
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΑΜΦΟΡΕΩΣ

νπο ΣΕΜΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ - ΚΑΡΟΥΖΟΥ

Είναι τοιαύτης σημασίας ή άνεύρεσις Παναθηναϊκού άμφορέως ασφαλώς χρονο
λογούμενου εις τον 2ον π. X. αιώνα, σχετιζομένου μάλιστα προς γνωστόν ιστορικόν 
πρόσωπον, ώστε καθίσταται απαραίτητος ή έξέτασίς του καί από τής πλευράς τής 
ιστορίας τής τέχνης.

Α. (Παρένθετος πίναξ 1, είκ. 1-2 και είκ. 3-4. Βλ. καί ανωτέρω σ. 6-7 είκ. 1-2)'. 
Την κυρίαν δψιν τοΰ άμφορέως κατέχει, ώς συνήθως τό Παλλάδιον, πρύς δεξιά 
έστραμμένον. Προ αύτοΰ, επί κίονος, ισταται Νίκη, τείνουσα την χεΐρα προς τήν ’Αθή
ναν. Ή θεά φέρει αττικόν πέπλον μετά διπλοϊδίου, ώς συνάγεται κυρίως έκ τοΰ υπό τήν 
ασπίδα σωθέντος μόνου άκρου έν σχήματι ουράς χελιδόνος. Έπίτοϋ στήθους δηλοΰνται 
διά χαραγμάτων αι φολίδες τής αιγίδος, εις τό κέντρον τής οποίας μόλις διακρίνεται 
τό ίχνος τοΰ άρχικώς διά λευκού χρώματος παρασταθέντος Γοργονείου. Εις σχήμα 
ουράς χελιδόνος λήγουν επίσης καί τά άκρα τής διά των βραχιόνων συγκρατουμένης 
χλανίδος. Περί τον λαιμόν διακρίνεται όρμος, βραχιόνια δε λήγοντα εις κεφαλάς δφεων 
περί τον καρπόν τής χειρός, ενώτια. Έπί τής κεφαλής φορεϊ τό βοιωτικόν κράνος. 
Μόνον τό άκρον έσώθη τοΰ λόφου, παρασταθέντος διά λευκού χρώματος. Τό δόρυ, 
επίσης λευκόν, φθάνει μέχρι τοΰ εξωτερικού περιγράμματος τών βοστρύχων τής θεάς. 
’Ιδιαιτέρως άξιομνημόνευτον είναι δτι ή άσπίς δεν έχει παρασταθή προοπτικώς, άλλ’ ώς 
πλήρης κύκλος. Έκ τοΰ δεξιού άκρου ποδός τοΰ Παλλαδίου έσώθη τόσον μόνον, ώστε 
νά συμπεραίνηται ότι παρίστατο κατενώπιον, τούτο δε δικαιολογεί τήν τελείαν έλλειψιν 
πτυχών εις τό καλύπτον τον δεξιόν μηρόν τμήμα τοΰ πέπλου. Συστάς αραιών πτυχών 
παρεστάθη συγκεντρωμένη εις τό μεταξύ τών σκελών διάστημα.

Μόνον έπί τοΰ δεξιού βραχίονος έσώθη τό λευκόν χρώμα, ένώ τοΰ άλλου, δστις 
κρατεί τήν ασπίδα, διακρίνεται προ ταύτης καθαρώς τό αποτύπωμα. Όμοιον ίχνος 
έσώθη καί έπί τής ζώνης τοΰ Παλλαδίου. Δεν φαίνεται πιθανόν ότι έφερον διακό- 
σμησίν τινα τά κενά τών φολίδων, είναι δε αδύνατον νά διαπιστωθή αν ήτο κεκαλυμ- 
μένη διά λευκού καί ή περιφέρεια τής άσπίδος. 1

1 Τά σχέδια τών πινάκων 1-2 εφιλοτεχνήΟησαν υπό At γενικαί καί λεπτομερειακοί φωτογραφίαι τοΰ άμφο- 
τοϋ ζωγράφου τών Μουσείων κ. Αλεξ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. ρέως οφείλονται εις τόν κ· Γ. ΤΣΙΜΑΝ·
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12 Σεμνής Παπασπυρίδη - Καρούζου ΑΕ 1948-1949

Διά χρυσίζοντος, μάλλον αμαυρού ή στιλπνού χρώματος, άπεδόθησαν οί έπι τοϋ 
προσώπου εκατέρωθεν τοΰ ώτός βόστρυχοι, ομοίως ό οφθαλμός, ό όρμος και τύ βρα
χιόνων. Ώς βέβαιον δύναται νά θεωρηθώ ότι δεν ύπήρχεν άρχικώς δεύτερος κίων 
φέρων Νίκην ή άλλην μορφήν όπισθεν τής 'Αθήνας.

Ή έπι τοϋ κίονος Νίκη (είκ. 3), 
έχουσα τό σώμα παριστανόμενον κατά 3/4, 
φέρει επί τοϋ αττικού πέπλου ιμάτιον 
καλύπτον μόνον τό κάτω σώμα άπό τής 
όσφύος καί συγκρατούμενον διά τής 
άριστεράς χειρός. Είναι έκδηλος ή προσ
πάθεια τοϋ τεχνίτου, όπως άποδώση 
την «ζωγραφικήν» αφθονίαν τής πτυ-

Είκ. 3. Ή προ τοΰ Παλλαδίου Νίκη τοΰ έκ τοϋ 
Όλυμπιείου Παναί)ηνα'ίκοϋ άμφορέως.

Είκ. 4. Τό παλλάδιου επί τοΰ Παναθηναϊκού 
άμφορέως έκ τοΰ Όλυμπιείου.

χώσεως, προς τήν οποίαν δεν είναι άσχετος ή εις βάθος άνάπτυξις τοΰ σώματος.
Θά ήτο δύσκολον νά φαντασθή τις περισσότερον χονδροειδή χαράγματα τών 

δηλούντων τά τε εξωτερικά περιγράμματα τοΰ Παλλαδίου, όπως καί τήν πτύχωσιν 
καί τάς φολίδας (είκ. 4). Φέρουν με τό πάχος των τά χαράγματα ταΰτα πολύ μακράν, 
προς τήν πρώιμον μελανόμορφον αττικήν αγγειογραφίαν, στερούνται όμως πλήρως τών 
κυριωτέρων προσόντων τών παλαιών χαραγμάτων, τής εύσταθείας καί τής δυνάμεως.

Β. (Παρένθετος πίναξ 2 και είκ. 5). Έκ τής δευτερευοΰσης όψεως έσώθησαν 
δύο δρομείς, προς άριστερά, τοϋ δευτέρου μόνον τό δεξιόν άκρον τής λεκάνης καί τοϋ 
γλουτού, καθώς καί τμήμα τοϋ δεξιού βραχίονος. Ή επί τοϋ κίονος Νίκη, έκ τοϋ πλα
γίου παρασταθεϊσα, φορεΐ αττικόν πέπλον, κρατεί τό δόρυ καί μεγάλην στρογγυλήν
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ασπίδα, εις πλήρη κύκλον παρασταθεΐσαν, καθώς και κλάδον δάφνης. Διά τού (μη 
σωθέντος) στεφάνου, τον όποιον έ'τεινε διά τής δεξιάς, ετοιμάζεται προφανώς νά βρά
βευση τον νικητήν. 'Ο μικρός χώρος ό μενών κενός όπισθεν τοΰ κίονος έχρησιμοποιήθη 
προς υποδοχήν τής επιγραφής «τών Άθήνηθεν (άθλων)» (βλ. είκ. 1. καί ανωτέρω 
σελ. δ). ’Αντί δευτέρου κίονος, αντιστοίχου πρύς τον φέροντα την Νίκην, έτέθη εις δύο

Είκ. δ. Σταδι,οδρόμος επί τοΰ Παναθηναϊκού άμφορεως έκ τοΰ Όλυμπιείου.

στίχους ή κάθετος επιγραφή μετά τοΰ ονόματος τοΰ αγωνοθέτου (βλ. είκ. 2 καί ανω
τέρω σελ. 6). ’Αποκλείεται απολύτως ή μεταξύ ταύτης καί τοΰ δευτέρου δρομέως 
ύπαρξις τρίτου όμοιου. Τοΰ πρώτου δρομέως ή δεξιά χειρ λήγει εις ανοικτήν τήν παλά
μην προ τής άσπίδος τής Νίκης, ενώ ή άλλη παρεστάθη, με γνησίως ελληνιστικήν 
αϊσθησιν, προοπτικώς καί τέμνουσα τήν επιφάνειαν τοΰ αγγείου.

Τής πλευράς ταύτης ή παράστασις είναι περιωρισμένη εντός τετραγώνου διαγρα- 
φομένου υπό πλατειών μελανών λωρίδων. Ή ύπεράνω τών μορφών λωρίς φθάνει 
μέχρι τής βάσεως τοΰ λαιμοΰ, δστις φέρει χονδροειδή γλωσσωτά κοσμήματα.

Έκ τής κυρίας όψεως λείπουν τά κοσμήματα ταΰτα, ακριβώς όπως συμβαίνει εις τύν 
ελληνιστικόν Παναθηναϊκόν αμφορέα τής Ρηνείας καί άντιθέτως προς τον διατηροΰντα 
τήν παλαιάν παράδοσιν αμφορέα τοΰ 2ου αίώνος έκ τών άνασκαφών τής ’Αγοράς1. 
Ή ανάγκη τής αντιστοιχίας μεταξύ τών δύο όψεων ύπήρξεν ή αιτία τοΰ ότι εις τον 
τελευταΐον τοΰτον αμφορέα τά ροπαλοειδή κοσμήματα διετηρήθησαν καί όπισθεν τής

1 ’Αμφορείς Ρηνείας : ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΑΕ 1937 Β', 581, Compte-Rendu 1876 πίν. I - Smuts Antiqu.Clas- 
είκ. 7-8 πρβ. έν τούχοις εις 686, είκ. 14-15. ’Αγοράς: sique 5, 1936, πίν. 39-40. Beazley Panathenaica,
Sterling Dow, Hesperia V, 1936, 52 είκ. 6. Άμφο- AJA 1943, 461. Εις to έξης θά άναφέρεται ώς Panatb.. 
ρεΰς 4ου αίώνος με ομοια ρόπαλα όπισθεν τοΰ Παλλαδίου:
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14 Σεμνής Παπασπυρίδη - Καρούζου ΑΕ 1948-1949

κεφαλής τοΰ Παλλαδίου, φθάνοντα μάλιστα μέχρι τοΰ λαιμού. Εις τον έκ τού πλαγίου 
βλέποντα τον αμφορέα τοΰ Όλυμπιείου φαίνεται δυσάρεστος ή ασυμφωνία μεταξύ των 
δύο όψεων ή προκληθεΐσα έκ τής καταργήσεως τών ροπάλων έπ'ι τής κυρίας, έκέρδισεν 
δμως άναμφισβητήτως έκ τής συνειδητής ταύτης παραλείψεως τό Παλλάδιον, τό όποιον 
έξαίρεται ολόκληρον καί άδιατάρακτον έπΐ τής έπιφανείας τοΰ αγγείου (βλ. ανωτέρω 
σελ. 6 είκ. 1). Έμειώνετο άλλωστε εις την αρχαιότητα ή έντύπωσις τής ασυμφωνίας 
διά τής μεσολαβοΰσης λαβής, ήτις έληγεν είς την βάσιν τών γλωσσωτών κοσμημάτων.

Όπως έπ'ι τοΰ Παλλαδίου και έπ'ι τών δρομέων όλα τα έξωτερικά περιγράμματα 
τοΰ σώματος έχουν δηλωθή διά χαράξεως. Χρήσις όμοιας δηλώσεως έ'γινεν έπίσης 
προς δήλωσιν τών ανατομικών λεπτομερειών, όπως καί διά την έξαρσιν τής κόμης τοΰ 
μόνου έπαρκέστερον σωθέντος δρομέως.

Έπί τών ανωτέρω μνημονευθέντων αμφορέων τής ’Αγοράς τον λαιμόν μέ τά 
γλωσσωτά κοσμήματα στεφανώνει σειρά ορθών άνθεμίων, αποτελούσα την μετάβασιν 
προς τον πλατύν γΰρον τοΰ χείλους (Hesperia έ.ά. είκ. 5, 7). Παρομοίαν πρέπει νά 
φαντασθώμεν την άπόληξιν και είς τον αμφορέα τοΰ Όλυμπιείου, τοΰ όποιου τό σφζό- 
μενον ύψος άπαιτεΐ άνάλογον προς τά άνω έπέκτασιν. Ή βάσις τοΰ άμφορέως συμπλη- 
ρωθεΐσα κατά τό πρότυπον τών αμφορέων τής Δήλου, αποδίδει είς τό σχήμα μέρος τής 
αρχικής ραδινότητος, ήτις θά συνεπληροΰτο διά τοΰ υψηλού λαιμοΰ, ακόμη καί διά τοΰ 
έπιστέφοντος τό όλον άγγεΐον καλύμματος, τοΰ όποιου τον τύπον έ'χομεν είς τό πώμα 
τοΰ Μουσείου Μυκόνου, ΑΕ έ'. ά. 585, είκ. 13 γ.

