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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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ήθελε ό τεχνίτης, ήδύνατο νά κάρ,η τδ εργον του 
πολύ καλλίτερον. "Οσον δε αφορά. εις την ιδίως 
παράστασιν, ή αξία του τεχνίτου συνίσταται εις 
τούτο, δτί κατώρθωσεν εν μια πράξει, ήτίς κυρίως 
μόνον μεταξύ δύο τελείται, νά συνδέση στενώς και 
τρίτον πρόσωπον.ΈΙ επίνοια τής τον ασκόν κρατού- 
σης βάκχης είναι εδφυής, συμπληροΟσα και την πρά- 
ξιν κα'ιτήν συμμετρίαν τήςπαρ«στάσεως. Τά λοιπά 
δεν είναι έφεύρεσις του ήμετέρου τεχνίτου, αλλά 
παρελήφθησαν παρά άρχαιοτέρων όπως εΐχον και 
άνευ πολλής προσοχής· οΰτω π. χ. δ ζωγράφος δεν 
παρετήρησεν, δτι ο Διόνυσος κρατεί διά μέν τής μιας 
θύρσον, διά δέ τής έτέρας κάνθαρον, κατά συνέπειαν 
δεν δύναται νά οεχθή τον προτεινόμενον.

"Ομοιαι παραστάσεις οίνοχοίας ευρίσκονται, ως 
γνώστόν, άπειροι επ'ι αρχαίων αγγείων διαφόρων 
εποχών μνημονεύω δέ ενταύθα χάριν παραδείγμα
τος τινάς μόνον, άναφερομένας τάς πλείστας μέν 
εις τόν Διονυσιακόν κύκλον1, άλλας πολλάς και εις 
άλλους θεούς , οιον τον’Απόλλωνα, την “Αρτεμιν 
και την Αητώ 2 , ή εις τόν Ποσειδώνα και την Νί
κην3, πλείονας εις τόν Τριπτόλεμον, την Δήμη- 
τραν και την Κόρην4, μιαν εις τόν Άχιλλέα 8, και 
τέλος εις απλούς θνητούς, ως έν τω ύπ’άριθ, 2051 
ώραίω άγγειω τής Εταιρίας και έν πολλοΐς άλ- 
λοις.Έν άπάσαις αύταΐς ταϊς παραστάσεσιν εν πα- 
ρατηρειται ούσιώδες, ώς φαίνεται, χαρακτηριστικόν, 
διότι εγώ τουλάχιστον έκτος μιας έξαιρέσεως, περί 
ής κατωτέρω θά γείνη λόγος, ούδεμίαν άλλην μέ
χρι τοΰδε εύρον είναι δέ τούτο τό εξής· δτι παντα- 
χοϋ τό οίνοχοούν πρόσωπον παρίσταται ή πλήρωσαν 
ήδη το ποτήριον και δίοον αυτό εις τον μέλλοντα 
νά πίη , ή άν τούτο πρόκηται τώρα νά πληρωθή, 
τότε δ μέν οίνοχόος κρατεί την πρόχουν, δ δέ μέλ- 
λων νά πίη, το ποτήριον ουδέποτε δμως έν τη δευ- 
τέρα περιπτώσει τό οίνοχοοΟν πρόσωπον κρατεί- συγ-

1 Gerhard - Auserlesene Vasenbilder Πίν. 56, 57, 78 και 
αλλαι.-British Museum άριθ. 531, 571, 1281, 1295.-Έν -η 
συλλογή της 'Εταιρίας έκτος του δημοσιευόμενου ά,ριθ. 1479, 2506.

3 Gerhard αύτο’Ο. Πίν. 24, 27, 28, 29.
3 Gerhard αΰτ. Πίν. 175.
* British»Museum άριθ. 728, 798.
8 Έπί της έν Βερολίνω πολύχρωμου κύλικος του Εΰφρονίου, Ιν ή 

παρίσταται ή Διομήδη ο’ινοχοοΟσα τω Άχιλλεϊ. Gerhard Triuk- 
schaleii und Gefaesse Πίν. 14.

