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Πάσα dπoσι:oλη πρός τό Άρχαιολογικόν Δελτίον γίνεται προς τον Διευ.

δ-vllτηv τοϋ άρχαιολογικού τμήματος του "ΥπoveγεΙοv της ΠαιδεΙας.
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Ε ΕΥΣΙ Κ ΓΓΕΙ

Α') ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ'

"Αν ξεφυλλίσl1 κανεΙς παλαιους τόμους των "Πρακτικων», δσους περιέχουν

εκθέσεις της άνασκαφης της 'Ελευσίνος, ματαίως θα ζητήσει να γίνεται λόγος

καπως πλατυς δια τα ερυθρόμορφα άγγεία. Δύο μόνον φορας μανθάνομεν άπα

τον ερευνητήν' Πρακτικα 1895 (Σκιάς): ,,'Ενιαχου της νστίας αυλης εύρέθησαν

αξιόλογα τεμάχια μενανομόρφων καΙ ερυθρομόρφων αγγείων, εν οΙς καί τινα

αληθως πολύτιμα, ώς ό μέγας πίναξ τγΊς Ν ιννίου», η Πρακτικα 1888: «Άλλα

καΙ δστρακα, ητοι άγγείων θραύσματα πολλα καΙ διάφορα ηλθον εις φως».

Λεπτομερεστέρα δμως περιγραψη των «οστράκων» πουθενα δεν γίνεται, αν

εξαιρέσωμεν την επιμελη δημοσίευσιν ύπο του Σκιά των ερυθρομόρφωνπινάκων

καΙ ιδίως της Ν ιννίου, καθως καΙ ύπο του Hart\\Tig εις At]l. Mitth. 1896 του

αγγείου με την παράστασιν άρπαγης της Κόρης.

'Εν τούτοις, τα «αξιόλογα» αυτα τεμάχια μικραν τουλάχιστον συμβολην θα

ηδύναντο να προσφέρουν δια την μελέτην των ερειπίων. Διότι πολλα άσφαλως

θα εύρέθησαν μεταξυ των άρχιτεκτονικων λειψάνων καΙ ανεγνωρίζομεν ακριβέ

στερον τον τόπον καΙ τας συνθήκας της εύρέσεώς των σήμερον, όπότε ή μελέτη

της τεχνοτροπίας εχει βοηθήσει τόσον την χρονολόγησιν των άγγείων, θα ημπο

ρούσαμεν να βοηθηθωμεν δια τον ακριβέστερον προσδιορισμον της χρονολογίας

λ. χ. των διαφόρων Τελεστηρίων.

Προσωπικην δμως ευθύνην"δεν πρέπει, βεβαίως, να καταλογίσωμεν εις τους

παλαιους ερευνητάς. ~Hσαν μόνον δργανα εποχης, ητις απο τα άρχαία μνημεία

κυρίως άρχαιογνωσίαν εζήτει' ή μελέτη της τεχνοτροπίας, αν καΙ πολυ παλαιότε

ρον εισήχθη, επεκράτησεν δμως άργότερον καΙ σήμερον προσέχομεν τα άγγεία

κυρίως δια την αισθητικήν των άξίαν, ενω οι πολυμερέστεροι προχωρούν άκόμη

περισσότερον' τα θεωρουν δηλαδη σχι μόνον ώς μέσον αισθητικης ίκανΟΠΟΙ11σεως,

άλλ' ώς βοηθητικον εις το να γνωρίσωμεν την Έλληνικην κοινωνίαν καΙ τας ικα

νότητάς της, άποψις ητις ασφαλως είναι ή ευρυτέρα.

, Τά άγγεία της Έλευσίνος εΙχε μελετήσει ό άλησμόνητος συνάδελφος Ν. Αάο"αρης, δστις επρό

φθασε να συντά;η επιστημονικον κατάλογο\' των προ"ίστορικων, Ύεωμετρικών και μέρους τό)ν μελα\'O~lόρ.

φων. λΙετά τον θά'νατο" εκείνου l ό κ. Κουρουνιώτης άνέθεσεν είς εμέ την δημοσίευσιν των έρυθρομόρφων

και λευκων.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓIΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1924 - 25
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2 Σέμ\'ης Παπασπυρίδη

Κάποιας προσοχης ηξιώθησαν τελευταίον τα ερυθρόμορφα της. Έλευσίνος

εκ μέρους του Beazley, σστις είς το τελευταίον του βιβλίον "Attlsche Vasenllla

ler des rotfigllrigen Stils» αναφέρει πολλα εκ τούτων δια να τ' αποδώση είς

διαφόρους τεχνίτας. 'Ομολογώ σμως στι αρκετα απο τα αναφερόμενα ύπο τοί,

Beazley τεμάχια δεν κατώρθωσα να τα ταυτίσφ, εφθασα μάλιστα εΙς το συμπέ

ρασμα στι ή αναγωγη μερι)tών εΙς εν αγγείον συχνα δεν δικαιολογείται ουτε

απο το χρώμα του πηλου ουτε απο το σχημα, ενώ αφ' έτέρου ολίγα τουλάχι

στον είναι τόσον αποσπασματικά., ωστε καΙ ή τεχνοτροπία να μη δύναται να στη

ρίξη την απόδοσιν.

ΕΙς τον «τεχνίτην του Εύχαρίδου» λ. χ. (Att. Vasennl. σελ. 96) αποδίδει

πολλα τεμάχια, τα όποία αν )tal παραδέχεται στι προέρχονται απο περισσότερα

του ένος αγγεία, δεν κατώρθωσα να συνδέσω μεταξύ των. Έκτος τών 4 τεμαχίων

τών εΙκ. 36·37 κανεν αλλο δεν δύναται με βεβαιότητα να ύπαχθΏ εΙς τον ανω

τέρω τεχνίτην, διότι κανεν δεδομένον δεν εχομεν.

το τεμάχιον, αφ' έτέρου, της εΙκ. 22 εχρειάζετο, νομίζω, πολλη καλη θέλησις

δια να αποδοθΏ εΙς τον «ζωγράφον του Χαιρίππου» (Attische Vasenm. σελ. 106)'

διότι τίποτε Ιδιαίτερον δεν παρουσιάζουν τα ύπολείμματα 'Ιών γυμνών αύτών

μορφών, κανεν προσωπικον στοιχείον δεν διακρίνεται, ωστε να στηρίζεται ανα

γωγή των εΙς ενα )taJrOlov τεχνίτην. Άνάλογον παρετήρησα καΙ δια το τεμά

χιον της εΙκ. 20.

'Αφου λοιπον ετσι έχουν τα πράγματα, είναι αδύνατον να συγκρατήσιι κανείς

μίαν ερώτησιν: ΕΙς τί ημπορεί να ωφελήση ή απόδοσις ένος Ιματίου η ολίγων

κνημών είς ώρισμένον, συχνα μετριώτατον, τεχνίτην; 'Αναβιβάζεται μήπως έτσι

αύτος εΙς την εκτίμησίν μας 1'1 μήπως συμβάλλουν τα θραύσματα αύτα εΙς την

καλυτέραν γνώσιν της Έλληνικης τέχνης; 'Ασφαλώς Οχι.

Άλλα καιρος είναι, αφου αναμετρήσω μεν τον δρόμον που εχομεν πάρει, να

προσέξωμεν εκείνο που αλλοι, περισσότερον συγχρονισμένοι απο ήμ&.ς, οί ίστορι

κοι της νεωτέρας τέχνης, εχουν αρχίσει σοβαρό)ς ν' αναλογίζωνται, και ν' αναγνω

ρίσωμεν στι «επρεπε να ευρωμεν μίαν ολόκληρον βιβλιογραφικην επιστήμην δια

να ημπορουμεν να συγκρατιlσωμεν το κεφάλι μας επάνω απο το νερό. 'Έτσι εχο

μεν τόσο επηρεασθη απο βιΒλία, περιοδικα καΙ αρθρα, ωστε κανεΙς καιρος δεν

μας μένει δια να μελετήσω μεν τα ιδια τα καλλιτεχνήματα» (Kingsley Porter είς

"Kl11lst\vissenscl1aft del' Gegernv. ", heraHsg, νΟ11 J. Jal111).

ΚαΙ αν βεΒαίως το να απαλλαγώ μεν τελείως απο τα βιΒλία 06τε ευκολον

εΙναι, ισως δε ουτε καΙ φρόνιμον, σμως κανεΙς δεν ημπορεί να αρνηθΏ στι εχομεν

τόσον πολυ στρεψει την προσοχήν μας τα τελευταία ετη εΙς την προσπά.θειαν

υ.πομνημονεύσεως ονομάτων tSXVlt(J)V μερικών μάλιστα ελάχιστα εύήχων, σπως
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Έλευσινιακα αγγεία 3

ΕΙκ. 1.

λ. χ. «Tyszl{ie\viczmaler» η «MaleT der Schenrleerscben ΑngenscΙιale»-ωστενα

άποστρέφωμεν την προσοχήν μας άπο ζητήματα των δποίων η μελέτη θα εφερε

πολλην ύπηρεσίαν εις την γνωσιν, οχι μόνον της Έλληνικης τέχνης, άλλα και γενι

κ(οτερον της ίστορίας τού πολιτισμού· η σχέσις λ. χ. των άγγειογρ6.φων με την

μεγάλην τέχνην καλα - καλα δεν εχει εξερευνηθη, άκόμη δε δλιγώτερον δ τρόπος

εργασίας εις τον Κεραμεικόν, αν και θαυμάσια θα η μπορούσαν αυτα να εξαχθούν

cΙπο τα ίδια τα άγγεία. Άλλ' άκόμη περισσότερον: :ΞοβαρΟ, α/'σi}ητικη και μορ

φικη σπουδη των αγγείων άσφαλως δεν εχει γίνει ακόμη και τούτο διότι εξα

κολουθούμεν και τα τελευταία άκόμη ετη να ε'ίμεθα τελείως άπορροφημένοι απο

την μανίαν της άνωφελούς πολλάκις γνώσεως της προσωπικόΤηΊ;ος.

:j:

τα δημοσιευόμενα κατωτέρω άγγεία H:ε{,ε~(Ίlo,αν π()ίΊ,Τ(lv βέο<χια λόγον

μεταξυ των άρτίων τεχνικως, επειτα δε και δια πει~ιεχόlλε,,'ον, δσάκις τούτο είχε

σχέσιν με την λατρείαν των Έλευσινιακο)ν

θεοτήτων. Μερικα άσήμαντα τεμάχια, τα

δποία θα ΎΗιπορούσαν να λείπουν άπΩ αλ

λην δημοσίευσιν, εδω εθεωρήθη καλον να

συμπεριληφθούν, ενεκα της σπουδαιότητος

τού χώρου άποτονδποίον προέρχονται.

Μία σχετικη>χρονολογικη σειρα ετη

ρήθη, δπως γίνεται άμέσως άντιληπτόν, εις

την κατcχταξιν των θραυσμάτων.

Ε/'κ. 1. Μέρος σκύφου.