Τό Παλλάδιον. Σχετικώς προς την προς τά δεξιά στροφήν τοΰ Παλλαδίου, ήτις 
αρχίζει, ως έχει πολλάκις παρατηρηθή, ήδη από τοΰ 4ου αίώνος, προσέθεσε τελευταΐον 
ό Sir J. Beazley τον περιορισμόν ότι ή μεταβολή πρέπει νά έ'γινεν ολίγον προ τοΰ 
348/7 π.ΧΛ Ό πρώτος πλήρως σωθείς άμφορεύς μέ τό Παλλάδιον προς δεξιά φέρει τό 
όνομα τοΰ άρχοντος Νικομάχου (341 π.Χ.). Έπίσης άπό τοΰ 4ου αίώνος αρχίζει ή παρά- 
στασις τής σχηματικώς είς χελιδονοουράς ληγούσης χλανίδος, όπως καί τοΰ διπλοϊδίου, 
όχι όμως συγχρόνως προς τήν προς τά δεξιά στροφήν,όπως ΰπέθεσεν άρχικώς ό Brauchitsh1 2. 
Κατά τήν πιστοποίησιν τοΰ Ed. Schmidt, ούραι χελιδόνος έμφανίζονται ήδη είς τον 
αμφορέα τής Έλευσΐνος τοΰ 363 π.Χ. (άρχων Χαρικλείδης) καί σχεδόν συγχρόνως 
προς τήν έπέκτασιν τοΰ άρχαϊστικοΰ ρεύματος είς τήν αττικήν τέχνην3. ’Ολίγα έτη 
παλαιότερον, έπί άρχοντος ΙΊολυζήλου (367 π.Χ.), παρουσιάζεται τό Παλλάδιον όχι 
πλέον μέ τήν έπίπεδον σκιαγραφικήν μορφήν, αλλά μέ σωματικήν ύπόστασιν: «αί πτυχαί 
προσαρμόζονται προς τήν στρογγυλότητα τοΰ σώματος... καί είς τήν διάταξιν τών 
πτυχών έπί τών γλουτών καταβάλλεται προφανώς προσπάθεια παραστάσεως έκ τοΰ 
πλαγίου τοΰ μέρους τούτου τοΰ σώματος4.

Ένω ως προς τήν κατεύθυνσιν τοΰ Παλλαδίου διατηρεί ό άμφορεύς τοΰ Όλυμ
πιείου τήν παράδοσιν τών αμφορέων τοΰ 4ου αίώνος, διαφέρει άντιθέτως τούτων ώς 
προς τον περιορισμόν τών κιονίσκων τών φερόντων τά σύμβολα άπό δύο είς ένα έπί

1 Panatli. AJA 47, 1943, σ. 457. Schefold, UKV 3 Archaistische Kunst σ. 11 κέ. Smets ε.ά. 98,
112 είκ. 49. άρ. 106. Beazley Panath. 457.

2 Pan. Preis. άρ 114. 4 Ed. Schmidt ε.ά. 16.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:04 EEST - 54.226.8.97



AE 1948-1949 Τεχνολογικός καθορισμός τοΰ έκ τοΰ Όλυμπιείου Παναθ. άμφορέως 15

έκάστης δψεως, προετοιμάζων οΰιω την πλήρη κατάργησιν τούτων, την παρατηρηΰεΐ- 
σαν έπ'ι τών αμφορέων τής Ρηνείας (Κοντολεων έ.ά. 579). Ό τρόπος παραστάσεως τής 
άσπίδος εις τούς τελευταίους άπαντα ακριβώς όμοιος είς τον άμφορέα τοΰ Όλυμπιείου, 
όχι πλέον προοπτικώς, άλλ’ είς πλήρη κύκλον. Δεν είναι εκπληκτικόν ότι οί άγγειογρά- 
φοι των Παναθηναϊκών αμφορέων τοΰ 2ου αίώνος, κορεσθέντες έκ τής προοπτικής 
παραστάσεως τής άσπίδος, επανέρχονται είς την αρχαϊκήν καί πρώιμον κλασσικήν συνή
θειαν τής δι’ ολοκλήρου κύκλου άναδείξεώς της. Τό 
αποτέλεσμα όμως δεν είναι, όπως μοιραίως συμ
βαίνει είς όλας τάς έπιστροφάς, ομοίως ευτυχές.
Διότι, διά τής προς τα δεξιά στροφής τοΰ Παλλα
δίου έχάθη ή δυνατότης άναδείξεώς τοΰ επισήμου 
τής άσπίδος, ή εξαρας τον όποιου υπήρξε πιϋ·ανώ- 
τατα ή κυρία αφορμή τής άρχικής προς τα άρι,στερά 
κατευ·&ύνσεως. Ή έπίδειξις τοΰ επισήμου υπήρξε 
ζήτημα τόσον πρώτης άνάγκης διά τήν διακοσμη- 
τικήν αϊσθησιν τών άρχαϊκών τεχνιτών, ώστε ύπερί- 
σχυσε τής φυσικωτέρας προς τά δεξιά στροφής τοΰ 
Παλλαδίου. Έπί τοΰ ελληνιστικού άμφορέως τοΰ 
Όλυμπιείου ό μαΰρος κύκλος τής άσπίδος είναι, 
παρ’ όλην τήν μεσολάβησιν τοΰ λευκοΰ βραχίονος, 
εν μονοτόνως νεκρόν στοιχεΐον έπί τής επιφάνειας 
τοΰ άγγείου.

Πιθανώτατον δύναται να θεωρηθή έξ άλλου 
ότι κύριος λόγος τής προς τά δεξιά στροφής τοΰ
Παλλαδίου δεν ύπήρξεν, όπως πιστεύει ό Schefold (UKV 112), «die Anregung 
zu einer Darstellung des Gegensatzes der Bewegung des Korpers und der Hemmung 
des Gewandes durch den Wind», άλλ’ ή δημιουργηθεΐσα άνάγκη νέου τρόπου άπο- 
δόσεως τής άσπίδος. Τοΰτο γίνεται φανερόν έάν συγκρίνη τις τρεις εικόνας Παλλα
δίων έκ τριών Παναθηναϊκών άμφορέων διαφόρων έποχών. Έπί τοΰ άμφορέως 
τοΰ Βρετταν. Μουσείου τοΰ τέλους τοΰ 5ου αίώνος (είκ. 6) κυριαρχεί είσέτι τόσον τό 
έπίσημον, ώστε είναι δυσκόλως κατανοητόν πώς θά παρητοΰντο οι ζωγράφοι ενός τόσον 
ίσχυροΰ μέσου διακοσμήσεως προτιμώντες τήν προς τά δεξιά στροφήν'. Ή αίγίς τοΰ 
Παλλαδίου τούτου με τάς χαρακτάς φολίδας, είναι σχετικώς νεώτερον στοιχεΐον, τό 
όποιον δεν άπαντά άκόμη είς τον άρχαϊκώτατον άμφορέα Burgon, όπου όμως τό έπί
σημον έχει ήδη τον κύριον λόγον είς τήν παράστασιν2. Είς τον νεώτερον άμφορέα τοΰ

Είκ. 6. Παλλάδιον έπί άμφορέως τοΰ Βρετ- 
τανικοΰ Μουσείου.

1 Monumen. 10 πίν. 48. Brauchitsh 50. Beazley 
Panath. 453, 4, όστις παραδέχεται τήν έπιτυχή σύνδεσιν 
υπό τοΰ Siisserott (Plastik des 4. Jahr. βλ. 69-72 καί 
205-6) τών τυραννοκτόνων τοΰ έπισήμου τής άσπίδος 
τοΰ Παλλαδίου έπί τοΰ άμφορέως τούτου μέ τήν άνα- 
σύστασιν τής "Αθηναϊκής δημοκρατίας κατά τό 403/2 
π.Χ. Τό γεγονός τοΰτο υπήρξε μία ευκαιρία τονισμού 
τοΰ έπισήμου, τοΰ οποίου κατά τά έτη ταΰτα ήρχισε νά

έλαττοΰται σημαντικώς ή συμβολή. Διά τό έμβλημα 
τοΰτο βλ. Peters Jdl 57, 1942, 145 καί, τελευταΐον, 
Schefold είς Mus. Helv. 1, 1944, 197-8.

2 Άμφορεύς Burgon : Monumenti 11, πίν. 481 καί 
Pfuhl είκ. 299. CV Βρετ. Μουσ. Ill He πίν. I 1α-β. 
Smets άρ. 1. Beazley Pan. 440. Buschor Gr. 
Vasen είκ. 125.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:04 EEST - 54.226.8.97



16 Σεμνής Παπασπυρίδη - Καρούζου ΑΕ 1948-1949

Βρεχταν. Μουσείου τοϋ 367 6 π.Χ. (αρχών Πολύζηλος, εικ. 7)1 είναι φανερόν δτι 
ή ανάγκη έξάρσεως τοΰ επισήμου δεν ύφίσταται πλέον. Οΰτω ό δυσαναλόγως μέγας 
μαύρος κύκλος τής άσπίδος δυσκόλως είναι ανεκτός. Τό στήθος κεκαλυμμένον διά τής 
αιγίδος μένει επίπεδον, ενώ εις τό κάτω σώμα ύποδηλοΰται κάπως υπό τό ένδυμα 
ή σωματική διάπλασις.

Τό επόμενον βήμα ερμηνεύεται ευκόλως διά τής άνωτέρω έκτεθείσης έξελίξεως. ’Επί 
τοΰ άμφορέως τοΰ Λούβρου τοΰ 340-339 π.Χ. (αρχών Θεόφραστος, είκ. 8)1 2, ή στροφή

Είκ. 7. Παλλάδιον έπί Παναθην. άμφο
ρέως τοΰ Βρετταν. Μουσείου.

Είκ. 8. Παλλάδιον επί Παναθην. άμφο
ρέως τοΰ Λούβρου.

τοΰ Παλλαδίου προς τά δεξιά είναι συνδεδεμένη προς νέον τρόπον παραστάσεως τής 
άσπίδος, ήτις όχι μόνον δεν προβάλλεται πλέον ολόκληρος επί τής επιφάνειας, αλλά καί 
προοπτικώς παρισταμένη τέμνει ταύτην, δίδουσα τήν είς βάθος έπέκτασιν, ήτις έμελλε 
νά κυριάρχηση κατά τήν ελληνιστικήν εποχήν. Ή ζητηθεΐσα καί έπιτευχθεΐσα οΰτω 
δημιουργία χώρου περί τό Παλλάδιον θά ήτο άνέφικτος άν διετηρεΐτο ή παλαιά προς 
τά αριστερά στροφή, οπότε θά προεβάλλετο ΰποχρεωτικώς είς πρώτον επίπεδον 
ή δυσκόλως δυναμένη νά άποδοθή εξωτερική καμπυλότης τής άσπίδος.

Παραλλήλως προς τήν προς τά δεξιά στροφήν καί τήν προοπτικήν παράστασιν 
τής άσπίδος έπραγματοποιήθη καί ή κατάργησις τής περιφράξεως τοΰ στήθους διά τής 
αιγίδος. Τό στήθος, μή καλυπτόμενον πλέον, άναδεικνύεται καί άναπνέει. Προς άνα- 
πλήρωσιν τών απωλειών, τάς οποίας έπέφερον οί νεωτερισμοί ούτοι, ή ανήσυχος συνεί- 
δησις τών διακοσμητών άγγειογράφων μετέφερε τό βάρος επί τών ούρών χελιδόνος. 
Διά τής σχηματικής παραστάσεως των προσέθεσαν επί τής επιφάνειας τήν γραμμικήν

1 Mon. 10 πίν. 47. ΡρυΗυβίκ 307.Beazley Panatli. Beazley Panath. 458, άρ. 3 Merlin Vases Grecs 
456, 4. Smets έ'.ά. 98,102. Peters, Jdl 57,1942,145. πίν. 47 β. Peters ε.ά. σ. 147.

2 Mon. 10 πίν. 48- Smets έ. ά. σ. 99, άρ. 117.
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τόνωσιν, ήιις έπεβάλλετο κατόπιν τής συνεπεία τών ώς άνω μετατροπών έπελθούσης 
άτονίας τής διακοσμήσεως.

Όμοίαν λειτουργίαν εξυπηρετεί και ή επί άλλων ελληνιστικών αμφορέων παρα- 
τηρηθεϊσα δήλωσις τών εξωτερικών περιγραμμάτων τοΰ Παλλαδίου διά χαράγματος, 
άνάλογον φαινόμενον προς την διά τοΰ ίδιου τρόπου περιγραφήν τοΰ σώματος τών 
δρομέων επί τής άλλης όψεως τοΰ άμφορέως τοΰ Όλυμπιείου (πρβ. ιδίως είκ. 5).

