμνόν, αντί τού αριστερού δπερ Ιχει ή τοΟ 
Αουβρου καί άλλα αντίτυπα. Οόοε εφάπτεται
cc άπροις οακτύλοις τών κροσσών τής όψ,πεχόνηςν 
ώς ποιεί* η τοΟ Αουβρου,τοόναντίον στρέφεται αδτη 
περί τον αριστερόν ώμον έμπροσθεν καί όπισθεν 
καταπίπτουσα. "Η κλίσις τής κεφαλής ©έν γίγνεται 
προς τά αριστερά, αλλά προς τά δεξιά, οπούς κοκ 
ή γύμνωσις τοΟ στήθους. Επίσης δέ ή δεξιά χείρ 
έκράτει τό μήλον0 διότι πάντως ή άπολεσθεΓσα χείρ 
Θά έφερε μήλον έν τή παλάμη. Σπουδαίο: δμως 
διαφορά μεταξύ τών δύω Άφροδιτών τούτων εινε 
βτι ή τής Επίδαυρου έφερε ξίφος καί ίσως καί δόρυ 
έν τή αριστερά. Τό στήθος περιθέει λοξώς τελα~ 
μών άπολήγων έκει ένθα ανέρχεται τό ίμάτιον καί 
οπού οπή ορατή ετι εις ενθεσιν έχρησίμευεν τής εκ 
μετάλλου τούτου λαβής. ΊΤ παραλλαγή αδτη τού 
τοσοΟτον έν τοΓς ΤΡωμ. χρόνοις αρεστό0 τύπου τού
του τής 'Αφροδίτης επήλθε φαίνεται έν μεταγενε
στέρου χρόνοις ώς βεβαιοΟται καί έκ παραστάσεων 
παρεμφερών τής "Αφροδίτης επί δακτυλιόλιθων, 
©που ή θεέ φέρει όντως τό ξίφος (πρβλ. Cades 7. 
Π. 76). Ή διά ξίφους κόσμησις τής ? Αφροδίτης 
προόκάλεσε πάντως καί τήν άπόδοσιν τοΟ δέρατος 
τή Θεα. Διότι (Βεβαίως έν τή αριστερά έκράτει το 
δόρυ, ώς δηλοΟται έκ τής διά τών ελαφρώς κλειό
μενων δακτύλων οπής.

Έν τούτοις οόδείς πιστεύομεν θά άρνηθή οτι ή 
έξ Επίδαυρου 'Αφροδίτη «δτη τον αύτόν τόπον εκεί
νον άναπαριστφ τής σεμνής 'Αφροδίτης, τον διά του 
αγάλματος τοΟ Αούβρου καί οι άλλων αντιτύ
πων γνωστόν.

Ιανουάριος 1887.

Β. Σταης

ΕΑΕΪΣΙΗΟΣ
10)

σινιτο φθινόπωρον τοΟ προπαρελθόντος έτους (1885)
σκαπτόμενου τοΟ χώρου εκείνου τοΟ όπό τον σπη-
εως της άκρας 0,08, ύψος μετώπου 0,05, πλάτος στόματος 0,06, πλά·= 
τος λοαμου 0,16, περιφέρεια κυτου κατά τήν ρίζαν 0,56, ύψος αυτοώ 
άπό του πηγουνιού εως τής άρχής του θώρκκος 0,14, περιφέρεια ?.ρα= 
νιου μεγίστη 0,85. Μήκος του θώρακας 0,41 πλάτος αυτού τό μέ= 
γιστον 0,21 ύψος του όλου λίθου 0,49.
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λαιώδη βράχον δεξιά τοΟ Προπύλου τοΰ ’Αππίου(Ι). 
Ό λίθος εόρέθη πρηνής και 0,4 0 -0,50 Γ. Μ. 
ύπεράνω τοΟ βράχου παρά τήν ΜΑ^ν γωνίαν τοΟ 
Σηκόν του εκεί άποκαλυφθέντος Ναΐσκου, οδ τά 
σωζόμενα εδάφη της καταΰκενης έκαλύπτοντο 
ύπό έπιχώσεως 1,50-3,00 Γ.Μ. πάχους, ήτοι 
ύψους, περίπου, καθόσον εννοείται καί εκεί 6 βρά
χος είναι κατακλινής. Τήν περί ής ο λόγος κεφα
λήν έκάλυπτεν στρώμα χωμάτων 2,00 Γ. Μ. 
περίπου ύψους, οδ πολύ μέρος είχε συμφορηθή 
έκεϊ, ως εικάζω, εις όχι πάνυ παλαιούς χρόνους' 
τούλάχιστον φαίνεται μοι πιθανόν ότι τούς έκεϊ 
τόπους ειχον χρησιμοποιήσει καί οί Βυζαντινοί 
προς ίδιας χρείας (2). Γνωρίζουσι δέ οί άναγνώσται 
τής Άρχ. Έφημερίδος (1886, σελ. 29. Πίν. 3) 
ότι έκεϊ εόρέθησαν καί τά δύο έκεϊνα ανάγλυφα, 
άτινα παρέσχον μοι τό ένδόσιμον εις τήν ονομασίαν 
τοΟ οικοδομήματος, έκεϊ δέ, ώς καί έν τοϊς Πρα- 
κτικοΐς έση μείωσα (1885, σελ. 28) πλήν τούτων, 
εόρέθησαν καί άλλα σχετικώς διά τό μικρόν τοΟ 
τόπου πολλά έργα τέχνης, ων άναγκαϊον κρίνω νά 
αναγράψω ένταΰθα τά ακόλουθα.