Είναι το άρχαιότερον άπο τα ερυθρό

μορφα. 'Όπως δείχνει η τελεία σχεδον ελ

λειψις πτυχα)ν εύρισκόμεθα εις την προ του

'Όλτου και Άνδοκίδου εποχήν, προ τού 520 δηλαδή. Σύγχρονοι του άγγειογρά

φου τεχνίται μελανομόρφωνπρέπει να ησαν δ Νέαρχος η δ Σκύθης, δ άφιερώ

σας δε το τεμάχιον εις τας θε6.ς, αν ητο μύστης, θα εμυήθη εις το Πεισιστράτειον

Τελεστήριον.

ΤΟ σχεδίασμα βεοαιώνει δτι δ τεχνίτης εφαντάσθη την άνθρωπίνην μορφην

ώς σιλουέτταν, ώς ογκον καΙ οχι ώς περίγραμμα, πραγμα φυσικον δια μαθητεύ

σαντα εις εργαστήρια μελανομόρφων άγγείων.

Σώζεται δεξιό το σωμα καθημένης μορφης, οί πόδες της δποίας πατουν επι

σκίμποδος η κάτωθεν της εδρας επιγραφη μας την παρουσιάζει: Κόρη. lloIci,
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4 Σέμνης Παπασπυρίδη

όλιγώτερον κατανοηττι είναι ή οπισθεν της Κόρης μορφή, προ της οποίας διακρί

νεται ή επιγραφή: Χορωδός. ~Oνoμα τοιούτον δεν φαίνεται να είναι γνωστον εξ

αλλης πηγης ώς κύριον σνομα. Άφού δμως ύπηρχε ώς επίθετον, δεν εχρειάζετο

μεγάλη προσπάθεια δια να μεταφερθίϊ εις τα κύρια. Δια μίαν σύντροφον, αλλωστε,

τών Έλευσινιακών θεοτήτων, που είχαν άπο παλαιους χρόνους καΙ καλλίχορον

φρέαρ, θα ητο πλεονέκτημα οχι μικρον να είχε καΙ το χάρισμα της χορωδου

(= ή εν χορφ ~δoυσα). <Η συλλαοη Δε, ή διακρινομένη πλησίον της Χορωδοί"

Ε'ίκ.2.

δεν είναι ευκολον να εξακριoωθίi ποίας λέξεως το τέλος άποτελεϊ' πάντως δεν

αποτελεί τέλος κυρίου όνόματo~, άφου αλλη μορφή, εις την οπcιίαν επρεπε να

ανηκε, δεν διακρίνεται. Δεν μου φαίνεται εντελώς απίθανον δη ή δλη φράσις θα

ητο: Εδε (=ηδε) Χορωδός, αΙJτη εδώ είναι ή Χορωδός, οπότε εχομεν πλήρη τον

τύπον της παρουσιάσεως εις τον θεατην μιας μορφης, ητις χωρΙς την επιγραφτιν

θα του ητο αγνωστος.

'Έχομεν δμως εις το αριστερον ακρον και αλλης επιγραφης ύπόλοιπον: (α)

οπωςνομίζω δτι διαβάζεται. Τοδνομα απαντα εις έπιγραψην Πελ. 1560,
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5

ΕΙ,.. 8.

Άρέτη δε ήτο ή κόρη τού άρχαιοτέρου Διονυσίνου. Πλάτ. ΔΙWν 6, 21, 58, ώστε

πολύ χαλ&. ήμποροϋσε να ύπάρχη καί έδω.
•Απο τήν άπεικόνισιν της Κόρης καθιστης θο. ήτο πoλiι παρακεκινδυνευμέ

νον αν έζητούσαμεν να έ~αγάγωμεν συμπεράσματα δια τον τόπον τού λατρευτι

κού άγάλματος είς αύτην την έποχήν. Διό την δλην παράστασιν πρότυπον έχρη

σίμευσαν αί συνειθισμΈVαι σκηναΙ γυναικωνίτου, το κάfJoισμα δε 11ΤΟ φυσικη

τιμητικη θέσις διό μίαν θεάν. (Mobins, das Sitzen).
ΕΙ". 2. Τεμάχιον πινακίου. Πρόκειται, οπως φαίνεται άμέσως. περΙ της

γνωστης πάλης μεταξυ Πηλέως καί Θέτιδος.

θα παρατηρήοη ίσως κανείς οτι πουθενα δεν διακρίνεται εν άπο τα ζφα είς

τα όποια μετεμορφώνετο ή Θέτις. <'Εν βλέμμα όμως είς τα

σύγχρονq άγγεϊα πείθει δτι είς την έποχήν αύτην πολυ συχνό

παρ~στάνετα~ εν μόνον ζφον καΙ αύτο δε είς τον ώμον τού

Πηλέως i) της Θέτ~δoς. 'Έτσ~ λ. '1.: εΙς τα άγγεία τού Λού

βρου (Pottier, \Tases dn Lonvre μΙ 84 F 301 κ. ξ.), είς αλλα

δέ, δπως λ. χ. εΙς την κύλικα τού Μονάχου (Fιιrtw. Reichhold
πίν. 155) με την έπ~γραφην 'Eπ~λε~oς καλΟς μόνον λέων ύπάρ

χε~, oχ~ δράκων, ό όποίος έδω θα ήμπoρoiίσε θαυμάσια να

έξoικoνoμηθiΊ είς τΟ έλλείπον μέρος τής κύλικος. Είς την

μελανόμορφον λήκυθον τoiί Έθν. Μουσείου (ΕΙκ. 3) σύγ

χρονον με το π~νάκιoν της Έλευσίνος φαίνεται άρκετα πως

περίπου θα ήτο ή πλήρης παράστασις τού τελευταίου.

ΊΌ κυμάτ~oν που περιβάλλει την παράστασιν δεν εΙναι

πολν συνειθισμένον εΙς τα πινάκ~α και κύλικας τού αύστηροϋ

ρυθμού, δμως άπαντ~ ένίοτε. Πρόχειρον παράδειγμα εχω

ν' άναφέρω την κύλικα τού Σ~κανoύ (Rom. MitL ΠΙ, π(ν. 1)
ήτ~ς ύπο τού Beazley (Vasenmaler σελ 12) άποδίδεται εις τον άγγειογράφον

"'Ολτον, καθως καΙ έν λευκον πινάκιον άπο τ/ν Άκρόπολιν (Άρχ. Έφημ. 1886
πίν. 8, 6). Άρκετα συχνα το κόσμημα αύτο άποτελεί είς τα πινάκια καΙ κύλικας

την όριζοντίαν γραμμήν, έπΙ της όποίας βαίνει ή παράστασις κα~ έναλλασσόμενΟΥ

με τον περ~6άλλoντα αύτην μαίανδρον, φέρει καλον διακοσμητικον άποτέλεσμα.

'Όπως φαίνεται" καΙ είς την είκόνα, ή διασκορπισμένη είς την έπιφάνειαν

του 1t~νακίο'U έπιγραφη δεν διαβάζεται, άπλούστατα διότι συνέβη κατι δχ~ σπά

νιον, ό φιλοτιμηθεΙς δηλαδη να γράψη να μην ήξευΡΊl γράμματα.

ΤΟ πινάκων δεν dQyei κανεΙς ν' άντιληφθfj ότι άνήκει είς τα παλαιότερα

έρυθρόμορφα' πρωτον το σχήμα τού πινακίου γενικώς δε" άπαντα είς την προχω

ρημένην αρχαϊκην έποχήν, ητις διαδέχεται αύτην τοϋ άγΥείον, άλλα καΙ αΙ πτυχαί
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6 Σέμνης ΠαΑασi1UQίδη

ΕΙκ. 4.

των φορεμάτων, σΙ συγκεντρούμεναιείς το μέσον, φανερώνουν δτι ή τεχνοτροπία

αύτή εΙναι ή αμεσος έξέλιξις άλλης παλαιοτέρας που άντιπροσωπεύεται άπο το

άγγείον της είκ. 1. Συγκεκριμένως, τσιαϋται πτυχαΙ βλέπομεν να έμφανίζωνται

δια πρώτην φοραν εις τα νεώτερα εργα τού Άνδοκίδου καΙ τού "Όλτου, ένώ εις

τόν Εύφρόνιον καΙ Έπίκτητον ματαίως θα τας άναζητήσωμεν.

"Αν δε πιστεύσωμεν τόν Lallg1otr-, δστις (ZeitbestiIl111HllIg, σελ. 35) με πολ

λην πιθανότητα έσχέτισε τα άγγεία τού κύκλου 'Όλτου -Άνδοκίδου με τα γλυπτα

τού νεωτέρου Έκατομπέδου, εχομεν τότε καΙ την χρονολογίαν τοϋ άγγείου μας

προσδιωρισμένην, κατα προσέγγισιν φυσικα πάντοτε: θα gytve εΙς τούς χρόνους

των Πεισιστρατιδών, δηλαδη περίπου μεταξύ 520 - 510.
"'Αν συγκρίνωμεν τώρα το πινάκιον της εΙκ. 2 με άλλην όλίγον νεωτέραν κερα

μογραφίαν, εχουσαν την αύτην παράστασιν, την κύλικα τού Πειθίνου (Pinhl, είκ.

417), δεν θα άργήσωμεν ν' άντιληφθώμεν πόσον πτωχό

τερον εΙναι το ίδικόν μας.

Δεν ύπάρχει άμφι60λία ότι και έδώ το σύμπλεγμα

εχει τοποθετηθεί με άρκετην έπιτυχίαν, ώστε να στέκων~

ται αί μορφαι άνέτως έντος τού πλαισίου. ΕΙπομεν να

«στέκωνται» κατ' άντίθεσιν προς τΟν πίνακα τού Πειθί

νου, όπου το παν εΙναι κίνησις. ΑΙ πλούσιαι λεπτόταται

πτυχα~ τα άστρα πού στολίζουν τα ένδύματα, οΙ δφεις

που γλυστρούν εΙς τα σώματ.α τών παλαιόντων δίδουν

μίαν άσύγκριτον έντύπωσιν έναλλαγης, κινήσεως καΙ δια

κοσμητικης τελειότητος. 'Όλα εΙναι διακόσμησις, άκόμη καΙ οΙ οφεις που εχουν

περιβάλλει χείρας και πόδας φαίνονται μαλλον σαν όφιοειδη ψέλλια. Δεν θα

επρεπε όμως να παραλείψωμεν και μίαν άλλην διαφοράν: Είς το Έλευσινιακον

πινάκιον τα σώματα εΙναι τοποθετημένα χωριστα το εν άπο το άλλο, ετσι ώστε

βλέπει κανεις πρώτον το σώμα της Θέτιδος και επειτα τού Πηλέως. Ό εμπειρος

δμως τεχνίτης τού προχωρημένου έρυθρομόρφου ρυθμού, ό Πειθίνος, τα έζωγρά

φισε με άλλον τρόπον, πoλiι άριστοτεχνικώτερον καΙ έτσι συντελούν είς την έντύ

πωσιν τού μεταβλητού, τού μη συλληπτού, τού άδιαχωρήτου.