Θά ήτο υπερβολικόν νά άναζητήση τις εις μίαν μεταβατικήν εποχήν, όπως είναι 
τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος, συνέπειαν εις τήν άπόδοσιν τών μορφών. Οΰτω επί τοΰ 
άμφορέως ημών ιδιαιτέρως εις τό κάτω σώμα τοΰ Παλλαδίου δεν κυριαρχεί όμοια 
έπιπεδότης, όπως εις τήν παράστασιν τής άσπίδος. Όχι μόνον ή κατ’ ενώπιον παρά- 
στασις τοΰ δεξιοΰ σκέλους — όπως καί εις τούς αμφορείς τής Ρηνείας— αλλά καί ή διά 
τής συγκεντρώσεως τών πτυχών εις τό κέντρον έπιτευχθεϊσα στρογγυλότης τοΰ μηροΰ 
είναι αποτέλεσμα προσπάθειας σωματικής άποδόσεως. Ουδόλως διαφαίνεται τάσις προς 
τήν άνοδον καί έκλέπτυνσιν τοΰ σώματος, προς τήν γραμμικήν έξαρσιν τών λεπτομε
ρειών τοΰ ενδύματος, ήτις έκυριάρχησεν εις τάς άρχάς τοΰ low αίώνος (ζφφόρος 
Λαγίνης)1. Επιστροφήν άντιθέτως εις προελληνιστικόν τύπον μαρτυρεί και εδώ—- 
όπως παρετηρήθη διά τούς αμφορείς τής Ρηνείας (Κοντολεων έ'.ά. 582)—ή επανα
φορά τών φολίδων τής αιγίδος, αΐτινες όμως δεν νεκρώνουν τελείως, ώς συνέβαινε 
παλαιότερον, τήν ύπ’ αύτάς ζώσαν σάρκα1 2. Σημαντικώς συμβάλλει εις τήν ίσορρόπη- 
σιν τοΰ ογκώδους Παλλαδίου επί τής επιφάνειας ή επιτυχής κατανομή τών χελιδονοου- 
ρών τοΰ άποπτύγματος και τής χλανίδος (βλ. ιδίως σελ. 6, είκ. 1). Τά χονδροειδή χαρά
γματα προς δήλωσιν τών πτυχών ερμηνεύονται ευκόλως έκ τής τελείας έξαφανίσεως 
τής παλαιάς τεχνικής.

’Ιδιαιτέρως αξιομνημόνευτος είναι ή παράστασις τής προ τοΰ Παλλαδίου επί 
κίονος Νίκης (είκ. 3), ή εις βάθος άνάπτυξις τής οποίας, καθώς καί ή δυναμική έξαρσις 
τοΰ ίματίου μαρτυρεί πλήρη συμμετοχήν εις τό μορφικόν ιδανικόν τής ωρίμου ελληνι
στικής εποχής.

Άποτελοΰντα οΰτω τό τε Παλλάδιον καί αί Νϊκαι μεταβατικούς σταθμούς έκ τής 
«ανοικτής μορφής» τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος εις τήν έπιπεδικήν καθησύχασιν τήν προαναγ- 
γέ?ιλουσαν τον κλασσικισμόν τοΰ 1ου, είναι μία είσέτι άπήχησις τής στροφής τής βεβαιου- 
μένης διά τής μαρτυρίας τοΰ Πλινίου — στηριζομένης, ώς έχει διαπιστωθή, έπί άντι- 
λήψεως παλαιοτέρου κλασσικιστοΰ τεχνοκρίτου — ότι εις τήν 131ην ’Ολυμπιάδα «ces
savit deinde ars», άνεγεννήθη δε εις τήν 156ην, «ac Olympiade CLVI revixit»3. Περί 
τά μέσα τοΰ 2ου αίώνος, όταν κατά τήν κλασσικιστικήν άντίληψιν, άνέζησεν ή ελληνική 
τέχνη, έμφανίζονται έκ νέου παλαιαί μορφικαί προτιμήσεις, αΐτινες ειχον υποχωρήσει 
προ τοΰ πνεύσαντος άνατρεπτικοΰ ρεύματος τής ελληνιστικής τέχνης.

1 Krahmer Einansichtige Gruppe (Nachr. Gott. θραύσματα Παναθηναϊκών αμφορέων έκ τής Άκρο- 
Ges. 1927), σ. 16 κε. Horn Hellenist. Gewandst. πόλεως Graef πίν. 64, 110 - 11.
σ. 72 κέ. Schober Hekataion von Lagina98,102 κε. 3 N. Η. 84,19,3. Sellers and Jen-Blake The

2 Έπιτυχεστέραν προσαρμογήν τής φολιδωτής αίγί- Elder Pliny’s Chapters LXXX. Σχετικώς τελευταΐον
δος εις τήν πλαστικότητα τοΰ στήθους δεικνύουν τά Becatti, Riv. Arch. VII, 8 κέ.

3
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’Απομένει νά εΐπωμεν ολίγα καί περί τοϋ εντελώς ασυνήθους σχήματος τοϋ κρά
νους τοϋ Παλλαδίου. Είναι τό βόρειον κράνος τό γνωστόν έκ των Θεσσαλικών καί 
Βοιωτικών μνημείων, τό όποιον, μέ την όργάνωσιν τής μακεδονικής ψάλαγγος καί την 
έπέκτασιν τοΰ ’Αλεξάνδρου, ουδόλως παράδοξον ότι διεδόθη καί είς την ’Αττικήν· 
Παρουσιάζεται άλλωστε μεμονωμένως είς άττικάς στήλας, ήδη από τοΰ τέλους τοΰ 
401) αίώνος, όπως ανέπτυξε λεπτομερώς ό A. von Salis1.

Βλ Οι δρομείς. Τό άτελώς σωθέν τμήμα τής όψεως ταύτης επιτρέπει, όπως του
λάχιστον συμπεραίνομεν, την κίνησιν τών δυο δρομέων. Πρέπει νά έπάτουν μέ τό

Εϊκ. 9. Σταδιοδρόμοι επί Παναθηναϊκού άμφορέως έκ Παντικαπαίου.

προβαλλόμενον σκέλος, ένφ τό άλλο ύψοΰτο μετέωρον όπισθεν τοΰ σώματος σχηματίζον 
γωνίαν κατά τό γόνυ, μέ τό πέλμα όρώμενον έκ τής οπίσθιας όψεως. Ή διάταξις τών 
βραχιόνων εύρίσκεται είς χιαστικήν αντιστοιχίαν μέ την κίνησιν τών σκελών: ό δεξιός 
θά έσχη μάτιζε γωνίαν κατά τον αγκώνα, ό άλλος καμπυλοΰται. Την πλήρη κίνησιν 
δίδει ή παράστασις τών δρομέων επί Παναθηναϊκοΰ άμφορέως έκ Παντικαπαίου 
(εϊκ. 9), είς τον όποιον θά έπανέλθωμεν καί κατωτέρω2.

Τό γνώριμον τοΰτο καί έξ άλλων παραστάσεων αγώνισμα είναι τό τοΰ άπλοΰ 
δρόμου, όχι τοΰ δρόμου έξ άποστάσεως, τοΰ δολίχου. Είναι σαφείς πάντοτε, ήδη από

1 84 Berl. Winckelm. Pr. 29 κέ. Πρβ. άρθρον 2 Compte - Rendu 1876, πίν. I, 1-2, Schmidt 
Galea εις Diet. Antiqu. καθώς καί Br. Schroder Archaist. Kunst 84. Smets έ. ά. 101, άρ. 139, πίν, 
είς Jdl 27, 1912, 317 κέ. Κράνος βορείου τύπου φέρει 39-40. Beazley Panath. 461. Schefold UKV 
τό Παλλάδιον επί θραύσματος Παναθηναϊκού άμφορέως 109 σημ. 129. SliSSEROTT Gr. Plastik σ. 209. 
έκ τής Άκροπόλεως, Graef Akr. Vas. πίν. 65,1109.
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τής αρχαϊκής εποχής, οί άγγειογράφοι εις την διάκρισιν τών σταδιοδρόμων από τούς 
δολιχοδρόμονς

Οί δολιχοδρόμοι δεν παρίστανται με αναπεπταμένους τούς βραχίονας, δπως οί 
δρομείς τοΰ Παντικαπαίου, άλλα μέ τούς αγκώνας όπισθεν καί μέ τάς χεΐρας συνεσφι- 
γμένας κατά τον τύπον τοΰ Παναθηναϊκού άμφορέως τού Βρεττανικοΰ Μουσείου 
(είκ. ΙΟ)2. Οι δύο άμφορεΐς άφ’ένός μεν δ έκ Παντικαπαίου, άφ’ετέρου δε ό τελευταίος 
είναι οί καλύτερον άποδίδοντες την 
εικόνα, την όποιαν έπέτυχον οί άγ- 
γειογράψοι τοΰ 2ου ήμίσεος τοΰ 4ου 
αίώνος, θέλοντες να διακρίνουν τούς 
σταδιοδρόμους άπό τών δολιχοδρο
μούν, έκφράσαντες μέ νέα μέσα τό 
πνεύμα τής τόσον δημιουργικής ταύ- 
της έποχής.

Σταδιοδρόμοι. Ό αρχαϊκός 
τύπος τών σταδιοδρόμων, όπως έμ- 
φανίζεται επί τών Παναθηναϊκών 
άμψορέων τοΰ 6ου αίώνος, κατάγεται 
αμέσως έκ τοΰ παλαιοτέρου «Knie- 
lauf». Οί δρομείς τοΰ άμφορέως τής 
Κοπενχάγης (είκ. 11) παρίστανται 
«άρχαϊκώς έ'χοντες τοΐς σχήμασι»3, 
μέ τό στήθος κατενώπιον, τό έμπρό- 
σθιον σκέλος μετεωριζόμενον. Γω
νίαν σχηματίζουν, όχι μόνον τό προβαλλόμενον σκέλος, άλλα καί οί δύο βραχίονες' 
τής άπλοϊκώς προτεινομένης κεφαλής έξέχοντα σημεία είναι κυρίως ή ρίς καί ή σιαγών: 
«Διά τούς δρομείς άποστάσεως άρκεϊ νά εϊπω ότι είναι τό πρότυπον εις όλας τάς έπο- 
χάς· ή τεχνοτροπία όμως τοΰ απλού δρομέως, όστις προχωρεί κραδαίνων τούς βρα
χίονας του, μέ σκιρτήματα καί άλματα ώς πτερά άνεμομύλου, δύναται νά προκαλέση 
ισχυρόν μειδίαμα» (Gardiner)4.

Οί έ?ιλ/ηνιστικοί σταδιοδρόμοι τοΰ έκ Παντικαπαίου άμφορέως (είκ. 9) διακρί- 
νονται κυρίως έκτής άραιάς διατάξεώς των, έκ τών διαχωριζόντων αυτούς ομοιομόρφων 
κενών, την σημασίαν τών οποίων δέν ήτο δυνατόν νά επινόηση ό άρχαϊκός καλλιτέχνης

Είκ. 10. Δολιχοδρόμοι έπί Πσ,ναΟ. άμφορέως τοΰ Βρεττ. Μουσείου

1 ’Ιδιαιτέρως Αξιομνημόνευτος είναι ή περιγραφή 
τών δύο αγωνισμάτων ύπό τοΰ Gardiner Gr. Athl. 
Sports 277 κέ. καί Athletics in the Gr. World 136 κέ. 
Πρβ. Hyde Olympic Victor Mon. 193 καί Schroder 
Sports 101 κέ. Άρχαΐαι μαρτυρίαι περί τοΰ δολίχου : 
Krause Gymnastik 347 κέ. Ή νέα έπισκόπησις, τήν 
όποιαν έπιχειροΰμεν, έπεβλήθη ύπό τοΰ άφύονωτέρου 
γνωστού σήμερον ύλικοΰ, καθώς καί ύπό τών ποικιλω- 
τέρων καλλιτεχνικών βαθμιδών, τάς όποιας εΐμεθα εις 
■θέσιν νά διακρίνωμεν.

2 C V III Η πίν. 4, 2. Smets έ. ά. 100, άρ. 126. 
Beazley Panathen. 458, 5. Gardiner Athl. είκ. 93> 
(έκ τοΰ όποιου έλήφύη ή ήμετέρα είκών). StisSEROTT 
Gr. Plastik πίν. 12, 4.

3 CV III Η πίν. 104, Ια - c. Smets έ. ά. 89, άρ. 21. 
Τήν άρχαίαν φράσιν έκ τοΰ λινδιακοΰ χρονικού ύπενύύ- 
μισεν έπιτυχώς ό Beazley, έξ αφορμής τών όμοιων 
τύπου δρομέων έπί ύδρίας τοΰ Λυδοΰ, ΑΕ 1937,14 κέ.