1. "Αγαλμα νεανίου λίθ. πεντελικοΟ καί ύψους 
1,20 περίπου. Των άκρων σώζονται οί πόοες έπί 
τής νΟν κολοβής βάσεως, έφ’ ής το άγαλμα ίστατο, 
προσκεκολλημένοι καί πέδιλα φέροντες, άποκεκομ- 
μένοι δέ τοΟ σώματος καί μή προσαρμόζοντες, διότι 
εξέλιπεν των σφυρών μέρος' τοΟ δεξιοΟ βραχίονος 
σώζεται έλάχιστον μέρος ό δέ αριστερός σχεδόν 
ολόκληρος, πλήν τής χειρός άπολεσθείσης, τούλά- 
χ ιστόν μήπω άνευρεθείσης' βλάβας δέ εχει καί άλ- 
λας τό άγαλμα καί μάλιστα κατά τό καλύπτον, ώς 
συνήθως, πλήν τοΟ δεξιού ώμου καί τοΟ κατ’ αυ
τόν μέρους τοΰ θώρακος, σχεδόν ολον τό λοιπόν 
σώμα ίμάτιον, άλλά σώζει τήν κεφαλήν σχεδόν 
ολόκληρον (ελλείπει μόνον τοΰ κρανίου όπισθεν μι
κρόν τι μέρος) καί προ πάντων άλώβητον, πλήν 
ελάχιστων αμυχών, τό πρόσωπον μετά καί τής ρι- 
νός σώας καθ’ ολοκληρίαν. Ή εργασία τοΟ άγάλ-

(1) Παράβ. Πρακτικ. της Άρχ· Έταιρ. τοΰ 1885, σελ. 27-28#
(2) Ή επισκευή του δυτικοΰ τοίχου τοΰ οικοδομήματος καί ίσως 

καί ή δϊ άσβε'στου σύνοεσις πωρίνης πλίνθου εις τά σωζόμενα θεμέλια 
τοΰ τοίχου τής μεσημβρινής του πλευράς πιθανώς νά ώσι 'Ρωμαϊ
κών χρο'νων Βυζαντινών όμως -χειρών εργον έφάνη μοι ή πε'ριξ τοΰ 
οικοδομήματος ύπό τόν σπηλαιώδη βράχον Ιπίστρωσις τοΰ εδάφους ποϋ

ματος είναι ξηρά καί όχι έπιμελής (κατά τήν κόμην
μάλιστα τήν γυναικί .μάλλον άρμόζουσαν), εί καί 
ενιαχό0 (κατά τό στόμα λ. χ.) επιτετηδευμένη, ή 
δέ από τοΰ όλου έργου έντύπωσις ψυχρά, ώστε νά 
φαίνηται προϊόν όχι τών καλών τής τέχνης χρό
νων- καί όμως ό τύπος ούδόλως άπίθανον νά ήναι 
τών Ελληνικών χρόνων εύρημα εις τον Βάκχον 
πιθανώς άναφερόμενος' καί τφ όντι ό Βάκχος νεά
ν ικώς καί έπί τό θηλυπρεπέστερον ή'ρξατο ένωρίς έν 
τή τέχνη είκονιζόμενος, τό δέ ήμέτερον εργον έχ 
τοΰ στήθους καί τής κατ’αύτό γυμνότητος άποδεί- 
κνυται νεανίαν άναπαριστών' άν μόνον ή κεφαλή 
εύρίσκετο πας τις ήθελεν ύποθέσει αύτήν κεφαλήν 
γυναικός.

