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ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΕΝ ΤΗΐ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

Ή ήμετέρα ’Αρχαιολογική 'Εταιρία έπεχείρησε 
κατά τό έτος τούτο άνασκαφάς εν Έπιδαύρω, εν 
Έλευσΐνι, έν Τανάγρα , έν Θεσπιαΐς και έν Άκρο-
πόλει.

"Άπασαι αύται αί άνασκαφαί προήγαγον εις φώς 
πολλά και τίμια αρχαία έργα, ών τινα μοναδικά. Και 
περί μεν των έν Έπιδαύρω, έν Έλευσΐνι, έν Τανάγρα 
καί έν Θεσπιαΐς άνασκαφών ούδένα ποιούμεθα ένταΰ- 
θα λόγον, διότι τά κατ’ αύτάς έκτίθενται λεπτομε
ρώς έν τοΐς πρακτικοΐς τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρίας του λήξαντος έτους υπό των έπιστατησάντων 
εις αύτάς έφορων. °Όθεν περιοριζόμεθα νά δώσωμεν 
ενταύθα διά βραχέων κατάλογον μόνον των ευρημά
των τής έν τή ’Ακροπόλεt άνασκαφής ή μάλλον 
άνακαθάρσεως τής πρός τό ανατολικόν του έδάφους 
του Παρθενώνας μέρους γενομένης έπιστασία τοϋ γε
νικού έφορου των αρχαιοτήτων κ. Π. Εύστρατιάδου.

Τά τής έν τή Άκροπόλει άνασκαφής ευρήματα 
εινε πολλά καί διάφορα, οιον έπιγραφαί, αρχι
τεκτονικά, γλυπτά, χαλκά καί πήλινα, 
κολοβά μέν τά πλεΐστα καί δύσμορφα, άλλ’ ούχ ήτ
ταν πολλής σπουδής καί μελέτης άξια, άτε μαρτυ- 
ροϋντα την τής τέχνης βαθμιαίαν έν Άθήναις πρόο
δον. Πάντων δέ των ευρημάτων ύπερέχουσι τά γλυ
πτά, των όποιων πλείονα διασώ£ουσι καί χρώματα1.

Εύρέθησαν δέ τά έν λόγω αρχαία έν τω στρώματι 
τω μεταξύ του ισοπεδωμένου βράχου τοϋ Παρθενώ-

* Τό συμβούλων της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας εκρινε καλόν νά 
απεικόνιση πάντα τά εγχρώματα ταυτα λείψανα της αρχαίας γλυπτι
κής, όπως όιατηρηση εικόνα πιστήν των /χρωμάτων, άτινα συν τω 
χρονω εξαλείφονται.

νος καί του έδάφους τοϋ μουσείου, τό όποιον έχει 
πάχος 5,80 Γαλλ. μέτρ. Καί έπί μέν τοϋ κάτω 
μέρους τοϋ στρώματος τούτου τοϋ υπό λατύπης μαρ
μάρινης καί οικοδομήσιμων λίθων καλυπτομένου 
έκειντο τά άρχαϊκά, έπί δέ τοϋ άνω μέρους τοϋ έξ 
απλής γής συνισταμένου τά των μεταγενεστέρων 
έποχών, έν οις καί τινα έκ των χριστιανικών χρόνων. 
Έκ τής μαρμάρινης ταύτης λατύπης έφ’ ής, ως εϊρη- 
ται, έκειντο τά αρχαϊκά έργα είκάζομεν, οτι πάντα 
ταΰτα έρρίφθησαν έκεΐ μετά την οικοδομήν τοϋ δευ
τέρου Παρθενώνας πρός ίσοπέδωσιν, κατεστραμμένα 
ήδη έκ τής Περσικής εισβολής· άπορον όμως φαί
νεται ήμϊν πώς έργα τόσον τίμια καί μάλιστα ανα
θηματικά περιεφρονήθησαν τοσοΰτον, ώστε νά χρη- 
σιμεύσωσιν εις απλήν έπίχωσιν. Σημειωτέου προ
σέτι, οτι τό έπικεχωσμένον τοϋτο στρώμα δέν έμει- 
νεν ολως άθϊκτον μετά τήν έπίχωσιν του, άλλ’άνε- 
σκάφη ένιαχοϋ κατά διαφόρους καιρούς είτε έκ τύ
χης είτε καί έξεπίτηδες, ώς φαίνεται έκ τινων μετα
γενεστέρων καταβοθρών ένταϋθα ύπαρχουσών έν- 
τεΰθεν δ’ έξηγεϊται διατί έργα ολως μεταγενέστερα 
εύρέθησαν άναμεμιγμένα άρχαϊκοΐς.

Α'. ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ.

Έπιγραφαί εύρέθησαν ίκαναί κολοβαί τό πλεΐ- 
στον , ών αί μέν εις τήν προ Εύκλείδου άρχοντος 
έποχήν άνήκουσιν, αί δέ φθάνουσι μέχρι τών μ. X. 
χρόνων* τούτων δημοσιεύομεν νΰν μόνον δέκα έπι- 
φυλασσόμενοι νά έκδώσωμεν καί τάς ύπολειπομένας 
μ.ετά τό τέλος τής άνασκαφής., ότε έλπίζομ.εν ότι 
καί τινες θά συμπληρωθώσι. Αί μέν ύπ’ άριθ. 1, 2,

3ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1S83.
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3, 4, δ και 6 είνε αναθηματικό» των προ Έύκλείδου 
αρχοντος χρόνων, αί δέ ύπ’ άριθ. 7 κα'ι 8 Ιπ'ι τε
μαχίων αγγείων γεγραμμέναι και ή ύπ’ άριθ. 9 Ιπ'ι 
πήλινου αρχιτεκτονικού αποσπάσματος προευκλεί- 
δειαι καί αυται μνημονεύουσι ονόματα τεχνιτών, 
τά όποια εινε ήμϊν άγνωστα άλλοθεν, ή δέ ύπ’ άριθ. 
10 άνήκουσα εις τό β' ήμισυ περίπου τοϋ 4ου II. I. 
αίώνος, είνε ψήφισμα του δήμου καί τής βουλής των 
Αθηναίων.