4 JHS 23, 1903, 268 κέ.
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χοϋ άμφορέως τής Κοπενχάγης, δπως ούτε και τούς ωραίους διασκελισμούς τών ελλη
νιστικών δρομέων. "Οπως άργότερον έπ'ι τού άμφορέως τοΰ Όλυμπιείου, μόνον 
ό εμπρόσθιος βραχίων κάμπτεται εις γωνίαν επί τών δρομέων τοΰ ΙΤαντικαπαίου, 
ό άλλος κρέμαται μέ την παλάμην ανοικτήν. Ή έντύπωσις τοΰ ταχέος δρόμου δεν 
δίδεται πλέον διά τής έξεχούσης κεφαλής, άλλα διά τής μεταφοράς τοΰ βάρους τοΰ

σώματος είς τό προβαλλόμενον σκέλος. 
Ό σημαντικός ούτος νεωτερισμός έπρα- 
γματοποιήθη άρκετά ένωρίς, ολίγον μετά 
τό 350, άφοΰ άπαντά ήδη είς τύν άμφο- 
ρέα τής ’Αλεξάνδρειάς τοΰ 341 π.Χ. 
("Αρχών Νικόμαχος)φαίνεται όμως ότι 
είσήχθη παλαιότερον ή μεταφορά τοΰ 
βάρους είς τό προβαλλόμενον σκέλος 
προκειμένου περί άθλητών, ο'ίτινες τερ
ματίζουν τον δρόμον1 2.

Δεν θά ήτο δυνατόν να φθάσουν οί 
ελληνιστικοί καλλιτέχναι είς επιτεύξεις 
όμοιας προς τούς δρομείς τοΰ άμφορέως 
τοΰ Παντικαπαίου, άν δεν είχον μεσολα
βήσει οί ομότεχνοί των τής πρωίμου 
κλασσικής εποχής, ιδίως τρεις κορυφαίοι 
άντιπρόσωποί της: ό «ζωγράφος τοΰ 
Κλεοφράδου» (Επίκτητος II), ό «ζωγρά
φος τοΰ Βερολίνου», ό «ζωγράφος τοΰ 
Άχιλλέως». Είς τον άμφορέα τής Βο- 
λωνίας τοΰ τελευταίου τούτου ζωγράφου 
(είκ. 12)3 οί δρομείς είναι μόνον τρεις, 
δπως είς τούς ελληνιστικούς άμφορεΐς, όχι 
περισσότεροι, κατά τον τύπον τών άρ- 
χαϊκών άμφορέων. Θά ήτο τολμηρόν 

νά συμπεράνωμεν έκ τούτου — δπως δικαίως έτόνισεν ό Gardiner4 — δτι ό τρόπος ούτος 
άπηχεϊ άλλαγήν είς την διάταξιν τοΰ άγωνίσματος. Ό περιορισμός τών προσώπων 
προέρχεται πιθανώτερον έκ μεταβολής τής μορφικής άντιλήψεως. Οί δρομείς τοΰ άμφο
ρέως τής Βολωνίας, μέ λεπτήν είσέτι τήν όσφύν, άλλά μέ ορθήν την κεφαλήν, δχι πλέον 
άφελώς προβαλλομένην, έξακολουθοΰν νά πατοΰν επί τοΰ οπισθίου σκέλους. Διά τής 
παραστάσεως δμως τοΰ σκέλους τούτου είς δεύτερον επίπεδον, καθώς καί διά δημιουρ-

Είκ. 11. Παναθηναϊκός άμφορεύς εις Κοπεγχάγην.

1 Schbfold UKV, 109, κέ. είκ. 48 - 49. Gardiner 
Athl. είκ. 92. Smbts άρ. 19. Beazley Panath. 458, 1.

2 Δρομείς άμφορέως Βρυξελλών τοΰ 367 - 6 π.Χ.
(αρχών Πολύζηλος): Brauchitsh άρ. 85. CV III He
πίν. 14 α, β, c. Smets άρ. 103. Beazley Panath. 456

άρ. 2. ’Αμφορεύς είς Castle Ashby : BSR XI, 12 άρ. 19 
ARV a. 144, άρ. 210. Gardinbr Athl. είκ, 72.

3 CV H g πίν. 2. Beazley Panathen. 448. Peters 
Panath. Preisamph. 83, 2.

4 JHS 32, 1912,180.
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γουμένων οΰτω έπαλλήλων καμπύλών των γλουτών κυριαρχεί αντί τής παρατάξεως 
των μελών τοΰ σώματος ή ΰπόταξις. Τό παλαιόν τρίγωνον τοΰ στήθους άντικατεστάθη 
υπό πλαστικής άναδείξεως τής υπό τον δεξιόν βραχίονα πλευράς, ή κίνησις τοΰ σώματος 
απέκτησε πρωτοφανή ελαστικότητα, ή δε μορφή 
άδάμαστον ήθος. Ή αίγλη, ήτις περιβάλλει τον 
αθλητήν, έχει πινδαρικήν μεγαλοσύνην.

Δολιχοδρόμοΐ. Ή σπάνις τών παραστά-

Είκ. 12. Σταδιοδρόμοι επί ΙΙαναΰ η ν. 
άμφορέως εις Βολωνίαν.

Είκ. 13. Παναθηναϊκός άμφορεύς 
εις τό Βρεττανικόν Μουσεϊον.

σεων επί τών Παναθηναϊκών αμφορέων δρομέων έξ άποστάσεως, δολιχοδρόμων, θά 
ήδύνατο νά έρμηνευθή έκ τοΰ σιιχνάκις τονισθέντος, ότι τό αγώνισμα τοΰτο, ως άπαι- 
τοΰν επίμονον αντοχήν, δεν ήτο τό προτιμώμενον υπό τών διακρινομένων διά την 
εύμετάβλητον ψυχολογίαν των ’Αθηναίων'. Εις ούδέν άλλο απέδωσαν εντούτοις οί 
άγγειογράφοι τοΰ 4ου αίώνος τόσον έπιτυχώς την ρυθμικός έπαναλαμβανομένην κί- 
νησιν. Ό ανωτέρω μνημονευθείς άμφορεύς τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου, τοΰ 333/2 
π.Χ. ("Αρχών Νικοκράτης, είκ. 10), έχει συχνάκις άπεικονισθή ως ό καλύτερον άποδί- 
δων τό αγώνισμα, αρκεί δε καί πρόχειρος σύγκρισις προς τον αρχαϊκόν τοΰ ίδιου Μου
σείου (είκ. 13)2, ϊνα καταδειχθή ότι οί πρώιμοι καλλιτέχναι, έπαναλαμβάνοντες καί 
διά τον δόλιχον, με μικράς μόνον αποκλίσεις, τον τύπον, δστις είχε καθιερωθή διά 
τούς σταδιοδρόμους (πρβ. είκ. 11) δεν έπέτυχον νά αποδώσουν τον ιδιαίτερον χαρα
κτήρα τοΰ πρώτου.

Μεταξύ τών σχετικώς σπανίων παραστάσεων δολίχου είναι καί ή έξαιρέτου δυνά- 
μεως επί τοΰ μεγάλου θραύσματος ελληνιστικού άμφορέως έκ τής Άκροπόλεως, τοΰ

1 Όπως υποθέτει διά τόν δόλιχον ό Gardiner 
Gr. Athl. Sports 273. Εις τούς Αθηναίους απευθύνε
ται καί ή παρατήρησις τοΰ Φωκίωνος: «θαυμαζόντων 
δέ πολλών τήν υπό τοΰ Λεωσθένους συνηγμένην δύνα- 
μιν, καί τοΰ Φωκίωνος πυνθανομένων, πώς παρεσκευά-

σθαι δοκοϋσιν αύτφ, — Καλώς έφη, πρός τό στάδιον' 
τόν δέ δόλιχον τοΰ πολέμου φοβούμαι, μήτε χρήματα 
τής πόλεως έτερα, μήτε ναϋς μήτε όπλίτας έχούσης». 
(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Φωκίων XXIII, 17-22).

2 CV. III Η πίν. 4, 1 α - β.
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όποιου έκρίναμεν άξιον νά δώσωμεν νέον οχέδιον συμπληρώνον την όχι κακήν, άλλα 
μάλλον ατελή πα?αχιοτέραν άπεικόνισιν (πίν. 3)Κ Διά τής επιγραφής τής άλλης 
όψεως, «(Ταμ)ιεύοντος Εύρυκλείδου», εξασφαλίζεται ή χρονο?ιόγησις τοΰ αγγείου 
εις τον 30ν αιώνα π.ΧΛ

Κατ’ έξαίρεσιν δεν παρεστάθησαν τρεις αλλά τέσσαρες δολιχοδρόμοι (όπως πει- 
θόμεθα εκ τοΰ σωθέντος πέλματος τοΰ ύψουμένου σκέλους τοΰ πρώτου δρομέως), 
έχοντες τό στιβαρόν σώμα τών έξ επαγγέλματος άθλητών, την δε κεφαλήν μικράν. Τά 
λίαν μακρά σκέλη δεν φαίνονται ύπερβολικώς στιβαρά. ’Αντίρροπος προς την κίνησιν 
τών όπισθεν καμπτομένων βραχιόνων είναι ή έλαφρά κλίσις τής κεφαλής καί τοΰ στή
θους προς τά εμπρός (καταφανής ιδίως είς τον μεσαΐον δρομέα). Τό βάρος τοΰ σώμα
τος πίπτει έπ'ι τοΰ κυρίου φορέως τής κινήσεως, τοΰ προβαλλομένου σκέλους. Διά νά 
δώση τελειοτέραν τήν εικόνα τοΰ άγωνιστικοΰ δρόμου παρέστησεν ό ζωγράφος τό 
σκέλος τοΰτο μετέωρον, διορθώσας μάλιστα τό άρχικόν του σχέδιον, κατά τό όποιον 
ό πούς ήγγιζε τό έδαφος (μεσαίος δρομεΰς). Θά ήτο άσυμβίβαστος ό μετεωρισμός ουτος 
προς τήν στιβαρότητα τοΰ σώματος άν δεν εΐχε δοθή είς τά σκέλη τό μήκος έκεΐνο τό 
προσδίδον σχεδόν υπερφυσικήν άλκήν3. Πόσον συντελεστικός τής φυσιοκρατικής έντυ- 
πώσεως είναι ό τρόπος, διά τοΰ όποιου υποδεικνύεται ή μετάβασις άπό τοΰ στήθους 
είς τούς γλουτούς, διδασκόμεθα άν συγκρίνωμεν μέ τό άρχαϊκόν σχήμα τής είκ. 12. Τήν 
υπεροχήν τοΰ ζωγράφου τοΰ θραύσματος εκ τής Άκροπόλεως μαρτυρεί καί εν πρόχει
ρον βλέμμα επί τών δρομέων τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου (είκ. 10). Ή δραματικότης τής 
στάσεως τών δρομέων τής Άκροπόλεως είναι άποτέλεσμα έντάσεως, καθολικής μάλι
στα, άπό τών λόγω τής προβολής τής κεφαλής τεταμένων μυών τοΰ λαιμοΰ, τών βρα
χιόνων, οΐτινες παρίστανται πολύ πλησίον τοΰ στήθους, μέ συνεσφιγμένην τήν παλάμην 
τής χειρός, μέχρι τών σκελών. Ή χαλάρωσις τής στάσεως είς τούς δρομείς τοΰ Βρεττα- 
νικοΰ Μουσείου, άνεξαρτήτως τοΰ άν οφείλεται ή όχι είς προσπάθειαν άποδόσεως τοΰ 
τέρματος τοΰ δρόμου, προδίδει ιδιοσυγκρασίαν καλλιτέχνου όλιγώτερον φλογέράν.

Τό χάραγμα επί τών δρομέων τής Άκροπόλεως, τοΰ όποιου, σημειωτέον έγινε 
χρήσις προς δήλωσιν καί τοΰ εξωτερικού περιγράμματος τοΰ σώματος, έχει εύλυγισίαν 
ένθυμίζουσαν τά καλύτερα άγγεϊα τοΰ μελανόμορφου ρυθμοΰ, άρα καταπληκτικήν 
δι’ εποχήν, ήτις άπό μακροΰ είχεν άπολέσει τήν επαφήν μέ τήν παλαιάν έκείνην παρά- 
δοσιν. Ή κίνησις τών δρομέων επαναλαμβάνεται όμοιομόρφως, όπως άπολύτως άντί- 
στοιχα είναι καί τά μεταξύ τών δρομέων κενά, τά τόσον ποικίλλοντα επί τών συγγενών 
παραστάσεων τής άρχαϊκής καί πρωίμου κλασσικής εποχής. Τό εκ τής κινήσεως ταύτης 
δημιουργούμενον ιδιαίτερον είδος ρυθμοΰ προκαλεΐ ή είς ίσα χρονικά διαστήματα 
κατανεμημένη εναλλαγή τής άρσεως καί τής ϋ·έσεως, κυρίων συντελεστών τής έντυπώ- 
σεως τοΰ ρυθμοΰ, ώς έχει έπιτυχώς τονισθή διά τήν περιοχήν τής τέχνης4. 1 2

1 Graef πίν. 65, 1113 α. Τό σχέδιον έξετελέσΟη έν 3 Διά τά μακρά σκέλη τών δολιχοδρόμων καί τήν
μέρει υπό τοΰ ζωγράφου τών Μουσείων Άλεξ. Κοντο- γνώμην τοΰ Σωκράτους περί τοΰ αγωνίσματος τούτου 
πούλου καί συνεπληρώθη υπό τοΰ συναδέλφου του βλ. Ξενοφ. Συμπ. 17 καί Krause Gymn. 1, 352. 
Άλεξ. Πακαηλωπούλου. 4 Petersen Rhythmus (Abh. Ges· Gott. XVI,

2 Διά τήν επιγραφήν βλ. τελευταϊον STERLING 1917) σ. 45.
Dow Hesperia 1936, 56 κέ., είκ. 9.
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Καί εις τοΰ δολίχου την παράστασιν δεν θά έφθαναν οί ελληνιστικοί καλλιτέχναι 
εις τόσον έξαίσιον αποτέλεσμα, αν δεν έμεσολάβουν αί προσπάθειαι των ζωγράφων 
τής ΰστεροαρχαϊκής καί τής πρωίμου κλασσικής εποχής. Ό δρομεύς τοΰ Παναθηναϊκοΰ

Είκ. 14. Δολιχοδρόμος έκΐ Παναθηναϊκού άμφορέως είς Castle Ashby (σχέδιον Beazley).

