
ΑΝΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ*

ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έν ταΐς άνασκαφαίς τής Θισόας χής προς Όρχομενφ, τάς οποίας διεξήγαγον τώ 
1911 δαπάναις τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας1, εύρον προς αλλοις και μι
κρόν χαλκοίν αγαλμάτων άνδρός (είκ. 1, πίν. 1), τοΰ οποίου ή δημοσίευσις δεν είναι 
άναξία τοΰ πανηγυρικού τόμου τοΰ έκδιδομένου διά παγκοσμίου πνευματικής συμβο
λής προς τιμήν τοΰ έργου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας επί. μίαν ολόκληρον εκα
τονταετίαν.

Το έκ Θισόας χαλκόΰν αγαλμάτων2 παριστα γυμνόν άνδρα γενειώντα φέροντα 
υψηλόν Κορινθιακόν κράνος, πατοΰντα επί τοΰ δεξιού ποδός, άναπαύοντα δέ τό αρι
στερόν σκέλος, τό όποιον πατεΐ διά τοΰ προσθίου ήμίσεος τοΰ ποδός. Ύπ’ άμφότερα 
τά πέλματα ύπάρχουσι συμφυή έμβολα (είκ. 1) προς ένσφήνωσιν εις βάσιν. Ό κορμός 
δεν είναι ευθυτενής άλλ’ έχει έλαφραν κυμάτωσιν καμπτόμενος προς τά αριστερά αυτού 
καί έπειτα από τοΰ στήθους περίπου πάλιν προς τά δεξιά, τής κινήσεως ταύτης συνεχι- 
ζομένης έν τή κεφαλή διά τής προς τά δεξιά κλίσεως αυτής.

Των βραχιόνων ό δεξιός κινείται προς τά κάτω έλεύθερος από τοΰ σώματος καί 
ολίγον προς τά πρόσω καμπτόμενος, έχων δέ σύγκλειστον τήν χείρα προς συγκράτησιν 
έλλείποντος νΰν πράγματος. Ό αριστερός βραχίων κάμπτεται κατ’ αγκώνα, έχει δέ 
ομοίως σύγκλειστον τήν χείρα καί φέρουσάν ποτέ ραβδόσχημον πράγμα ώς έκ τής σχη- 
ματιζομένης οπής είναι προφανές.

Ή κεφαλή παριστα άνδρα ώριμον φέροντα βραχύ γένεων καί μΰστακα, έχοντα δέ 
έντονα τά χείλη καί ούχί κατάκλειστον τό στόμα, τούς δέ οφθαλμούς έν βαθεία σκέψε1 
κατευθυνομένους έ?ωφρώς προς τά κάτω. Ή έντύπωσις αυτή ένισχύεται διά τής όμορ- 
ρύπου κλίσεως τής κεφαλής.

Ή ρΐς είναι έν μέρει άποκεκρουμένη. "Αξιόν προσοχής είναι τό σχετικώς ύπερμέ- 
γεθες τοΰ κορινθιακού κράνους.

* [Τό παρόν άρθρον γραιρέν κατά τό 1939 δημοσιεύε
ται ενταύθα δπως ακριβώς εύρέθη μεταξύ τών καταλοί
πων τοΰ αειμνήστου συγγραφέως του. Μόνον τό τελευ- 
ταΐον μέρος τοΰ άρθρου δέν έχει οριστικήν μορφήν, 
ώς φαίνεται καί έκ τής έλλείψεως σελιδώσειος εις τά 
τελευταία φύλλα του χειρογράφου. Διά αγκυλών ([]) 
διεκρίθησαν αί έξ ιδιαιτέρων δελτίων τοΰ συγγραφέως 
προερχόμεναι προσθήκαι, ώς καί όλίγαι βιβλιογραφι
κά! σημειώσεις, όπου τούτο ήτο απαραίτητον, γενόμεναι 
υπό τοΰ κ. Ν. Μ. Κοντολέονιος.]

1 Πρβ. βραχεϊαν έκθεσιν έν Πρακτικοίς της Άρχ. 
'Εταιρείας 3911, 243. Berlin. Philol. Woch. 1911,1206. 
IG V 2, άρ. 510. 511. RE2 VI A 292, 11. Διά τών 
ύπ’ έμοϋ εΰρεθεισών έπιγραφοιν έπεβεβαιώθη ή ονομα
σία τής πολίχνης Θισόας τής πρός Όρχομενω ή τής 
Μεθυδριεΰσιν ομόρου.

2 [Νΰν έν τφ Έθνικφ ’Αρχαιολογικό) Μουσείω ύπ’ 
άρ. εύρ 14765. "Υψος τοΰ άγαλματίου άνευ τών υπό 
τούς πόδας εμβόλων 11 έκ. Ύψος τών εμβόλων 1,5 έκ ]
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Η διαμόρφωσις των μελών τοΰ σώματος καί ίδια τοΰ στήθους καί τής κοιλίας 
είναι σύμμετρα προς την ώριμον ηλικίαν τοΰ παριστωμένου, τό δε σύνολον τής διαπλά- 
σεως καί τών αναλογιών δεν είναι ραδινόν, αλλά μάλλον προς καθεστηκυΐαν ηλικίαν 
σύμφωνον.

Παρά τό άγαλμάτιον εύρέθη χαλκοΰν ραβδίον κεκαμμένον εις άκανόνιστον σχήμα 
περίπου τόξου, προσαρμοζόμενον δέ ακριβώς εις τό άνοιγμα τής οπής τής αριστερός

Είκ. 1. Τό έκ Θισόας χαλκοΰν άγαλμάτιον μετά το>ν υπό τούς πόδας εμβόλων.

ημίκλειστου χειρός, δι’ δ καί ένετέθη εις αυτήν ύπ’ εμού. Ανήκει τούτο άναμφισβητή- 
τως εις τό άγαλμάτιον. Θά έπανέλθω δέ εις τοϋτο κατωτέρω.

Τί έκράτει ή δεξιά χειρ δεν είναι αμέσως σαφές.
Εντός τοΰ κτίσματος, παρά τό όποιον εύρέθη τό άγαλμάτιον, εύρέθησαν δύο ψη

φίσματα επί χαλκών ελασμάτων, τοΰ τέλους τοΰ τρίτου ή τών άρχών τοΰ δευτέρου π.Χ. 
αίώνος, τιμητικά υπέρ τίνος άγνωστου καί υπέρ τίνος Θελφουσίου Θύμωνος. Άμφό- 
τερα τά τιμητικά ταΰτα ψηφίσματα άναφέρουσιν ώς τόπον δημοσιεύσεως τό ιερόν τοΰ 
Μεγά?ιου Θεού, δστις δεν είναι άλλος, ώς ήδη άλλοτε είπον, ή ό Ζεύς, ό παρά τάς πη- 
γάς τοΰ κάτωθεν τής Θισόας άναβλύζοντος ποταμού Αουσίου γεννηθείς συμφώνως 
προς την ’Αρκαδικήν παράδοσιν θεός, ό καί εις τον ποταμόν διά τήν πρώτην αυτού ώς 
νηπίου λοΰσιν δούς τό όνομα.

Τό οικοδόμημα των ψηφισμάτων είναι σχήματος οικίας μετά πλειόνων διαμερι
σμάτων καί προπύλου μετά τριών βάσεων φερουσών ποτέ ξυλίνους κίονας.
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”Αν τοΰτο ήχο τό αγροτικόν ιερόν τοΰ Μεγάλου Θεοϋ ή Ιδιωτική τις οικία δεν 
είναι τοΰ παρόντος να έξετάσωμεν, αρκεί δέ μόνον τό χρονολογικόν στοιχεΐον τό εξα
γόμενον έκ τών επιγραφών.

Ό τύπος τοΰ άγαλματίου δεν φαίνεται συναπτό μένος προς τό βαρύ σχήμα τών 
παλαιών ΓΙελοποννησιακών αναλογιών, άλλα μάλλον τελεί υπό την έπίδρασιν ραδινω- 
τέρας διαμορφώσεως, οιαν έπεδίωκε καθόλου ή ’Αττική τέχνη κατ’ εξοχήν καί ή νεοι- 
τέρα Πελοποννησιακή σχολή από τοΰ Λυσίππου.

Άλλ’ εκείνο, τό όποιον αμέσως παρά τον πλαστικόν τύπον προσπίπτει εις τήν 
προσοχήν ημών είναι ή έντύπωσις τοΰ είκονικοΰ χαρακτήρος τής κεφαλής καί δή τοΰ 
προσώπου. Βεβαίως αί μικραί διαστάσεις τοΰ άγαλματίου δεν έπιτρέπουσιν εύρείας πα
ρατηρήσεις φυσιογνωμικός, άλλ’ ή μεγέτθυνσις τής φωτογραφίας (πίν. 1, a) παρέχει τήν 
ευκαιρίαν, όπως άσφαλέστερον διαπίστωσή ό εικονικός χαρακτήρ τοΰ προσώπου καί 
ή άτομική αύτοΰ έ'κφρασις.

Τήν έντύπωσιν ταύτην τής είκονικότητος ενισχύει έ'τι μάλλον ή παρουσία τοΰ με- 
γαλητέρου ή κατά συμμετρίαν προσδοκωμένου κράνους, τό όποιον προσλαμβάνει χαρα
κτηριστικόν τόνον διά τό παριστώμενον πρόσωπον. Προς τούτοις χαρακτηριστική είναι 
καί ή προς τά δεξιά ελαφρά κλίσις τής κεφαλής, ή όποια τονίζει τήν έντύπωσιν τοΰ σκε- 
πτομένου καί τοΰ εις εαυτόν συγκεντρωμένου προσώπου.