1.
ΒάΟρον μαρμάρου πεντελικου κολοβόν κατά τό κάτω μέρος αυτου. 

‘Γψ. 0,16. Πλατ. 0,46.Έπι των γραμμάτων διακρίνονται ίκανώς Γχνη 

χρώματος ερυθρού* επι της άνω δριζοντειου αυτου επιφανείας παρατη

ρούνται κοιλώματα δυο, εις ά εγομφουτο πιθανώς τό ανάθημα.
;·

U V * I A * Α // Ε θ Ε Κ Ε //Α Θ Ε //.ΑΙ A I
APAP-j-EAEVAR-fl < ΑΑΕΘΕΚΕΑ

ΡΈΚΑΤΕΑΆΘΕ/^ΑΙ 41

Λυσίας άνέθηκεν ’Αθηναία 
απαρχήν. Ευαρχις άνέθηκεν 
δεκάτην ’Αθηναία.

Περίεργος είνε ό τύπος τής επιγραφής ταύτης άνα- 
φερούσης συνάμα δεκάτην καί άπαρχήν, πιθανόν τά 
ανατεθειμένα τή θεα αντικείμενα ήσαν δύο, ώς δύο 
εινε καί οί άφιεροΰντες. Τό όνομα Ευαρχις δεν 
υπάρχει έν τώ λεξικώ των κυρίων ονομάτων του 
Pape, του ΐδίου δέ ονόματος τό τελικόν ? δεν έχει 
την μίαν προς τά κάτω κεραίαν, διότι κατ’ εκείνο 
τό μέρος ό λίθος είνε διερρωγώς.

2.
ΒάΟρον πεντελησίου μαρμάρου κολοβού κατά τήν άνω καί την άρι- 

στεράν πλευράν, τό σωζο’μενον αΰτοΰ μέρος εγει ϋψ. μίν 0,20, μήκος 

8έ 0,05 Γαλλικού μέτρου. ΤΙ άνιυ όριζο’ντειος επιφάνεια εσκαμμενη" 
επί των γραμμάτων διακρίνονται ίχνη χρώματος ερυΟροΰ.

§\AAL0EKEiTV + AAARO> 
APAR + EA!TA0EAAIAI

. . ’Ανέβηκε Τύχανδρος 
άπαρχήν τάθηναίγ.

3.
Κιονίσκος διερρωγώς περί τό με'σον, επ’ αύτοΰ κατά μήκος η έμμε

τρος επιγραφή.

ΤΟΝΔΕΦΙΙ,ΟλΑλ ΟιιΨί!ΙιΙΙΙΙ;!ι
ΑΘΕΑΑΙΑΙΤΡΙΡΟΔΙ^ ϋ ^ ,>
©AVMA*IAIKE*A*
I1POUAHAPE1IO

Τον δε Φίλων άν[έθηκεν] ’Αθηναία τριποδίσκον 
θαύμασι νικήσας ’Ίσπολιν 'Αρεσίου.

Τό ήρυοελεγεΐον τοϋτο δυσξύμβλητον φανέν καί 
έμοί καί άλλοις, μάλιστα δέ κατά τον τελευταίου 
στίχον, ήρμήνευσε πρώτος ό φίλος κ. Δ. Σεμιτέλος 
εύστόχως, ώς νομίζομεν, υπολαβών τά UPOUN 
ώς κύριον όνομα συγκεκομμένον ίσως χάριν του 
μέτρου από τοϋ Ίσόπολιν. Ιίατά ταϋτα λοιπόν ή 
έννοια τοϋ δίστιχου έχει ώς εξής· «Φίλων ό 
θ α υ μ α τ ο π ο ι ό ς ένάγώνι θαυμάτων νική
σας Ίσόπολιν τον υιόν τοϋ 'Αρεσίουάνέ- 
θηκετή’Αθηνατόν τριποδίσκον».

4.
Τεμάχιον κιονίσκου μγ(κ. 0,40. Έπι των γραμμάτων παρατηρούν

ται ’ίχνη χρώματος ερυθρού.

VEO ΚΙΕΙΔΕέ 
A A Ε © Ε Κ Ε Ν

Νεοκλείδης άνέθηκεν

Ή πρώτη πρός τά κάτω κεραία τοϋ Η τοϋ αρ
χικού ελλείπει έκ τοϋ Νεοκλείδης.

5.
Πλάξ λίθου πεντελησίου άποτεΟραυσμόνη κατά τήν δεξιάν καί άριστε- 

ράν αυτής πλευράν τό σωξο’μενον αυτής μίρος εχει υψ.0,25,μήκ.0.50.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΐ Κ Α Τ Ε Ν :JA © Ε Ν A I A I : Ρ Ο U I C §f§
§ΕΙ>ΟΚΙ^ΕΙΔΕ*:ΜΑΝΕΘΕΚ§§

[Δε]κάτην ’Αθηναία πολψούχω]
[ Ί]εροκλείδης μ ’άνέθηκ[εν]·

τό γράμμα θ διττόν έχει σχήμα © καί ©·
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Τεμάχιον πιθανώς βάθρου λίθου πεντελησίου. Έπι των γραμμάτων 
διαν.ρίνονται Ιχνη χρώματος έρυθροΰ.

Κ Ρ* I Τ ΟΝΑΘΕΝΑΙΑΙ:ΗΟ^ΚνΘΟ!ΑΙ 
mil Π ο I Ε

Κριτών ’Αθηναία ό Σκύθου ά[νεθηκεν]
[ό δείνα έ]ποίη[σεν].

το γράμμα 6 έχει και ενταύθα δύο σχήματα θ και ®.