Είκ. 4. Κάτω μέρος άλαβάστρου με λευκοκίτρινον βάθος. Σώζεται πόδι

(μη διακρινόμενον είς την φωτογραφίαν), μία παράξενος κοντη μορφη καΙ τέλος

πόδες καΙ Ιμάτιον γυναικος τρεχούσης δεξιά.

ΤΟ άλά6αστρον αύτο άνήκει εΙς την έποχην την μετα6ατικην άπο τΟν μελα

νόμορφον είς τον έρυθρόμορφον ρυθμόν. Δύο μορφαΙ εχουν σχεδιασθεί με τον

περιγραφικον τρόπον, ένώ ή μικροτέρα εΙναι άκόμη μαύρη σιλουέττα. Τον μετα

βατικσν αύτον ρυθμον ήμπορεί να τον σπουδάση ~ανεις πoλiι καλό είς μερικας

ληκύθους (F::ιίrbaιιks, WIIite Ath. Lek. VI, είκ. lθ~ 20, 22).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



Έλεuoιν,αχυ άγγεία 7

Το μικρον ον που φαίνεται να χορεύη, η μάλλον να κάμνη μίαν στροφην τού

χοροϋ, φαίνεται να είναι μικρος Σειληνός, τότε δε πρέπει αί δύο άλλαι μορφαι

να εΙναι Μαινάδες.