Τό παρά τό άγαλμάτιον εύρεθέν τοξοειδές σύρμα υπήρξε κατ’ άρχάς κώλυμα, 
όπως τό άγαλμάτιον, τό παρέχον ευθύς άμέσως εικονικήν, ώς είπον, έντύπωσιν, κατονο- 
μασθή διά τοΰ πραγματικού αύτοΰ ονόματος, διότι έφαίνετο άσυμβίβαστον τό τόξον 
προς τό παριστώμενον πρόσωπον.

Τό σύρμα όμως τοΰτο δεν ήτο άρχήθεν τοξοειδές, άλλά φαίνεται ότι προσέλαβε 
τό σχήμα τοΰτο έντός τής γής έκ τής συμπιέσεως χωμάτων καί λίθων, εις δέ τό συμπέ
ρασμα τοΰτο ήχθην έκ τής παρατηρήσεως ότι τό σύρμα δέν είναι καθ ’ όλον αύτοΰ τό 
μήκος ισοπαχές, ώς θά άπήτει τό τόξον, άλλ’ έχει σχηματισμόν έλαφρώς στενούμενον 
προς τό έτερον τών άκρων. Κατά ταΰτα τό σύρμα ήτο άρχήθεν ευθύ, χωρούν δέ άκρι- 
βώς εις τον διό συγκλείσεως σχηματιζόμενον αυλόν τής αριστερός χειρός καί άνήκον 
διά τοΰτο προφανώς εις τό άγαλμάτιον δέν δύναται νά παριστά άλλο τι ή δόρυ.

Μετά τοΰτο δέν έχώρει πλέον δισταγμός, ΐνα άναγνωρίση τις έν αύτώ άδρομερέ- 
στερον βεβαίως, άλλ’ έπαρκώς άποδεδομένα τα χαρακτηριστικά διασημοτάτου άνδρός 
τών άρχαίων ’Αθηνών, οία παρέδωκεν εις τούς νεωτέρους ή έκ τοΰ άνδριάντος τοΰ 
Κρησίλα προερχομένη καί διά πλειόνων άντιγράφων μεμαρτυρημένη προτομή τοΰ 
Περικλέους.

Παρά πάσαν τήν σμικρότητα αύτοΰ τό άγαλμάτιον ένέχει μεγάλην σπουδαιότητα, 
διότι παριστά τον είκονιζόμενον άνδρα πλήρη άνευ ούδεμιάς κολοβώσεως ή φθοράς 
ούδέ αύιών τών ύπό τά πέλματα έμβύλων έξαιρουμένων, ώστε ούχί μόνον νά έχωμεν 
άκέραιον τοΰ όλου σχήματος τοΰ σώματος εικόνα, άλλά καί άσφαλή τής στάσεως αύ
τοΰ έννοιαν, τής οποίας άπολύτως μέχρι τοΰδε έστερούμεθα.
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Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΤΟΜΟΣ Ε ΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗ ΡΙΔΟΣ ΑΝΔΡΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

193 7 ΠΙΝΑΣ 1.

ΤΟ ΕΚ ΘΙΣΟΑΣ ΧΑΛΚΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΕΝ ΤΩι ΕΘΝΙΚΩι ΑΡΧΑΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΩι. 1 : ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΙΣ 
2: Η ΚΕΦΑΛΗ (ΕΝ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕ1) 3 : ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΙΣ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ' 4 : ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΙΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ.
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Είναι γνωστόν έκ τής φιλολογικής παραδόσεως ότι τοΰ Περικλεούς εις μόνον άν- 
■δριάς έποιήθη υπό τοΰ Κυδωνιάτου π?ιάστου Κρησίλα.

Ή παρά τώ Παυσανία I 25, 1 μαρτυρία λέγει: ”Εατι ύέ έν τη ’Αθηναίων άκρο- 
πόλει καί Περικλής δ Ξανϋ ίππον καί αύτδς Ξάνϋ ίππος, δς έναν μάχη ο εν επί Μνκάλη Μή- 
δοις. Άλλ’ ό μεν Περικλεούς άνόριάς έτέρωϋι άνάκειται, τον δε Ξανϋίππον πλησίον έστη- 

κει’’Ανακρέων ό Τήιος κλπ. Ό αυτός δέ Παυσανίας κατωτέρω I 28, 2 αναφέρει ότι 
παρά το άρμα το χαλκοΰν, την δεκάτην από Βοιωτών καί Χα?ικιδέων των έν Εύβοια, 
δύο δε άλλα έσζίν άναϋήματα, Περικλής ό Ξαν&ίππον καί των έργων των Φειδίαν θέας μά
λιστα άξιον ’Αθήνας άγαλμα άπδ των άναϋέντων καλούμενης Λημνίας.

Παρά τοΰ Πλινίου ΝΗ, 34, 74 μανθάνομεν ότι: Ciesilas volneratum deficientem 
(fecit), in quo possit intellegi quantum restet animae et Olympium Per idea d ί

ση um co gn o min e, mirumque in hac arte est quod nobiles viros nobiliores /'ecit1.
Κατά ταΰτα συνδυαζόμεναι αί δύο άρχαϊαι μαρτυρίαι άποδίδουσιν ανδριάντα τοΰ 

Περικλέους ποιηθέντα υπό τοΰ Κρησίλα (ΓΙλίνιος) και ανιδρυμένου επί τής Άκροπό- 
λεως (Παυσανίας). Ότι δέ περ'ι ενός και τοΰ αυτού πράγματος πρόκειται, διδάσκει 
ή έπ’ αυτής τής Άκροπόλεως εύρεθεϊσα επιγραφή

-ικλεος 
- ίλας έποίε

την οποίαν όρθώς συνεπλήρωσεν ό πρώτος αυτής εκδότης Lolling: Περ]ικλεος \ Κρησ] 

ίλας έποίε1 2.
Ή επιγραφή αυτή διά τε την ασυνήθη διατύπωσιν και συντομίαν τοΰ πρώτου 

στίχου, ως τουλάχιστον ούτος συνεπληρώθη, και την σμικρότητα τοΰ όλου βάθρου 
προεκάλεσε συζητήσεις, τών οποίων παρέχει ακριβή εικόνα ό Bernoulli, Griech. Ikono- 
graphie I 109 έ.

To νέον άγαλμάτιον είναι καί κατά τούτο πολύτιμον ότι αίρει πάσαν συζήτησιν, 
ήτις έγεννήθη έκ τής φαινομένης διαφωνίας τών σωζομένων ερμαϊκών στηλών προς 
την φιλολογικήν παράδοσιν, ήτις αναφέρει μόνον ανδριάντα'1.

1 Πρβ. Ε. Sellers, The Elder Pliny’s Chapters on 
the History' of Art σελ. 58 έ. καί addenda σ. 235 εις 
σ 60,1. [Νεώτεραι έσχολιασμέναι εκδόσεις υπό S· Ferri, 
Ρώμη 1946 καί υπό Η. Le Bonniec καί Η. Gallet de 
Santerre, Παρίσιοι (Coll. G. Bude) 1953]

2 Πρβ. Άρχ. Δελτίον 1880, 36· Lolling-Wolters, 
Κατάλογος τοΰ έν Άθήναις επιγραφικού Μουσείου, A 
(Έπιγραφαί έκ τής Άκροπόλεως) σελ. 50 άρ. 55. IG I2 
άριθ. 528. [Ή υπό τοΰ A. Raubitschek προταθεΐσα σύν- 
δεσις τοΰ τεμαχίου τής βάσειος τοΰ [Περ\ικλέος πρός τό 
τεμάχιον IG IJ 635 θεωρούμενη και ΰπ" αύτοΰ τούτου 
ώς οΰχί «beyond question», πρβ .A. Raubitschek, De
dications from the Acropolis ... σελ. 139 άρ. 131 (ένθα 
καί βιβλιογρ.), οφείλει οπωσδήποτε νά άπορριφθή· πρβλ. 
Ρ. Orlandini, Kresilas, έν Atti d. Ac. Naz. d- Lincei, 
1952,serie VIII, IV, fasc.ο, σελ. 296 κέ. Εις τάς υπό τοΰ 
■Orlandini γενομένα; παρατηρήσεις δύναται νά προσ- 
τεθή καί ή μεταξύ 15βν Ε διαφορά εϊς τά δύο τεμάχια.

"Οτι ταΰτα δέν συνανήκουσιν άπό τεχνικής άπόψεως βε- 
βαιοΰν καί οί καλλιτέχναι τοΰ Έθν. Μουσείου κκ. Ν. 
Περαντινός καί Ί Μπάκουλης. Οϋοω τό πρόβλημα τής 
βάσεως τοΰ Περικλεούς απομένει ώς είχε πρότερον, απο
κλεισμένης τής συνδέσειος πρός τήν βάσιν μέ τήν επι
γραφήν Πείκων Μ>·ύρο[κ]1[έος... IG Ρ 635' πρβ. καί κατ.] 