χρόνως και τό ποτήριον και τήν πρόχουν. Τούτο εί
ναι αρκετά περίεργον, διότι, ώς γνωστόν, αί διονυ
σιακά! ίδίως παραστάσεις είναι ώς έπί τό πλεΐστον 
άμελέσταται* ινα δέ εν φαινόμενον παρατηρήται 
εις τοσαύτας, χρονικώς και τοπικώς τοσουτον απ’ 
άλλήλων άπεχούσας παραστάσεις, πρέπει νά υπάρ- 
χη σπουδαίος λόγος· δεν είναι δέ πολύ δύσκολον νά 
έξεύρωμεν τόν λόγον τούτον έάν επί τού δημοσιευο- 
μένου αγγείου ή προς τά αριστερά τού Διονύσου γυ
νή έπλήρου τόν κάνθαρον κρατούσα αύτον διά τής 
δεξιάς χειρός, διά δέ τής έτέρας τήν πρόχουν, τότε 
αυτή θά άπεχωρίζετο τού συμπλέγματος προσέ- 
χουσα τόν νουν μόνον εις τήν πλήρωσιν του ποτη
ριού. Ό δέ Διόνυσος θά παρίστατο ή αδιάφορος, οπερ 
θά κατέστρεφε τήν ενότητα τής παραστάσεως, ή 
ανυπόμονων, οπερ θά ήτο δλως κωμικόν οί τε- 
χνΐται λοιπόν, ΐνα τηρήσωσι τήν ενότητα τής πρά- 
ξεως καί άποφύγωσι τό γελοϊον, έξελέξαντο προς 

παράστασιν τής οίνοχοίας τούς δύο τρόπους περί 
των οποίων είπομεν.

Άνεφέρομεν δτι υπάρχει καί μία έξαίρεσις του 
κανόνος τούτου* καί ή έξαίρεσις αυτή δεν εύρίσκεται 
επί αγγείου ασήμαντου, τό οποίον θά ήδύνατό τις 
νά παρίδη , άλλα τό αποτελούν αυτήν εΐνε εν των 
σπουδαιοτάτων έργων τής γλυπτικής, τά όποια διε- 
σώθησαν από τής άρχαιότητος μέχρις ήμών. Εννοώ 
τόν οίνοχοοϋντα Σάτυρον, τόν εις πολλά αντίτυπα 
έν οιαφόροίς μ,ουσείοις1 τής Ευρώπης ε&ρισκόμενον. 
Τό εργον τούτο άναφέρουσιν οί πλεϊστοι των αρχαιο
λόγων 2 εις τόν Πραξιτέλην, στηριζόμενοι εις τούς 
λόγους τού ΙΙαυσανίου ( 1, 20, 2) «Διονύσω δέ έν 
τω ναώ τώ πλησίον Σάτυρός έστι παις καί δίδωσιν 
εκπωμα. Έρωτα δέ έστηκότα δμοΰ και Διόνυσον 
Θυμίλος έποίησεν ». Ή ερμηνεία τού χωρίου τούτου 
διεφιλονεικήθη, ώς γνωστόν, τά μάλιστα3, οί πλει-

1 ’Εν Δρέσδη (άπεικον. svAugUSteum Πίν. 25 και 26), Ιν Λονδίνω 
(Marbles of the British Museum XI , 40), έν Πετρου~όλει 
(Clarae, Museo de sculpture Πίν. 677), Ιν Βερολίνω (Gerhard, 
Berlin's antike Bildwerke άριθ. 124) καί άλλαχοδ.

2 Hettner, Dresdener Antikensammlung άριθ. I14.-Brunm 
Verzeichniss des Museum’s der Gypsabguesse in Muenchen 
άριθ. 181. - Conze-Verzeichniss der Gypsabguesse in Berlin 
άριθ. 1094. Stephani-Bulletin de Γ acad. imp. de St. Petersb. 
T. 17, σελ. 554. -Friederichs Praxiteles I. 17.