ΕΙναι κρίμα ότι δεν έσώθη περισσότερον μέρος τού άλα6άστρου αυτού, διότι

άσφαλό)ς θα είχομεν εν ώραΙον μικροτέχνημα, όπου ή έλευθερία τού σχεδίου,

""'Ii<l>"',.., .. ..;, ~'
~~~.~~),:.,:t-~~~.ij; ......-
~~....-.~

-"',""

~
" σ

γ ΕΙ... 5. δ

μαζυ με το κιτρινόλευκονχρώμα τού βάθους, θα έπροξένουν εντύπωσιν έξαιρετι~

κώς ευχάριστον. Δεν ήμπορούν όμως βεβαίως να παραβληθούν τα άρχαιότερα

λευκα άγγεία με τα προχωρημένα πολύχρωμα, αφού τα χρώματα άποτελούν τόν

σπουδαιότερονπαράγοντα άρτίου διακοσμητικού συνόλου.

Χρονολογικώςπρέπει να καταταχθύ το άλά6αστροναύτο όπου και το προη

γούμενον πινάκιον.

Ήμερομην(αεύρέοεως γραμμένη έντός: 24/8/85,
ΕΙ". 5 α-δ. Τέσσαρα θραύσματα τού ίδίου, πιθανώτατα, άγγείου. ΤΟ γ'
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Σδμνης ΠαΠΜπυρωη

μας δίδει το κλειδί δια να έννοήσωμεν περί τίνος πρόκειταL "Έχομεν έπΙ μιάς

βαθμίδος στήλην καΙ έπ' αύτης τούς θυσάνους των ταινιων, με τας όποίας ητο

στολισμένη, έκατέρωθεν δε δύο γυναίκας, που θα έστόλιζαν τον τάφον με τας ται

νίας αυτάς. Πρέπει λοιπον να θεωρηθfl βέβαιον δτι πρόκειται περί έπισκέψεως

είς τάφον, όπότε το άγγεων θα ητο λovτeοφόeος, άφου λήκυθος άποχλείεται

να εΙναι, δια τον λόγον δτι θα ~τo μOναδlJι.Oν παράδειγμα έμφανίσεως νεκρικης

παραστάσεως είς τόσον πρώϊμον έποχήν.

ΑΙ 4:.0ύραί χελιδονιου:ο, διατεtαγμέναι εΙς άραια διασtήματα, πείθουν ότι το

άγγείον άνήκει έίς την έποχην τοϋ Φιντία καΙ ΕυΟυμίδη. τα μελανα στίγματα

των ένδυμάtων εΙναι ένισχυτικα της άποδόσεως των τεμαχίων είς εν άγγείον,

Ε,κ. 6.

όχι δε δλΙ'γώτερον τ!Ι φύλλα, συνήθη εις λουτροφόρου; της έποχης ταύτης ένω

άργότερον άντικαθίστα:νταιυπο τού μαιάνδρου.

Μία έξέτασις των τεμαχίων ι1πο την iiπQψιν τοΌ σχήματος δίδ"ει 'τ/ν"έντύπω

σιν D'tt άπετέλουν μέρος τοϋ λαιμoiί της λουτροφόρου, της όποίας ή κοιλία θα

εΙχε χωρίς (ίλλο παράστασιν προθέσεως, ανω δε είς τον λαιμον την συνήθη έπί

σκεψιν τού Ίάφου.

ΤΟ περΙγράμμα των κεφαλών Ιχε, δηλωθη με έρυθραν γραμμήν, <έξΌρημέ

νην». ΤΟ 6' τεμάχιον εΤναι φαιον άπο έπίδρασιν πυρας.

Ήμερομηνίαι εύρέσεως γραμμέναι ένtός: εις το α' καί δ' 16/7/87, είς το γ'

27/8/87.
ΕΙκ. 6. τα δύο αύτα τεμάχια δεν φαίνονταινά προέρχωνταιάπα-έν αγγείον,

αν καί ή" παράστασις εΙναι τοϋ Ιδίου κύκλου. ΟΙ δφεις που περιβάλλουν την

όσφυν της δευτέρας μορφης καΙ ό θύρσος τον όποίον κρατεί ή χεΙρ που διακρίνε-
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Εlκ. 7.

ται είς το αριστερον ακρον τού πρώτου τεμαχίου δίδουν την βάσιμον ύπόνοιαν

δτι πρόκειται περι Μαινάδων, άποτελουσων μέλη Διονυσιακού θιάσου.

Τά παχέα μελανά στίγματα που στολίζούν το' σtηθος της μιας Μαινάδος

έχρησιμοπυιήθησαν,καθως φαίνεται, δια να άπoδoθfι τΙ) δέρμα, το δποίον, κατα

συνήθειαν όχι σπανίαν, φορούν αύται. ..' : ., . : '

Το πρωτον τεμάχιον τεχνοτροπικως άνήκει·έκεΙ.δπ~υ:,~α~.~α "Τ,ής',προηγουμέ
νης είκόνος. Ή γυνη φέρει τΟν 'Ιωνικον χιτων((,~,~πι τω~:~μ(ι):ν::δε. ,~αl.;~iριξ τού
τραχήλου το ίμάτιον. Ό εLς μαστος εχει σ'χεδ:tx~θfj' κιi.η:ως': χ~μ~λό~iq2ν -άφ' δτι
θα απήτει καλυτέρα αίσθητιχη άντί- ."'

ληψις, ή παράλειψιςδε τού dλλου δεν

δικαιολογείται άπο Πι" ϋπαρξιν τού

Ιματίου, το οποίον θα gnQsns τότε να

ε~ρίσκετo όλίγον άριστερώτερα.

ΌλΙγαι γραμμα! άπο άραιωμέ

νον βερνίκι εχουν χρησιμοποιηθεί δια

την δήλωσιν των πτυχών τού ίματίου.

ΕΙκ. 7. "Αν και όμοίας τέχνης

με τα προηγούμενα των είκ. 5 - 6, δεν

άνήκει όμως το τεμάχιον αύτο είς τα

ίδια αγγεία. ΚαΙ τούτο διότι ή παρά

στασις δεν συμφωνεί ούτε με τας νε

κρικας σκηνάς, ούτε μέλος Διονυσια

κού θιάσου ήμπορεί ν' άποτελίί μία καλη οίκοκυρα ήτις κάθηται προ τή~ θύρας

της καΙ γνέθει' διότι ετσι πρέπει, νομίζω, να έρμηνεύσωμεν την γυναίκα της είκό

νος 7. 'Όπισθεν διακρίνονται αί δύο κάθετοι δοκοΙ της θύρας, αίτινες έvτoπίζoυν

την μορφην Τι μέσα είς τον οίκον της η έξω άπο αύτόν, εις την αύλήν.

Ό χιτων ανω στερείται τελείως πτυχων, όπως οχι σπανίως συμ6αίνει είς τα

άγγεία τού Εύφρονιαχού κύκλου. ΤΟ περΙ τον όσφυν φεστονοειδες κέντημα μοϋ

φαίνεται δτι όρθότερον θα ητο να έκληφθίi ώς τρόπος προοπτικης άποδόσεως

τού ακρου τού dπoπτύγματoς.

ΕΙκ. 8. Τεμάχιον πινακίου.

tO είκονιζόμενος Σάτυρος κρατεί πιθανώτατα άσκόν. Είναι φαλακρος καΙ

με παχείας όφρϋς. Μία γραμμη άπο μα-uρον βερνίκι δηλώνει το περCγραμμα της

κεφαλής, δια το όποίον Όμως ~χει χρησιμοποιηθεί και μία έρυθρα γραμμη «έξη·

ρημένη», συνέχεια τού φαλακρού μέρους της κεφαλής. Τέσσαρες βόστρυχοι άπο

τελουν το τέρμα της κόμης του. Άνάγλυφοι γραμμ"αΙ έχρησιμοποιήθησαν δια

την τόνωσιν του περιγράμματος προσώπου καΙ ούρας, Cίλλαι δε άπο άραιωμένον

APXALOAorlKON ΔΕΛΤιΟΝ 1924 _25 Ζ
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10 Σέμνης l1αnαΟI\1Jρiδη

ΕΙκ. 8.

βερνίκι δι' άπόδοσιν των όλίγων ρυτίδων τού μετώπου καΙ παρειών. Ή ρίς όξεία

καΙ έλαφρα σιμή, εΙναι ό κύριος συντελεστης της άρκετα κτηνώδους έκφράσεως,

όπως την ήθελαν δια τόν Σάτυρον οΙ τεχνίται του αίιστηροϋ ρυθμού.

Ή τεχνοτροπία ένθυμ(ζει Έπί

κτητον. ΑΙ εΙς την βάσιν τού άγγείου

δύο όπαί φανερώνουν ότι έχρησίμευε

τουτο καί προς ανάρτησιν καΙ έπομέ

νως διακόσμησιν τού τοίχου.

Είκ. 9. Τεμάχιον μικρού πινα

κίου. ΤΟ μακρόν ίμάτιον, κινούμενον

άντιθέτως άλλα συμφώνωςπρος την κί

νησιν τού σώματος, πείθει δτι πρόκει

τω περί κιθαρωδούη αύλητοϋ.'Ωραίαι

μαίιραι γραμμαΙ καΙ άλλαι άπσ άραιω

μένον βερνίκι έχρησιμσποιήθησαν εΙς

το σχέδιον.

ΕΙναι προφανώςή μσρφη ιiπόσπα

σμα άπα παράστασιν κώμου η θυσίας.

Είκ. 10. Τεμάχιον πινακίου.

Άπλη έρυθρα γραμμη περιβάλ

λεL την παράστασιν' το πρόσωπονόμως

δεν πατεί κατ' εύθείαν έπάνω εΙς αύτήν,

ώστε άποτελείται EtOL καΙ άλλη μελαVΗ

γραμμη διακρινομένη πλησίον τού άριστερα άντικειμένου.

Ή παράστασις δεν είνω δυνατον να έξηγηθfι άμέσως. "Έχομεν μίαν γυναίκα,

φέρουσαν χιτώνα με πτυχας πιπτούσας καθέτως είς τρία συμπλέγματα, άπασχολη

μένην άγνωστον με τί. Άριστερα εχομεν εν εΙδος τραπέζης,

το όποίον πιθανώτατα εΙναι βάσLς Έρμοϋ. στολωμένον με

ταιν(αν, που το ακρον της εΙναι !Πεσμένον δεξιά. Ή άνώμα

λος κίνησς της γυναικος καθως καΙ ή βάσις δίδουν άφορμην

εΙς την ύπόνοιαν otL πρόκειτω περι Διονυσιακής παραστά-

σεως. 'Έχομεν 'ίσως άριστερα το ξόανον τού ΔLOνύσου, στολι- ΕΙ",. θ.

σμένου με ταινίας, ·ίσως όμως καΙ άπλούστερον σύμβολόν του, ενα κρατήρα, προ

τού όποίου μία Μαινας τελεί κάποιαν ύποχρέωσLν λατρευτικήν, εν άπόσπασμα

δηλαδη άπο παράστασιν άνάλογον με το άγγείον της Νεαπόλεως PInh1, είκ. 582).
1, με το αλλο του τεχνίτου τη; Vi11a Gin1ia (PInhl, εα. 516).
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ΕΙ... 11.

Είκ. 10.

Ή διαίρεσις τών πτυχών ek τρείς <ούρας χελιδονιών" έξέλιξις τού τύπου

της εΙκ. 2, μάς φέρει είς τον κύκλον τού Βρύγου καΙ Δούριδος. ΤΟ σχέδιον όμως

είναι άρκετα πρόχειρον. 'Επί του πυθ

μένος fι ημερομηνία τ/ς εύρέσεως:

/8//8 (5ίο).

ΕΙκ. 11. 'Ένας νέος, άφοϋ έγυ

μνάσθη αρκετά, πλύνεται είς την λεκά

νην τής παλαίστρας ίδου θέμα συνει

θισμένον είς την άγγειογραφίαν τού

αύστηροϋ ρυθμού. Δια τεχνίτην μάλι

στα με μικραν φιλοδοξίαν ητο εϋκο

λος τρόπος ζωγραφίσεως τοϋ άγγείσυ.
•Από τοιούτον προχειρογράφον φαίνε

ται να προένχεται ή κύλιξ, της όποίας

το σωθεν τεμάχιον άπεικονίσθη έδώ.

Το σχέδιον εΙναι γρήγορον, χωρΙς έπι

μέλειαν καΙ αϊσθημα. ΆνατομικαΙ λε

πτομέρειαι λείπουν έντελώς.

Με τα προϊόντα τού Σκύθου εχει πολλας όμοιότητας ή Έλευσινιακή κύλιξ.

έκτός τού σχεδίου καΙ το αδικαιολογήτως άνοικτον στόμα πoλiι ένθυμίζει ίδικάς

του μορφάς. Πλησιέστερον δμως εύρίσκεται

με τας κύλικας Λούβρου G 90 - 91 (Pottier,