7.
VA 3 ά φ A 9 7 3 ό Ο J I Φ Ο *

Σώφίλος η Σοφίλος έγραψεν.

περίεργον σχήμα εχει το τελικόν $ του δνόματος 
Σοφίλος, πιθανώς έκ παραδρομής του γράψαντος.

8.
ΜνίΟΆΕΛ^ΑΘ^ΕλΚΑΠΟΙ 

Ε * Ε ΝΑ

Μύσων έγραψεν καποίησεν.=(καΙ Ιποίησεν)

9.
ί a ν\ ι + ί ι α
ΕΠΟΕ5ΕΚ

Αίσγίνης Ιπόησεν.

10.
Τεμάγιον πλακά; λίθου πεντελησίου ΰψ. 0,28, πλατ. 0,23, παχ. 

0,9· αι άνω και κάτω όριζόντειαι πλευραι κα\ ή εν άριστερα κάθετος 

κολοβαί. II

6.

II ΠΠΑΡΧΟΝ Αο 
A I ΑΝΔΡΑΓΑύ 
ΤΗ ίΕ UOHNA 
ΛΗΝΚΑ I Δ Η Μ Ο 

5 ΡΙΑΝΕΛΕ^ΘΑ 
ΒΟΑΩΝΤΑΙ ΚΑ 
ΑΙΑΥΤΟ£Ε£Τ 
Ν Η ΙΤΟΓΓΡΑΜ 
ΒΟΛΗίΕΝΑ 1 . 

10 Δ Ε Τ Η Μ A Ν * „ .
I Τ Ο Μ Τ . . . . . 
A X Μ A ..... .

I "Ιππαρχον ΆΘ[ηναίος εν-] 
αι άνδραγαθ[ίας ένεκα] 
της ές Άθηνα[ίος καί <ρυ-] 
λήν καί δημο[ν καί φρατ-]

5 ρίαν έλέσθαψι ήν περ άν] 
βόλωνται κά[ί άναγράψ-] 
αι αυτός έστ[ήληι λιθί-] 
νηι τογ γραμ[ματεα της] . 
βολής έν Ά[κροπόλει ές]

10 δε τήν άν[αγραφήν δόνα-] 
ι τόν τίαμίαν...... Δρ-]
αχμλ[ς]. .......-------

Το ψήφισμα τούτο δι’ οΰ δίδεται υπό του δήμου 
και τής βουλής των Αθηναίων δικαίωμα πολιτείας 
και ελευθερία του έλέσθαι φυλήν και δήμον και φρα- 
τρίαν εις τον "ίππαρχον και εις άλλους τινάς, ως 
φαίνεται έκ του έν τω 6 στίχω βόλων τα ι και έκ 
τοϋ αυτός = αυτούς τοϋ 7 στίχου εινε έγκεχα
ραγμένου στοιχηδόν, έκαστος δέ στίχος αυτοϋ συ- 
νέκειτο άρχικώς έξ οκτωκαίδεκα γραμμάτων, επί 
τη βάσει των οποίων έπεχείρησα την συμπλήρωσιν. 
Ιίαρόμοια ψηφίσματα δι’ών παραχωρεϊται τό δι
καίωμα τής πολιτείας ύπό τοϋ δήμου καί τής βου
λής των ’Αθηναίων ορα έν C. 1. Α. άριθ. 25, 51, 
108, 121.

Β'. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ.

Έκ των αρχιτεκτονικών εύρέθησαν διάφορα τε- 
μάχια γείσων πώρινου λίθου σώζοντα καί ίχνη χρώ- 
ματος έρυθροΰ* προσέτι τεμάχια μαρμάρου έκ τοϋ 
θριγκού, ΰδρορρόαι μετά γεγλυμμένων ροδάκων, αν
θεμίων καί άλλων κοσμημάτων απλών μέν, άλλ’ 
ωραίων, ών τινα σώζουσιν ένιαχοϋ καί ίχνη χρώ
ματος, μάλιστα δέ έρυθροΰ.

Γ'. ΓΛΥΠΤΑ.

a. ’Αρχαϊκά έ κ π ώ ρ ο υ λίθου. 1) Τρία τε
μάχια συναρμοζόμενα κατά τό μάλλον ή ήττον, 
έφ’ ών έν έξέχοντι άναγλύφιρι διακρίνεται τό άνω 
μέρος σώματος άνδρός φυσικού μεγέθους, οστις φέρει 
έπ’ ώμων άλλον τετρωμένον ίσως , τοϋ οποίου ελά
χιστου μέρος σώζεται, ώς δεικνύει τό παρεντε
θειμένου ενταύθα άπεικόνισμα. Τό ανάγλυφου
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είνε άποτετριμμένον καθ’ άπασαν αύτοΰ την επιφά
νειαν, μάλιστα δέ τό πρόσωπον του φέροντος έπ’ ώμων 
την άλλην μορφήν, ούχ’ ήττον διακρίνεται ή επι
μελής αύτοϋ εργασία. Σώζει τό άνάγλυφον ίκανώς 
και ίχνη χρώματος ερυθρού.

2) Τεμάχιον έφ’ ού άνάγλυπτος θώραξ πολεμι- 
στο Ο σώζον καί ίχνη χρωμάτων, ών τό ζωηρότα- 
τον εϊνε τό ερυθρόν τού αορτήρας.

3) ’Άλλο έφ' ού δύο κνήμαι άνάγλυπτοι άνδρός 
βαίνοντας οιαβεβηκάσι τοΐς σκέλεσι σώζον καί χρώ
μα υπέρυθρον.

4) Λείψανα οφεων άνάγλυπτα , ώς δεικνύει τό 
ενταύθα παρεντεθειμένον άπεικόνισμα, ών είς έχει 
τάς γνάθους άνεωγμένας.