3 Ό Furtivangler, Meisterwerke 270 έ. διετύπωσε 
τήν γναηιην δτιό Παυσανίας λέγων ανδριάντα νοεί ερμαϊ
κήν στήλην, διότι τό άνευρεθέν βάθρον τοΰ Κρησίλα, ου 
τό αρχικόν μήκος ύπελογίσθη εις 0.44 μ., δέν ήτο επαρκές 

δι’ ανδριάντα. Κατά τής γνώμης ταύτης έγραψεν εύστό- 
χαις ό Bernoulli, Arch. Jahrb. 1896, 107 έ. καί Griech. 
Ikonographie I, 109 ε. Καί άνευ δέ άλλης τινός ένδεί- 
ξεως ήτο καθ’ εαυτό σαφές ότι ή λ. άνδριάς δέν δύναται 
νά δηλοΐ έρμήν. Ούδείς δέ πλέον σήμερον άμφισβητεΤ 
τό πράγμα. Πρβ. καί Kekule, Uber ein Bildnis des 
Perikles in den kgl. Museen (1901) 19 καί Strategen- 
kopfe (1910) 12 d. 31 έ., Lippold, Griech. Portratsta-
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’Αλλά τό έκ Θισόας άγαλμάτιον ενέχει καί διά τό ζήτημα τοΰ επί τής Άκροπό- 
λεως εύρεθέντος βάθρου σημασίαν.

ΕΙπον καί ανωτέρω ότι τό τεμάχιον τοϋτο βάθρου έγέννησε συζητήσεις καί αμφι
βολίας ώς προς την ταυτότητα αύτοΰ προς τό βόθρον τοΰ υπό τοΰ ΓΙαυσανίου μνημο- 
νευομένου άνδριάντος τοΰ Περικλέους, ήμφισβητήθη δέ ούχί μόνον ότι τό έπ’ αύτοΰ 
έργον ήτο ολόσωμος άνδριάς, θεωρηθείσης πιθανωτέρας ερμαϊκής στή?ιης, αλλά καί 
αυτή ή υπό τοΰ Lolling γενομένη ορθή συμπ?ιήρωσις τής επιγραφής Περ]ικλέος, την αμ
φιβολίαν κινήσαντος τοΰ Wolters δι’ ιδιαιτέρας σημειώσεως εν τφ τοΰ Lolling Κατα- 
λόγω τού έν Άθήναις Επιγραφικού Μουσείου Λ, 1 (1899) σ. 50 έ. είς άριθ. 55 (Ό 
λίθος νϋν φέρει έν τφ Έπιγρ. Μουσείω άριθ. 6258). Καί μετά την έξέτασιν τοΰ ζητή
ματος υπό τοΰ Keknle, αύτ., έπικουροΰντος καί τοΰ Η. von Prott δι’ ιδίας έρεύνης τοΰ 
λίθου, τού οποίου καί φωτογραφία έδημοσιεΰθη (Kekule, αύτ. σ. 16 καί 17), έν IG I2 
άρ. 528 σημειοΰται όιι supplementa incerta καί ότι De Pericle Xanthippi filio agi... 
probari non potest.

Έν πόση περιπτώσει έχοντες την ρητήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου καί τοΰ Πλι- 
νίου καί εύρίσκοντες βόθρον έπί τής Άκροπόλεως φέρον επιγραφήν δεικνύουσαν τά 
λείψανα -ικλέος καί - ίλας έποίε, δυσκύλως δυνάμεϋα νά μή σχετίσωμεν ταΰτα προς τον 
υπό τοΰ Κρησίλα ποιηθέντα ανδριάντα τού Περικλεούς. Διά τούτο συντασσόμεθα προς 
τούς δεχομένους πιθανωτάτην τήν ταυτότητα ταύτην. Έφ’ όσον ή επιγραφή είναι κο
λοβή δεν δυνάμεθα νά προσκρούσωμεν είς τήν γενικήν, διότι είναι ένδεχόμενον προ 
ταύτης να ύπήρχεν άλλη λέξις δικαιολογούσα τήν γενικήν Περικλεούς οΐον π. χ. ho 
δε μυς τέν εικόνα Περικλέος ή μάλλον τέν εικόνα ΙΙερικλέος / ho δεμος, ώστε αί λέξεις ho 
δεμος νά είναι τυπικώς αντίστοιχοι προς τάς τοΰ δεξιοΰ άκρου Κρεσίλας έποίε, ή άλλη 
τις συμπλήρωσις παραπλήσια'. Ή συμπλήρωσις τοΰ Kekule: [Περικλες Ξαν&ίππο, Ξάν- 
ϋιππος Περ]ικλέης [Κρεσ]ίλας έποίε είναι μέν καί καθ’έαυτήν απίθανος, διότι προϋπο
θέτει τήν ΰπαρξιν αριστερά προσκεκολλημένου προσθέτου βάθρου, άλλα καί άλλως 
αποκλείεται, διότι άντίκειται προς τήν ρητήν μαρτυρίαν τού ΓΙαυσανίου I 25, 1 : 
άλλ’ ό μέν Περικλεούς άνδριάς έτέ ρωϋ ι άνάκειται, τοϋ δε Ξανϋίππου πλησίον 
έστηκεν Ανακρέων κλπ. Καί έκ τής ενταύθα λ. άνάκειται καί έκ τοΰ δευτέρου χωρίου 
τοΰ Παυσανίου I 28, 2, ένθα ρητώς λέγεται: δύο δέ άλλα έστιν άναύλήματα Περι-

tuen (1912) 33 σημ. 1 τελευταΐον δέ καί Lullies, Die Ty- 
pen der griecli. Herme (1931)57 μετά σηιι. 101, δστις 
έδειξεν δτι ή Ελληνική τέχνη αγνοεί τήν εικονικήν ερ
μαϊκήν στήλην, η τις αναφαίνεται μόνον έν τή Ρωμαϊκή 
περιόδω. Κατά ταΰτα είναι απροσδόκητος ή βεβαίωσις 
τοΰ Suhr. Sculptured Portrails of Greek Statesmen 
(Baltimore 1931) 23 διι οΰτε ό Παυσανίας ούτε ό ΙΙλί- 
νιος μνημονεύει αν ό Κρησίλας απεικόνισε τόν Περικλέα 
όλόσοηιον ή έπί ερμαϊκής στήλης, διότι ό Παυσανίας 
ρητώς μνημονεύει ανδριάντα, περί δέ τής σημασίας τής 
λέξεως δέν δύναται, ώς είπον, νά ύπαρξη αμφιβολία Πρβ. 
καί Lippold, Die Skulpturen des Vatikanischen Mu
seums τόμ. Ill, 1 (1936), 88. Τήν γνώμην τού Pfuhl, 
Jahrb. (20) 1905, 79, καθ’ ήν ό εικονικός έρμης είναι

εύρημα των Μακεδονικών χρόνων, έκτος τοϋ Lippold, 
Kopien u. Umbild. 157 ειχεν άποδεχθή καί ό Klein, 
Geschichte der gr. Kunst, II. 130.

1 [Ό P. Orlandini, έ.ά., άποκλείων δτι ό 2°? στίχος 
τής έπιγραφής ήδύνατο νά περιέχη τι πλέον τής υπογρα
φής τοϋ Κρησίλα, δέχεται ώς αναμφισβήτητοι' δτι καί 
εις τόν 1"ν στίχον οΰδέν έτερον ύπήρχε ή τό είς - ικλέος 
λήγον είς τήν γενικήν δνομα — οπωσδήποτε δέ ούχί τό 
τοϋ Περικλεούς — ύπονοουμένης τής λέξεως άνάϋ-ημα καί 
καί δτι ούτω τό διασωθέν τεμάχιον βάσεως κατ’ ούδένα 
τρόπον δύναται νά άνήκη είς τήν βάσιν τοΰ άνδριάντος 
τοΰ Περικλεούς. Ή τοιαύτη εκδοχή δέν δύναται νά 
Οεωρηδή αναγκαστική.]
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κλής υ Ξανϋίππου κλπ. δυνάμεθα ασφαλώς νά συναγάγωμεν ότι θά έμνημονεύετο έπί 
τής επιγραφής ό άναθέσας, ούδείς δέ άλλος θά ήδύνατο νά είναι ούτος, ώς νομίζω, ή 
αυτός ό δήμος.

’Απίθανος δλως είναι ή γνώμη, την οποίαν έξέφρασεν ό Schrader, Die Antike 2 
(1926) 118, δτι ό ανδριάς τού Περικλεούς έπί τής Άκροπόλεως είναι ανάθημα αύτοΰ 
τοΰ ίδιου εις την ’Αθήναν.

Σημειωτέον δτι περί τοϋ χρόνου τής ποιήσεως τοϋ άνδριάντος υπό τοϋ Κρησίλα 
δεν υπάρχει ομοφωνία, επικρατεί δ’ δμως ή γνώμη δτι δ ανδριάς έγένετο βραχΰτατον 
προ τοϋ θανάτου τοΰ άνδρός. Ό Hekler τελευταΐον ανάγει αυτόν εις τύ έτος 420 π.Χ. 
(Forschungen u. Fortschritte 14, 1938, 149)'.

Ό Furtwangler, Meisterw. 273 έ. θέτει τον ανδριάντα τοϋ Περικλεούς είς τούς 
μετά το 439 χρόνους ήτοι μετά την ευτυχή κατά τής Σάμου εκστρατεία!·, δτε έλαμ- 
πρύνθη ό Περικλής καί έξεφώνησε περίφημον επιτάφιον λόγον1 2.