άμφορέως είς Castle Ashby, τοΰ οποίου δυνάμεθα νά άπολαύσωμεν τό ελαστικόν πτέ
ρωμα χάρις είς τό σχέδιον τοΰ Sir J. Beazley (είκ. 14),1 προερχόμενος έκ τής χειρός τοΰ 
«ζωγράφου τοΰ Βερολίνου», είναι ό πλέον ήργοπορημένος έκ των τεσσάρων συντρόφων* 31

31 BSR 1929, πίν. 11,2, καί είκ. 7. Berliner Maler 93, άρ. 62. Peters Studien zti den Panathen. 
21, άρ. 2. Panathen. 449 ARV. 144, άρ.210. Smets έ.ά. Preisamph. 71,1.
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οΐτινες παρίστανται φθάνοντες εις τό τέρμα χοΰ δρόμου. Κατάγεται βεβαίως έκ τοΰ 
παλαιού σχήματος των αρχαϊκών δρομέων, πατεΐ είς τό οπίσθιον σκέλος, έχει λεπτήν 
την όσψύν καϊ ίσχυρώς συνεσφιγμένας τάς χεϊρας, στερούμενος τής άνέσεως των ύστε- 
ρωτέρων δρομέων τής είκ. 10. Παρ’ όλα ταϋτα τό άνωρθωμένον στήθος και ή κεφαλή, 
ή έκφρασις τοΰ προσώπου προδίδουν ηρωικήν τινα συνείδησιν, ήτις δεν εμψυχώνει 
πλέον τούς έπαγγελματίας δολιχοδρόμους των ελληνιστικών αμφορέων.

Δυστυχώς απόσπασμα μόνον έσώθη εξ ενός τών καλυτέρων αμφορέων τοΰ « ζω
γράφου τοΰ Κλεοφράδου» εύρεθέντος έπϊ τής Άκροπόλεως. Ή είκών τοΰ πίν. 4 είναι 
ένωσις δύο τμημάτων, άτινα δεν εϊχον μέχρι τοΰδε συνενωθή είς έν άγγεϊον1. Τό 
δεξιόν τμήμα με τάς έπα?ιλήλους κεφαλάς, καθώς και με τό άνω σώμα τοΰ προπορευο- 
μένου δρομέως φέρεται είς τό κείμενον τοΰ Graef ώς άνήκον είς άλλο άγγεϊον, πιθα
νώς εξ αιτίας τοΰ φαιού έκ τής (περσικής) πυράς χρώματος τής έπιφανείας. Νεωτέρα 
όμως έξέτασις τών θραυσμάτων έδειξεν όχι μόνον την πιθανότητα προελεύσεώς των 
έξ ενός αγγείου, αλλά και ότι αί δύο κεφαλαϊ τοΰ ενός θραύσματος ανήκουν είς τά 
σώματα τών δρομέων τοΰ άλλου. Και τά δύο έχουν άποδοθή είς τον « ζωγράφον τοΰ 
Κλεοφράδου > υπό τοΰ Sir J. Beazley. Έπι πλέον έπλουτίσθη ή παράστασις μέ μικρόν 
θραύσμα προερχόμενον έκ τοΰ υπό τό δάπεδον τοΰ Μουσείου τής Άκροπόλεως ευρή
ματος τοΰ 19411 2. Είναι τό τεμάχιον μέ τό πρόσωπον τοΰ δευτέρου δρομέως έξ αρι
στερών. Έκτος τής τελειότητος τής τεχνικής μέ τό στιλπνόν γάνωμα και μέ τα λεπτό
τατα χαράγματα, υψηλόν καλλιτεχνικόν έπίπεδον μαρτυρεί και ή δύναμις τών προσώπων, 
είς την οποίαν δέν συμβάλλουν ολίγον και τά σαρκώδη χείλη τά γνώριμα έξ άλλων 
έργων τοΰ ίδιου ζωγράφου. Οί δρομείς παρίσταντο, όπως έπι τοΰ ανωτέρω μνημονευ- 
θέντος άμφορέως τοΰ «ζωγράφου τοΰ Βερολίνου», βαίνοντες έπϊ τοΰ οπισθίου σκέλους' 
ή ιδέα τοΰ αργού ρυθμού άπεδόθη κυρίως διά τής προς τά όπίσω κάμψεως τών βρα
χιόνων, ή έλαφρά προβολή τών κεφαλών είναι μετριασμός μόνον τοΰ αρχαϊκού 
σχήματος.

Άν και αντιμετώπισε, φαίνεται σοβαρώς ό «ζωγράφος τοΰ Κλεοφράδου » τό 
πρόβλημα τής άνανεώσεως τής αμέσως παλαιοτέρας παραδόσεως είς τήν άπόδοσιν τοΰ 
δολίχου, δέν έπέτυχεν έν τούτοις πλήρη απαλλαγήν από τής αρχαϊκής δεσμεύσεως. Σύγ
χρονος χαλκοπλάστης, όστις θά έζήτει τυχόν να μεταφέρη έπϊ τοΰ χαλκού τό θέμα τοΰ 
δολιχοδρόμου, θά έλάμβανεν ώς πρότυπον μάλλον δρομείς τοΰ τύπου τοΰ έπι τοΰ 
άμφορέως είς Castle Ashby (είκ. 14) ή τούς στενώτερον έξηρτημένους έκ τών παλαιών 
τοΰ « ζωγράφου τοΰ Κλεοφράδου », έπι τών θραυσμάτων τής Άκροπόλεως.

Ώς δολιχοδρόμον, όχι σταδιοδρόμον, άναφέρει ρητώς ή παράδοσις τον Λάδαν 
τοΰ Μύρωνος, τον όποιον ματαίως άπεπειράθησαν έρευνηταί τινες νά άποσπάσουν άπό 
τον διάσημον χαλκοπλάστην και νά τον έντάξουν είς τήν ελληνιστικήν τέχνην3. Τά

1 Graef πίν. 62, άρ. 1049 καί 1050. Beazley 
Kleophradesmaler 29 (πρβ. Panath. 445). ARV 129, 
άρ. 101 - 102. Peters Panathen. Amph. 68, 14 -15.

To σχέδιον τοΰ πίν. 4 οφείλεται είς τόν ζωγράφον 
τών Μουσείων κ. Άλεξ. Παπαηλιόπουλον.

2 Περί τοΰ όποιου βλ. BCH 1940-41,232 κέ.

3 Διά τόν Λάδαν: Overbeck Seliriftq. 542,3. Μ. 
Bieber είς Τηιεμε - Becker, λ. Myron, σελ. 310. 
Lippold, RE έν λ. Myron σελ. 1126. Studniczka 
Berl. Sachs. Ges. LII, 1900, 329 κέ. Schroder 
Sport 109. Τελευταΐον: Arias Mirone (Quaderni 
per lo studio dell’arch.) σελ. 9 κέ.
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Πίνας 3. Δολιχοδρόμοι επί ελληνιστικού ΠαναΌηνα'ίκοΰ άμφορέως έκ τής Άκροπόλεως (κατά σχέδιον Άλεξ. Κοντοποΰλου καί Άλεξ. Παπαηλιοποΰλου).
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ανωτέρω έξετασθέντα μνημεία ενισχύουν την άπόδοσιν τοΰ Λάδα εις τον μέγαν Μύ
ρωνα ώς προς τούτο τουλάχιστον, δτι οί αμέσως προηγηθέντες αυτού ύστεροαρχαϊκοί 
ζωγράφοι ειχον επιτύχει να ανανεώσουν τό θέμα τού δολιχοδρόμου έκλεπχύνοντες τό 
σώμα κα'ι προσδίδοντες ηρωικήν έκφρασιν εις τό πρόσωπον. Καί, αφού οί τεχνΐται τής 
έπιπεδικής τέχνης κατώρθωσαν νά απαλλαγούν τής άφελείας τού απλού Knielauf, 
δεν έ'μενε πλέον ή εν γιγάντων άλμα, ΐνα άποτολμηθή ή μεταφορά τού νέου αποτελέ
σματος εις την μνημειακήν χαλκοπλαστικήν. Επιτεύξεις ανάλογοι προς τον δρομέα 
Castle Ashby (είκ. 14) ήτο φυσικόν δτι άπετέλεσαν ίσχυράν παρόρμησιν διά δημιουρ
γούς τής άνησύχου πνοής τού Μύρωνος.

Μετά την άνακάλυψιν τού ασφαλώς χρονολογουμένου άμφορέως τού ’Ολύμπιείου, 
ήτις έπηκολούθησεν εις την δημοσίευσιν των αμφορέων τής ’Αγοράς κα'ι τής Δήλου, 
τίθεται πλέον όριστικώς τέρμα εις την συζήτησιν αν κα'ι κατά τον 2ον αιώνα π.Χ. διετη- 
ρεΐτο τό έθιμον τής απονομής αμφορέων εις τούς νικητάς τών Παναθηναϊκών αγώνων. 
Διά τον 3ον αιώνα, αν και ή προσπάθεια τού Susserott νά καταβιβάση πέραν τού 400 
π.Χ. τον αμφορέα τού Παντικαπαίου δεν ειχεν άπήχησιν1, βεβαιούται ή ύπαρξις 
όμοιων έκ τών θραυσμάτων τής Άκροπόλεως καϊ τής ’Αγοράς2. Οΰτω δεν είναι αναγ
καία ή εύλόγως δυναμένη νά άποτολμηθή ύπόθεσις δτι μετά την (κατά Brauchitsh) 
κατάργησιν υπό τού Δημητρίου τού Φαληρέως τοΰ εθίμου τής απονομής Παναθηναϊκών 
αμφορέων κατά τά τέλη τού 4ου αίώνος, φιλέλλην βασιλεύς τής Άνατο?ιής άνέστησεν, ένα 
κα'ι ήμισυν αιώνα άργότερον, την παλαιόν εκείνην παράδοσιν. Ούδέν υπάρχει έν τούτοις 
κώλυμα, δπως άποδώσωμεν εις την έλληνολατρείαν τού Άριαράθου τού 5ου τουλάχιστον 
τήν μεγαλοπρεπεστέραν όργάνωσιν τών Παναθηναίων, κατά τά όποια άπενεμήθη ώς 
έπαθλον ό άμφορεύς τού Όλυμπιείου. Κατά τήν ρητήν μαρτυρίαν τής επιγραφής ή άγω- 
νοθεσία δεν οφείλεται εις τον σπουδαστήν πρίγκιπα, άλλ’ εις τον ήδη βασιλέα Άρια- 
ράθην τον 5ον, άρα πρέπει νά έγινε μεταξύ τών ετών 163, δτε άνήλθεν εις τον θρόνον 
και τού 130 π.Χ., δτε έφονεύθη βοηθών τούς Ρωμαίους είς τον πόλεμον κατά τού 
Άριστονίκου.

Δεν είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν κατά πόσον ή διά τής άγωνοθεσίας ταύτης έμ- 
φάνισις τού Άριαράθου τοΰ 5ου είς τήν αθηναϊκήν σκηνήν ήτο συνέπεια τής άναθέσεως 
τής περίφημου στοάς υπό τού παλαιού συμμαθητού του Άττάλου, βασιλέως τοιρα τής 
Περγάμου, τού οποίου δεν θά έπεθύμει νά ύπολειφθή σημαντικώς είς γενναιοδωρίαν. 
Δυσερμήνευτον είναι επίσης, αν καί δχι άνεξήγητον, πώς ό άμφορεύς δεν άφιερώθη 
είς τήν Άθηνάν, δπως τόσοι άλλοι εύρεθέντες είς τάς άνασκαφάς τής Άκροπόλεως, 
αλλά παρά τό Όλυμπιεΐον. Τής τοποθεσίας ταύτης με τάς παναρχαίας λατρείας τού 
Κρόνου, τής Ρέας και τού Δευκαλίωνος είχεν άνανεωθή ή σημασία διά τής υπό τού

1 Beazley Panathen. 461/2. Susserott Gr. 
Plastik σ. 209. Είς τήννεωτέραν χρονολόγησιν τοΰ αγ
γείου είχε προφανώς συντελέσει ή σχεδιαστική άπόδοσις 
τοΰ σχήματος είς Compte-Rendu 1876, πίν. 1 (πρβ. καί 
Ε. Schmidt ε.ά. σ. 85). Τό δλον άγγεΐον, όπως τό απο
δίδει ή φωτογραφική άπεικόνισις (Smets ε. ά· πίν. 40),

κατατάσσεται άνευ δυσκολίας μεταξύ τών όμοιων τοΰ 
τελευταίου τετάρτου τοΰ 4°υ αίώνος. Τήν χρονολόγησιν 
ταύτην είχε προτείνει καί ό Schefold UKV 109,. 
σημ. 129.