Τό τιμιώτατον όμως πάντων των πωρίνων ανα
γλύφων αποτελεί*

5) Αρματηλάτης έπιβαίνων άρματος, οστις φο- 
ρεϊ βραχύν χιτώνα καί κρατεί τή δεξιά μάστιγα. 
Το από των μαστών μέχρι τής ήβης μέρος τοϋ 
σώματος έλλείπει δυστυχώς. Έκ τού άρματος σώ
ζεται το πλεϊστον τοϋ δίφρου καί εις τροχός, των 
δέ ίππων ικανόν μέρος τό κατά τά οπίσθια. Χρώματα 
διασώζει τό άνάγλυφον ζωηρότατα* ουτω τό μέν 
πρόσωπον καί πάντα τά γυμνά του αρματηλάτου 
μέρη έχουσι χρώμα υπέρυθρον, ή δέ κόμη καί τό 
γένειον μέλαν, ό δέ χιτών λευκόν, τό δέ άρμα ερυ
θρόν επί τών ίππων διακρίνονταί που ίχνη χρώμα
τος πρασίνου βαθέος.

β\ ’Λρχαΐκάέκ μαρμάρου. 1) Κορμός γυ
ναικείας μικράς μορφής μετά χιτώνος, επιμελούς 
εργασίας.

2) Παρόμοιος, ένθεν καί ένθεν Ιχων επί του στή
θους άνά τρεις πλοκάμους.

3) ’Άνω μέρος κορμού γυναικείου ένδεδυμένου.
4) Ιίορμός μικρού γυναικείου αγάλματος ένδεδυ- 

μένος. Άψ. 0,45.
δ) Παρόμοιος, ού ό χιτών καθέτους εχει τάς 

πτυχάς.
6) Κορμός ανδρικής μορφής , ής ή έσθής δηλοϋ- 

ται πλαστικώς κατά τό αριστερόν μέρος, τό δέ Ιτε- 
ρον ήμισυ δεξιόν μέρος φαίνεται μέν νΰν γυμνόν, 
λίαν πιθανόν όμως ότι εοηλοΰτό ποτέ διά χρωμά
των , ών λείψανα ερυθρά καί κυανά σώζονται έ'τι 
ίκανώς επί τής φας τοϋ πλαστικώς δεδηλωμένου 
αριστερού τής έσθήτος μέρους.’Χψ. 0,2 5 δ

7) Κορμός γυναικείας μορφής μετά πολυπτύχου 
ενδυμασίας* ή κεφαλή καί αί χεϊρες αυτής ήσαν 
ένθετοι* ένθεν καί ένθεν τών μαστών τέσσαρες πλό
καμοι. Διακρίνονταί ίκανώς ίχνη έρυθροϋ χρώμα
τος. Ά’ψ. 0,32.

8) Μορφής επί έδρας καθημένης καί επί τών γο
νάτων πυξίδα ανοικτήν κρατούσης τό κάτω μέ
ρος τοϋ σώματος από τής όσφυος* τό ένδυμα αυτής 
εΐνε προσπεφυκός τώ σώματι* περί τούς πόδας καί 
την έδραν ίχνη έρυθροϋ χρώματος.1

■* Παρόμοιον Ιν τοί εν τϊ) ’Αχροπόλει ρ.ουαείω ρ.ετκ ρρωρ.άτων επί-
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9) Τεμάχιον i* τοΰ άνω μέρους τοϋ στήθους γυ
ναικείου κολοσσιαίου αγάλματος πιθανώς Αθήνας* 
Τό όπισθεν μέρος αύτου σώζει ίκανώς ώραίον ώσεί 
φολιδωτόν κόσμον χρώματος πρασίνου έπί έδάφους 
έρυθροΰ. Ερυθρόν χρώμα ζωηρότατα σωζόμενον δια- 
κρίνεται καί έν τώ έμπροσθίω μέρει τοϋ στήθους κατά 
τους πλοκάμους, ενιαχού δέ αύτου παρατηρούνται 
καί ίχνη πρασίνου χρώματος. Εργασία επιμελής.

10) Κεφαλή γυναικεία επιμελέστατης εργασίας 
περιδεοεμένη ταινία ερυθρά έφ’ ής άνθεμιοειδής κα
λός κόσμος πρασίνου χρώματος· ή διασκευή τής κό
μης ιδιόρρυθμος, φέρει καί ένώτια στρογγυλά έ’χον- 
τα άκτίνας έρυθράς. Αΐ κόραι τών οφθαλμών καί αί 
δφρϋς δεοηλωμέναι χρώματι' ή ρίς άποκεκρουσμένη 
ολίγον κατά τό άκρον. 'Ύψ. μετά τοΰ λαιμ,οΰ 0,24.2

11) Όμοία έπιμελοΰς εργασίας σώζουσα χρωμα
τισμόν ερυθρόν ζωηρότατον περί τήν κόμην, φέρει 
έπίσης ροδακοειδή ενώτια καί έχει τάς κόρας τών 
οφθαλμών δεδηλωμένας χρώματι· τώ αύτώ χρώ- 
ματι εινε γεγραμμέναι καί αί όφρϋς καί ή περιγρα
φή τών οφθαλμών. "Ύψ 0,10.

12) 'Ομοια μετά στέμματος καί ενωτίων.
13) Τεμάχιον μικράς στρογγυλής άσπίδος έφ’ ής 

Γοργόνειον άρχαϊκόν* οί περί τήν κόμην όφεις αύτοϋ 
εχουσι χρώμα μέλαν, οί δε όδόντες καί ή γλώσσα έρυ- 
θρόν. ’Επί τής άντιθέτου κοίλου επιφάνειας τοϋ άσπι- 
δίου παρατηρεϊται ό βραχίων ό κρατών αυτό εκ τοΰ 
δχάνου έφ’ ού οιακρίνεται καί άμυδρόν ερυθρόν χρώμα.