3 Overbeck-Schriftquellen άριθ. 1224.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1883. 4
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trctn όμως παραδέχονται δτι ό Σάτυρος οδτος είναι 
ό αύτός ό και ολίγον ανωτέρω ύπό του Παυσανίου 
άναφερόμενος ως έν των έξοχωτέρων έργων του Πρα- 
ξιτέλους. ’Άλλοι παραδέχονται, δτι οί δύο Σάτυροι 
ήσαν διάφοροι άλλήλων καί ό τό έκπωμα δίδων δεν 
εποιήθη ύπό του Γίραξ ιτέλους. Δεν έ'χω σκοπόν ν’ άνα- 
μιχθώ καί έγώ εις τήν συζήτηση» ταύτην , ήτις ως 
μοι φαίνεται ουδέποτε Θά λάβη τέλος , διότι ό ΙΙαυ- 
σανίας δεν έφρόντισε νά έκφρασθή σαφώς, παρατη
ρώ μόνον, δτι οί παραδεχόμενοι τήν ταύτότητα τών 
δύο Σατύρων συνδυάζοντες τό χωρίον του Παυσα
νίου μεΟ’ένός άλλου του Πλινίου (36, 29.), άνευ- 
ρίσκουσιν εις τον περισωθέντα Σάτυρον άντίτυπον 
του Ηραξιτελείου. Έγώ χωρίς να άρνηθώ, οτι πιθα
νόν 6 έν τώ προμνημονευθέντι χωρίω του Παυσανίου 
άναφερόμενος Σάτυρος νά ήναι ό αυτός με τον οίνο- 
φόρον του Πλινίου, λέγω, δτι οί λόγοι του ΙΙεριη- 
γητοΰ « Σάτυρος έστι καί δίδωσιν έκπωμα » δεν 
είναι δυνατόν ν’άναφέρωνται εις τόν έν τοίς μουσείοις 
ημών ευρισκόμενον οίνοχόον Σάτυρον, δστις εις μέν 
τήν ύψωμένην δεξιάν χεΐρα έκράτει πρόχουν, εις δέ 
τήν άριστεράν κύλικα ή κάνθαρον. ’Αλλά καί αν ό 
Παυσανίας δεν έλεγε ρητώς « δίδωσιν εκπωμα », 
πάλιν πιστεύω διά τούς άνωτέρω έκτεθέντας λόγους, 
οτι είναι άδύνατον ό Σάτυρος αυτός νά άπετέλει μέ
ρος συμπλέγματος. Άφοϋ οΐ τά άγγεία γράφοντες 
μικροτέχναι είχον ως εΐ'δομεν, τόσον βαθείαν συναί- 
σΟησιν τών κανόνων του συμπλέγματος καί έτήρουν 
αύτούς πάντοτε, δέν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν , δτι 
μόνος ό Πραξιτέλης ή ήγνόει αύτούς, ή τούς παρέ- 
βαινεν έκουσίως πρός βλάβην τών έργων του. Πείθο
μαι λοιπόν ? δτι ό σωζόμενος Σάτυρος εποιήθη, ινα 
ίσταται μόνος του άνευ ουδεμιάς σχέσεως πρός άλ
λα πρόσωπα καί δτι κακώς άναφέρεται εις τόν Πρα- 
ξιτέλην.

Αλλά τούτο δύναται, νομίζω, ν’ άποδειχθή καί 
εξ αυτής τής έργασίας τού αγάλματος συγκρινο- 
μένης πρός βέβαια έργα τού μεγάλου καλλιτέχνου. 
Καί ευτυχώς έ'χομεν έργα αυτού άναμφίλογα, τήν 
Άφροδίτην τής Κνίδου έν άντιτύποις: καί τόν έν 
’Ολυμπία άνακαλυφθέντα Έρμήν. Τό πνεύμα καί ό 
τρόπος τού Ιϊραξίτέλους άποτύποϋνται εν αύτοϊς 
τόσον σαφώς, ώστε τή αλήθεια άπορον είναι, πώς