AlbtJ.111, ρ1. 98) των όποίων το δεύτερον εχει

όμοίαν παράστασιν.

Είκ. 12. Διάφορα μικρα τεμάχια με

άνδρικας κεφαλας καΙ μίαν γυναικείαν.

Αί δύο πρωται εΙναι πoλiι περισσότερον

ένδιαφέρουσαι των άλλων καΙ προέρχονται

άσφαλώς ά.πο καλoiις τεχνίτας.

αΌ ΜΙα άνάγλυφος δυνα,η γραμμη δί

δει το περίγραμματού προσώπου.Ό μύσταξ

άρχίζει πoλiιύψηλά,ανωτού ρώθωνος,πράγμα

πoiι δεν ήξεύρω αν πρέπει να άποδοθη είς

άμέλειαν τού τεχνίτου η είς την προσπάθειάν του να ζωγραφίση ίδιαίτερον τρό

πον ξυρίσματος τού μύστακος, άδιάφορον άν τον έπέτυχε Τι σχι.

"Οπως φαίνεται άπο την τεχνοτροπίαν,το αγγείον ανήκει είς τον κύκλον τού

'Επικτήτου.
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'Eλ.ε"σIνια~ά άγ-yεiα 13

6'. Και έδώ το σχέδιον εΙναι άρτιov' μέ Ιδιαιτέραν έπιμέλειαν παρεστάθη ό

πώγων, όχι με σγκον χρώματος, όπως είς το προηγούμενον, άλλα με λεπτοτάτας,

άπο ώραίον βερνίκι, γραμμάς. Ί1 όλη φυσιογνωμία ένθυμίζει Βρύγον, χωρΙς όμως

να εχτι την ζωτικότητα τών μορφών εκείνου.

"Όπισθεν ήμερομηνία εύρέσεως: 1895, Νοτία αύλ11.

Άπο τας αλλας κεφαλας ένδιαφέρουσα καπως είναι ή ε'. Ή τεχνοτροπία

ξενίζει άρκετά, αν καΙ το έργαστήριον πιθανώτατα θα ήτο 'Αττικόν, όπως βεβαιώ

νει το Άττικώτατον προφΙλ της γυναικός. ΤΟ σχέδιον σμως εΙναι τόσον ~αρημε

λημένον, ή εκφρασις άναξία προσοχης, ώστε να δικαιολογείται εΙς δισταγμος περΙ

τού llv εχωμεν έδώ προ'ίον του Κεραμεικού.

~H τεχνοτροπία ένθυμίζει την άρκετα.. λεπτοτέρας τέχ~.ης μορψην μιας λευκης

ληκύθου με μαύρον περίγραμμα (Perrot, hist. Χ, είκ. 381), δια .ην όποίαν δεν

γνωρίζω αν έμελετήθη το εργαστήριον, που .την παρήγαγε

ΠΙνας 1«. Τρίτων. Θραύσμα λευκής κύλικος..Σώζεται το πόδι καΙ μέρος

τής έξωτερικης πλευρας, μελαμβαφές, χωρί,ς παράστασιν.

"Έχομεν τον Τρίτωνα, τοϋ όποιου το άνθρώπινον σώμα άλλάζει αμέσως

μετά το στήθος είς το φολιδωτόν. Μακρα γενειας καΙ κόμη τού δίδουν σ06αρον

πατριαρχικον ύφος, πρός το όποϊον δεν συμβιβάζεται δ καλλωπισμος της κόμης

με τόν κλάδον τόν τελειώνοντα είς λοφιοειδες άνθος. Δεξια ενα ψάρι πού βουτά

είς την θάλασσαν, μας όρίζει τόν τόπον. 'Έχομεν τόν Τρίτωνα μέσα είς το σπίτι

του, την θάλασσαν, περιστοιχιζόμενονάπο τούς άφώνους συντρόφουςτου.

Έπειδη εύρίσκεται είς το μέσον της κύλικος άκρι6ώς, φαίνεται άδύνατον να

ύπίΊρχε καί δευτέρα μορφή, Ήρακλης λ. χ. η Θησευς Τι Ποσειδών. Πρέπει να 1ibv
φαντασθώμεν όπως καΙ είς την μελανόμορφον κύλικα τού Βερολίνου (F11rtw.

1755), μόνον του εΙς το έσωτερικον της κύλικος, κρατούντα είς την χείρα ψάρι η

στέφανον (όπως είς Gerhard. Auser1. Vasenb. 317).
Τόν Τρίτωνα εΙς την άγγειογραφίαντόν γνωρίζομεν κυρίως άπο τούς Κοριν

θιακους πίνακας (ΑηΙ DenkIl1. πίν. 7) σπου συνοδεύει με τρόπον ύπασπιστοϋ τόν

Ποσειδώνα καΙ την Άμφιτρίτην, άργότερον απο το dyyeiov τού Τιμαγόρα (pfnhl,
εί,κ. 246), κυρίως όμως άπο την κύλικα τού Λού.βρου με τόν Θησέα καΙ Άμφιτρί

την (Pfuhl, εΙκ. 398), καθως καΙ dπο το νεώτερον άγγείον με την ίδίαν παράστα

σιν (Pfuhl, είκ. 590). Είς κανεν όμως άπ' αύτα δεν εχει ό Τρίτων την θεϊκότητrι

που βλέπομεν είς το Έλευσινιακόν. 'Εδώ τού έδωσεν ό καλλιτέχνης έκφρασιν,

την όποίαν δεν θα επεριμέναμεν είς αύτην την εποχήν, διότι εχει πολυ άπο το

πνεϋμα της Φειδιακης τέχνης.

ΕΙναι, άλήθεια, Θεbς αύτος ό Τρίτων, μία ανωτέρα ύπαρξις, που έμαθε

πολλα είς τόν βυθΟν της θαλάσσης, χωρiς τίποτε να θέλιι να έξωτερικεύστι. Σάν
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14 Σέμνης nα~ασπυQίδη

Έλληνικός θεός όμως γνωρίζει καΙ νό: τιμωΡΌ. όπως προδίδει ή αύστηρότης του,

ητις δεν άργεί να ξεσπάση. Γίνεται τότε ό φόβος των ναυτικών, που εχουν μάθει

νά τόν μισούν, άλλα καΙ να τον αποφεύγουν:

"'Ερροις, (~) δύσπλωτε, κακόξενε' σοlο δε τη),οίί

πλώοιμι, στυγερoiί δσον άπ' Άίδεω"

(Άνθ. Παλατ. VII, 699).

Μία παρα60λη τού 'Ελευσινιακοϋ Τρίτωνος - τον όποίον θεωροϋμεν ώς

χαρακτηριστικον τής μετα6ατικης ώρίμου αρχαϊκής έποχής - με το θαυμαστόν

δημιούργημα τής Έλληνιστικής τέχνης, τον Τρίτωνα τού Βατικανού (Amelung,
Vatik. Katalog, πίν. 46, Salis, Kunst ,der Gr. είκ. 60) εΙναι άναπόφευκτοι;. ΤΟ

;τνευματικον στοιχείον εΙναι φανερόν είς τον Τρίτωνα τής 'Ελευσίνος, όσον είς

τον άλλον το ψυχικόν. Ό πρώτος εΙναι θεός - πνεύμα, με την βεβαιότητα καΙ το

ιίμείλικτον τής έποχης αύτής, ένώ ό ΈλληνισΤLκος έκφράζει την άγωνίαν που τού

ιιετέδωσε το άπειρον με το όποΙον γειτονεύει.

Να προτιμήσωμεν τον ενα άπο τούς δύο τύπους η να θεωρήσωμεν τον ενα

ιί,νώτερον τού άλλου, αυτο θα ήτο άσυγχώρητος άφέλεια. ''Εν όμως δεν ήμπορεί

να παραγνωρισθΏ, ή ύπερτέρησις της Έλληνιστικης τέχνης ώς προς την άπόδοσιν

της μεταβάσεως άπο το άνθρώΠLνον σώμα είς το φολιδωτόν. ΟΙ άρχαίκοΙ Τρίτω

νες τών άετωμάτων της'Ακροπόλεως, όπως καΙ τής ζωφόρου τού ναού της"Ασσου

άλλάζουν άμέσως μετά το στήθος είς το θαλασσινον στοιχείον καί έτσι ί,στερεΙ

είς αύτούς ή άνθρωπίνη φύσις άπέναντι τής φύσεως τού ψαριού, εΙναι πεΡLσσότε

υον ίχθύες παρά άνθρωποι, εΙναι πραγματικά «στοιχειά». Είς τούς Έλληνιστικσύς

δμως το άνθρώπινον σώμα, διατηρούμενον μέχρι καΙ τής κοιλίας έχει τον πρω

τεύοντα ρόλον, άλλά συγχρόνως δίδεται ετσι άφορμη είς τον σχημαΤLσμον περΙ

Τ1ιν όσφυν τής θελκτικης έκείνης καμπύλης.

'Ως σύνολον 'Υeαμμωv λοιπον καΙ κινήσεως εΙναι άσφαλώς ώραιότερος ό

ΈλληνιστικΟς Τρίτων, τον όποιον, άλλωστε δ Bocklin μας εχει τόσον ζωντανεύσει.

'Απο την αποψιν της τεχνικης, ή κύλιξ τού πίν. 1 εΙναι σπανίας άρτιότητος

ή κόμη καΙ το γένειον δεν άπεδόθησαν με συμ.-ταγες μαύρον βερνίκι, άλλά με

κυματοειδείς γραμμάς, όχι πολύ πυκνάς, πού δίδουν την ίδέαν τής Ρευστότητοι;.

.Αραιωμένου βερνικίου έγινε χρήσις δι' όλίγας λεπωμερείας, καθως καΙ διά το

ύπόστρωμα τής κόμης. Το μάτι, άμυγδαλωτόν, όρθάνοικτον με μικρας βλεφαρί

δας εΙναι το χαρακτηριστικον τού Εύφρονίου, άπο τον δποϊον προέρχεται το θαυ

μαστον τούτο άγγείον.

Τού Ευφρονίου εLι-τα, διαφωνούσα πρός τον Beazley, όστις (Αιι Vasenm.

σελ. 166) το έχει άποδώσει, καθως καΙ το της είκ. 14 είς τον «ζωγράφον τού
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Έλευσινιακα αγγεία 15

Παναιτίου», του οποίου δεν εΙναι αυτος ο ανάδοχος. Διότι,καθως εΙναι γνωστόν.

ηδη δ Ftlrtwangler, παρατηρήσας τεχνοτροπικας διαφορας μεταξυ μερικων άν'νείων

με την ύJτογραφην "Ευφρόνιος εποίησεν» και αλλων με «Ευφρόνιος εγραψεν,

εδιχοτόμησε τον Ευφρόνιον, όνομάσας τον δεύτερον ύποθετικον τεχνίτην «ζωγρά

φον του Παναιτίου», απο το 6νομα τού καλου, σστις εξυμνείται συχνα εΙς τα

αγγεία αυτά. Με τον FιπtwangΙerσυνεφώνησετελεvταίον,εκτος τού Beazley και

ό Buschor (εΙς f'urtw. Reicholdtext. ΠΙ σελ.123),αντιθετωςπρος την παλαιαν

γνώμην του (Griech. Vasenm. σελ. 163) καιαλλοινεώτεροι,ενω ό Pfuhl (Malerei
Ι, § 481) δεικνύεται επιφυλακτικός, φρο

νων οτι τα αγγεία με την διαφορεΤΙΚ11ν

τεχνοτροπίανημποροννθαυμάσια.νΆ αντι

προσωπεύουν την ύστερωτερανεξέλιξιν

τον Ευφρονίου.

'Άςεξετάσωμεν τώρα καΙήμείς

την σειράν μας δύο αγγεία

ται οτι ανήκουν εΙς δύο δι~::ι.φoρετ,ικ(lυς

τεχνίτας: ΤΟ Έλευσινιακόν,που (ivtLJ1LQ(I

σωπεύει 1CΑτα τον Beazley τΎ)ν τε;(v()Ί;~ω

πίαν τον "ζωγράφου τον ΗΕ::ι.ν(1ιτίΟ1))

εν dλλο της 'Ακροπόλεως

ιεΙκ. 13), αποδοθεν προ πολλού εΙς

Ευφρόνιον,αφου δλα πείθουν στι ή ημι

τελης σωζομένη επιγραφη πρέπει να συμ

πληρωθίi: (Ευφρόν)ιοι; εΥραψιεν 1.

"Αν παραβάλωμεν τας κεφαλας Τρίτωνος και 'Ήρας, αδύνατον εΙναι να

δμολογήσωμεν την 1ωταφανη συγγένειαν' η γραμμΎ] του μετ(οπου ελαφρώς απο

κλίνουσα προς τα αριστερα σχηματίζει την ρίνα, που είναι ακριυως τι αύτη ?ιαl

εΙς τα δύο τεμάχια. Το ανω και κάτω χειλος δείχνουν τον tδιον γραφικον χαρα