14) Εραχίων φυσικοΰ μεγέθους μετά χειρίδος 
(Aennel) πτυχώδους κεχρωματισμένης κατά τό 
άκρον χρώματί έρυθρώ καί πρασίνω φορών ψέλιον 
πρασίνου χρώματος. Εργασία λεπτότατη, μάλιστα 
δέ περί τήν πτύχώσιν καί τήν ωαν τής χειρίδος.

Ιό. ΙΙοϋς μικρός ύποδεδεμένος έπιμελοΰς εργα
σίας έφ’ ού διακρίνονται ζωηρότατα οί έρυθρώ καί 
κυανώ χρώματι γεγραμμένοι ιμάντες.

16) Χειρ υπερφυσικού μεγέθους σώζουσα καί ίχνη 
χρωμάτων.

17) Τεμάχιον έξ ένδύματος άγάλματος μετά ωας

σης, περιγραφέν υπό Milchhofer «dieMuseen Athens» σελ. 55. 
’Εκείνο ομοι; φαίνεται κρατούν μάλλον δίπτοχον.

2 ΈκδοΟη'σεται μετά τίνος άλλης κεφαλής έξ Έλευσϊνος Οπό τοΰ 
Δ. Φιλί'ου έν τω πρόσεχε! τεύχει της Άρχ.’Εφημερίδο;.

κεχρωματισμένης χρώματι έρυθρώ καί κυανώ. Έρ- 
γασία έπιμελεστάτη... ' .··■ νΑ·.

18) Παρόμοιον τώ προηγουμένω μετά γραπτού 
μαιάνδρου καί άςΊρων; χρώματος έρυθροΰ καί πρασίνου.

19) Τεμάχια τέσσαρα πλακός προσαρμοζόμενα 
εχούσης πλάτος 0,245 , μήκος 0,675. Έπ’αύ- 
τής έν άναγλΰφω προστύπω Άθηνά ίσταμένη φέρει 
κράνος έπί τής κεφαλής καί είνε ένδεδυμένη έσθήτα 
πολύπτυχον’ τήν δεξιάν αυτής χείρα έχει προτετα- 
μ.ένην· τό κάτω μέρος τό περί τούς πόδας έλλείπει. 
Απέναντι αυτής ίστανται δύοΐμορφαί γυναικέϊαι 
μετά πολυπτύχου έπίσης ένδυμασίας σωζόμεναι μέ
χρι τοΰ μικρόν άνω τής όσφύος μέρους· προσέτι δέ 
έμπροσθεν τής πρώτης γυναικός ίστανται δύο επάλ
ληλοι γυμνοί νεανίαι, κατόπιν δέ άκολουθεί ταΰρος 
τοΰ οποίου τό όπισθεν μόνον μέρος διακρίνεταΓ έμ
προσθεν δέ τής δευτέρας γυναικός μικρά κόρη, ήτις 
άνέχει τάς χεΐρας καί προσβλέπει τη Άθηνα, ώς καί 
οί δύο προ τής πρώτης γυναικός ίστάμενοι νεανίαι. 
Δέν υπάρχει άμφιβολία οτι τό άνάγλυφον είνε άνα- 
θηματικόν καί παριστα θυσίαν. ’Εργασία επιμελής 
καί άρχαϊκή.

20) Μορφή γυναικεία φέρουσα χιτώνα χειριδωτόν, 
οδτινος αί πτυχαί καθέτως διήκουσιν. 'JEE μέν άρι- 
στερά αυτής χειρ άποκεκομμένη μικρόν άνω τοΰ άγ- 
κώνος, ή δέ δεξιά καλύπτεται ύπό τό ίμάτιον ή 
κόμη εινε περιττώς διεσκευασμένη καί περιβάλλεται 
διαδήματι. Αί κόραι τών οφθαλμών δεοηλωμέναι 
χρώματι. Έπί τών ένδυμάτων σώζονται ίχνη πρα
σίνου καί έρυθροΰ χρώματος, τά αυτά χρώματα σώ- 
ζουσι ζωηρότατα καί οί γραπτοί άνά τήν έσθήτα 
διεσπαρμένοι άστέρες· έπί τοΰ προσώπου οιακρίνεται 
τό τυπικόν έκείνο μειδίαμα τής άρχαϊκής έργασίας. 
*Ύψ. 0,53.ι

21) Άγαλμάτιον παριστών μορφήν γυναικείαν 
ίσταμένην, πιθανώς Άφροδίτην, ής ό ποδήρης χιτών 
στενοϋται προς τά κάτω· ή δεξιά χειρ έλλείπει άπό 
τοΰ άγκώνος, τή άριστερα κρατεί πτηνόντι μή σω
ζόμενον ολόκληρον" έπί τής κεφαλής φέρει μόδιον.At 
κόραι καί ή περιγραφή τών οφθαλμών ώς έπίσης αί 
όφρΰς γεγραμμέναι χρώματι. Έπί τής κόμης καί

4 Έκδοθήσεται προσέχω; έν τή Άρχ. Έφημερίδι μετά εΐκονος.
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των ύποδεδεμένων αυτής ποδών ίχνη χρώματος έρυ- 
θροϋ. *Ύψ. 0,83.»

22) ’Άλλο μικρόν γυναικείου άγαλμάτιον άνευ 
χειρών κα'ι ποδών άποκεκρουσμένον κατά τό άκρον 
τής κεφαλής* φορεϊ χιτώνα ούτινος αί πτυχαί διή- 
κουσι καθέτως* ή κόμη και τό χείλος σώζουσι χρώ
μα ερυθρόν ζωηρότατον, ή δέ έσθής εκτός τοϋ ερυ
θρού σώζει ενιαχού και κυανοΰν χρώμ,α. ’Επί του προ
σώπου παρατηρειται τό τυπικόν μειδίαμα τής αρ
χαϊκής εργασίας.