2. Έκτύπου αναγλύφου (baut-relief) τό από τοΰ 
άκρου τοΰ θώρακος μέχρι τών ποδών μέρος άν- 
δρός (1) εις σύμπλεγμα, ώς εικάζω, άνήκοντος. Ό 
λίθος είναι επίσης πεντελικός, τά δέ μέγεθος τών 
προσώπων θά ήτο περίπου τό φυσικόν. Ό είκονιζό- 
μένος άνήρ έπί θρόνου διά σφιγγών κεκοσμημένου 
καθήμενος ή μάλλον άνακεκλιμένος εχει τόν αρι
στερόν βραχίονα ήπλωμένον καί ψαύοντα τή χειρί 
(σωζομένη κατά τό ήμισυ περίπου) τόν θρόνον. 
Τραχύτης τις τής σμίλης καί αμέλεια έν τή εξερ
γασία τών καθ’ έκαστον, μάλιστα τοΰ καλύπτοντος 
τά κάτω μέλη τοΰ σώματος ίματίου καί τής κο- 
σμούσης τήν φαινομένην πλευράν τοΰ θρόνου σφιγ- 
γός, παρατηρεϊται καί έν τούτω τώ έργφ, άλλ’ή 
άπ’αύτοΰ έντύπωσις είναι όχμ ψυχρά καί δ λίθος 
οχι έστερημένος ζωής, ώστε δέν άμαρτάνω ίσως 
θεωρών αύτό εργον τών καλών τής τέχνης (τοΰ 
Δου ακόμη π. X. αΐώνος) χρόνων καί κρίμα ότι 
περιήλθεν ήμϊν τόσον κολοβόν.

3. Τεμάχια δύο προσαρμόζοντα ταπεινοΰ ανα
γλύφου (2), έν οϊς σώζεται ο λαιμός μετά τοΰ 
θώρακος καί μέρους τών βραχιόνων γυναικείας 
μορφής χειριδωτόν φορούσης χιτώνα (οδ όμως αί 
χειρίδες πλατεϊαι καί πράς τά κάτω κρεμάμεναι 
άφίνουσι τούς βραχίονας γυμνούς) καί περίβλημα 
άπολήγον ύπέρ τούς δύο ώμους έ'μπροσθεν εις άκρας, 
καθ όν τρόπον καί έν άλλοις καί έν τώ τής Ά-

(1) Ό λίθος εύρε'θη δχι κυρίως εις τά καλύπτοντα αυτόν τόν Ναΐ
σκον τοΰ Πλοότωνος χώματα,αλλά πάντοτε εντός τοΰ Περιβόλου παρά 
τόν βόρειον αότοΰ (τοΰ Περιβόλου δηλ.) τοϊ-χον. Μήκος σωζόμενον 
0, 10, ύψος 0,40, πάχος τής πλακός, έφ' ής ή μορφή, 0,10.

(2) "Υψος σωζόμενον 0,30, πλάτος 0,20, πάχος τής πλακός 0,05
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κροπόλεως άγάλματι τφ εις τήν ίΐροκνην άποο&= 
δομένφ (MittheiL 1870, σελ* 304)0 ΐίολύ φυσώ 
κώς,ήτοι κατά τήν πραγματικότητάωεφάνη μοι ειρ- 
γασμένον το τής άριστεράς μασχάλης κοίλο ν, 
ρίεργοι οέ είναι luο κατά τον λαιμόν Ικανώς βαθεως 
κεχαραγμέναι γρχμμχί0 αλλά καί τούτο το έργον 
φαίνεται μοι των καλών τής τέχνης χρόνοον προϊόνβ

4ο Δύο τεμάχια προσαρμόζονται έκτυπου άνα- 
γλυφού οίχ τά έν τφ Έσκληπιείφ "Αθηνών εδρε- 
6έντα καί είκονίζοντα ανθρώπους σεβίζοντχς (ado- 
rants) το θειον κατά τινα ο!ον δήποτε τρόπον ο Δια- 
κρίνονται έν όλφ νΟν πέντε, γυνχικεϊχι άπασχι πΐα 
θχνώς 5 μορφαί μία μεγαλειτέρα (δψος τό όλον 
0?50) καί κατόπιν ταύτης τέσσαρες άλλχι μι- 
χρότεραα Τό άνάγλυφον θά ήτο , ώς εικάζω, ίκα- 
νώς μέγχ (1) καί πιθανώς των παλών επίσης τής 
τέχνης χρόνων προϊόν, εϊ και ώς έκ τής σφοδρά 
ελεεινής καταστάσεων, εις ήν μας περιεσώθη, ©ύ- 
σκολον είναι νά εξενέγκη τις περί τής εργασίας αυ
τό Ο ασφαλή γνώμην =