κτηρα, το δε μάτι πρέπει ν' αναγνωρισθίj δτι σχεδον καθόλου δεν διαφέρει, εστω

καΙ άν σημειωθΌ η ολίγον διαφορετικη παράστασις του βολβου.

ΑΙ δμοιότητες αυταί, καθως και {J συνολικη εντύπωσις, βεβαιώνουν,

πόσον περιττη εΙναι ή διχοτόμησις τοίl Ευφρονίου.

ΕΙναι αληθες δτι το Έλευσινιω~oν θραύσμα δεν εχει την ύπογραφην του

Ευφρονίου, αλλα μόνον απεδόθη εις τ()ν «ζωγράφον του Παναιτίου». Έπειδη

ι ".Εως τώρα ήσαν γνωστα τα Οροίισματα ταϋτα, ποι, φέρουν α)ζ παράσταση' τον γάμο" της ΘέηδΏς

και Πηλέως, α;το τΙlν 'lμιτελη δημοσίευσιν εΙς Ja!1rb. 1888 μ1. 2 και Hoppin, Handb. σελ. 379). ΕΙς τ\lν εΙκ.

1:) ;τρ(δτην φοραν δημοσιεύονται με τος συγκολληΟείσας κεφαλας του Διος και της <Ήρας.
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16 Σέμνηο; Παn:αΟltuρίδη

όμως, δια να γίνu ΤQϋτο, σημα~νει οτι άντιπροσωπευει την Παναιτιακην τεχνο

τροπίαν, ή αποδειχθεισα συγγένειά του με το της 'Ακροπόλεως συντελεί είς την

ενίσχυσιν της ύποθέσεως στι το ζήτημα Εύφρονίου - Παναιτίου πρέπει να άνα

θεωρηθίΊ καί να άποδοθουν είς τον πρώτον τα θεωρούμενα ώς εργα τού δευτέ-

ΕΙκώ" 14.

ρου, άφοϋ μάλιστα όμολογείται γενικώς στι άντιπροσωπεύουν νεωτέραν φάσιν.

Δεν έ'χομεν άλλον, δεύτερον, ζωγράφον, άλλα τον ίδιον τον Εύφρόνιον, που ήκο

λούθησε την ύπαγορευθείσαν άπο την f..ποχην καΙ άπο την ζωντανην Ιδιοσυγκρα

σίαν του έξέλΙ;ιν.

'Όχι όλιγώτερον σπουδαία εΙνω ή αλλη κύλιξ με την Άθηναν κα'ι τον

Γ(γαντα της είκ. 14.
Ή Άθηνά, με όλην την έπισημότητάτης - χιτώνα, ίμάτιον, αίγίδα που
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ΈλεlJοtvια)l.c'ι άγγεία 17

άπλώνεται άπειλητική, καθως καί το Άττικον κράνος - έπιτ(θεται έναντίον τού

Γίγαντος, πού άνίσχυρος πλέον εχει γύρει το σώμα, ετοιμος να πέσυ δια ν' άπο

δειχθfι πόσον άγρια τιμωρουνται οί αύθάδεις προς τους θεούς. Ή στάσLζ του δεν

συμβιβάζεται με έκείνην της Θεάς. Άφου αύτη όρμά τώρα έναντίον του, φυσι

κώτερον ε[ναι ν' αγωνίζεται άκόμη ό Γίγας με το να εΙναι όμως έτοιμοθάνατος,

σημαίνει ότι ή πάλη εληξεν, άρα ή Άθηνά επρεπε να εΙχε πλέον έγκαταλείψει το

έλάχιστα γυναικείον εργον της. Μόνη διέξοδος εΙναι να πιστεύσωμεν δτι, μη βλέ

πουσα αύτον έντελώς άποτελειωμένον, θέλει να τόίι δώστι το τελευταίον κτύπημα.

-Ετσι δε δημιουργείται dκόμη δυνατωτέρα δραματικη άτμόσφαιρα, που εΙναι

γνωστον πόσον καλα την κατορθώνει ό Εύφρόνιος.

Πόσον δραματικη εΙνω ή στιγμη εΙναι φανερόν, άξωπαρατήρητον δε δτι ή

δραματικότηι; αύτη εΙναι ή συνισταμένη μιάς άντιθέσεως. Ή Άθηνά, άμείλικτος,

αύστηρά, δεν χορταίνει αΤμα, ένώ ό Γίγας, άνίσχυρος πλέον, εΙναι ετοιμος άπο το

άνοιγμένον στόμα του να παραδώσυ την τελευταίαν πνοήν, χωρΙς τίποτε το πολε

μικον να διατηρείται πλέον έντός του, άφου καΙ το τελευταίον δπλον του, ή σπάθη,

τής όποίας την λαβην κρατεί με το δεξιον χέρι, ματαίως εχει χρησιμοποιηθεϊ.

"Όχι όλίγον τονωτικον της έντυπώσεως τραγικης στιγμής εΙναι τΟ μικρον

γοργόνειον, που δtoν παρελείφθη άπο την αίγίδα τής θεάς. Θα το έπεριμέναμ~ν

με μεγάλον άνοικτον στόμα, τόσον "(ερατωδώς ασχημον, ώστε να παγώvrι με

μόνην την θέαν του' έδώ δμως βλέπομεν εν άθλιον ύπόλοιπον οντος, που μόνον

οίκτον ήμπορεί να προξενήστι. ΟΙ άλλοι τεχνίται προσεπάθουν πάντοτε να παρου

σι~σ()υν μίαν πραγματικην «κεφαλην δεινοίο πελώρου», ένώ ό με πλούσια δρα

ματικα χαρίσματα προικισμένος Εύφρόνιος έπροτίμησε άντΙ να μας φοβίστι, να

μας συγκινήστι, παριστάνων κεφαλήν, ητις με την έξέχουσαν σαν διψασμένην

γλώσσαν, το ρυτιδωμένον πρόσωπον καΙ τα όλοάνοικτα άγωνιώδη μάτια δίδει

την έντύπωσιν μιάς κολασμένης ψυχής.

Ή κεφαλiι του Γίγαντος καΙ είς ποίον δεν ένθυμίζει την κύλικα του Σωσίου

με τον Άχιλέα καί. Πάτροκλον (Buschor, Griech. VaSenUl., Titelνignette), η την

άκρινην άριστεραν μορφην τού άνατολικοίι άετώματος τής Αίγίνης; Προς το

τελευταίον, άλλως τε, χρονολογικώς εΙναι πoλiι πλησίον ή Έλευσινιακη κύλιξ καΙ

έτσι φυσικη εΙναι ή χρησιμοποίησις του κοινού μοτίβου, του όποίου άπομένει

άκόμη να εϋρωμεν την dρχήν. Ό Γίγας δμως έδώ δεν εΙναι έξηπλωμένος, όπως ό

πολεμισ1ης του Αίγινητικοίι άετώματος, άλλα πρέπει να τον φαντασθώ μεν μάλλον

εις την στιγμην την προ τής πτώσεως (Furt\vaugler, Aegina είκ. 272 - 277 οπου

άνάλογα παραδείγματα άπο 1ην άγγειογραφίαν).

ΤΟ δλον δε σύμπλεγμα δεν είναι άνώφελον να παρα6ληθfιμε την Άθηναν

καΙ ΤΟν Γίγαντα τού νεωτέρου Έκατομπέδου (Dickins, CatalogtIe σελ. 169, SclIτa-
APXAIOAorIKON ΔΕΛηΟΝ 1924·21) 3
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18 Σέμνης Παπασπυρ,δ,l

der, Answah1, teλ't, ε1κ. 19), οπότε αμέσως βεβαιωνόμεθα στι Τι Έλευσινιακη κύλιξ

ανήκει εις ωριμοτέραν εποχήν, πράγμα αλλωστε το όποίον εξάγεται καΙ άπα άλλα

δεδομένα (δια την χρονολογίαν τού Ευφρονίου βλ. κατωτέρω).

'Η Άθηνά της Ά;ιροπόλεως με τι) αρχαϊκον χαμόγελόν της δίδει crl" εντύ

πωσιν δΗ πολυ ελαφρα εχει αντιληφθεί τον ρόλον της, τον όποίον ή Έλευσινιακη

εκτελεί με τόσον άπηνηαποφασιστικότητα. Εις την εντύπωσιν δμως πραγματικης

μάχης ;~αl οχι θεατρικης παραστάσεως συντελεί καΙ το ίμάτιον που εδ(j') ανεμίζε

ται πίσω ζωηρά, ακολουθούν την διεύθυνσιν του σώματος, ενώ εΙ.ς τι) αέτωμα της

Ά;ιροπόλεως, στερεα προσκεκολλημένον εις το σώμα και' αδρανές, είναι στοιχείον

που εμεινε νεκρόν, ενώ ημπορουσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθϋ δια την απόδοσιν

της κρισιμότητος, του στιγμιαίου, δια ν(Υ, ειπω ετσι. της στιγμης.

Διακοσμητικο)ς ή κύλιξ αυτη πρέπει ν' υ:ναγνωρισθίi ότι εχει την μονοτονίαν

προ της εισαγωγης της πολυχρωμίας τεχνικης πόσον όμως ησθάνοντο dno
τώρα τΎlν ανάγκην της οί τεχνίται φαίνεται απο την χρησιν αφθόνου αραιωμένου

βερνικίου που εγινε κίτρινον χρώμα, δια το κράνος, μερικας εκ τών πτυχών καΙ

Ιδίφς την δεξιαν χειρίδα. Ό τρόπος της παραστάσεως της κόμης, τού όφθαλ

μου, καθως η ολητεχνοτροπία βεβαιώνουν οτι έγινε συγχρόνως με την κύλικα

τοί, πίν. 1α, έπομένως δτι προέρχεται απο το εργασίήριον και' τον χρωστηρα του

ασυγκρίτου Εύφρονίου. Ή προ τού προσώπου της Θεας επιγραφη είναι εύανά

γνωστος: καλ(ός). Το γράμμα που διακρίνεται κάτω απο το χέρι της Θεας καΙ το

όποίον ασφαλώς είναι λ. φαίνεται.σχεδΟν βέβαιον δη αποτελεί την αρχην του

γνωστού μας Λεάγρου' το δνομα θα εγράφη εκ δεξιών προς τα αριστερά, με

διεύθυνση/ δηλαδ-1Υα.ντίστροφον προς το καλός.

'Όπως καΙ της προηγουμένης, σώζεται και' αυτης της κύλικος το πόδι και

μέρος της εξωτερικης επιφανείας, μελαμβαφες και' επομένως χωρΙς παράστασιν.

Ε[κ. 15. Τεμάχιον κύλο{Ος.

Άπο τα καλύτερα Έλευσινιακα είναι το μΙΚΡΟΎ αυτο τεμάχιον, που δεν

αργεί να γοητεύσιι.'Ένας νέος, πιθανώς καθήμενος κρατεί λύραν, την όποίαν φαί

νεται δη χορδίζειμε τι) δεξιον χέρι. Έλαφρώς ανάγλυφοι γραμμαΙ έχουν αποδό

σει τι) περίγραμμα του σώματος, όλίγαι δε λεπτότεραι απο αραιωμένον βερνίκι

εχρησιμοποιήθησανδια την απόδοσιν τών άνατομικών λεπτομερειων. Με αραιω

μένον επίσης βερνίκι εγινε ή ξανθη κόμη καΙ ή 1~6.τωθεν τού κροτάφου παραγνα

θίς, συνειθισμένος..εΙςτον αυστηρον ρυθμον τρόπος καπως ρεαλιστικωτέρουχαρα

1~τηρισμoϋ, σστις δεν πρέπει να εκπλήΤΤlΊ, αφού έρχεται άπο τεχνίτας ανήκοντας

εΙς λαον δια τον οποίον "ο εφηβος είναι το ~σμα ασμάτων» (Bnschor).

ΤΟ ευγενικώτατον προφίλ, με την σοβαρην εί~φρασιν καΙ τον όφθαλμον

αρκετα φυσικα παρασταθέντα, φανερώνει δτι εχει γίνει ηδη συνειδητη εις τους
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'Ελειιοινιαχα άΥΥειa 19

τεχνίτας ή άνάγκη άντιδράσεως κατά τού αρχαϊκοϋ μειδιάματος, που δεικνύει

έξάρτησιν τού ατόμου άπο τον εξω κόσμον. ~H συγκέντρωσις, ή αύτοπεποίθησις, ή

αύστηρότης τού i\θους είναι ή έκφρασις τοίι ιδανικού της νέας γενεάς. ~Όλα αύτα