2 Sterling Dow, Hesperia V. 1936, 57.
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Άντιόχου τοΰ Έπιφανοΰς άναληφθείσης άνοικοδομήσεως τοΰ μεγάλου ναοΰ τοΰ Διός'. 
Δεν αποκλείεται δμως νά άφιερώθη ό άμψορεύς εις τον γειτονικόν Πύθιον ’Απόλλωνα, 
εκ τοΰ τεμένους τοϋ όποιου προέρχονται πιθανώτατα, ώς μαρτυρεί αναθηματική επι
γραφή σωθεΐσα έπ'ι πήλινου θραύσματος, τα πλεΐστα τών μετά τοΰ άμψορέως εΰρε- 
θέντων αγγείων.

. Κατά τήν ανωτέρω έπιχειρηθεισαν έξέτασιν τοΰ άμφορέως τοΰ Όλυμπιείου έθεω- 
ρήθη ώς δεδομένον ότι άφιερώθη ούτος υπό τοΰ Άριαράθου τοΰ 5ου, τοΰ συμμαθητοΰ 
τοΰ Άττάλου εις τά έτη τών ’Αθηναϊκών σπουδών. Κατ’ ευτυχή σΰμπτωσιν εσχάτως 
είς τάς εργασίας τής ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών άνευρέθη καϊ πάλιν 
εντός τής στοάς τοΰ Άττάλου ή βάσις τοΰ άνδριάντος, τον όποιον ειχον ανεγείρει οί 
εύγνώμονες μαθηται προς τον διδάσκαλόν των Καρνεάδην1 2. Αί έπιστολαϊ προς τον 
Άριαράθην, τον διά τοΰτο όνομασθέντα «Δίωνα τοΰ τρίτου Π?ι,άτωνος», είναι, ώς 
γνωστόν, τά μόνα σωθέντα έργα τοΰ φιλοσόφου. Άν και ή όλη προσωπικότης, καθώς 
καί αί φιλελληνικαί τάσεις τοΰ Άριαράθου τοΰ 5ου σχεδόν έπιβάλλουν τήν είς αυτόν 
καί όχι είς άλλον εκ τών ομωνύμων βασιλέων τής Καππαδοκίας άπόδοσιν τής άγωνοθε- 
σίας, έκ τής όποιας προέρχεται ό άμφορεύς τοΰ Όλυμπιείου, μένει νά έξετασθή ώς 
(άπίθανον) ενδεχόμενον μήπως δεν θά ήτο ορθόν νά άποκλεισθή καί ό Άριαράθης 
ό 9°?. Ό υιός ούτος τοΰ Μιθραδάτου Εύπάτορος, με τό πραγματικόν όνομα Άρκαθίας, 
είχε σφετερισθή όχι μόνον τον θρόνον τής Καππαδοκίας, αλλά καί τό όνομα τοΰ ένδο- 
ξοτέρου ήγεμόνος της. Ζηλεύσας τήν αϊγλην τοΰ 5ου οίκειοποιήθη καί τό «φιλοπάτωρ 
Εύσεβής»3. Παρ’όλην τήν δημοτικότητα τοΰ Μιθραδάτου είς τάς Αθήνας, είναι άπί
θανον νά άνεμίχθη τόσον ό υιός του Άριαράθης ό 9°ς είς τήν ζωήν τής πόλεως αυτής 
κατά τό μικρόν διάστημα τής διαμονής του είς τήν Ελλάδα, ώστε νά φιλοδοξήση άγωνο- 
θεσίαν, είς τά τεταραγμένα μάλιστα έτη τά προ τής επιδρομής τοΰ Σύλλα καί τής άλώ- 
σεως τών Αθηνών. ’Εναντίον τής χρονολογήσεως τοΰ ΙΙαναθηναϊκοΰ άμφορέως τοΰ 
Όλυμπιείου είς τον 10ν αιώνα όμιλοΰν αί ανωτέρω σημειωθεΐσαι έπ’ αύτοΰ σοβαραί 
απηχήσεις τών κατακτήσεων τής ώριμου ελληνιστικής τέχνης: προοπτική παράστασις 
τής άριστεράς χειρός τοΰ δρομέως, έπέκτασις είς βάθος τοΰ σώματος τής προ τοΰ Παλ
λαδίου Νίκης (είκ. 3), «ζωγραφική» άνάδειξις τοΰ ίματίου τής τελευταίας, κατά τρόπον 
δημιουργοΰντα πρόσθετον όγκον πτυχών ανεξάρτητον τοΰ ύπ’ αύτάς σώματος. Τέλος 
ή πλαστική έξαρσις τοΰ σώματος τοΰ Παλλαδίου είναι δυσκόλως κατανοητή διά τάς 
άρχάς τοΰ 1ου αίώνος, ότε αί έπιφάνειαι έχουν πλέον ίσοπεδωθή καί τά ενδύματα άπό 
πολλοΰ άπολέσει τήν ανεξάρτητον λειτουργίαν των. Είς έπίρρωσιν τών τεχνολογικών 
έρχεται καί τό επιγραφικόν τεκμήριον. Όχι μόνον ό εκδότης τής επιγραφής τοΰ άμφο
ρέως κ. Μιτσός άποφαίνεται υπέρ τής χρονολογήσεως της είς τά μέσα τοΰ 2ου αίώνος, 
αλλά καί ό κ. Kent, τής Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών όστις, παρακλη-

1 Παυς. I, 18,7. Judeich2 382. Welter, AM 
1922, 61 κέ.

2 Schefold Bildnisse σ. 140, 147, όπου ή πα-
λαιοτέρα βιβλιογραφία· Laurenzi Rittr. Greci άρ. 84. 
’Επιγραφή βάσεως : IG II3 3781 καί τελευταΐον Homer

Thompson, Archaeology 1949,130. Πρβ. Ferguson 
Hellenistic Athens σ. 300.

3 Τη. Reinach Mithridate Bupator 99 σημ. 5. 
Br. Mus. Coins. Galatia κλπ. σ. 38 πίν. VII, 1-4. RE 
λ. Ariarathes IX.
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θείς, είχε την ευγένειαν νά έξετάση μετά προσοχής ταΰτην, έκρινεν ότι, συμφώνως 
προς τά επιγραφικά δεδομένα, μάλλον αποκλείονται τά μετά τον θάνατον τοϋ Άρια- 
ράθου τοΰ 5ου έτη.

Έχομεν επί πλέον προς όφελος τοϋ βασιλέως τοΰτου, επιγραφήν έκ τοϋ Σταδίου, 
όπου ρητώς μνημονεύεται ότι οί τεχνΐται τοϋ Διονύσου αφιέρωσαν εις αυτόν τιμητικώς
άγαλμα καί εικόνα χαλκήν: « στήσαι δέ αύτοΰ καί άγαλμα παρά τόν Θε[όν.....  καί
εικόνα χαλ]κήν έν τω προπυλαίψ τοΰ τεμένους καί [....άνευτεΐν δέ] καί των εικόνων
την άνάθεσιν Διονυσήωντε των έν άστει 
καινοΐς τραγωι]δοίς καί Παναθηναίων 
καί’Ελευσινίων τοψ γυμνικοίς άγώσι...]

Ή ΰπόθεσις ότι συγχρόνως προς την 
άνάθεσιν τών εικόνων έγινε καί ή άγωνο- 
θεσία τοϋ Άριαράθου δεν θά ήτο ίσως 
πολύ τολμηρά.

Δυσκόλως δύναταί τις νά άντισταθή 
είς τόν εύλογον πειρασμόν, όπως αναζή
τηση εικόνα τοϋ Άριαράθου τοϋ 5ου. Τά 
χαρακτηριστικά ενός άνατολίτου ήγεμό- 
νος, κυρίως την καμπύλην ρίνα, συναντώ- 
μεν είς ελκυστικήν προτομήν τοΰ Έθν·
Μουσείου, έπανειλημμένως άπεικονισθεΐ- 
σαν, τής όποιας δίδομεν εδώ τάς τρεις όψεις 
έκ νέων φωτογραφιών (είκ. 15-17)1 2.
Ήδη ό πρώτος έκδοτης Schrader, στηρι- 
ζόμένος είς τό περί τήν κεφαλήν διάδημα, 
καθώς καί τήν όλην στάσιν διέκρινεν ότι 
ό είκονιζόμενος πρέπει νά ήτο ελληνιστί-

Χ * ' 1 Κικ. 15. Κεφαλή εκ των δυτικών προποδων της Ακροπολεως.
κος ήγεμων. Η παλαιά συσχέτισις υπό
τοϋ Six προς τόν Άριαράθην τόν 9ον, τόν υιόν τοϋ Μιθραδάτου, αν καί πολεμηθεΐσα 
υπό τοΰ Pfuhl, είναι προφανώς ή συντελέσασα είς τό νά τοποθετήται έκτοτε ή προτομή 
αυτή είς τάς άρχάς τοϋ 1ου αίώνος, μολονότι ό Laurenzi, όπως καί ό Buschor, έμμέ- 
νοντες είς αυτήν, στηρίζονται προφανώς καί είς καλλιτεχνικά κριτήρια.

Δυστυχώς οί άσχοληθέντες με τήν προτομήν ταύτην δεν έσκέφθησαν νά έκμεταλ- 
λευθοϋν τό άναφερόμενον είς τήν έπιγραφήν τοϋ Σταδίου άγαλμα καί τήν χαλκήν 
εικόνα τοϋ Άριαράθου τοΰ 5ου, τά άνατεθέντα υπό τών τεχνιτών τοϋ Διονύσου, τό 
μέν άγαλμα « παρά τόν θεόν », ή δέ χαλκή είκών « έν τφ προπυλαίφ τοϋ τεμένους » 
Κατά σύμπτωσιν ή προτομή τοϋ πίν. 5 εύρέθη είς τούς δυτικούς πρόποδας τής Άκρο-

1 BCH 19, 1895, 540 κε. Dittenberger OGIS Jdl 1930, 28 (Pfuhl). Suhr Sculpt. Portr. of Gr.
352. Ferguson Hellenist. Athens 301, 370. Statesmen 167. Laurenzi Ritr. Gr. άρ. 100. Bu-

2 Έθν. Μουσ. άρ. 3556. AM 1896, 281 (Schra- schor Hellenist. Bildnis είκ. 34 σελ. 41. Ai νέαι φω- 
der). BCH 1915, 28 (Blum). RM 1897, 417 (Six). τογραφίαι όφείλονιαι είς τόν Emile Seraf.
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πόλεως, δηλαδή είς μίαν κατ’ εξοχήν Διονυσιακήν περιοχήν. Όχι επειδή τοποθετείται 
εκεί τδ ιερόν τοΰ εν Λίμναις Διονύσου, αλλά κυρίως διότι μέχρι τής ύστατης άρχαιό- 
τητος είχον έγκατασταθή εκεί οί ΊόβακχοιΛ Ναι μεν συνάγεται μάλ?*.ον άσφαλώς εκ 
τής έπιγραφής ότι ή λέξις « τέμενος » άναφέρεται είς τό τέμενος των τεχνιτών, τό ρητώς 
υπό τοΰ Παυσανίου τοποθετούμενον παρά τον Κεραμεικόν και τό όποιον ’ίσως είναι 
τό αυτό προς τήν οικίαν τοΰ Πουλυτίωνος1 2. Μένει όμως άνεξιχνίαστον τό περιε- 
χόμενον τής ψράσεως «παρά τον Θεόν» όπου έστήθη τό άγαλμα, προ πάντων έξ 
αιτίας τοΰ άκολουθοΰντος κενοΰ. Πιθανοότερον βεβαίως είναι ότι έστήθη καί τοΰτο 
εντός τοΰ τεμένους των τεχνιτών ή σχέσις όμως τοΰ Άριαράθου τοΰ 5ου προς τούς τεχνί-

Εΐκ· 16. Κεφαλής έκ των δυτικών προπόδων 
δεξιά πλάγιά δψις.

Είκ. 17. Κεφαλής έκ των δυτικών προπόδων 
αριστερά πλαγία δψις.