5ο Ετέρου συμπλέγματος μέ άναγλύπτους μορ-
φας (φυσικού σχεδόν μεγέθους) τεμάχιον ίκοινως 
ρώγα (2)ο Όπισθεν καί οίονεϊ εις τό βάθος τής παρα-
στάσεως γυναικείας μορφής, ώς εικάζω, τά λείψανα 
(τύπος zoiTzevroQ) παρ’αύτήν δέ, άλλ? έμπροσθεν, 
δύο ετεραι μορφαί? ών ή ετέρα μικροτέρα κατά τό 
άνάστημα (κόρη (;) το στήθος δεν άποτυποΟται σα- 
φως), κατ' ενώπιον εικονιζομένη (τύπος επίσης τα
πεινός μάλλον) καί μέ τον αριστερόν ώμον εις τά 
νώτα τής ετέρας έρειδομένη φόρε! χιτώνα ποδήρη 
Ιζωσμένον κατά τήν δσψύν, χωρίς δμ,ως νά σχη- 
ματίζη κόλπον, καί ίμάτιον έρριμμένον επί τον 
ώμον τον δεξιόν, καθ' ον τρόπον εϊκονίζονται οΙ άν- 
δρες συνήθως περιβεβλημένοι τό περίβλημα, καί 
κρατεί τή αριστερά χεφί σωζομένη κοιτά τό πλεί- 
στον (fzd^eoQ* των άλλων άκρων ου δεν σώζεται 0 
Τής ετέρας γυναικείας μορφής τής έν καταγραφή 
λίαν έκτύπως είκον&ζομένης σώζεται άποκεκομμένη 
κοκ 2“3 Γο Μ„ μακράν τοΟ άλλου σώματος εόρε- 
δείσα ? αλλά σχεδόν ακριβώς προσαρμόζουσα ή κε
φαλή (το πρόσωπον άτυχως λελωβημένον) λυσίκο-

(Ί) Μήκος, ήτοι πλάτος, έμφοτερων δ μου των τεμαγίων 0,70 ΰώος 
w [Μγιστον σωζόμενον 0,76,πάχος της πλακάς (λιθ. πεντ.), Ιφ’ ής ml 
μορφ/xL 0.08.

(2) Μήκος τοΰ δλου λίθου (πεντελ.) τδ σωζόμενον 0,62, ύψος 0,75, 
'πάγος της πλακάς, ίψ'ης at μορφαί, 0.10.

Ό!

μος» Ί1 είκονιζομένη φορεί χιτώνα: και ήχάτιον ή 
μάλλον πέπλον 6πέρ την κεφαλήν όπισθεν καταπλ
πτοντα καί έκράτει τή άριστερφ (έν μέρει σωζομένη) 
π&θανώτατα δαοα, ής ωσαύτως έλάχιστον μέρος 
σώζεται* Το πρόσωπον εχει πολύ μελαγχολικήν 
τήν έκφρασιν καί ίσως δέν θά ήτο πολύ τολρ,ηρέν 
νά ύπολάβη τις αότήν ώς τήν Δήμητρα, Αλλά 
τίνχ των περί ταύτην καί τήν Κόρην μύθοον έξει- 
κόνιζεν ό όλος λίθος δύσκολον νά ρηθή. Ώς προς 
τήν εργασίαν το άνάγλυφον φαίνεται μοι προϊόν τών 
Ρουρκεϊκών χρόνων καί τούτων οχι παλαιοτέρων τών 
τοΟ άλλου αναγλύφου 9 τοΟ ενεπίγραφου (/Αρχ0 
Έφημ,. 1886, ΐΐίν. 3, άριθ. 2). Ίσοος δέ εις 
τοΟτο το άνάγλυφον άνήκωσι καί ετερά τινα τε- 
μ,άχια (cfacfoc (: j μοίλιστα) εκ τών έχει εύρεΰέντων, 
άλλα νά ίζακριζώσω τό πραγρ,α νΟν δέν μοί ήτο 
δυνατόν.