Ό Lippold, Portratst. 32/3 ανάγει τό έργον είς τούς μεταξύ τοϋ 460 καί 430 π.Χ. 
χρόνους, έν δέ Skulpturen Vatik. Museums III σ. 88 είς τό έτος 430 π.Χ.

Εΰλογώτερον είναι νά ύποθέσωμεν δτι δ ανδριάς έποιήθη μετά τον θάνατον τοϋ 
άνδρός έν έτει 429 π.Χ.3 Είναι γνωσταί αί περιπέτειαι τοΰ δημοσίου βίου τοϋ Περι
κλεούς κατά τά τελευταία αύτοϋ έτη, ή περίφημος δίκη καί ή άφαίρεσις τής στρατη
γίας κατά την διάρκειαν τοϋ έτους 430/429, άλλ’ είναι ωσαύτως γνωστόν, δτι δ προς 
στιγμήν παρασυρθείς υπό τών πολιτικών αντιπάλων τοϋ Περικλεούς καί άμαρτήσας 
είς αύτόν δήμος, αισθανθείς έκ τής ανάγκης τών πραγμάτων την κενότητα καί ασυναρ
τησίαν τών διαδεχθέντων αύτόν, δπερ φάει δμιλος ποιεΐν, στρατηγόν εΐλοντο και πάντα 
τα πράγματα επίτρεψαν (Θουκυδ. II, 65, 4) καί τούτο ύστερον <Υ ανϋις ον πολλώ ήτοι 
κατ’ αύτό τό έτος 429 διά τό έτος 429/28. Ό έκ τού λοιμού μετ’ ολίγον έπελθών θά
νατος τού Περικ/ιέους κατ’ Αύγουστον ή Σεπτέμβριον τού 429 έπηύξησε την έκ τής 
αμαρτίας καί τοϋ θανάτου οδύνην τοϋ λαού, τό δ’ έκ τής απώλειας τοϋ μεγάλου άν
δρός ακριβώς τότε αίσθητότατον γενόμενον κενόν, προσέδωκε μεγίστην αϊγλην είς τό 
όνομα αύτοϋ.

Τον δε Περικλεούς ταχεΐαν αΐσϋησιν και σαφή πόϋον’Αέληναίοις ένειργάζετο τά πρά
γματα. Και γάρ οι ζώντος βαρννόμενοι την δνναμιν ώς άμαυρονσαν αντούς, ενϋνς εκπο
δών γενομένον, πειρώμενοι ρητόρων καί δημαγωγών ετέρων, άνωμολυγονντο μετριώτερον 
έν δγκω καί αεμνότερον έν πραότητι μη φϋναι τρόπον ή ύ’ έπίφϋονος ίσχνς έκείνη, μο
ναρχία λεγομένη και τυραννις πρότερον, έφάνη τότε σωτήριον έρνμα τής πολιτείας γενο- 

μένη, Πλούτ., Περικλής 39, 4.

1 [Άλλ’ έν Bildnisse beriihmter Griechen, Berlin 
1940, σελ. 18 χρονολογεί τόν ανδριάντα «gegen 430», 
ώστε είναι περίεργος ή ύπ’ αύτοϋ έν Forsch. u. Forts, 
χρονολόγησις είς τό 420· Τήν νεωτέραν βιβλιογραφίαν 
περί τοϋ άνδριάντος τοϋ Περικλεούς βλ. παρά G. Lip
pold, Gr. Plastik, σελ. 172 καί Orlandini, έ.ά., σελ. 
296, σημ. 2.]

2 Πλούτ·, Περικλής 28, 3 έ.: ό δε Περικλής... ώς επα-
νήλίίεν είς τας ’Λί/ήνας, ταφάς τε τών άποϋανόντων κατα

τόν πόλεμον ενδόξους εποίησε καί τόν λόγοι· εΐπών, ώσπερ 
εϋος εστίν, επί τών σημάτων εΟανμαστώΰη.

3 [Γενικώς ή κατασκευή τοΰ άνδριάντος τοΰ Περι
κλεούς τοποθετείται είς τούς τελευταίους χρόνους τής 
ζωής τοϋ Περικλεούς. Μόνον ό A. Raubitschek, De
dications .. σελ. 510 μετά τόν Γ. II. Οίκονόμον—καί 
τήν είς τό 420 χρονολόγησιν υπό τοϋ Hekler—έσκέφθη 
τήν δυνατότητα τής κατασκευής τοϋ άνδριάντος μετά 
τόν θάνατον τοϋ Περικλεούς ]
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Τότε ήτο ή καταλληλότατη στιγμή όπως ό προς καιρόν άγνωμονήσας δήμος σκε- 
φθή περί άνιδρύσεως τοΰ άνδριάντος τοΰ ανδρός εν τω έπιφανεστάτω τοπω τής 
Άκροπόλεως.

Διά τοΰτο νομίζω ότι ή άνάθεσις τής είκόνος τοΰ Περικλεούς εις την Άκρόπολιν 
προήλθεν εκ τοΰ δήμου. "Αν νΰν ή τής αναθηματικής έπιγραφής σύνϋεσις ήτο οϊα, 
ανωτέρω, χάριν παραδείγματος, άνεγράφη, ή άλλη τις προσαρμοζομένη πρός τε τον 
χώρον καί τα διατηρηθέντα λείψανα τής αρχαίας έπιγραφής δεν είναι βεβαίως δυνα
τόν μετά πάσης άσφαλείας νά βεβαιωθή. Ή έκ τής γενικής Περ] ικλέος δυσκολία είναι 
μόνον σχετική διά τό ελλιπές τής επιγραφικής παραδόσεως, τής όποιας ή ατελής γνώ- 
σις συντελεί ενδεχομένως εις τήν αδυναμίαν άσφαλοΰς συμπληρώσεως έκ παραλλήλων 
παραδειγμάτων.

Τήν πιθανότητα τής σχέσεως τοΰ σωζομένου τεμαχίου βάθρου πρός τον αν
δριάντα τοΰ Περικλεούς ενισχύει τό έκ Θισόας αγαλμάτων διά τής ύπάρξεως τοΰ δό- 
ρατος έν τή αριστερά, διότι καί έπί τής άνω έπιφανείας τοΰ βάθρου υπάρχει δεξιά κυ
κλοτερής οπή, διαμέτρου 0.025, πρός ένσφήνωσιν κυλινδρικού πράγματος οίον είναι 
τό δόρυ'.

Κατά ταΰτα είναι καί από τής άπόψεως ταΰτης πολύτιμος ή μαρτυρία τοΰ άγαλ- 
ματίου τής Θισόας.

’Αλλά καί έν τή δεξιά έφερέ τι τό άγαλμάτιον τής Θισόας, διότι καί ή δεξιά χειρ 
είναι σύγκλειστος είς στενόν αυλόν.

Σημειωτέον ότι ό δεξιός βραχίων είναι μέν καθειμένος, οΰχί όμως νωχελώς καί 
πλησιάζων πολύ πρός τό σώμα, άλλ’ έ?ιεύθερος, οίονεί τελών λειτουργίαν τινά καί άπο- 
δίδων σημασίαν είς τό φερόμενον υπό τής χειρός συμβολικόν βεβαίως πράγμα.

Τό σύμβολον τοΰτο θά ήδύνατο μέν νά είναι καί κλάδος τις δάφνης, αλλά δέν 
αποκλείεται νά ήτο καί τι σύμβολον είδικώτερον χαρακτηριστικόν τής γενικής περί τοΰ 
Περικλεούς γνώμης ώς θείου ανδρός καί δή Ό?αιμπίου καί δή καί ρητώς Διός, ως 
άποκαλεί αΰτόν ό κωμικός Κρατΐνος έν ταΐς Θράτταις κατά τό παρά Πλουτάρχφ έν β. 
Περικλέους 13, 6 φερόμενον άπόσπασμαΓΟ σχινοκέφαλος Ζευς όδ'ι, προσέρχεται, | ό Περι
κλεής, τωδεϊον έπϊ τοΰ κρανίου I έχων, επειδή τοϋστρακον παροίχεται (=Kock, CAF I 
σ. 35 άρ. 71).

Επειδή δέ καί ό Πλίνιος έν τω μνημονευθέντι περί τοΰ άνδριάντος τοΰ ποιη- 
θέντος υπό τοΰ Κρησίλα χωρίω (34, 74) λέγει ότι Cresilas fecit... et Olympium Periclen 
dignum cognomine, είναι πιθανόν ότι ό καλλιτέχνης παραστήσας τον Olympium Peri- 
cleu δέν άπέβλεψε μόνον είς τήν έκφρασιν τοΰ προσώπου, αλλά καί είς τό όλον σχήμα 
τοΰ άνδριάντος, ινα καταστήση τον παριστώμενον dignum cognomine.