ήδυνήθησαν ν’ άποδώσωσιν εις τόν αυτόν τεχνίτην 
έργα τόσον διαφόρου έργασίας. Δέν πρόκειται νά δώ- 
σωμεν ένταΰθα άκριβή άνάλυσιν τού έργου, άλλ’ 
άπλή παραβολή δεικνύει, πόσον τά ευτραφή καί 
σαρκώδη μέλη τού Έρμοΰ καί τής ’Αφροδίτης άπέ- 
χουσι τής ίσχνότητος καί λιτότητος, ήν εύρίσκομεν 
έν τώ Σατύρω. Κανονικόν σώμα έχει καί ουτος, 
αλλά λείπει αύτώ, ούτως είπείν, τό πλαστικόν,» λεί- 
πουσιν αί καμπύλαι έκειναι καί γλυκείαι γραμμαί, 
αί ένούσαι τά διάφορα μέλη έν τοίς έργοις τού Πρα- 
ξιτέλους· καί τούτο διότι ό Σάτυρος έχει σκελετόν 
τέλειον, άλλ’ ολίγον κρέας όλιγώτερον δέ λίπος, Ού- 
τω ή γραμμή τής κατατομής τού πώγωνος είναι 
παρά μέν τώ Έρμη καμπύλη, παρά δέ τώ Σατύρω 
εύθεϊα, έν γένει ολος ό σχηματισμός τού σώματος του 
πρώτου δεικνύει εύζωίαν καί ούοέν έλέγχει έν αύτω 
στερήσεις ή υπερβολικήν σκληραγωγίαν. Σύμφωνος 
πρός ταύτα είναι καί ή έκφρασις τού προσώπου- οί 
μεγάλοι οφθαλμοί ανοίγονται, ινα ί'οωσι τόν κόσμον 
καί άπολαύσωσιν αυτού" τό ακτινοβολούν ώοειδές 
πρόσωπον καί τό μειδιών στόμα έκφράζουσι χαράν 
καί αγάπην τής ζωής. Παρά τώ Σατύρορ ούδέν τού
των παρατηρεΐτάι- τό πρόσωπον είναι τριγωνοειδές, 
οί οφθαλμοί μικροί καί βαθείς καί τά χείλη συνε- 
σφιγμένα" ή τού σώματος λιτότης απαντάται καί 
έν τή έκφράσει. Σχεδόν φαίνεται, δτι δ τεχνίτης 
έπίτηδες περιωρίσθη εις δ,τι ήτο άκριβώς άναγκαίον, 
ινα παραστήση σώμα παιδός κανονικόν καί άπέφυγε 
παν δ,τι ήδύνατο νά προδώση έν τώ σώματι εύζιυίαν 
καί τό ταύτη επόμενον άφροντι καί άμέριμνον έν τή 
έκφράσει τού προσώπου, τό οποίον τόσον καλώς 
απεικονίζεται έπί τού ΈρμοΟ.

Αί ιδιότητες αύται τού Σατύρου δέν δύνανται 
νά προέρχωνται έκ τούτου, δτι τό πρωτότυπον ήν 
χαλκοΰν αιτία τών τοιούτων διαφορών δέν είναι ή 
ύλη, αλλά τό πνεύμα ύφ’ ού έμφοροΰνται οί πλάτ- 
τοντες τεχνίται. ’Ανήκει λοιπόν ό Σάτυρος εις άλ
λην σχολήν καί πλησιάζει μάλλον πρός τήν τού 
Πολυκλείτου, Ούχ ήττον όμως έχει καί τι πραξι- 
τέλειον, τούτο δέ είναι ή στάσις τού σώματος , ήτις 
ομοιάζει πολύ πρός τήν τής Κνιδίας Αφροδίτης καί 
τού Έρμού, έ'χουσα τό σχήμα τού λατινικού σίγμα. 
Φαίνεται λοιπόν, δτι είναι έργον έκλεκτικής τίνος
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σχολής, ήτις προσεπάθει νά συνδυάσή αττικήν μετά 
πελοποννησιακής έργασίας. Τοιαύτη τις σχολή , ής 
τά μέλη καί τοι τό πλεϊστον Αθηναίοι οντες, είρ- 
γάζονΐο όμως κατά τον πελοποννησιακόν τρόπον, 
υπήρχε κατά τόν Brunn 1 έν 'Ρώμη τον δεύτερον 
πρό Χρ. Αιώνα. Εις την σχολήν ταύτην ανήκει 
κατά τόν αυτόν αρχαιολόγον ή κεφαλή τοϋ Δορυ
φόρου ή έν Herculanum εύρεθείσα και ή ΓΙαλλάς 
Velletri. ,Εϊς τάΰτα δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί 
τον οίναχοοΟντα Σάτυρον, καθόσον ρ,άλιστα έν άντί- 
τυπον , τό έν τή συλλογή του λόρδου Egremont, 
φέρει καί τήν έπιγραφήν Απολλώνιος (ι”δε Archaeo- 
log. Zeitung 32,σελ. 56). Άγνωστον όμως μένει, 
άν ούτος ήναι καί ό πλάσας πρώτος τό άγαλμα 
ούτως, όπως τώρα τό έ'χομεν2.