6, κεφαλή (φυσικού μ,εγέθους) έρ= 
ρ,αϊκής στήλης, τον Βάκχον, ώς νομίζω, εικονί- 
ζουσαω Νά καταδείξω ένταΟθα διά λέξεων ρώνον 
real οίνευ εϊκόνος τό άρχα’ίζον τής τέχνης αύτής δέν 
είναι εύκολον0 αρκεί λοιπόν νά παρατηρήσω ότι ή 
αρχαϊκή,ήτοι ή άρχαίζουσα,εργασία τοΰ τε ποόγω- 
νος καί τής κόμης έν γένει άντίκειται εις τήν του 
άλλου προσώπου διάπλασιν. Τής στήλης σώζεται 
ρκκρόν ρ.έρος° ό λίθος είναι πεντελικόςβ

7. Εις τά ανωτέρω άναγκαίον είναι ίσως νά 
προσθέσω ότι εις τά εκεί χώρ,ατα καί ογι πολύ 
μακράν τής κεφοελής, περί ής ό λόγος, εόρέθη καί
βαθρίδιον (ρ.ο 0,50, δψ. 0,36 πάχ0 0,50) λίθου
πεντελικοΟ (;) όπογλαυκίζοντος, κοιλότητα επί τής 
άνω επιφάνειας του φέρον ελλειψοειδή (μήκος αύ- 
τής 0,40, πλάτος 0,30, βάθος 0,06) (ί) καί κατά 
τήν έμπροσθεν επιφάνειαν του τήν δε τήν επιγρα
φήν, τών γραμμάτων τής όποιας άποδίδομεν έν= 
ταΟθα τό ακριβές σχήμα κατά γάρτινον αποτύ
πωμα διά ζιγκογραφή ;χατος.

ι ε ys ο ΥΛΐεs ?
3 λ υκ ι δ £ Υ € A Ρ ο A α οωωκΡ ου S Κ ΗΕΡΑΜΕ^Ν'

iS.\Q®f<uTQ€&i oneι® o*r€ηυρριuqy€Iq%.
A 14 (Ε Θ ΜΚΑ'Μ |

Έν τφ σχετικώς λοιτεον ρ.Γ/.ρφ έκείνφ τριγώνω,

(ΐ) Ώ; εκ περισσού αημειώ ενταύθα οτι οοκιμάσας ευρον ott δέν
γμορεΐ η περί ης 6 λόγος κεψαλη εις τήν κοιλότητα τοί: βάθρου.
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©δ, ώς καί άλλαχοΟ έσημείωσα, τήν μέν [Λίαν πλευ
ράν σχηματίζει αότος ό σπηλαιώδης βράχος, τάς δέ 
λοιπάς δύω τοίχοι άποτελοΟντες τον Περίβολον, έν 
τω μέσφ τοΟ δποίου ύψοΟτο δ Ναός τοΟ Πλούτω- 
νος,εύρέθησαν, ή (τά πλεΐστα) έν αύτοΐς τοϊςχώμασι 
τοϊς καλύπτουσι τά λείψανα τοΟ Ναΐσκου τοοΠλού- 
τωνος, ή (ολίγα) έν τοϊς χώμασι τοϊς καλύπτουσι τό 
μεταξύ του βορείου τοΟ ΝαοΟ τοίχου και τοΟ βορ. 
τοΟ Περιβόλου τοίχου διάστημα, έλάχιστον άπ’ άλ- 
λήλων άπέχοντα καί οίονε'ι έν σωρφ έκεϊ κατακείμενα 
εντός μιας καί ήμισείας ημέρας 10-12 σκαφέων σκα- 
πτόντων πάντα τάνωτέρω καί τινα άλλα ήττονος 
λόγου άξια γλυπτικά έργα χρόνων της τέχνης δια- 
φορωτάτων. Τίνων λοιπόν χρόνων προϊόν νά ήναι 
ή ήμετέρα κεφαλή, τίνα δέ θεόν ή άνθρωπον νά 
απεικόνιζε καί έν τίνι όντα σχέσει προς τό έκει άπο- 
καλυφθέν οικοδόμημα, δπερ ο όχι αν ευ λόγου, νο. 
μίζω, έκλαμβάνω ώς τον Ναΐσκον τοΟ Πλούτωνος;