Τό σχήμα τοΰ άγαλματίου τής Θισόας έν τώ συνόλφ άναμιμνήσκει τύπους ίστα- 
μένου γυμνοΰ Διός, στηρίζοντος διά τής άριστεράς σκήπτρον έπί τοΰ έδάφους κρατοΰν-

1 Πρβ. Lolling - Wolters, Κατάλογοα σελ. 50, άρ. 
55. Ό Lippold έν Skulpturen des Vat Mus. Ill 
σελ. 88 εικάζει τό δόρυ έν xrj δεξιά τοΰ πρωτοτύπου άν- 
δριάντος παριδών τήν ένδεικτικήν μαρτυρίον τού βά
θρου, τοΰ όποιου δέν άρνεΐται διαρρήδην τήν σχέσιν

πρός τόν ανδριάντα, γράφων απλώς «IG I* 528?»' πρβ. 
και Povtratstatuen, 33 σημ. 1. [Ό W. Η. Schuchhardt, 
Bericht VI intern. Kongr. Berlin 1939 σελ. 399 νο
μίζει ότι ό άνδριάς έκράτει δόρυ καί ασπίδα.]
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τος δε έν xfj προς τά κάτω φερομένη δεξιά κεραυνόν, ώς (ραίνεται παρά Reinach, Re
pertoire de la Statuaire II σελ. 2 άρ. 6. 7 : σελ. 3 άρ. 1. 2. 3. 4. 5*6: σελ. 4 άρ. 1. 2.
3. 5: σελ. 6 άρ. 9 (μεθ’ ίματίου έπί τοΰ αριστερού ώμου): σελ. 7 άρ. 1. 2 (ομοίως): σελ. 9 
άρ. 7 (ομοίως): σελ. 10 άρ. 2 (ομοίως) 3 λ

Και ό έν Βερολίνο) ύπ’ άριθ. 30835 χαλκούς ίστάμενος γυμνός θεός (Ζευς ή ΙΙο- 
σειδών), των άρχών τού 4ου π.Χ. αίώνος, ελλιπής τάς χεΐρας και την κεοραλήν, είναι τού 
αυτού σχήματος. Πρβ. Berl. Museen XLII, 1920-21, σ. 6 είκ. 5-7 (Neugebauer). 
Neugebauer, Griecli. Bronzen σ. 11 είκ. 16. Fiihrer durcli das Antiquarium (Berlin) 
σ. 26 πίν. 38 2.

Άλλ’ επιτρέπεται να είκάσωμεν ότι θά ήδύνατο Έλλην καλλιτέχνης τών χρόνων 
εκείνων νά θέση εις τάς χεΐρας ή την χεΐρα θνητού τά θεία σύμβολα ή τό έ'τερον τού
των καί δη τον κεραυνόν;

Παραστάσεις θνητών χαρακτηριζομένων ώς θεών διά τών οικείων τούτοις συμ
βόλων καί διά τού όλου άγαλματικού τύπου έ'χομεν συχνά παρά τοϊς Ρωμαίοις προ- 
κειμένου περί αύτοκρατόρων, οΐτινες είχον τό προνόμιον τής άποθεώσεως μετά θάνα
τον παρ’ έκείνοις μεν divi καλούμενοι, Ελληνιστί δε ούχί θείοι, άλλά έλεοί.

’Αλλά ή άρχή τού πράγματος άνάγεται εις τον Ελληνικόν κόσριον τών Μακεδο
νικών χρόνων, φαίνεται δέ ότι καί ό άρχαιότερος Ελληνικός κόσμος δεν ήτο ξένος προς 
την άντίληψιν ταυ την.

Είναι γνωστόν ότι ή άπεικόνισις τού ΙΊερικλέους καί τού Φειδίου μαχομένων κατά 
τών ’Αμαζόνων έπί τής άσπίδος τής ’Αθήνας Παρθένου προεκάλεσε δυσφορίαν, τής 
οποίας άπήχησιν έ'χομεν παρά τώ Πλουτάρχου Περικλ. 31, 4. Άλλ’ ή δυσφορία αυτή 
φαίνεται τεχνητή, παρασκευασθεΐσα υπό τών εχθρών τοΰ Περικλεούς καί τού Φειδίου:

Ή δε δόξα τών έργων έπίεζε φϋόνω τον Φειδίαν, και μάλισϋ·' δα την προς Αμαζό
νας μάχην εν τή άοπίδι ποιων ανιόν τινα μορφήν ένετνπωσε πρεσβύτου φαλακρόν πέτρον 
έπηρμενού δι άμφοτέρων τών χειρών, και τον Περικλέονς εικόνα παγκάλην ένέϋηκε μα
γεμένου προς Αμαζόνα. Ίο δε σχήμα τής χειρός, άνατεινονσης δόρυ προ τής δψεως τοΰ 
Περικλέονς, πεποιημένον εύμηχάνως οίον έπικρύπτειν βούλεται την ομοιότητα παραφαι- 

νομένην εκατέρωθεν.
Ό Bernoulli I, 107. 116 στηριζόμενος καί εις τον Furtwangler, Meistervverke 75 

άρνεΐται τό άξιόπιστον τής παραδόσεως, εί καί τό άντίγραφον Strangford τής άσπίδος 
παρέχει όντως μορφάς, τουλάχιστον δέ μίαν, την τού Φειδίου, πλήρως άνταποκρινομέ- 
νην εις την παρά τώ Πλουτάρχω διήγησιν. Την διήγησιν ταύτην θεωρούσιν ώς έφεύ- 
ρημα τών έξηγητών τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, άδυνατούντων νά έξηγήσωσι τάς πιθανώς 
μυθικάς ταύτας μορφάς.

Ώς προς τό ζήτημα τής έπί τής άσπίδος παραστάσεως τοΰ Φειδίου καί τού Περι- 
κλέους άξια πάσης προσοχής είναι ή τελευταΐον ύ.τό τού Β. Schweitzer ύποστηριχθεΐσα 1

1 [Έν ίδιαιι. δελτίιρ σημειώνονται καί αί εξής παρα- 2 [Νΰν F. A. Neugebauer, Die gr. Bronzen ■., Ber- 
πομπαι]: Reinach, Rep. St. Ill σ· 2 I, 7, άρ. 8: σελ. 3 lin 1951, σελ. 18 άρ. 10, πίν. 12] 
άρ. 1. Aiir. V, 2 άρ. 1, 2, 5, 7, 8.

Άνδριάς Περικλεούς

ΤΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗ ΡΙΔΟΣ 114

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:44 EEST - 54.226.8.97



904 Γεωργίου Π. Οικονόμου ΑΕ 1937

γνώμη δτι ό λεγόμενος Φειδίας κατά την παρά τφ Ampelius, Liber meniorialis 8, φε- 
ρομένην παροραθεϊσαν δέ μέχρι τοΰδε παράδοσιν είναι ό Δαίδαλος (in quo clipeo medio 
Daedali esi imago ita collocata, quam si quis imaginem a clipeo velit tollere peril totum 
opus, solvitur enim signum), τότε δέ ό ώς Περικλής φερόμενος έπ'ι τής άσπίδος στρα
τηγός είναι κατά τον Schweitzer ό έξάδελφος τοϋ Δαιδάλου ήρως Θησενς, περί τοΰ 
οποίου όμως ούδέν λέγει ύ Ampelius. Ή πηγή τοΰ Ampelius θεωρείται Άλεξανδρεω- 
τική (Η. von Rohdeu, De mundi miraculis quaestiones selectae. Diss. Bonn 1875).

Ή παρά τφ Άμπελίω πληροφορία αντί νά έκμηδενίση την παρά τω Π?ν.ουτάρχω 
ΓΙερικλ. 31 καί άλλοις συγγραφεΰσι φερομένην είδησιν περί τοϋ Φειδίου καί τοΰ Πε- 
ρικλέους επί τής άσπίδος (πρβ. Overbeck, SQ 668- 674), τουναντίον ενισχύει αυτήν. 
Δέχεται δέ καί ό Β. Schweitzer δτι δέν είναι αδύνατον ό Φειδίας νά προσέδωκεν ανε
πίγνωστος (unbewusst) τά ίδια χαρακτηριστικά εις την μορφήν τοΰ Δαιδάλου. Ούχί 
άνεπιγνώστως, άλλ’ έν πλήρει έπιγνώσει, νομίζω, έπραξε τοΰτο ό Φειδίας, δπως ούχί 
άνεπιγνώστως θά έ'πραξε τό αυτό καί διά την μορφήν τοΰ Θησέως διατυπών τοΰτον 
ώς Περικλέα. Τήν δέ λαύραίαν τρόπον τινά ύπεισαγωγήν τής ίδιας φυσιογνωμίας εις 
τήν μορφήν τοΰ ζ\αιδάλου ώς καί τής φυσιογνωμίας τοΰ Περικλέους εις τήν τοΰ Θη
σέως, μαρτυρεί τό χωρίον τοΰ Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου, Λόγοι, 12, 6 ρ. 373 (Overbeck, 
SQ άρ. 668), καθ’ δ Περικλέα δε και αύτδν λαιμών έποίησεν (Φειδίας), ώς φαοιν, έπ'ι 
τής άσπίδος. Ή λέξις λ α ϋ·ών τοΰ Δίωνος δηλοϊ προφανώς δτι εις άλλων προσώπων 
παραστάσεις δηλ. τοΰ Δαιδάλου καί τοΰ Θησέως ύπεισήγαγε τά φυσιογνωμικά χαρα
κτηριστικά έαυτοΰ καί τοΰ Περικλέους.