Ούτω λοιπόν καί ή φαινομένη αύτη έξαίρεσις δεν 
άποδεικνύει τίποτε, διότι ό. Σάτυρος ούτος πολύ πι
θανώς έπλάσθη, ίνα ί'σταται μόνος του έν τή αιθού
ση τοΰ μεγάρου, πλουσίου τίνος ΊΡωμ,αίου, καί διά 
τούτο τά πολλά άντιτυπα έν τοϊς διαφόροις μου- 
σείοις· 6 δε του Πρ«ξ ιτέλους ώς άνήκων εις σύμπλεγ
μα έξάπαντος είχε στάσιν ομοιάζουσαν πολύ τής 
οίνοχοούσης γυνακκός επί τοΰ ήμετέρου άγγείου, το 
όποιον καί κατά τον χρόνον δέν απέχει πολύ τής

έποχής τοΰ καλλιτέχνου τούτου. Έπεμείναμεν τό
σον, ινα καί έκ τής έργασίας άποδείξωμεν, ότι ό 
Σάτυρος ούτος δεν είναι ό υπό τοϋ Παυσανίου άνα- 
φερόμενος, διότι άλλως τό μέγα όνομα τοΰ Πραξι- 
τέλους ήδύνατο ν’ άναιρέση Ινα των κυριωτέρων κα
νόνων τής των συμπλεγμάτων συνθέσεως, κανόνα 
του οποίου ή επί αιώνας αδιάκοπος έοαρμογή Οπό 
τών ζωγράφων των άγγείων μαρτυρεί βεβαιότερου 
υπέρ τοΰ καλλιτεχνικού αισθήματος αύτών ή ή πολ- 
λάκις αμελής καί έπιπόλαιας εργασία. ’Έπρεπε δε ό 
κανών ούτος ν’ άποδειχθή ασφαλώς,διότι οσον απλούς 
καί φυσικός άν ήναι, παρεγνωρίσθη όμως πολλάκις. 
Άπόδειξις τούτου είναι ό Σάτυρος, οστις υπό τοσού- 
των επιφανών αρχαιολόγων πιστεύεται άνήκων εις 
σύμπλεγμα καί έκτος τούτου οί λόγοι, δι’ ών ό Col- 
lignon περιγράφει τήν έπί του δημοσιευομένου αγ
γείου οίνοχοοΰσαν γυναίκα’ «ell© tient ce vase fie 
la main droite, et de Γ autre main y verse 
le contenu d’un prochoos». Ήφράσις αυτή δεν 
είναι ορθή, όχι μόνον διότι τό πράγμα δεν έχει ου- 
τω, αλλά διότι κατά τά ειρημένα ουδέ ήδύνατο καν 
νά εχη ούτω.

ΧΡ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ

ΙΔΑΣ ΜΑΡ1ΊΗΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ (;).
( Όρα πίν. 3·)

Τό έν τώ τρίτω πίνακι εις τό φυσικόν αύτοϋ μέ
γεθος απεικονισμένου τεμάχιον πώματος αρχαϊκού 
άγγείου, έκ τών ευρημάτων τής έν τή Άκροπόλει 
άνασκαφής, κρίναντες άξιον έκδόσεως διά τήν παρά -

1 Τήν γνώμην ταύτην δέν ήξεύρω, αν έδημοσίευσεν ήδη που ό 
Brunn , ήκουσα ομω; αυτήν πρό τινων ετών έν ταϊς παραδόσεσιν 
αυτόν έν Μονάχου.

2 ’Απολλώνιο; ’Αθηναίος, υίός τοΰ Νέστιυρος, ειργάζετο έν 'Ριόμη 
κατά τάς άρχάς του πρώτου πρό Χρ. α’ιώνος (Brunn Geschichte 
der Gr. Kuenstler I. σελ. 542 )

στάσιν αύτοϋ , μάλιστα δέ διά τά έπί τοϋ χιτώνος 
τής γυναικείας μορφής λευκώ χρώματι γεγραμμένα 
ζώα1, δημοσιεύομεν χάριν τών φιλάρχαιων έν τώ

1 Τά ζώα ταΰτα τά οποία είνε αμ.ορρα και άπροδιόριστα κατε'χου- 
σιν ένδεκα ζώνας, ών αΐ μέν οκτώ πρώται περιε'χουσιν έκάστη έν ζωον. 
αί δέ τελευταίαι τρεις αί πρός τά κάτω άκρα τοϋ χιτώνος άνά δύο 
αντιμέτωπα. Έπί ούδενός άγγείου και τής αρχαϊκής έργασίας, εις ήν 
τό έν λόγω άγγείον ανήκει, και τών αλλ.ων εποχών , καθ’ οσον έγώ 
γνωρίζω, άπαντα χιτών ή Ιπίβλημα κοσμούμενον ζωδίοις· δέν ραίνε
ται όμως ό τρόπος ουτος τής διακοσμήσει»; τών χιτώνων ξένος εις τήν
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