Ώς βλέπει δ αναγνώστης έν τή κατά τάς δύο 
κυριωτέρας όψεις του έργου απεικονίσει ού μόνον ή 
κεφαλή μετά τοΟ λαιμού, αλλά καί τοΟ θώρακος 
μέρος σώζεται" δυστυχώς δ'μως, ώς συνήθως, ή ρίς 
σχεδόν ολόκληρος είναι άποκεκρουσμένη καί τό άνω 
χείλος κατά τό πλεΐστον, άμφότερα δέ των όφρύων 
τά γείσα οικτρώς λελωβημένα , βλάβαι, αΐτινες 
σφοδρά παραβλάπτουσι τήν έκ τοΟ δλου προσώπου 
έντύπωσιν" αλλά καί τής κόμης, ήν περιθέει, όπι
σθεν κυρίως δίκην διαδήματος, ταινία, άπεκρούσθη 
τις των προς τά δεξιά έμπροσθεν βοστρύχων καί 
τούτο ίσως είναι ή αιτία τοΟ οτι ή δεξιά παρειά 
μικρόν τι πλατυτέρα τής άριστεράς φαίνεται" άλ- 
λας ουσιώδεις βλάβας δέν φέρει δ λίθος καί είναι 
προς τά κάτω δλοτρόγυρα οΰτω πεπελεκημένος, 
δπως συνήθως πάσαι έκεΐναι αί κεφαλαί, αΐτινες 
ήσαν προωρισμέναι ν’ άποτελέσωσι μέρος δλοκλή- 
ρου αγάλματος κατ’ιδίαν έξεργαζόμεναι καί κατόπιν 
έπί του κορμοΟ καταλλήλως προσαρμοζόμεναι (1).

'Όταν ή κεφαλή έξεχώσθη,ή πρώτη μου έξαότής 
έντύπωσις δέν ύπήρξε πολύ εύνοϊκή, οχ_Ε, μόνον 
διότι ή προσοχή) μου ήτο έστραμμένη προς έκεΐνα 
των έκεΐ εύρεθέντων έργων, δ'σα συνέβαλον εις όπο-

(1) Τό πράγμα δέν ήτο ασυνήθες και δι’άλλα τοΰ σώματος άκρα 
και κατ’αότούς τους αρχαίους τής τέχνης χρόνους εις τά έκ Παρίον 
(έξ ού είναι πεποιημένη καί ή ήμετέρα κεφαλή) λίθου έργα· άράγε μό" 
νον διά τό εΰκολώτερον τής μεταφοράς μικρότερων τεμαχίων (παράβ. 
Άρ·/. ’ Εφημ. 1886, σελ. 75 και 1884, σελ. 184, σημ. 1),

στήριξιν τής ονοματοθεσίας τοΟ άποκαλυφθέντος έν 
τω τόπφ έκείνφ οικοδομήματος, αλλά καί διότι εις 
τά όμματά μου προσέπεσε προ παντός άλλου ή κόμη, 
ήτις, εί καί κατά τον τύπον δύναται νά άνάγηται 
εις τούς καλούς τής τέχνης χρόνους (δ Λύσιππος 
μάλιστα λέγεται δτι ήγάπα νά κοσμή τάς κεφαλάς 
των έργων του διά κόμης ούτως έπί τό ζωγραφι- 
χώτερον καί προς τήν πρώτην ένζνπωσιν πεποιη- 
μένας) δέν διακρίνεται δμως βεβαίως έπί έπιμελεΓ 
καί λεπτή έργασία" καί αύτό δέ τά σωζόμενον μέ
ρος τοΟ θώρακος μετά τοΟ καλύπτοντος αύτόν πα
ραδόξου ένδύματος άμελώς είναι είργασμένον, γλί— 
σχρος δέ καί ανεπαρκής, κατά τήν γνώμην μου, ή 
ανατομική αύτοΟ διάπλασις, εί μή καί έλαττωμα- 
τική, άν όντως δ έν Έλευσΐνι εύρεθείς λίθος άπε- 
τέλει μέρος δλοκλήρου άγάλματος καί δέν ήτο αύ- 
τοτελής προτομή (ΙλίΐδΙβήδπωςτινες πρεσβεύουσι(Ι), 
ΤαΟτα δέ, τό ρεμβώδές πως τοΟ βλέμματος καί τό 
κάτι τι προσωπικόν ( portraitartig ), δπερ εύρίσκιο 
έγώ έν τή δλη φυσιογνωμία τής κεφαλής χωρίς 
καί νά δύναμαι νά δρίσω αύτό άκριβέστερον, μ’έκα
μαν νά τήν αποδώσω κατ’ άρχάς εις τον Άντινοον. 
ΤοΟ ΒιθυνοΟ έκείνου νεανίου τοΟ-μυηθέντος βεβαίως 
τά μυστήρια καί τοσοΟτον όπά των ’Αθηναίων τι- 
μηθέντος (γνωστόν δτι καί έορτή εις τιμήν του είχε 
θεσπισθή) ήλπιζον νά εύρω έν Έλευσΐνι καί έτεραν, 
καλλίονα τής ύπό Lenormant εύρεθείσης, εικόνα. 
Οΐκοθεν δ’έννοεΐται δτι ύποθέσας τήν κεφαλήν προϊόν 
των 'Αδριανείων χρόνων τήν ύπελάμβανον πάντοτε 
κατ άπομίμησιν προγενεστέρων τύπων ποιηθείσαν 
(οΐα είναι καί τά πλεΐστα, άν δέν σφάλω, των εις'