23) Σφΐγξ αρχαϊκής έπιμελοΰς εργασίας, ής οί 
πόδες οί έμπρόσθιοι και τό ήμισυ του σώματος τό 
πρός τα όπίσω ελλείπει, ώς δεικνύει τό παρεν
τεθειμένου ενταύθα άπεικόνισμα. 'H ρίς άποκε- 
κρουσμένη ολίγον κατά τό άκρον* ή κεφαλή περι
βάλλεται ταινία* την έκφρασιν τού προσώπου χαρα
κτηρίζει τό τυπικόν τής άρχαϊκής εργασίας μειόία- 
μα. Έπι τών πτερύγων και τοϋ στήθους ίχνη κόκ
κινου χρώματος. "Τψ. μετά τής κεφαλής 0,43.

24) Σφίγξ παρομοία τή προηγούμενη, ής έλλεί- 
πουσιν οί εμπρόσθιοι και. οπίσθιοι πόδες. 'Η κεφαλή 
και αί πτέρυγες άποκεχωρισμέναι, ή ρίς άποτετριμ- 
μένη καθ’ ολον τό μήκος αύτής* ή κόμη εχει τήν 
αύτήν τή προηγουμένη διασκευήν, άλλ’ άμελέστε- 
ρον έξειργασμένη,τό τυπικόν τοϋ μειδιάματος έμφα-

! Έκ3οθ»[σεται μετά άπέΐκονίσματος έν τη Άρχαιολογ. Έφημερίδι 
σϊιν τω όπ’ άριΟ. 22.

νέστερον έν ταύτη έκπεφρασμένον, οί δέ όφθαλμο'ι έγ- 
καρσιότεροι πρός τήν (όΐνα. ’Επί τών πτερύγων ίχνη 
χρώματος έρυθροϋ. Μήκος τοϋ σώματος 0,60 δψ. 
τής κεφαλής 0,17.1

26) Γυναικεία μορφή σωζομένη μέχρι τοϋ υπό 
τούς μαστούς τοϋ Οώρακος μέρους. “Υψ. 0,335, 
πλάτ. 0,30. Τό εύρημα τοϋτο εινε τό τιμιώτατον 
πάντων διά τήν έξαίρετον καί λεπτήν αύτόϋ εργα
σίαν. Ή κόμη χωριζομένη εις τό μέσον καί διήκου- 
σα κυματοειδώς μέχρι κροτάφων άφίνει τά ώτα άκά- 
λυπτα καί άιτολήγει είς πλοκάμους άνά τρεις ένθεν 
καί ένθεν επί τοϋ στήθους καταπίπτοντας. Τών πλο
κάμων τούτοϋν οί τέσσαρες, δύο δηλαδή έξ έκατέ- 
ρου μέρους εινε έξειργασμένοι έλευθέρως μή έφαπτό- 
μενοι τοϋ άλλου μαρμάρου κατά τό άπό τών κρο
τάφων μέχρι τοϋ στήθους διάστημα.2 Έκ τών όπι
σθεν ή κόμη είνε δεδηλωμένη μάλλον κατάτόν άρ- 
χαϊκόν τρόπον , ώς έν τώ Τενεάτη Άπόλλωνι καί 
έν άλλοις όμ.οίοις καί καταπίπτει μακρά επί τής ρά- 
χεως μετά τής περιδεούσης τήν κεφαλήν πλατείας 
ταινίας.'Η ρις ήτις εινε άποκεκρουσμένη ολίγον κατά 
τό άκρον, σχηματίζει σχεδόν κάθετον γραμμήν μετά 
τοϋ μετώπου* ή κλίσις τής πρός τον λαιμόν γραμμής 
τής κάτω σιαγόνος εινε σχεδόν όριζόντειος* οί σύμμε
τροι καί μάλλον βαθεΐς ή έξέχοντες οφθαλμοί είνε 
άξιοπαρατήρητοι, μάλιστα δέ διά τά ίκανώς δεδη
λωμένα βλέφαρα* τά ώτα εινε μικρά καί κεΤνται 
υψηλά. Ή έσθής άποτελεϊται έξ ίματίου καί χιτώ- 
νος, καί εκείνο μέν έρριμμένον έπι τοϋ δεξιοΰ ά>ρ.ου 
καί καλύπτον κατά μέρος τό στήθος εινε έξειργα- 
σμένον πλαστικώς,ούτος δέ έδηλοϋτο διά χρώματος 
μόνον όπως ίχνη τινά αύτοϋ σωζόμενα δεικνύου- 
σ·ν, έκτος λεπτής τίνος γραμμής υπό τήν σφα
γήν δεδηλωμένης πλαστικώς. Αξιοπαρατήρητος 
καί καθιστώσα το έργον μοναδικόν είνε λεπτοτάτη 
τις γραφή έπι τοϋ άριστεροΰ ώμου, ήτις παριστά 
τρεις ίππους θαυμασίως έξειργασμένους καί άλλας 
τινάς μορφάς.3 Ίχνη έρυθροϋ χρώματος σώζει ή

* Περί τών 8ύο τούτοεν Σφιγγών Οχ πραγματευΟη εν τω προσέχει 
τη; Άρχ. Έφημερίί. τεύχει ό κ. Ν. Πολίτης.

2 Κι; τών ελευΟε’ρως έξειργασμε’νοεν τούτων πλοκάμων, ό πρός τά 
αριστερά, είνε κατεαγώς.

3 Άπεικο'νισμα πιστόν της γραφής ταύτης,ειςην μας κατε'στησε προ- ■ 
σεκτικούς ό έξησκημε'νος οφθαλμός τοϋ κ. Gillieron Οά δημοσιευθγ)
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μορφή Ινιαχοϋ της Ισθήτος , καί επί των χειλέων* 
διακρίνονται προσέτι άμυδρά τιυα ί'χνη χρωματι
σμού κατά την κόμην και τους οφθαλμούς.