τας τοΰ Διονύσου, ήτις θά ήτο πιθανώς παλαιά, άπό τών φοιτητικών του ετών, ευνοεί 
τήν ύπόθεσιν ότι καί είς άλλην Διονυσιακήν περιοχήν θά είχε στηθή άνδριάς του, διά 
χρηματικήν τινα ίσως ύποστήριξιν τοΰ ίεροΰ ή τών τελετών τοΰ θεοΰ. Τό νεανικόν 
τής προτομής έκ τών δυτικών προπόδων δεν θά ήμπόδιζε κατ’ αρχήν νά άναχθή αυτή 
είς τά έ'τη τής βασιλείας του, άφοΰ καί έπί τών νομισμάτων του παρίσταται μέ έκδήλως 
νεανικόν τύπον3. Περισσότερον άνυπέρβ?ιητος παρουσιάζεται ό φραγμός τής τεχνολο
γικής κατατάξεως τής προτομής, ήτις τοποθετείται εϊδομεν, είς τά τέλη τοΰ 2ου ή τάς 
άρχάς τοΰ 1ου π.Χ. αίώνος.

Είναι τόσον έξαίρετος ή ποιότης τής έργασίας τής προτομής, ώστε κοινώς άνε- 
γνωρίσθη αυτή ώς πρωτότυπον τής ελληνιστικής έποχής, έ'ργον μάλιστα ’Αθηναίου 
γλύπτου. Καί αν ακόμη δεν ήτο γνωστός ό τόπος τής εύρέσεως, προς τήν αθηναϊκήν 
σχολήν θά μάς κατηύθυνεν ή μετάξινη λεπτότης τής έπιφανείας, ή θωπεία έκείνη

1 Judeich Top.2 292. 1928, 117 κέ. 120.
2 Κατά Κεραμοπουλλον Άρχ. Δελτ. 11, 1927 - 3 ”Ε.ά. σ. 26 σημ. 3.
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τοΰ μαρμάρου, ή προδίδουσα ζώσαν είσέτι την πραξιτέλειον παράδοσιν. Τον ανατο
λικόν, άκριβέστερον σημιτικόν τύπον διακρίνει τις κυρίως έκ τής καμπύλης ρινός, κατέ- 
βαλεν όμως άναμφιβόλως προσοχήν ό γλύπτης, όπως τον έξάρη έ'τι έντονώτερον, παρι- 
στών τούς οφθαλμούς στενούς, έπιμήκεις, όχι με τό αυθόρμητον άνοιγμα των ελλη
νικών οφθαλμών. Τό πρόσωπον είναι σαρκώδες, χωρίς σαφή ΰποδήλωσιν τοΰ εσω
τερικού σκελετού. Δεν λείπει ούτε ή υπό την σιαγόνα προεξοχή, έλαφρά ύποχρεωτικώς 
λόγω τής προβολής τής κεφαλής. Ή πλαστική επεξεργασία τών λεπτομερειακών καμπύ
λών τού προσώπου καί τού λαιμού έγινε με τόσον αριστοτεχνικήν διάκρισιν, ώστε άτε- 
λώς μόνον δύναται να τήν άποδώση ή φωτογραφία. Ιδιαιτέρως τρυφεράν ήΟέλησεν 
ό γλύπτης τήν έξόγκωσιν τών χειλέων καί τον υπό τό κάτω χείλος λακκίσκον. Οί 
οφθαλμοί μένουν είς τό βάθος, ίσχυρώς σκιαζόμενοι υπό τής προεξοχής τής ρινός. 
’Ανάλογου λεπτότητος είναι καί ή ύπεράνω τής ρινός μυϊκή σύσπασις τού μετώπου. 
Ή έπιδερμίς πρέπει νά είχεν άρχικώς σπανίας ακτινοβολίας διαφάνειαν, ήτις θά άνε- 
δεικνύετο περισσότερον διά τής άντιθέσεως προς τήν άδρώς είργασμένην πλουσίαν 
κόμην, τήν πλαισιοΰσαν τό πρόσωπον, άντιθέσεως ήτις ανάγει είς λαμπρά παλαιότερα 
πρωτότυπα έ'ργα, ώς ή κεφαλή τού Εύβουλέως \ Άποφεύγων ούτω πάσαν έ'ντονον 
προεξοχήν επί τής επιφάνειας τοΰ προσώπου, έκράτησεν ό γλύπτης μίαν ισορροπίαν 
μεταξύ τής πλαστικής ύποστάσεως αυτού καί τής φυσιοκρατικής άποδόσεως τών μυϊκών 
συσπάσεων. Ή επιθυμία του αυτή είναι πιθανώς ή συγκρατήσασα αυτόν από τού νά 
προχωρήση πέραν τού φυλετικού τύπου, όπως άποδώση τό άτομικόν αίνιγμα τοΰ 
παριστανομένου.

Είναι έκδηλος εν τούτοις ή προσπάθεια τού καλλιτέχνου, όπως ύποδηλώση τι πέραν 
τής πριγκιπικής ίδιότητος, τήν πνευματικήν θέρμην τού είκονιζομένου, ήτις προσδίδει 
έξαρσίν τινα, όχι έκδήλως παθητικήν, όμοίαν προς τήν χαρακτηρίζουσαν ολίγον πα
λαιότερα ή σύγχρονα έργα, τον ’Ασκληπιόν τής Μουνιχίας, προτομάς τού ’Αλεξάνδρου, 
άκόμη καί κεφαλάς τής Αφροδίτης2. Προς τάς τελευταίας έχει όχι άνεπιτυχώς παρα- 
βληθή υπό τού Schrader ή κεφαλή τών δυτικών προπόδων3.

Είς τήν σύνθεσιν ταύτην τού φυλετικού τύπου προς τήν ίδεαλιστικήν άναζήτησιν

1 Έθν. Μουσ. 181. ΚίΒ 297,2. Furtwangler 
Meisterw. (άγγλ. μετάφρασις) σ· 330, πίν. 16. Curtius 
Ant. Kunst II, 385, είκ. 589. Susserott Gr. Plastik 
158, σημ. 111. Schuchhardt Kunst der Gr. είκ. 298. 
Είναι δύσκολον νά άποσιωπηθή ή συγγένεια μεταξύ τής 
κεφαλής ταύτης τοΰ Εύβουλέως καί τής έκ τών δυτικών 
προπόδων. Τήν άντίθεσιν μεταξύ τής λείας επιφάνειας 
τοΰ προσώπου καί τής άτακτου κόμης, ίσχυροτέραν είς 
τήν πρώτην κεφαλήν, εύρισκομένην πλησιέστερον πρός 
τό πραξιτέλειον Ιδανικόν, έχρησιμοποίησεν έπαρκώς ως 
μέσον έντυπώσεως καί ό γλύπτης τής κεφαλής έκ τών 
δυτικών προπόδων.

’Ανάλογος είναι έπί ένδεδυμένων μορφών ή έπιδει- 
κνυομένη παρομοία σΰγκρουσις μεταξύ τών συγκεντρω
μένων έπί ενός σημείου αδρών πτυχών καί τής λείας 
έπιφανείας τοΰ άλλου υφάσματος, σύγκρουσις, τήν 
οποίαν έξαιρέτως ανέπτυξε τελευταΐον, άναλύων τήν έκ

τοΰ Άντίου κόρην ό Ludwig Curtius (Interpreta- 
tionen von sechs gr. Bildwerken, o. 110). Έξ αιτίας 
τής σχέσεως ταύτης, ή χρονολόγησις τής κεφαλής τοΰ Εύ
βουλέως είς τόν γ' αιώνα, πλησίον τής κόρης έκ τοΰ Άν- 
τίου, ήτοι μεταξύ τών έργων τής πραξιτελείου σχολής 
καί τής κεφαλής τοϋ Άριαράθου, δέν θά ήτο, έλπί- 
ζομεν, πολύ τολμηρά.

2’Ασκληπιός Μουνιχίας, Έθν. Μουσ. 258. Wolters 
AM 17,1892, 1 κέ., πίν. 4. Lawrence Later Gr. Sc. 
121. Krahmer Hellenist. Kopfe, NGG 1936, 221- 
223. Becatti έ'. ά. 49, είκ· 26.

3 AM 21,1896, 282 : «Das Auge hat den feuchten, 
schmachtenden Blick vieler Aphroditekopfe». Ή 
είκών έν τούτοις, τήν οποίαν δίδει ό Schrader είς τόν 
πίνακα 10, μή άποδίδουσα τήν πρός τά άνω κατεύθυνσιν 
τών οφθαλμών, προσθέτει γλυκερότητα ξένην πρός τήν 
υπό τοϋ γλύπτου ηθελημένην έκφρασιν.
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τοϋ πνεύματος — άς προσθέσωμεν καί την τρυφερόν επεξεργασίαν τοΰ μαρμάρου — 
οφείλεται ή ισχυρά έλξις, την οποίαν ανέκαθεν ήσκησεν ή κεφαλή.

Ή έκουσία αυτή εκ μέρους τοϋ τεχνίτου αποφυγή άποδόσεως πάσης στι
γμιαίας άντιδράσεως — αφορμή τής οποίας ύπήρξεν, ώς εϊδομεν, κυρίως ή ανάγκη τονι
σμού μιας πνευματικής εύγενείας, δχι άμοιρου δραματισμοΰ — ήρμηνεΰθη ώς έ'κφρασις 
«έγκαρτερήσεως μάλλον ή πάθους» (Laurenzi), ή συνετέλεσεν, δπως καταταχθή είς τάς 
άρχάς τοϋ 1ου αίώνος π.Χ., πλησίον έργων, άτινα έχουν «lockeres, gerustlos zergleitendes 
bildhaftes Wesen, statt der feurigen, gehallteu Leidenschaft ein bewussteres, gel5steres 
Schwarmertum» (Buschor έ.ά. σελ. 41). To έργον εν τούτοις δεν είναι άσιανικόν, 
άλλ’ έγινεν υπό ’Αθηναίου και δι’ ’Αθηναίους, άρα ή ένταξίς του είς καλλιτεχνικήν 
φάσιν περιέχουσαν και δημιουργήματα σχολών, ένθα έγεννήθη καί ήκμασεν ή τέχνη 
τοϋ ελληνιστικού μπαρόκου, δεν είναι παράδοξον δτι υπήρξε παραπλανητική. Οΰιω 
ή ταύτισις προς τον Άριαράθην τον 5ον, δστις περισσότερον παντός άλλου ελληνιστικού 
ήγεμόνος συνεδέθη προς τάς ’Αθήνας καί τοΰ οποίου άφ’ ενός τον φυλετικόν τύπον, 
άφ’ ετέρου τήν ελληνικότητα τού ιδανικού τόσον θαυμασίως συνέλαβε καί άπέδωκεν 
ό ’Αθηναίος γλύπτης, δεν ύπεστηρίχθη, παρ’ δλον δτι αυτή ουδέ είκονογραφικώς παρου
σιάζει δυσκολίαν τινά. Ή κεφαλή τοϋ Άριαράθου επί τών νομισμάτων του (Br. Mus. 
Coins, Galatia κλπ. πίν. VI, 3) δεικνύει πλήν τής εξωτερικής δμοιότητος ώς προς τό σχε- 
τικώς νεαρόν τής ηλικίας καί τήν διάταξιν τής κόμης, τής περιβαλλομένης υπό τοϋ δια
δήματος, όμοίαν προσέγγισιν προς τό κλασσικόν ’ιδανικόν, καταφανούς άντιθέσεως προς 
τήν δχι άμοιρον στυγνότητος κρυεράν κεφαλήν τοϋ αδελφού καί αντιπάλου του Όρο- 
φέρνου (Br. Mus. Coins Galatia κλπ. πίν. VI, 5. Hinks Gr. Rom. Portrait. Sculpt. 11, 
πίν. 13 α).

Είς τήν υπό τοϋ Six γενομένην συσχέτισιν τής προτομής τών δυτικών προπόδων 
προς τον Άριαράθην IX, εξ αιτίας τής γρυπής ρινός επί τών νομισμάτων τοΰ τελευ
ταίου (Br. Mus. Coins Galatia κλπ., πίν. VII, 3), θά ειχέ τις νά άντιτάξη, δπως καί διά 
τον υπό τοϋ Blum προταθέντα Άντίοχον Γρυπόν (BCH 1915,26 κέ.), δτι ή καμπύλη 
ρίς δεν ήτο προνόμιον ενός μόνον άνατολίτου ήγεμόνος, άπέκειτο δε είς τήν κρίσιν τοϋ 
έκάστοτε είκονιζομένου νά έπιτρέψη ή δχι δπως άποτυπωθή επί τών νομισμάτων του 
έν τόσον καταθλιπτικώς άλάνθαστον γνώρισμα. Ουδόλως παράδοξον δτι δ περισσότερον 
έξηλληνισμένος Άριαράθης δ 5°? επέβαλε διά τά νομίσματά του τύπον καταγόμενον 
έκ τής κλασσικής παραδόσεως, έχοντα δε κανονικάς τάς γραμμάς τοΰ προσώπου.