τα έκφράζει ό ξανθος νεανίας της εΙκ. 15, ό όπο'ιος δεν άπέχει πoλiι άπο τον ·«ξαν.

θον έφηΒον:$ της 'Ακροπόλεως. "Αν και όλιγώτερον σο6αρος έκείνου, εΙναι σμως

και αύτος ενας "-καλbς» που δεν σκέπτεται πλέον άποκλειστικως το πώς θ' άρέσει

είς τους ΙΙλλους, 6.λλά πώς θά δυνηθη νά γ(1Ι1Ι ενα, ήΡα/'ίκος άνήρ,

ΤΟ τεμάχιον αύτο το άπέδωσεν δ Beazley (Att. Vasenm. σελ. 169) είς τον

"ζωγράφον τοΌ Παναιτίου», τον δποιον ήμείς, -ύστερα απο τά είπωθέντα άνω

Υέρω είς σελ. 14 κξ., θα έπιμένομεν να όνομάζωμεν

Εύφρόνιον. Εις την απόδοσιν αύτην έδωσεν αφορ

μήν, σπως εΙναι φανερόν, ή καταπληΚ"'tικη δμοιότης

τοίι Έλευσινιακοίι νεανίου με τον ώραΙον Λέαγρον

τον κυνηγοίιντα λαγφον της κύλικος του Λονδίνου

(pfnhl είκ, 413, Buschor, Gr. Vasenm. ε(χ. 115).

Κόμη, παραγναθίς, άλλα προ παντος ή δλη έκφρα

σις έπι6άλλουν να θεωρήσωμεν τούς δύο νέους ώς

έργα τού Ιδίου ζωγράφου. Δεν εΙναι δε απίθανον,

όπως θά ίδωμεν κατωτέρω, 6τι είς το Έλευσινια

κον τί)ν Λέαγρον έξυμνεΊ ή επιγραφή' θα έπρεπεν

όμως μετα τόν συγχρονισμον των δύο αγγείων, να

έ;ετάσωμεν ακόμη με ποία έργα τού Εύφρονίου

όφείλομεν να τα κατατάξωμεν, με τα άντιπροσω-

πεύοντα 'ti,ν παλαιοτέραν φάσιν η με τα νεώτερα; s:,.. 16.

Ήδη δ Buschor (Gr. νΜΟΠΙΠ, σελ. 168) εχει

παρα6άλει την κύλικα τού Λονδίνου, την όποΙαν έθεωρήσαμεν σύγχρονον τη,

Έλευσινιακης, με τόν κρατηρα τού Άνταίου τού Εϋφρονίου καΙ εχει άναγνωρ(σει

πόσον περισσότερον προχωρημένη εΙναι ο{;τη, ένω συγχρόνως (ε. ά. σελ. 149), με

την ΠαQατήρησίν του δ~ι ό &πλούς μαίανδρος της Λονδινείου εΙναι δμοιος με ΤΟΥ

μαίανδρον τ:ης μοναδικης έρυθρομόρφου κύλικος τού τύμ60υ των Μαραθωνομά

χων, άφίνει να μη θεωρήσωμεν ά,.'"tομεμακρυσμένην τιιν μίαν απο την άλλην.

ΤΟ ένωρίτερον λοιπον το f>00 ή 490 πρέπει νά έγινε καΙ το Έλευσινιακο\'

άγγεων' η έλλειψις εδο) τού μαιάνδρου, άφοίι κατα τα άλλα ή τεχνοτροπία εΤνοι

""όσον προωδευομένη, δεν ημπορεί παρα να εΙναι τυχαίον γεγονός. ΕΙναι γνω

στόν, αλλωσΤΕ, δτι οΙ νε<1)τεροι τού Εύφρονίου Δούρις καΙ Βρύγος ενίοτε ci.i'taQ

νοίινται τόν μαίανδρον, διiι να μεταχειρισθούν άπλουστέραν διακόσμησιν, δμοίαν

μέ τού Έλευσινιακoiί.
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20 Ι;eμνης Παπασπυρίδη

Με την χρονολογίαν, που μας δίδει ή παραοολη με την κύλικα τού Μαρα

θωνος, συμφωνει καΙ ή ακμη τού καλου Λεάγρου, σστις «ήλικιώτης» ων του

Θεμιστοκλέους πρέπει να έξυμνειτο ύπο των αγγειογράφων μεταξυ 510 - 5 κατα

τον Langlotz (Zeitbest. σελ. 48 κξ.), δια,ί σμως οχι καΙ μέχρι του 500; Διό,ι ή

προϋπόθεσις τού τελευταίου δτι ή έπιγραφη «Λέαγρος» αφιερώνεται εις αυτον

τον παριστανόμενον, είναι αρκετα. &πίθανος (σπως δικαίως παρατηρει ό pfnhl 1,

σελ. 554) και δεν δύναται να θεωρηθΏ στηρικτικον σημεΙον. Άλλα και αν αυτο

συνέοαινε, αν δηλαδη ό έξυμνούμενος Λέαγρος είναι καΙ ό παριστανόμενος, είναι

απολύτως &πίστευτον στι εις την έποχην ταύτην του κατ' έξοχην ιδεαλισμού

έφρόντισεν ό τεχνίτης να. τον παραστήση &κριοως εις την

ήλικίαν που τότε θα είχε.

Μεταξυ λοιπον 500 - 495 φαίνεται πιθανον δτι θα

εγινε ή Έλευσινιακη κύλιξ, όλίγον νεωτέρα βεοαίως των

λευκων του πίν. 1 καΙ εΙκ. 14, α'ίτινες δμως χαρακτηρί

ζουν τον Ευφρόνιον πολυ περισσότερον παρ' σσον αυτη.

Δεν είναι πολυ κατανοητη ή έπιγραφή, της όποίας

μέρος σώζεται οπισθεν της ραχεως τού νεανίου. WΕχομεν,

αν την αναγνώσω μεν έκ των ανω προς τα κάτω καΙ εκ

δεξιων προς τ' αριστερά, σπως δηλαδη εγράφη, «ουκο-

Ε/κ. 16. λός», Ό Reazley αναγινώσκει (β)ουκόλος.

Εικ, 16. Εις τον «ζωγράφον του Παναιτίου» δηλ.

τον Ευφρόνιον, εχει αποδοθει απο τον Beazley (Att. Vasenlll. σελ. 169) καΙ το

τεμάχιον αυτό, σπου σώζεται μικρον μέρος τού σώματος ανδρικης μορφης. wOXL
δε χωρΙς σο6αρον λόγον, σπως θα ύπέθετε κανεΙς εκ πρώτης οψεως διότι ή πτυ

χογραφία του Έλευσινιακου τεμαχίόυ όμοιάζει πoλiJ με εκείνην τού αγγείου τού

Βερολίνου (Langlotz, Gr. Vasenb. taf. 12), σπου ή έπιγραφη «Παναίτιος» διαπι

σ,ώνει το απο την τεχνοτροπίαν αλλωστε φανερωνόμενον στι πρόκειται περΙ

προϊόντος τού εργαστηρίου τού Ευφρονίου.

Δια να γίνη δμως πιστευτον αυτό, θα επρεπε ν' αποκλεισθΏ προηγουμένως ή

πιθανότης στι καΙ άλλος αγγειογράφος ήτο δυνατον να. παραστήση πτυχας καθ'

Όμοιον τρόπον. τουτο σμως δεν είναι ευκολον, διότι καΙ Μο του Πειθίνου λ. χ.

την χειρα εχομεν ιμάτια με εντελως όμοίας πτυχας (Hanvig, MeistersclI. XXV),
δεν είναι δε απίθανον καΙ απο άλλου να ύπάρχουν.

Ή απόδοσις λοιπον .εΙς ώρισμένον τεχνίτην τού τεμαχίου τούτου δεν είναι

αναγκαία, αφού ή τέχνη του δεν ήμπορει ν' αποδειχθΏ στι είναι αποκλειστικον

προνόμιον ενός.

Αι πτυχαΙ δείχνουν καλα την προσπάθειαν προοπτικης αποδόσεως, το στι δε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



Έλευσινιακά άγγεϊα 21

ΕΕκ. 17.

καλής διακοσμητικης έντυπώ

Ισχυρώς ανάγλυφοι γραμμαί.

ΕΙκ. 18.

αϋτη δεν κατωρθώθη δεν είναι προς ζημίαν της

σεως, εΙς την όποίαν δχι όλίγον συντελούν αί

της παραστάσεως ή συμ

πλήρωσις δεν είναι βεΒαία. Ή

σωζομένη μορφη αποτελεί,δπως

φαίνεται, το κέντρον της παρα

στάσεωςαν πρό αυτης είναιάλλη,

πιθανώς δε εφηΒος, τότε αρι

στερα θα πρέπει να εχωμεν δια

συμμετρικΟ'υςλόγους άλλο αντι-

κείμενον, λ. χ. κάνιστρον η λύραν σ.νηρτημένα. Άντι δμ.ως συνομιλίας μεταξiι

έφήΒων η έφήΒου με ωριμον ανδρα, δεν αποκλείεται να f.χωμεν ενώπιόν μας

κωμαστήν,οπότε 1'1 παράστασις

είναι απόσπασμα απο αλλην

πληρεστέραν, με περισσότερα

πρόσωπα.

ΕΙκ. 17. ΕΙς τον ίδιον

κύκλονανήκουν και τα δύο

αύτα τεμάχια λεπτού αγγείου,

κύλικος προφανώς. ΤΟ μικρό

τερον είναι φαιόν απο έπίδρα

σινπυρας.Σώζεταιμόνοντμημα

τριών κρανών. Σημαντικωτέρα

είναι Τι σωζομ.ένη έπιγραφιl

Δέa(γρος), ητις δεικνύει δτι

πρόκειται πεΡI προϊόντος τού

έργοστασίου τού Ευφρονίου.

Ό.πισθεν ή ημερομηνία

ευρέσεως: 29/8/87.
ΕΙκ. 18. Τεμάχιον άγ

γείου, πιθανώς αμφορέως. Δύο

παλαισταί,δπως φαίνεται, εΙναι

αντιμέτωποιεΙςτηνπαλαίστραν.

Ό εΙς νικ~ μέχρι της στιγμής,

χωρΙς δμως να παύΌ την έπίθεσιν. Πώς δεν άπεδόθησαν και οί ίμάντες με τους

όποίους οί παλαισταΙ εδενον τας χείράς των είναι περίεργον, οχι δμως και πρω-

τοφανές.
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22 Σέμνης ΠCL'τασ;τ"ρίδη

Έντελης σχεδόν ελλειψις ανατομικών Λεπτομερειων είναι το χαρακτηριστι

κον τών μορφών τούτων. Ή κατενώπιον παράστασις τού στήθους ύποχρεώνει να

το ιιατατάξωμεν εις την παλαιοτέραν αρχα'ίκην εποχήν. το περίγραμμα δμως εχει

σχεδιασθη με αρκετην ελευθερίαν καΙ ή δλη παράστασις δεν είναι ξένη προς την

πραγματικότητα. Χρώμα πηλού ζωηρον ερυθρόν, τοίχωμα του αγγείου αρκετα

λεπτόν. Άπο τον Beazley εχει αποδοθη εις τον «ζωγράφον του Χαιρίππου» (βλ.

ιχνωτέρω σελ. 2).
ΕΙκόνες 19.22. Διάφορα ασήμαντα τεμάχια αγγείων. Το ] 9 είναι εσω

τερικον κύλικος με κακοσχεδιασμένον 'ίππον καΙ ίππέα γυμνόν. Εις το τεμάχιον

εικόνος 20, ποι, δύσκολα μαντεύεται το σχημά του, δίδει καποιαν σημασίο:ν

ό στάχυς που διακρίνεται αριστερα nΊς τρεχούσης γυναιΧός. Πρόκειται ασφαλώς

περΙ παραστάσεως εχούσης σχέση' με την Έλευσιvιακην λατρείαν, πληρεστέρα

δμως κατανόησίς της είναι αδύνατος. Εις την εΙκ. 22 διακρίνεται πόδι με πτερω

τον πέδιλον' φαίνεται στι πρόκειται περΙ μορφης τρεχούσης προς δεξια κατα το

άρχα"ίκον σχημα του δρμητικού δρόμου. Πρέπει να θεωρηθη βέβαιον δτι πρόκει

ται περΙ του Περσέως η του Έρμου. Τού ένος εκ τούτων ονόματος το τέλος απο

τελεί το δεξια ολίγον κατωτέρω του γόνατος δια/ιρινόμε'νον τρισκελες σίγμα. Το

περίγραμμα εχει άχθη με θαυμαστην βεβαιότητα με οχι ολιγωτέραν δε και αϊ

α:νατομικαι λεπτομέρειαι. ΤΟ τεμάχιον είναι· φαιον α;το έπίδρασιν πυράς.