(1) Περί του πράγματος Ιζήτησα και τήν γνώμ,ην δύο των παρ’ή- 
μϊν γλ.υπτών, ών ό έτερος διστάζει νά δεγθή οτι ό λίθος τής ’Ελευσΐνος 
ήτο προωρισμένος ν’άποτελε'ση μέρος όλοκλ.ήρου άγάλματος διά τινας 
τεχνικούς λόγους ζαι δυσζολίας περί τήν τοποθέτησον αϋτοΰ Ιπι του 
ζορμοΰ, περί ών περιττόν νά χάμω μαζρότερον λόγον. ’Εγώ άποζλ.ίνω 
πρός τήν γνώμην ότι άνήζεν εις όλόχληρον ά'γαλμα, ό'περ ζατά τόν 
Gilli6rOH ϊστατο ορθιον ζαι έπι του αριστερού ποδός τό ολον βάρος 
στηρίζον, διότι ζαϊ χίνησις Ιν αύτω άρχοΰσα ενυπάρχει (ή ώστε νά 
ύποτεθή καθη'μενον) ζαι μόνον ε’κ τής έπι του αριστερού ποδός στηρίξεως 
εξηγείται ή άνύψωσις τοΰ αριστερού ώμου ζαϊ οχt Ιζ χινήσεως οί'ας 
δήποτε του βραχίονος. Θά ήτο δέ ζατά τόν αυτόν τεχνίτην και ολίγον 
τι μάλλον πρός τά Ιμπρός ζαϊ ογι οπούς Ιν τή απεικονίσει παρεστάθη 
ή κεφαλή κεκλιμένη, οπότε ζαϊ τό πολύ προεξέχον του στήθους (παράβ. 
τήν έν καταγραφή μάλιστα εικόνα) μετριάζεται κάπως. Και έτερον 
δέ έκ βαρυτε'ρου υφάσματος ιμάτιον έκάλυπτε πιθανώτατα τόν αριστε
ρόν ώμον και πολύ μέρος τοΰ λοιπού σώματος, διά των πτυχών τοΰ 
όποιου άπεκρύπτετο έπίσης και τής προσαρμογής τοΰ σωθέντος λίθου 
έπϊ του δλου κορμού ικανόν μέρος.
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τόν Άντίνοον, άναφερομένων έργων επί το ίδα/η- 
κώτερον πεπλασμένα καί προς άλληλα όχι πολύ 
όμοια) (1) άνωμολόγουν δ’ εύθύς έξ αρχής τήν με
γάλη ν τοΟ έργασαμένου δύναμιν του'νά έμψυχοί 
τον άψυχον λίθον. Άλλα μετ' άκριβεστέραν του 
πράγματος εξέτασήν ήλλαξα γνώμην. Και ομοιό
τητας δεν εδρισκον τοΟ ήμετέρου λίθου προς τά εις 
τον Άντίνοον άποδιδόμενα έργα,και ή εν αύτώ ζωή 
μέ έπεισαν δτι έπρεπε νά δεχθώ τήν γνώμην των 
λεγόντων δτι το έργον, καίπερ μή άψογον, είναι 
ούδέν ήττον των Ελληνικών έτι χρόνων προϊόν* ή 
ύπάρχουσα άντίθεσις εν τή έργασιήι τής κόμης καί 
του θώρακος εν συγκρίσει προς τό πρόσωπον καί 
μάλιστα τον πλήρη ζωής καί έν δλω τφ σφρίγει, 
μετά τίνος μάλιστα ύπερβολής, τό μυϊκόν σύστημα 
άναδεικνύοντα λαιμόν ήδύνατο νά έξηγηθή κατά 
τινα οίον δήποτε τρόπον, άλλως δε γνωστόν είναι 
δτι εδώ καί έκεί έν τοϊς καθ’ έκαστον καί έν τοΓς 
άριστουργήμασι παρατηροΟνται έλλείψεις.