Ή μετά ποιας τίνος ελευθερίας διασκευή της κόμης 
"/.ατά. τό έμπροσθεν μέρος, οί έλευθέρως κατεσκευα- 
σμένοε και μη έφαπτόμενοε του λοεποϋ μαρμάρου 
πλόκαμοι κατά το από των κροτάφων μέχρι του 
στήθους διάστημα, ή δεάπλασες των δφθαλμών και 
μάλιστα τά λίαν δεδηλωμένα αυτών βλέφαρα, τά 
ύψηλώς κείμενα ώτα, ή όριζόντειος κλίσες τής πρός 
τον λαιμόν γραμμής τής σεαγόνος, ή παντελής έ'λ- 
λεεψες τοϋ τυπικού μειδιάματος, πάντα ταϋτα εινε 
τεκμήρια μαρτυροϋντα, δτε ό τεχνίτης άπεπεεράθη 
νά έξέλθη έκ τοΰ κύκλου τής αρχαϊκής τεχνοτρο
πίας, χωρίς νά έ'χη προ οφθαλμών νά δώση εις 
τό εργον του ώρισμένην τινά εκφρασεν και άν δέ 
τοεαύτη τις παρατηρήταε, είνε ολως τυχαία" διά 
τούτο δέ και τό εργον του καί περ έντέχνως και λε- 
πτώς έξειργασμένον στερείται τής κατά τό φυσικόν 
τεχνοτροπίας καί είνε ούτως είπεΤν υπερβολικόν (exa-
gere).

γ7. Μαρμάρινα έργα τής ανεπτυγμέ
νης εργασίας. 26) Ινορμος νεανίου γυμνός" Άψ. 
0,49. Έπί τοϋ άρεστεροϋ ώμου δεακρίνονται οε δά
κτυλοι άλλης μορφής μεθ’ ής ό νεανίας άπετέλει, 
ώς φαίνεται, σύμπλεγμά τι.

27) Άλλος κορμός μικράς γυναικείας μορφής 
φερούσης πολύπτυχον κυματίζουσαν εσθήτα" περί τόν 
λαιμόν διακρίνονται ίχνη έρυθροϋ καί κυανοϋ χρώ
ματος.

28) Μηρός άνδρός κολοσσιαίου μεγέθους σώζων 
καί ίχνη χρώματος.

Δ'. ΧΑΛΚΑ.

1) Άγαλμάτιον κατιωμένον παριστών άνδρα βαί- 
νοντα διαβεβηκόσι τοΐς σκέλεσι, οστις φαίνεται ότι 
κρατεί έκατέρα τή χειρί πράγμα τι δυσδιάκριτου. Ή 
κόμη αυτοϋ καταπίπτει όπισθεν μέχρι' μέσης ράχεως. 
Εργασία αρχαϊκή. Άψ. 0,12.

2) Νεανίας όρχούμενος καί άνέχο)ν τάς χειρ ας. 
Γ'ϊψ. 0,11. Ιίατιωμέυος. Τέχνη ανεπτυγμένη.

προσεχώς εν τη ημετέρα ’Αρχ. Έφηρ.ερίδι υπό τόν πίνακα, τόν όποιον 
παρασκευάζορ-εν διά την εν λόγω ρ,ορφην.

3) Μορφής ανδρικής μικράς το άνω μέρος τοϋ 
σώματος μέχρις όσφύος. Έπί τής κεφαλής φέρει 
περίεργόν τι κάλυμμα έψ ου έξοχή τις ώσπερ λό
φος. ’Εργασία αρχαϊκή.

4) Άγαλμάτιον λίαν αρχαϊκόν παριστών άνδρα 
γυμνόν βαίνοντα διαβεβηκόσι τοΐς σκέλεσιν έλλείπου- 
σιν ή αριστερά αυτοϋ κνήμη καί ή δεξιά χείρ. Έπί 
τής κεφαλής φέρει ό άνήρ κάλυμμα παρεμφερές Φρυ- 
γικω πίλω κατά την κορυφήν τοΰ οποίου υπήρχε 
λόφος κολοβός τά νυν οί οφθαλμοί αυτοϋ είνε λίαν 
έξέχοντες" ή κόμη ιδιορρύθμους διεσκευασμένη κατέρ
χεται μακρά μέχρις ώμων. Άψ. 0,20.

5) Μικρά ανδρική μορφή κολοβή κατά τους πό
ζας καί την δεξιάν χεΐρα. α 1’ψ. 0,8. φέρει χλαμύδα 
έπερριμμένην έπί τοΰ άριστεροΰ τόμου, έπί δέ τής κε
φαλής πέτασον (?). Εργασία επιμελής των καλών 
χρόνοον.

6) 'Αρματηλάτης παρεμφερής κατά τήν στάσιν 
πρός τόν περίφημου τοΰ έν Τυβίγγη μουσείου έν τω 
όποίω ένορώσι τον Βάτωνα τόν διφρηλάτην τοϋ 
Άμφιαράου (ΙΙρβλ. Friederiehs, Bausteioe 1. σελ. 
63 άριθ. 49).

7) Έκ λαβής κατόπτρου μορφή ανδρική γυμνή 
πιθανώς Απόλλωνος ταινία τήν'μακράν αυτοϋ κό
μην περιδεδεμένην εχοντος καί όρέγοντος τάς χεΐρας 
πρός τά άνω" οί πόοες αυτοϋ είνε προσκεκολλημένοι. 
Εργασία αρχαϊκή. Ά'ψ τοϋ άγαλματίου 0,155.

8) Άμορφου αρχαϊκόν άγαλμάτιον, ου τίνος οί 
άκροι πόοες άποκεκομμένοι. Άψ. 0,21.

9) Μορφή πτερωτή άνάγλυπτος ύψ. 0,15,έπί τής 
κεφαλής λόφον φέρουσα. Τέχνη αρχαϊκή.

10) Γοργόνες δύο πτερωταί. Άψ. έκατερας 0,10. 
Τέχνη αρχαϊκή.

11) Έπί λαβής άνάγλυπτος πρόστυπος μορφή 
άναπεπταμένας τάς χεΐρας έχουσα καί όκλάζουσα. 
"Γψ. 0,1 25. Εργασία άρχαϊκωτάτη.