Τό ζήτημα δέν είναι μόνον τίς παρίστατο έπισήμως, αλλά τίνας λανθανόντως πα- 
ρέστησεν ό Φειδίας. Τό δεύτερον δέ τοΰτο άπέβη οϋτω σημαντικόν, ώστε έπεσκίασε 
τήν επίσημον ονομασίαν των προσώπων, τήν διασωθεΐσαν έν μέρει υπό τοΰ ’Αμπελιού, 
καί κατέκτησε τήν φιλολογικήν παράδοσιν, μεταξύ τής οποίας εΰρίσκεται ό Ψευδοαρι- 
στοτέλης, Περί κόσμου πραγματεία 6 ρ. 399 Β καί Περί θαυμάσιων ακουσμάτων 155 
(=Overbeck, SQ 669), σύμφωνων προς τό δεύτερον μέρος τής είδήσεως τοΰ ’Αμπελιού 
ώς προς τήν συνδετικήν τοΰ συνόλου σημασίαν τής είκόνος.

Τό ζήτημα άνεκίνησεν ό Β. Schweitzer έν τω μονοσελίδω Winckelmannsblatt τοΰ 
άρχαιολογικοΰ φροντιστηρίου τοΰ Πανεπιστημίου τής Λειψίας τοΰ 1939, προαγγέλλει 
δέ έκτενεστέραν περί τοΰ πράγματος διάληψιν έν τοΐς Πρακτικοΐς τής Σαξονικής 
’Ακαδημίας'.

Κατά τά προειρημένα έγώ τουλάχιστον νομίζω δτι ή περί τοΰ Φειδίου καί τοΰ 
Περικλέους αρχαία παράδοσις δέν έσχηματίσθη υπό των 'Ρωμαίων έξηγητών, άλλ* 
έγεννήθη έξ αύτής τής πράξεως τοΰ Φειδίου εύθύς μετά τήν ποίησιν τοΰ αγάλματος 
τής Παρθένου, έξέκρουσε δέ τά ονόματα των παριστωμένων μυθικών προσώπων.

Επανερχόμενος είς τό ζήτημα τής μετά θείων συμβόλων παραστάσεως θνητών 
αναφέρω δτι καί περί τοΰ τυράννου τής Ήρακλείας Κλεάρχου (363-352), δστις ήτο 1

1 [Νΰν Β. Schweitzer, Studien zur Entstehung des Portrats bei den Grieehen ( = Berichte u. Verh. 
Sachs Akad. 1939, 4 Heft) σελ. 58 κ.έ.]
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μαθητής τοΰ Ίσοκράτους και τοΰ Πλάτωνος, παραδίδεται δτι συνήθιζε να έμφανίζη- 
ται φέρων κεραυνόν ώς Ζευς, εις ένα δε των υιών αύτοΰ εδωκε τό όνομα Κεραυνός: 
Πλούταρχος, Περί τής’Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής II 5 (= ’Ηθικά ρ. 338 Β, Βερναρδ. 
II 437): Καίτοι τί αν περί τούτων λέγω, τις, οϊς έξην δι ’Αλέξανδρον μέγα φρονεΐν, δπον 
και ΚλέαρχοςΗράκλειας τύραννος γενόμενος σκηπτόν έφόρει, και των υιών ένα Κεραυνόν 

ώνόμασε; Έκεΐ δε διηγείται ό Πλούταρχος δτι και ό Κλεΐτος εν Άμοργω τρεις ή τέσαα- 
ρας 'Ελληνικός Ανατρέψας τριήρεις ΙΤοσειδών Ανηγορεύϋη και τρίαιναν έφόρει'.

Κα'ι ό Δη μητριός Καταιβάτης καλούμενος έπήκονε, και πρέσβεις προς αυτόν ούκ 
έπεμπον, άλλα ύλεωρονς αί πόλεις, και τάς αποκρίσεις χρησμούς προσηγόρενον (αύτ. 338 Α).

Περί τοΰ ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου2 είναι βεβαίως γνωστόν δτι ώς υιόν τοΰ Διός 
προέβαλλεν εαυτόν ήδη άρχομένης τής Μικρασιατικής εκστρατείας διά την συγγένειαν 
προς τον Ήρακλέα καί διά την άναπτυχθεΐσαν εν έαυτω πίστιν περί εκτάκτου καί θείας 
αποστολής τής βασιλείας αύτοΰ, ήτις καθ ιερώθη διά τής εις τό ιερόν τοΰ "Αμμωνος έπι- 
σκέψεως. 'Έν δε τών περιφήμων ζωγραφικών έ'ργων τοΰ Άπελλοΰ, άμειφθέν υπό τοΰ 
βασιλέως δι’είκοσι χρυσοΰ ταλάντων (Cicer. in Verr. IV 60. 135. Plin. NH 35, 92) 
καί ευρισκόμενον έν τώ Άρτεμισίω τής Έφέσου, παρίστανε τον Μ. ’Αλέξανδρον έχοντα 
έν τή χειρί τον κεραυνόν: Pinxit et Alexandrum Magnum fulmen tenentem, in templo 
Ephesiae Dianae viginti talentis auri. Digiti eminere videntur et fulmen extra tabulam 

esse e.tc. (Plinius).

ΙΙερί τής ζωγραφιάς ταύτης ό Πλούταρχος περί τής Άλεξ. τύχης II 2 (—’Ηθικά 
335 Α, Βερναρδ. II 429) λέγει: ών ό μέν (Άπελλής) έγραφε τον κεραννοφόρον όντως 
έναργώς κα'ι κεκραμένως, ώστε λέγειν, δτι δυεΐν Άλεξάνδρων ό μεν Φιλίππου γέγονεν Ανί

κητος, ό δ’ ’Απελλοΰ Αμίμητος3.

1 Περί τής σημασίας τής ναυμαχίας ταύτης καί περί 
αύτοΰ τοΰ Κλείτου, δστις έπωνομάζετο «Λευκός» έν άντι- 
θέσει πρός τόν γνωστόν άλλον ΚλεΤτον τόν έπονομαζό- 
μενον «Μέλανα» βλέπε Berve II 209 άρ. 428 μετά τής 
σχετικής βιβλιογραφίας. Έγεννήθη περί τό 380, άπέθανε 
δέ τφ 317 περίπου διακριθείς μετά τόν θάνατον τοΰ 
Μ. ’Αλεξάνδρου ώς ναύαρχος·

Περί τής παρά τήν ’Αμοργόν ναυμαχίας, καθ’ήν ήττή- 
θησαν οί’Αθηναίοι ύπό τόν ναύαρχον Εύετίωνα (IG II3 
505, 19=Dittenb. Syll.3 346, 17) πληροφορεί ό Διό
δωρος XVIII, 15, 8, 9, παρά τφ όποίω δ ’Αθηναίος 
ναύαρχος παρεφθάρη εις Ήετίωνα. Πρβ. καί Beloch
III 1, 76, 1. Τήν χρονολογίαν επί Κηφισοδώρου άρχον- 
τος (323/2) παρέχει τό Πάριον Χρονικόν (Jacoby, Mar- 
mor Parium 125). Ότι δέ ή ύπό τοΰ Πλουτάρχου ένθ. 
άνωτ. άναφερομένη ναυμαχία είναι αύτη, ήκασεν oDroy- 
sen, Geschichte des Hellenismus II3 1, 68 (Πρβ. 
RE3 XI, 666 άρ. 10), έκυριΰθη δέ ή εικασία αύτη έκ τοΰ 
Παρίου Χρονικοΰ II § 9: καί από τής ναυμαχίας τής 
γενομένης Μακεδόσιν πρός ’Αθηναίους περί ’Αμοργόν ήν 
ενικών Μακεδόνες, έτη ΡΡΙΙΙ, άρχοντος ’Α θήνηοιν Κηφιοο- 

δώρου, Jacoby αυτόθι 125 § IX. Τήν περί τήν ’Αμορ
γόν ναυμαχίαν άνευ μνείας τοΰ Κλείτου αναφέρει ό

Πλούταρχος καί έν β. Δημητρίου 11, 3 καί Ιίολιτ. πα- 
ραγγ. 3 (=’Ηΰικά ρ. 399 f) περί τοΰ Στρατοκλέους. 
Τό όνομα τοΰ Κλείτου δέν διεσώθη ούτε έν τφ Παρ. 
Χρονικφ ούτε έν ταϊς Άττικαϊς έπιγραφαΐς πλήν τής IG 
CIA II 271 [=IG II 1(ι) 506] στ. 12 όπου τά λείψανα 
ΚΛΓΙ ό Wilhelm συμπληροΐ: «Κλεΐτος» σχετίζων ούτω 
καί τήν έπιγραφήν ταύτην πρός τόν Λαμιακόν πόλεμον.

2 [Έξ ιδιαιτέρου δελτίου] Αίλ. Ποικίλη Ίστ. 5, 12: 
ον δύναμαι δε ’Αθηναίων μή ού φιλεΐν ταντα. Εκκλησίας 
ονσης Άϋηναίοις παρελϋο,ν δ Δημάδης εψηψίσατο ϋεον τον 

’Αλέξανδρον τρισκαιδεκατον, τής δε άσεβείας 6 δήμος τδ 

ύπερβάλλον μή ενεγκων ζημίαν ετιμήσατο τφ Δημάδη τα

λάντων εκατόν, δτι θνητόν αυτόν δή τόν ’ Αλέξανδρον όντα 

ενέγραψε τοΐς Όλυμπίοις.

3 Πρβ. Sellers - Strong, Pliny’s Chapters on the 
History of Art σελ. 128. H. Berve, Das Alexander- 
reich auf prosopograph. Grundlage (1926) I 94 έ. II 
53 άρ. 99 μετά τής σχετικής βιβλιογραφίας.