Τήν Έλευσινιακήν κεφαλήν,πλήν πολλών άλλων, 
είδε κατά τον παρελθόντα χειμώνα καί δ κ. Benn- 
dorf καί ύπερεξήρεν αύτήν ώς έργον οχι μόνον τών 
Ελληνικών, αλλά καί τών καλών τής τέχνης χρό
νων, αύτοΟ έτι τοΟ Δου αίώνος π. Χρ., καί ζητήσας 
έλαβε καί γύψινον αύτής έκμαγείον διά τό έν Βιέννη 
Μουσειον* παρεπιδημοΟντι δέ μοι κατά τό παρελθόν 
θέρος έν τή πρωτευούση τής Αύστρίας οχι μόνον· 
άνεκοίνωσε τήν ΰπαρξιν δύο αντιγράφων τής Έλευ- 
σινιακής κεφαλής έν τοίς Ίταλικοις Μουσείοις, αλλά 
καί φιλοφρόνως παρέσχε μοι τήν συνδρομήν του νά 
Ιδω καί μελετήσω έκμαγείον γύψινον του ετέρου 
αυτών, τοΟ έν Καπιτωλίω δηλ. αντιγράφου, χατα-
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(1) Ο’ϊκοθεν εννοείται δτι τών πλείστων αυτών μόνον εικόνας κα\ 
ταυτας ατελείς είγον υπ’ όψιν, άφου, ώς γνωστόν, τα μεν μαρμαρινα 
αύτοΰ εν ΛΑΘήναις υπάργοντα άπεικάσματα είναι ελάχιστα και οχι

ΕΨΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1886.

Ψ*

στήσας με συγχρόνως προσεκτικόν καί επί τής δμοιό- 
τητος, ήν εΰρισκεν, τοΟ ΈλευσινιακοΟ έργου® πρός 
τό έκΔήλου έντφ Μουσείφ τοΟΑούβρου μάρμαρον 
τό άποδιδόμενον κοινώς εις τον Ίνωπόν (1) καί τήν 
έπίσης έκ Δήλου έν τφ τής Μυκόνου Μουσείφ κε
φαλήν, ήν έδημοσίευσε μετ’ είκόνος δ κ. Homolle 
(Bui. d. Cor. Hell. 1885 σελ. 253). Αί άνακοι- 
νώσεις αδται του έν Βιέννη καθηγητοΟ, 'μάλιστα δέ 
ή περί τής ύπάρξεως αντιγράφων,έξ ής εύλόγως· εί- 
κάζετο δτι ή Έλευσινιακή κεφαλή ήτο ή άνεφέρετο 
καί αύτή εις οχι τυχαιον έργον, μου έκίνησαν έτι 
μάλλον τήν περιέργειαν καί τό επιστημονικόν ένδια- 
φέρον νά έξετάσω άκριβέστερον τά κατ’ αύτήν, 
Άλλ’δ,τι δήποτε καί άν ηόκαίρησα νά έξερευνήσω 
περί τοΟ πράγματος προτιμώ νά παρέλθω έν σιγή, 
γινώσκων δτι περί αύτοΟ προτίθεται δσονούπω νά 
κάμη διά μακρών λόγον καί δ κ. Benndorf. Μίαν 
μόνον άναγκαϊον κρίνω, πριν καταστρέψω τόν λό
γον, νά προσθέσω ένταυθα παρατήρησιν δτι δηλ, 
πρός τήν κεφαλήν τοΟ Πραξιτελείου ΈρμοΟ ούδε- 
μίαν εύρίσκω έγώ δμοιότητα θεωρών τήν Έλευσι- 
νιακήν κεφαλήν έν τε τφ δλφ καί έν τοίς καθ’ έκα
στον θεμελιωδώς διάφορον καί δτι δμοιότης τις 
αύτής,άν δεν αμαρτάνω, ώς προς tor ένγενει σχψ 
panapbr του προσώπου ύπάρχει μάλλον πρός τά 
έν τφ Κεντρικφ Μουσείφ τών Αθηνών έκ Τεγέας 
έργα (Mittheil. d. D. Ar. In. 1881, σελ. 393, 
Άρχ. Έφημ. 1886, σελ, 17) τά εις τόν Σκόπαν 
αποδιδόμενα,

Έν Έλευσινι τή Id Φεβρουάριου 1887.

Δ. ΦίΑΙΟΣ .
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τά κάλλιστα, έχμαγείωτ δέ γύψινων Μουσειον δεν εγ^ομεν ακόμη* 
(1) Παράβ. Gazette Areheol. 1886, pi. XXII. Τήν παραπομ

πήν οφείλω εις τόν φίλον Κ. Α. Κουμανούδην.
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