12) Σφίγξ μικρά. 07 Γψ. 0,5.
13) ΙΙαρομοία τή προηγούμενη , άλλα μεγαλει- 

τέρα ολίγον. Άψ. 0,6.
14) Ααβή μετά Γοργονείου αρχαϊκού παρεμφερούς 

τω πηλίνω τοϋ ΙΙαρθενώνος. (ROSS, Arch. A 111. 1 
σελ. 408. ΙΙίυαξ VIII.)

4 5) Τρεις κεφαλαί όφεων σύμμετροι.’
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16) Κεφαλή γρυπός μικρά,
17) Λέων μικρές καθημενος έπί των δύο αύτού 

οπισθίων ποδών και εχων την ούράν προς τά άνω 
έστραμμένην.

18) Λαβή μετά κεφαλής λέοντος εν τώ μέσω" 
Ινθεν και ένθεν λέων καθήμενος.

19) ΑΧΕ μικρά άνέχουσα τούς δύο εμπρόσθιουςπό- 
δας. ’Εργασία έπιμελής.

20) Δύο 'μικρά! κεφαλαί βοών.
21) Λύχνος μικρός απλούς άνευ γλυφής.

Ε'. ΠΗΛΙΝΑ.

Πήλινα εύρέθησαν ούκ ευάριθμα τά πλεϊστα εις

τεμάχια, ών τινα περίεργα, μάλιστα δέ τεμάχιόν 
τι έφ’ ου άνάγλυπτος μορφή νεανιου κατά τού οποίου 
έφορμά πύων ( Άκταίων ? )· 6 πηλός τού τεμαχίου 
τούτου είνε αγάνωτος και ή εργασία αρχαϊκή. Τά 
πλεϊστα όμως των πήλινων τούτων είνε ειδώλια 
παριστώντα καθημένας γυναικείας μορφάς ένδεδυμέ- 
νας χιτώνας ποδήρεις εργασίας σκαιάς δλως.κα’ι αρ
γής. Προσέτι δέ εύρέθησαν τεμάχια αγγείων τής 
τε αρχαϊκής εργασίας καί τής ανεπτυγμένης καλής 
έποχής, τών οποίων έ'νια φέρουσι και έπιγραφάς.

Κ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ.

ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΓΓΕΙΟΝ.
(Όρα Πίν. 2. )

Τό άγγείον, τού οποίου τό σχήμα έν τώ οευτέρω 
πίνακι άπεικονίσθη, φέρει έν τώ καταλόγω τού 
Colli gn Ο Π τον αριθμόν 534 , έν δέ τώ τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας 936. "Υψος έχει 0,31 μ. Και έπί 
μέν τού ένές μέρους οπερ είναι πολύ βεβλαμμένον, 
διακρίνονται τρεις έφηβοι περιειλειγμένοι έν μανδύαις· 
επί 3έ τού ετέρου υπάρχει ή δημοσιευμένη άπλου- 
στάτη παράστασις. Έν τώ μέσω ίσταται ό Διόνυ
σος κρατών θύρσον έν τή δεξιά καί έν τη έτέρα κάν
θαρον, πρό αυτού εύρίσκεται γυνή οιδουσα αύτώ άλλον 
κάνθαρον, δν έπλήρωνεν οίνου έκ τής έν τή αριστερά 
οίνοχόης. Προς τά δεξιά του Διονύσου υπάρχει δευ- 
τέρα γυνή, ήτις κρατεί ασκόν έτοιμος ούσα νά πλή
ρωσή τον κάνθαρον, άμα κενώθή. "Οπως ή παρά- 
στασις, ουτω καί ή τέχνη είναι άπλουστάτη, ή 
μάλλον άτημελής" γραμμαί τινες, άνευ πολλής 
προσοχής ήγμέναι, άρκοϋσιν ί'να παραστήσωσι τούς 
Θύρσους, τούς κανθάρους, τον ασκόν καί τάς πτυχάς 
τών ενδυμάτων. Προ πάντων δέ τά κάτω μέρη τών 
δύο γυναικών είναι ολως παρημελημένα , έπίσης δ

δεξιές πούς τού Διονύσου" ή αυτή αμέλεια, ήτις 
όμως άνευ χρωμάτων δέν ήτο δυνατόν νά παραστα
θή ακριβώς έν τώ πίνακι, παρατηρεϊται καί εις τήν 
ανεπιτυχή γάνωσιν τού δλου αγγείου , ιδίως δμως 
εις τον τής δευτέρας χειρός μέλανα χρωματισμόν 
περί τήν περιφέρειαν τών μορφών. Καί έν τούτοις 
τό άγγείον αυτό είναι έν τών ώραιοτέρων τής Εται
ρίας. Αί γραμμαί, καί περ άμελώς κεχαραγμέναι, 
είναι λεπτόταται καί αί στάσεις φυσικώταται καί 
έκφραστικώταταί" πρό πάντων δέ καλώς άπεδόθησαν 
ή χάρις τής οίνοχοούσης γυναικός καί ή προθυμία 
τής κρατούσης τον ασκόν, ίνα πλήρωσή τον κενω- 
θησόμενον κάνθαρον. Καί ένταΰθα Θεωρώ καλόν νά 
έπιστήσω τήν προσοχήν έπί τής διαφοράς, ήτις 
υπάρχει μεταξύ τής άτημελείας τού ήμετέρου αγ
γείου καί άλλιυν εύρεθέντων έν Ιταλία τά όποια θεω
ρούνται ως αττικά μέν, άλλ’ άμελώς έξειργασμένα* 
διότι εις τά ιταλικά αγγεία ή κακή έργασία προέρ
χεται ώς έπί το πλεϊστον έκ πραγματικής άγνοιας 
καί άδυναμίας , έν ώ ενταύθα διαφάίνεται, ότι άν
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