Περί τής Ελληνικής αρχής τής άποθεώσεως έπιφα- 
νών άνδρών καί βασιλέων διέλαβε συνοπτικώς ήδη τφ 
1890 ό Abbe Emille Beurlier έν De divinis honori- 
bus quos acceperunt Alexander et successores eius 
σελ. 1 έ. (περί τών πρό τοΰ ’Αλεξάνδρου χρόνων), άναφε-
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’Αλλά και περί χοΰ Φιλίππου τοΰ Β' παραδίδεται ότι κατά τούς γόμους της θυ- 
γατρός αυτού Κλεοπάτρας1 μετά τοΰ ’Αλεξάνδρου τοΰ Νεοπτολέμου της Ηπείρου, 
τούς τελεσθέντας εν Εδέσση τω 336, ότε καί έδολοφονήθη ό Φίλιππος υπό τοΰ Παυ- 
σανίου, τό άγαλμα τοΰ βασιλέως Φιλίππου περιήχθη έν τη πομπή τών αγαλμάτων τών 
δώδεκα ϋεών.

’Ιδού δέ πώς περιγράφει ταΰτα ό Διόδωρος XVI 92, 5: ...άμα δ’ ημέρα τής πομ
πής γινόμενης συν ταΐς άλλαις ταΐς μεγαλοπρεπέσι κατασκευήΐς είδωλα τών δώδεκα ϋεών 
έπόμπενσε ταΐς τ.ε δημιουργίαις περιττώς είργασμένα και if] λαμπρότητι τον πλούτου ϋαν- 
μαστώις κεκοσμημένα' συν δέ τούτ.οις αυτόν τοΰ Φιλίππου τρισκαιδέκατον έπόμπενε ϋεοπρε- 
πές είδωλον, σύνϋρονον εαυτόν άποδεικννντος τοΰ βασιλέως τοΐς δώδεκα ϋεοΐς. (Πρβ. καί 
’Ιουστίνον IX, 6, 1. XIII, 6, 4).

’Ήδη δέ πρότερον ό ’Ισοκράτης έν επιστολή προς Φίλιππον έγραφε (Ίσοκρά- 
τους, Λόγοι II σ. 253 § 5 έκδ. Benseler - Blass 1927): Ήγοΰ <5e τόϋ’ έ'ξειν Ανυπέρ
βλητον αυτήν (δηλ. την δόξαν) και τών σοί πεπραγμένων αξίαν, όταν τους μεν βαρβά
ρους άναγκάσης είλωτενειν τοΐς "Ελλησι πλήν τών σοί σνναγωνιααμένων, τον δέ βασιλέα τον 
νΰν μέγαν προσαγόρευαμενον ποίησης τοΰτο πράττειν, δ τι αν συ προστάττης. Ονδέν γάρ 

έσται λοιπδν έτι πλήν ϋεόν γενέσϋαι.
Περί τοΰ Φιλίππου ωσαύτως γινώσκομεν ότι οί έν Έφέσω φίλοι αύτοΰ ανίδρυ

σαν τό άγαλμα αύτοΰ έν τω Άρτεμισίω καί άπένειμαν αύτω θείας τιμάς, Άρριανός, 
Άνάβ. 1, 17, 11; Ό δέ δήμος ό ττον Έψεσίων, ώς άφηρέϋη αντοΐς δ άπδ ολίγων φόβος, 
τούς τε Μέμνονα έπαγομένους ...καί τούς την εικόνα την Φιλίππου την έν τω ίερω καταβα- 
λόντας... ωρμησαν άποκτεΐναι.

Όρθώς δέ παρατηρεί ύ Arualdo Momigliauo, Filippo il Macedone (1934) 176 
ότι ό εικονικός ούτος άνδριάς τοΰ Φιλίππου δέν ήτο άπλοΰν ανάθημα, άλλ’έδήλου την 
άνύψωσιν τοΰ Φιλίππου εις την περιωπήν τοΰ «συννάου». 'Απλοΰν αναθηματικόν 
άγαλμα θεωρεί τοΰτο ό Nock έν Harvard Studies of Classical Philology (XLI) 1930.

Έχομεν δέ καί άλλα μαρτύρια τής εις τον Φίλιππον άπονεμηθείσης θείας λατρείας 
καί έν Άμφιπόλει καί έν αύταΐς ταΐς Άθήναις. 'Ο ’Αριστείδης έν Συμμαχική) Α' τής 
έκδόσεως Dindorf I p. 715 γράφει: οΰτε γάρ τής αξίας τής ύμετέρας τούς έξω ϋανμά- 
ζειν oviV ύπερβάλλ οισϋ’ άν Άμφιπολίτας και Πνδναίονς, ών οί μέν έϋυον ώς ϋ ε ω, 
οί δέ τοΰ πατρος αύτοΰ νεών είχαν δεικνύναι.

ρόμενος μόνον παρά τφ W. Baege, De Macedonum 
sacris σ. 229.

Μετά τούτον πρβ. Ed. Meyer, ΚΙ. Schriften I 304 
έξ αφορμής τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου έν συντομία, έκ τής 
αυτής δέ αφορμής ό Η. Berve έ'νΟ. άνωτ-, ιδία δέ ό 
Wilcken έν SB. Preuss. Akad. 1928 XXX. 1930 X, 
ό Η. Lamer έν Klio 24 (1931), ό C. F. Lehmann- 
Haupt, Klio 24 (1931) ό H. Berve έν Gnomon 1929, 
371, ό Wilcken, Alexander d. Gr. (1931) 104.115 128. 
196. 198. [Έξ ιδιαιτέρου δελτίου], Taylor, Divinity of 
the Roman Emperor, Amer. Philolog. Assoc. Philol. 
Mon. I. Middletown. Conn. 1931, σ. 6 - 28. P - W,

R E Suppl. IV 806-810 (Herzog - Hauser). Bicker- 
man, Institutions des Seleucides (Haut Commiss. 
de la Rep. franv· en Syrie et au Liban, Serv. des 
Ant. Biblioth. archeol. et hist. XXVI, Paris 1938) 
σελ. 253-254. [Πρβλ. καί τήν βιβλιογραφίαν Η. Beng- 
ston, Griech. Geschichte (1950) σελ. 241 σημ. 1, 
σελ. 332 σημ. 4 καί σελ. 333 σημ. 1.]

1 Οί γόμοι αύτοΰ τοΰ Φιλίππου μετά τής νεαράς 
Κλεοπάτρας, ανεψιάς τοΰ Άττάλου καί γόνου οϊκου εΰ- 
γενών τής Μακεδονίας, έγένοντο τφ 337 π.X., Berve II 
213 άρ. 434.
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Έκ τοΰ χωρίου τούτου μανθάνομεν δτι ήδη προ τοΰ Φιλίππου ύπήρχεν έν Πύδνη 
ναός τοΰ πατρός αύτοϋ Άμΰντου, τοΰτο δέ μαρτυροΰσι καί τα αρχαία σχόλια εις Δημο
σθένους I 5 ρ. 44 Dindorf - Blass καλοΰντα τό ιερόν Άμύντειον.

Ό Berve, Alexanderreich I 97 σημ. 1 δέχεται δτι θεΐαι τιμαί άπενέμοντο εις τούς 
άποθανόντας Μακεδόνας βασιλείς (Σχόλ. εις Δημοσθ. Όλυνθ. I 10, 20), ούχΐ δέ καί 
είς τούς ζώντας παρά την μαρτυρίαν τού Άριστείδου- πρβ. ήδη πρότερον Baege, De 
Macedonum sacris 208.

Περί τών ’Αθηνών μαρτυρεί τό πράγμα ό Κλήμης ύ Άλεξανδρ. έν Προτρεπτικά) 
IV 54, 5 σ. 42 έκδ. Stahlin γραφών: νΰν μεν τον Μακεδόνα τον έκ ΙΙέλλης τον Άμΰν

του Φίλιππον έν Κυνοσάργει νομοθετοΰντες προσκυνεΐν.
’Αλλά μήπως καί τό Φιλίππειον ίδρυθέν εντός αυτής τής ίεράς Ά?ιτεως τής 

’Ολυμπίας, ούχί μακράν δέ τοΰ Ηραίου καί τοΰ μεγάλου βωμοΰ, είτε τούτο είναι ανά
θημα είτε είδος θησαυρού είτε καί ήρωον, δέν μαρτυρεί περί ισόθεων τιμών προς την 
οικογένειαν τού Φιλίππου, κατ’ εξοχήν δέ προς αυτόν, τοΰ οποίου καί τό όνομα φέρει; 
Ό Παυσανίας V 20, 9-10 καλεΐ τό Φιλίππειον απλώς οίκημα

Περί τών είς τον τάφον τοΰ Ηφαιστίωνος έναγισμών καί ηρωικών, σχεδόν 
ίσοθέων, τιμών καί άλλων θυσιών προσενεχθεισών αύτω παρά τοΰ’Αλεξάνδρου μανθά- 
νομεν παρά τοΰ Άρριανοΰ VII, 14, 7. 10 —VII, 23, 6 έ.— Πλουτάρχου Άλεξ. 72 —Διό
δωρου XVII, 115 καί ’Ιουστίνου XII, 12, 12 καί Λουκ., Περί τοΰ μη ραδ. πιστ. δια- 
βολή 17 (3, 141 Sommerbrodt).— Τοΰ δε πένθους παρηγοριά τω πολεμώ χρώμενος, ώσ
περ έπι Θήραν καί κυνηγέσιον ανθρώπων έξήλθε... πάντας ήβηδδν άποσφάττων. Τοΰτο δέ 

Ηφαιστίωνος έναγισμδς εκαλείτο λέγει ό Πλούταρχος έ.ά. περί τοΰ ’Αλεξάνδρου. Πρβ. 
Baege, De Maced, sacr. 211.