Πόσον ελαφρός έπνευσεν είς τάς ’Αθήνας δ μανιακός άνεμος τής «ανοικτής μορ
φής» καί τής εξάλλου παθητικότητος ό γνώριμος εξ έργων τοΰ ώριμου ελληνισμού 
προερχομένων έκ τών μεγάλων κέντρων (Περγάμου, Ρόδου)1 δυνάμεθα νά κρίνωμεν 
έκ τών υπολειμμάτων τοϋ μνημείου τοϋ Εύβουλίδου1 2. Ό κλασσικισμός τής μορφής 
τής Νίκης δεν είναι απλώς διανοητική άναβίωσις, άλλ’έπιβίωσις μονίμου παραδόσεως,

1 Έκ τών έλλαδικών πόλεων ή Κόρινθος φαίνεται 
περισσότερον επηρεασμένη έκ τών νέων τάσεων. Βλ· 
Capps Pergatnene Influence in Corinth, Hesperia 
1938.

2 Διά τήν «ανοικτήν μορφήν» βλ. Krahmer

Stilphasen Her hellenistischen Plastik, Rom. Mitt. 
1923 - 24, 148 κέ. Μνημεΐον Εύβουλίδου: Br. - Br. πίν. 
48-49. Schober Lagina 103. Horn Hellenist. 
Gewandstat. 76. Becatti έ.ά. 52 κέ., 105, σημ. 189.
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δικαίως δέ έτονίσθη τελευταίως ακόμη υπό τοΰ Becatti49 πόσον άνεπαισθήτως έγινεν 
ή μετάβασις προς τον ελληνισμόν είς την ’Αθηναϊκήν σχολήν, f]τις ώς πρώτην ύλην 
έκράτησε τάς μορφικός αξίας τής κλασσικής εποχής. Πόσον δέ ισχυρά ύπήρξεν δχι 
μόνον ή ακτινοβολία μέχρι κέντρων με καθαρώς άσιανικάς τάσεις, όπως ή Πέργαμος, 
άλλα και ή υπονομευτική δρασις τοΰ άττικοΰ κλασσικισμοΰ επανειλημμένους έπρόσεξαν 
οί μελετηταί1.

Τό έκ των ανωτέρω εξαγόμενον συμπέρασμα ότι τά αττικά έργα τοΰ υστάτου 
έλ?ιηνισμοΰ επιβάλλουν έπιφΰλαξιν ώς προς χαμηλήν χρονολόγησίν των—ακόμη και άν 
παρουσιάζουν τάσιν προς καθησύχασιν τών επιφανειών, ήτις είς άσιανικά έργα έπε- 
κράτησε κυρίως από τοΰ 1ου αίώνος- ισχύει και διά τήν προτομήν τών δυτικών προ- 
πόδων. Τό μόνιμον στοιχεΐον τοΰ άττικοΰ έλληνισμοΰ, ή μέχρις έκλεκτικότητος φθά- 
νουσα ενίοτε ανάγκη διατηρήσεως τής κλασσικής παραδόσεως, είναι Ισχυρόν έμπόδιον 
προκειμένου νά συγκριθοΰν αττικά έργα προς τά περισσότερον εξημμένα άσιανικά.

’Έργον άναλόγου ποιότητος προς τον Άριαράθην καί συγγενές, έχον δικαίως θεω- 
ρηθή πρωτότυπον άθηναίου γλύπτου, είναι ή κεφαλή τοΰ Ήρακλέους τοΰ άλλοτε Μου
σείου Μουσολίνι, χρονολογουμένη είς τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος1 2. Διά τον σχε- 
τικώς νηφαλιώτερον Άριαράθην τών δυτικών προπόδων δυνάμεθα νά κατέλθωμεν καί 
μετά τό 130 π.Χ, έτος τοΰ θανάτου αύτοΰ. Τό γεγονός τοΰτο υπήρξε πιθανώς ή αφορμή 
όπως στηθή άνδριάς του, είς ιερόν ή τέμενος τοΰ Διονύσου, ίσως έκ μέρους τών ιδίων 
τεχνιτών, οϊτινες ζώντα ακόμη είχον τιμήσει αυτόν διά τών είς τήν ανωτέρω μνημο- 
νευθεΐσαν έπιγραφήν άναφερομένων εικόνων. Ή απόκοσμος έκφρασις τοΰ προσώπου 
ερμηνεύεται καλώς διά τής, μή συνειδητής ίσως, έπιθυμίας άφηρωϊσμοΰ τοΰ μακρυνοΰ 
νεκροΰ, τοΰ άλλοτε θερμοΰ φίλου τών Αθηνών.

Περιττόν είναι νά τονίσωμεν πόσην σημασίαν θά εΐχεν άν καθίστατο δυνατόν νά 
έδραιωΰή ή χρονολόγησις είς τά αμέσως μετά τό 130 π.Χ. έτη ενός πρωτοτύπου ’Αθη
ναϊκού έργου, τοιαύτης μάλιστα ποιότητος.

Ή όλη όψις τοΰ αγάλματος, έκ τοΰ όποιου προέρχεται ή κεφαλή τών δυτικών προ
πόδων, θά έξεπροσώπει τήν μεταξύ τών νέων τής Κώ άφ’ ενός καί τής ’Ερέτριας άφ’ ετέ
ρου φάσιν τής ελληνικής ανδριαντοποιίας3. Θά ένεφανίζετο μέ κίνησιν πολύ όλιγώ- 
τερον πολυμερή ή ό πρώτος νέος, χωρίς νά έχη έν τούτοις καλυφθή υπό τής άπνοιας 
τής λιμναζούσης ΰπάρξεως τοΰ τελευταίου.

Έκ τοΰ άνεπεξεργάστου τής οπίσθιας όψεως τής κεφαλής δυνάμεθα νά συμπερά- 
νωμεν ότι ό άνδριάς τοΰ Άριαράθου τοΰ 5ου θά είχε πιθανώς άνιδρυθή έντός κόγχης ή 
ναΐσκου ή τούλάχιστον είς θέσιν, έκ τής οποίας δέν θά ήτο περίοπτος. Διά τής τοιαύτης 
τοποθετήσεως, ήτις έπέβαλε νά είναι ούτος ορατός έξ άποστάσεως, θά άνεδεικνύετο έτι 
περισσότερον ή ήρωϊκή άπομόνωσις τοΰ είκονιζομένου.

1 νΕ. ά. σελ. 69.
2 Salis Altar von Perg. 44 κέ. Lbhmann, Jdl 

47,1932, 27. Schober Lagina 103 κέ.
3 Mustilli, Boll. Com. Arch. Com. 1930, 58, 

125 κέ. Museo Mussolini, 1939, 69 πίν. 44,177, 178.

Becatti έ.ά. 39, είκ. 16-17.
4 Νέος έκ Κώ: Clara Rhodos V, πίν. IV(Jacobi). 

Laurenzi Rittr. άρ. 8, πίν. 34-35. Ερέτριας: Έθν. 
Μουσ. 244. Arndt-Bruckmann πίν.519. Collignon 
Stat. funer. είκ. 175.
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Ή άνακάλυψις τοΰ Παναθηναϊκού άμφορέως τού Ολυμπιείου, ήτις έδωκεν αφορ
μήν εις έπανεξέτασιν τοΰ προβλήματος τής αθηναϊκής κεφαλής, προσέφερε σημαντικόν 
επιχείρημα υπέρ τής ταυτίσεώς της προς τον Άριαράθην τον 50ν, τον ηγεμόνα, όστις όχι 
μόνον έμαθήτευσεν εις τάς Αθήνας, άλλ’ έξηκολούθει καί μετά την άνάρρησίν του είς 
τον θρόνον να εύεργετή την πόλιν διά δωρεών καί άγωνοθεσιών, σκοπόν έχουσών την 
διατήρησιν τής αίγλης αρχαίων εορτών. Ούδεις άλλος ήγεμών έχει τόσα δικαιώματα έπι 
τής προτομής, ήτις σχεδόν μαγνητικώς επιδρά έπι τοΰ θεατού. Συνδεόμενη δε αυτή 
άφ’ ενός μέν προς τον ανδριάντα τοΰ Καρνεάδου και τό άνακαλυφθέν βάθρον του εντός 
τής στοάς τοΰ Άττάλου, άφ’ ετέρου δέ προς τον αμφορέα εκ τοΰ Όλυμπιείου, φωτίζει 
σημαντικώς την εικόνα τών ’Αθηνών τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος, τής πόλεως εκείνης, ήτις διε- 
τήρει ακόμη τόσην έκ τής παλαιάς αίγλης, ώστε νά σαγηνεΰη τους ηγεμόνας τής Ανα
τολής, εκείνους οιτινες ώς ύψίστην τιμήν των έθεώρουν—ινα έπαναλάβωμεν την φρά- 
σιν τοΰ νεωτέρου ’Αλεξανδρινού ποιητοΰ—νά μη παρουσιάζωνται «ανελλήνιστοι».

Έττίμετρον. Πότε έ'ληξε τό έ'θιμον τής απονομής, άρα και τής κατασκευής Πανα
θηναϊκών αμφορέων; Σοβαραι ενδείξεις εξ αρχαίων μνημείων πείθουν ότι παρετάθη 
έπι τής ρωμαϊκής κατακτήσεως, ακόμη μέχρι τής προκεχωρημένης εποχής τών αύτο- 
κρατόρων. Είς αθηναϊκά νομίσματα τοΰ Αύγουστου παρίσταται, όπως παρετήρησεν 
ή κ. Josephine Shear1, παρά την γλαύκα άμφορευς παναθηναϊκού σχήματος, μετά τοΰ 
συμβολίζοντος την νίκην κλάδου φοίνικος, όρθώς δέ έσχετίσθησαν ταΰτα ύπ’ αύτής προς 
την εορτήν τών Παναθηναίων. "Αλλα, αύτοκρατορικών χρόνων νομίσματα, όπου υπό 
άγωνιστικήν τράπεζαν παρίσταται άμφορευς1 2, έχρονολογήθησαν είς την έποχήν τοΰ 
Αύγοΰστου και τοΰ Άδριανοΰ. Έπιβεβαίωσιν τής ευκόλως κατανοητής άναβιώσεως 
έπϊ τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος τοΰ έθίμου άπονομής Παναθηναϊκών άμφορέων παρέ
χει σειρά νομισμάτων τοΰ Άδριανοΰ έχόντων γονυπετή προ τοΰ Αύτοκράτορος την 
προσωποποιημένην Άχαΐαν3. Μεταξύ τών δύο μορφών διακρίνεται άγγεϊον, έντός τοΰ 
οποίου είναι κλάδος φοίνικος. Ή δεσποινίς J. Toynbee, σχετίζουσα την παράστασιν 
ταύτην προς την μεμαρτυρημένην ύποστήριξιν τών άθλητικών άγώνων ύπό τοΰ Άδρια- 
νοΰ, πιστεύει ότι ό κλάδος καί τό άγγεϊον τών νομισμάτων ύποδηλοΰν τά βραβεία τών 
νικητών, καταλήγει δέ είς τό συμπέρασμα ότι οί παριστανόμενοι έπι τών νομισμάτων 
άμφορεΐς πρέπει νά ήσαν μετάλλινοι. Τό αύτό δέ φαίνεται ότι πιστεύει άνεξαρτήτως καί 
ό Seltmann περί τών άμφορέων έπι τών νομισμάτων τοΰ Αύγούστου.

Επειδή πιθανώς καί είς τάς δύο περιπτώσεις πρόκειται περί συνειδητής άναβιώ
σεως τών Παναθηναίων, ένδεχόμενον είναι, μετά την έντελή έκλειψιν τοΰ έθίμου, νά 
είσήχθη ή διά μετάλλινων άμφορέων βράβευσις τών άθλητών. Ή ραδινότης τοΰ σχή
ματος τών παριστωμένων έπι τών νομισμάτων άμφορέων δέν είναι εν τούτοις λόγος 
έπιβάλλων τήν άποψιν ταύτην, άφοΰ ήδη άπό τής ελληνιστικής έποχής τό σχήμα τοΰ 
Παναθηναϊκού άμφορέως είχεν ύποστή σημαντικήν έκλέπτυνσιν. Δυνάμεθα ούτω νά 
άναμένωμεν ότι νέα άνασκαφικά εύρήματα, καθώς καί έπιμελής περισυλλογή τυχόν διε
σπαρμένων θραυσμάτων Παναθηναϊκών άμφορέων, θέλουν άποδείξει ότι πήλινοι κατε- 
σκευάσθησαν καί πάλιν οί άμφορεΐς, οιτινες ώρίσθη όπως άπονέμωνται κατά τάς άνα- 
βιώσεις τών Παναθηναίων έπι τών αύτοκρατορικών χρόνων. ΤΙ ύπό τών Αμερικανών 
συναδέλφων προβλεπομένη έκδοσις τών θραυσμάτων Παναθηναϊκών άμφορέων έκ τής 
άρχαίας ’Αγοράς θά φωτίση, θέλομεν νά έλπίζωμεν, τό όχι άνευ σημασίας διά τήν ιστο
ρίαν τών Αθηνών ζητημα τούτο. ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ - ΚΑΡΟΥΖΟΥ

1 Hesperia, 1936, 301-2.
2 Hesperia, ε.ά. 304-5 καί τελευταΐον Seltman

JHS 61,1947.
3 Toynbee Hadrianic School 26-28, πίν. I, 5-8.
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