Ωσαύτως προκειμένου περί άρχαιοτέρων χρόνων παραδίδεται περί τοΰ Λυσάν
δρου δτι υπό τών αριστοκρατικών τής Σάμου, τούς οποίους κατήγαγεν ούτος από τής 
εξορίας τώ 404, έλατρεύθη ως θεός ή ήρως διά βωμών καί παιάνων καί επωνύμων 
αυτού αγώνων, αυτών τών Ηραίων μετονομασθέντων Λυσανδρείαιν, άνδριάς δ’ αύτοΰ 
άνετέθη ύπ’ αυτών είς ’Ολυμπίαν. Είναι δέ ό Λύσανδρος ό πρώτος, δστις ζών έτι 
ώς θεός ή ήρως: ΙΙλουτάρχ. Λύσανδρος 18. 'Ησύχιος έν λ. Λυσάνδρεια. Παυσαν. VI 
3, 14. X 9, 7. Πλουτ. Περί τοΰ μη χράν έμμετρα νΰν την Πυθίαν 8 (=’Ηθικά 397 F, 
Βερν. III σ. 36). Dittenb., Syll.3 I 115. Kahrstedt, RE2 XIII 2505, 21.

Ό Πλούταρχος (Λύσανδρος 18, 3 έ.) λέγει: Πρώτω μέν γάρ, ώς ιστορεί ζίοΰρις, 
Ελλήνων εκείνα) βωμούς at πόλεις άνέστησαν ώς θεώ καί θυσίας έθυσαν, είς πρώτον δέ 

παιάνες ήσθησαν, ών ένδς αρχήν άπομνημονεύονσι τοιάνδε'
Τον ° Ελλάδος άγαθέας 
στραταγδν απ' εύρυχόρου 
Σπάρτας υμνήσομεν, ώ, 
ίή Παιάν

Σάμιοι δέ τά παρ' αύτοϊς ‘Ηραία Λυσάνδρεια καλεΐν έφηφίσαντο *.

1 [Περί τοΰ Φιλιτπτείου βλ· νΰν, F. Robert, Thymele οελ. 402 κέ. και σποράδην καί 01}'mpische Forschun- 
gen I σε?.. 1 κέ. (Schleif-Zschiezschmann).]
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Είς τούς μνημονευθέντας δύναται νά προστεθή καί ό Εΰφρων ό Σικυώνιος 
δστις, φονευθείς τφ 366 υπό τών Θηβαίων, άπήλαυσεν εν τη πατρίδι αυτού ηρωικών 
τιμών (Ξενοφ. Έλλην. VII 3, 12).

’Αλλά και ό Τιμολέων άναφέρεται ώς ομοίως τιμηθείς υπό τών Συρακο- 
σίων εν τε τη ζωή και μετά θάνατον: Πλουτάρχ. Τιμολέων 38 έ. Corn. Nepos, Timok 
3-5. Διόδωρος, XVI 90. Beloeli, Griech. Geseh. Ill, 1, 592.

ΙΙερί τού Βίαντος τού Πριηνέως, άκμάσαντος περί το 550 π.Χ., ιστορεί
ται δτι οί συμπολϊται αυτού τιμώντες τον πρακτικόν αυτόν νούν, την μετριοπάθειαν καί 
την δικαιοσύνην ίδρυσαν είς μνήμην αυτού μετά τον θάνατον αυτού ιερόν, όνομασδέν 
Τευτάμειον, άπό τού ονόματος τού πατρός τού Βίαντος Τευτάμου ή Τευτάμεω. 
Πρβ. Σάτυρον παρά Διογένει Λαερτίω 1, 5 άρ. 1. Δημήτρ. Φαληρέα παρά Στοβαίον 
Άνθολ. 3, 79, ζ: Βίας Τευταμίδης Πριηνενς εφη...

Παραδίδεται δε καί περί τών Σπαρτιατών δτι μετά τον θάνατον τού σοφού X ί
λών ος (περί τύ 550 π.Χ.) ίδρυσαν ήρώον είς αυτόν, Παυσαν. III, 16, 4: Ίόντι δε ώς 
επί τάς πνλας άπό τού Χιτώνος (δηλ. τού εργαστηρίου έν τώ όποίω ύφαίνετο ό χιτών 
τού Άμυκλαίου ’Απόλλωνος) Χίλωνός έοτιν ήρώον τον σοφον νομιζομένου.

Άναμιμνήσκαι δέ δτι καί ό Σοφοκλής έτιμήθη μετά θάνατον ώς ήρως Δεξιών 
έν ίδίω ήρωω, διότι έδέχθη ζών etc την οικίαν αυτού τον ’Ασκληπιόν καί ΐδρυσεν είς 
αυτόν βωμόν, ώς άναφύρει τό Μ. ’Ετυμολογικόν 256, 6 (πρβ. Roscher ML I, 1001, 24).

Περί τού Λυκούργου λέγει ό Παυσανίας, III 16, 6: Λακεδαιμόνιοι δε καί 
Λνκονργω τώ δε μένω τονς νόμους οΐα δή ϋεώ πεποιήκασι καί τοντω ιερόν. Άλλα τον 
ναόν τούτον είναι ζήτημα, άν αρμόζει νά προσθέσωμεν είς τά περί θνητών παραδεί
γματα διά τά περί τό πρόσωπον τού Λυκούργου άπορήματα.

’Αξία προσοχής είναι καί ή εΐδησις περί τού είς Πλάτωνα βωμού έν τή ’Ακα
δημία τών ’Αθηνών. Τό πράγμα συνάγεται κυρίως έκ τής πληροφορίας τού Άρι- 
στοτέλους, άπ. 673 (Rose), δτι ό Εύδημος ΐδρυσεν έν τή Πλατωνική ’Ακαδημία βω
μόν φιλίας ήτοι αυτού τού φιλοσόφου. Ό Ed. Meyer, ΚΙ. Schr. 307 σημ., όμιλεΐ γε
νικώς περί βωμού είς Πλάτωνα, ίδρυθέντος υπό τού Άριστοτέλους, άνευ παραθέ- 
σεως πηγής τίνος αρχαίας, πρόκειται δέ έκεϊ προφανώς περί τού βωμού τής Πλατωνι
κής φιλίας2.

Γνωσταί δέ είναι καί αί τιμαί καί θυσίαι αί άπονεμηθεΐσαι είς τον άποθανόντα 
τώ 422 π.Χ. Βρασίδαν ώς ηρώα υπό τών Άμφιπολιτών, διότι οΰτος έ'σωσεν αυτούς 
άποστήσας άπό τών ’Αθηναίων (Θουκυδ. V, 11 μετά τών αρχαίων σχολίων. Άριστ. 
’Ηθικά Νικομ. 5, 10 σ. 1134b 23.—’Αριστείδης 12, 85(1, 141 Dindorf). Βλ. καί Baege, 
De Maced, sacr. 209. Περί τού έν Σπάρτη κενού τάφου τού Βρασίδα Παυσαν. III, 
14, 1. Sam Wide, Lakon. Kulte σ. 358).

1 [Έξ ίδιαι,τ. δελτίου]. Μ. Hammond, Hellenistic Religion II (1950) σελ. 132 κέ. καί Bengston, ε ά. 
influences on the Structure of the Augustum Prin- 241 σημ. 1.]
cipate(Amer. Academy Rome, Memoirs XVII, 1940) 2 [πρβ. την βιβλ. παρά Μ. P. Nilsson, αύτ. II σ. 132
σελ. 5 σημ. 40. [πρβ. καί Μ. Ρ. Nilsson, Gesch. d. gr. σημ. i.]
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Δεν άναφέρεται συνήθως υπό των νεωτέρων έν ταΐς τοιαΰταις άναγραφαΐς δτι και 
ό μέγας Ιπποκράτης (460-370 περίπου π.Χ.) θείων άπήλαυε τιμών.

Ό IΙλίνιος ΝΗ. 7, 123 αναφέρει δτι pestilentiam praedixit discipulosque ad auxi- 
liandum circa urbes dimisit, quod ob meritum ho no res illi quos Herculi deer ε

ν it Graecia.
Έν δέ τφ βίω 'Ιπποκράτους σ. 450, 452 τής έκδόσεως Westermann λέγεται ρητώς 

δτι έν Κω και έν Άθήναις άπενέμοντο αύτω τακταί θυσίαι.
Έκ των μνη μονευθέντων ανωτέρω παραδειγμάτων τα προς τό προκείμενον ζή

τημα σχετιζόμενα και σαφώς μαρτυροΰντα χρήσιν θείων συμβόλων έν χερσι θνητών 
είναι τό τοϋ τυράννου τής Ήρακλείας Κλεάρχου (363-352) κεραυνοφοροΰντος, τό τοΰ 
Κλείτου, άναγορευθέντος Ποσειδώνος και περιφερομένου μετά τριαίνης μετά την παρά 
την Αμοργόν ναυτικήν νίκην...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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