'Εσωτερικώς ήμερομηνία ευρέσεως: 23 7ΙΌρίου.
ΕΙκ. 23.24 και Π(J/,(Jέ'Ι'{J>εΤlJςπΙ'Ι'ιι'ξ .Ι α. Πρέπεινα fjoεo έξαιρετικώςωραίο'\/'

το αγγείον, του οποίου μικρά, άλλα χαρακτηριστικααποσπάσματα εχομεν έδώ. ·Η

τεχνοτροπία ήνάγκασε τον Beazley να παραδεχθϊΊ δτι οφείλονται εις το επιδέξιο'\"

χέρι του «τεχνίτου τού Κλεοφράδου» (Att. Vasellπι.σελ. 75). 'Έχομεν προφανώς

ενα Διονυσιακον θίασον. Ό Διόνυσος (ΕΙκ. 23) που πρέπει να εύρίσκετο εις το

μέσον του αγγείου--ένεΨύχωνε τους πιστούς του.'Έχει σοβαραν ίερατικην εκφρα

ασιν καί, ενώ προχωρεί, στρέφει οπίσω δια να μεταδώση με το περιεχόμενον τού

κανθάρου του νέαν δρμ11ν. Φορεϊ: τονίωνικον χιτώναμετας πλατείας ψευδοχει

ρίδας καΙ το Ιμάτιον, που αφίνει άκάλυπτον δλον σχεδΟντο στηθος."Εξ κυμα

τοειδεΤς βόστρυχοι πίπτουν εις το στηθοςκαιωμοπλάτην,ενιο ό στέφανος απο

κισσόν, δπως καΙδ θύρσος που θα έκ.ράτει εις το ~ριστερoνχέρι, αποτελούν απα

ραίτητον συμπλήρωμα της αρτίας εμφανίσεώς του.

Εις τον Σάτυρον δμως (Είκ. 24 καΙ παρένθετος Πίναξ 1), μέλος τού θιάσου,

εδωσε πολυ περισσοτέραν σημασίαν ό καλλιτέχνης. Τον παρέστησε οχι γυμνόν,

αλλα σκεπασμένον με το δέρμαπάνθηρος που αναπληρώνει καπως τον χιτώνα.

ΕΙς στέφανος απο φύλλα κισσού-περισσότερον σχηματοποιημένα παρα του Διο

νύσου - στολίζει την κεφαλήν του. Πόσον ωραίον ή θέλησενα τον παρουσιάση δ
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24 Σέμνης Παποon\lοίδη

",εχνίτης εΤναι φανερον άπα την πλουσίαν κόμην nou του εχαρισε, άρνηθεΙς να.

τον κάμΌ φαλακρόν, όπως θα έπεριμέναμεν' καΙ δχι μόνον αυτό, άλλα τους βοστρ'ύ

χους τού κρω6ύλου τους άπέδωσε με λεπτας έγχαράκτους γραμμάς, συντελούσας

είι; την κομψότητα της έμφανίσεως. Παρόμοιαι γραμμαί. έχρησιμοποιήθησανκαΙ

δια 'το περίγραμμα της κόμης δεν ητο, άλλωστε, τόσον εύκολον v' άπαλλάΥοϋν
καΙ οί καλλίτεΡΟΥ προικισμένοι ακόμη τεχνίται άπό την παράδοσιν τού μελανο

μόρφου ρυθμού.

την έντατικότητα της φυσιογνωμίας την δίδουν oχ~ όλίγον αΙ ανάγλυφοι

γραμμαΙ τού περιγράμματος τού προσώπου. Δια να έπιτύΧΌ Ισχυρώς σιμην ρίνα

Ε[>ι. a8.

- αναγκαίον χαΡ'ακtηριστικoν ένος εστω καΙ ώραίου Σατύρου - δ τεχνίτης δεν

έσυνέχισε την γραμμην τού μετώπου, ~λλα τΊΊν έσυρεν όλίγον προς τα έσω εΙς

τρόπον ώστε να σχηματισθf! γωνία. τα δυνατα χείλη, ή παχεία όφρύς, ό όλοά

νοι.κτος όφθαλμος εΙναι οί κύριοι συντελεσταΙ της ζωτικότητος της έξαιρετικijς

αύτής μορφης.

Πόσον έπιδέξιος τεχνίτης εΙναι δ «ζωγράφος τού Κλεοφράδου» μας το εχει

είJή) δ Beazley εΙς Jottrn. Hel1. St. χχχ, σελ. 38 κξ, νομίζω όμως ότι δεν εχει

τον(σει άρκει.α πόσον άνώτεροι εΙναι οΙ Σάτυροι και αί Μαινάδες του σλων των

α"λ/ων τής Έ"λ/ηνιχης άγγειογραφ(ας.
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"Ε).ευσινιακά ά~Iα 25

ΕΙ",. 24.

Ει",. 25.

Οϊ προγε"έΌτεροι,καί. σύγχρονοι του Κλεοφράδου τεχνίται, προκειμένου να

παραστήσουν ένα Σάτυρο\' το" κακομετεχειρίζοντο όσον το δυνατον περισσότε

ρον' τον ηθελαν φαλακρόν, με ρίνα σιμήν, με σωματικην άσχημίαν ή όποία Με·

κάλυπτε κτηνώδη ενστικτα. Ό τεχνίτης ού

τος όμως δεν τους θέλει πλέον ετσι. Δεν

εχει δ ΈλευσινιακοςΣάτυρος καμμίαν κτη

νώδη όρμήν' είναι εν ζωηρον παιδί. της

Φύσεως που γνωρίζει να άγαπιϊ. τα θεία

δωρά της, το κρασί. και τον '''Έρωτα- που

όμως έχει άρχίσει να ξαφνίζεται έμπρος εις

την ιi:.μορφιάν της.

Είναι, πράγματι, ό Σάτυρος αύτος άνώ·

τερος άπο τον θαυμάσιον τού άμφορέως του

Hanow (Joor. Η.Ι!. St. 1910, ρ!. VH, 1),
άσυγκρίτως δε ώραιότερος ώς ίδέα άπο αλλον Σάτυρον του ίδίου άγγειογράφου

(Fnrwal1g1eI'- Reichhold πίν. 45), με τον όποίον όμως καταπληκτικως όμοιάζει.

Ή ίδία τέχνη έχρησιμοποιήθη και δια τους δύο και όμως πόσον διαφορετικόν

το άποτέλεσμα!

Ό «τεχνίτης τού Κλεο·

φράδουb εΙναι ό είδικος δη

μιουργος τύπων Σατύρων,

αί δε Μαινάδες του ίδίως η

γνωστη τού Μουσείου τού

Μονάχου (Fnrtw.-Reichhold
πίν. 45 και Pft1l1l ΠΙ, σελ.

180α) εχουν την έξαφάνι+

σιν τijς συνειδήσεως και την

«άπομάρανσιν τijς των αίσθή

σεων άκμης» της Άγ. Θηρε

σίας τού Berniui.
'Ολίγον άργότερον μα

ταίως θά άναζητήσωμεν είς

την Έλληνικην τέχνην την

θείαν αύτην φλόγα. Οί Σάτυροι τοί, Βρύγου εΙναι όντα ζωηρά, έξυπνα, άλλα

παρα6αλλόμενοι με τού Κλεοφράδου πολυ πτωχότεροι είς περιεχόμενον. "Αν δε

προχωρήσωμεν εις νεωτέρους χρόνους θά ευρωμεν Σατύρους των όποίων ή σχέ-

λ.ΡΧΑIΟΛΟΠΚΟΝ Δ&Λ1'ΙΟΝ 1924-- 25 4
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26 Σέμνης Πα"αc.,;vοΙδη

σις με την φύσιν εχει παύσει σχεδόν (Etκ. 25) 1. Έκλεπτυσμένοι, ώραLOποιημένοι

μέχρις ύπερβολης, δίδουν την έντύπωσιν δτι κατάγονται άπσ γένος έξηντλημένον

πλέον, εΙναι σχεδόν c: blasesJ> κοσμοπολίται.

Οί περισσότεροι δμως καΙ άπό το-υς μετα τό 480 άγγειογράφοιις διατηρούν

την παλαιαν παράδοσιν καΙ προσέχουν να δίδουν είς τούς Σατύρους των μορφην

κατωτέρων οντων πού εΙναι μεταξύ ζφου καΙ άνθρώπου χωρΙς "α φαίνεται δτι

λυπού,'ιαι δι' αύτό,

Πώς προηλθεν ό τύπος τού Σατύρου της Έλευσινος; ΕΙναι δημιούργημα

τοϋ τεχνίτου τού Kλ~oφράδoυ Τι τόν έπηρεν άπό την μεγάλην τέχνην j

ΚαΙ τα δύο ημπορεί να συμ6αίνουν. Πάντως δεν πρέπει κατ' άρχην ν' άπο

κρούσωμεν τό πρώτον. ΟΙ λαμπροί αύτοΙ τεχνίται τού αύστηΡΟύ ρυθμού εΤναι έξ

ίσου καλλιτέχ.ναι, δπως οί ζωγράφοι τών μεγάλων τοιχογραφιών και εΙχον δλην

την προίκισιν την άπαιτουμένην δια την δυνατότητα δημLOυργLας νέων τύπων,

Όπωσδήπο,τε δμως, ό Σάτυρος τού πίν. 1 ήμπορει να έξηγηθfι θαυμάσια

άπΩ την έΠΟΧ1Ίν που τον παρήγαγε. Ό «τεχνίτης του Κλεοφράδου», ζών είς την

ώριμον άρχαϊκην έποχήν, εΙναι μεταβατικός άνθρωπος δια τούτο εΙναι φυσικον

να δίδη είς τα εργα του την όρμην και ζωτικότητα της άρχα'ίκης έποχης συγκερα

σμένας με τα άνώτερα άνθρωπιστικα ιδανικα της Φειδιακης τέχνης, 'Ή άπλούστε

QOV: Ένώνει το πνεύμα το Διονυσιακον με το ΆπολλώνεLOν.

"Αν θελιισωμεν τώρα να έξετάσωμε:ν και τεχν,ικώς τα τεμάχια αυτά, θα παρα

τηρήσωμεν άμέσώς μLαν διαφορα:ν ,,'μ.εταξύ ΔιoVΊΙ~o~'καΙ Σατύρου," πού δεν φαί

νεται δτι δικαιολογείται εύκόλως,,:δε~~μένoυ δτι, εγινε κατ' άρχ~ν παραδεκτον δτι

τα δύο τεμάχια προέρχονται dπb"~dγγείον. Δεν,πρ'όκειται δια ,την·διαφοραν ε(ς

την εκφρασιν, φυσικην άλλωστε είς οντα πού όσον και αν αί κλ'ίσεις των συμφω

νουν, πρέπει όμως πολυ να άπέχουν μεταξύ των. Ή έκτέλεσις και ή τεχνοτροπία

θα μας άπασχολήσουν. Δια να άρχίσωμεν dπό τόν όφθαλμόν, πόσον γρήγορα

γίνεται φανερον δτι ή παράστα~.ις' τού .,~~δς .εΤναι διαφορετικη άπο τού άλλου!
Είς τόν Διόνυσον ή κόρη - κύκ'λός;.:με "μά~ρην στιγμην - εΙναι είς το μέσον τού
άμυγδαλωτοϋ οφθαλμού, ένώ εις"τδν Σάτυρον δ όφθαλμος εχει περίπου σχήμα

γω,'ίας καί ή κόρη - μία δυνατη στιγμη - εύρίσκεται είς το έσωτερικον άκρο\'

τού όφθαλμo~ ''Αν παραλείψωμεν δε την ρίνα πού είς τον θεόν δεν· ή μπορούσε

παρα να εΙναι 4; 'Ελληνική., τα χείλη τού Διονύσου εΙναι άρκετα μικρότερα και

με άτονον €κφρασιν, ή αίχμηρα δε γενειας άποτελεί το άντίστοιχον της γωνίας

της ρινός, ενώ εΙς τον Σάτυρον εΙναι, σπως καΙ η ρ(ς, χαρακτηριστικώς καμπύλη.

, 'Ελήφθη ά-ιιό τό άΥΥείον 15112 του ΈθΥlχου Μοιισε'ου, τό διιοΙον δημΟΟIΙUΗαt εΙς τήν Άρχ. ·Εφημ.

1924 \οπο του ~, Δέφνερ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



Έλευσ,νια"ι1ι άγγΒ,α 27

'Όσον δια τον κισσόν, παρετηρησαμεν ήδη με πόσον αλλοίαν άντίληψιν εχει

σχεδιασθίΊ εις τον καθένα. 'Αποτέλεσμα της διαφορετικης τεχνοτροπίας εΙναι ή

εμφάνισις μορφών εντελώς ξένων προς ιΧλλήλας: ένος Διονύσου αναιμΙ1ιου,

σ1ιεπτικιστου καΙ ένος ο\lτος φλογισμένου, νευρώδους, πάλλοντος απο ζωήν.

α 6

γ ΕΙ", 26.

ΤΟ δτι εΙς καΙ μόνος τεχνίτης ημπόρεσε να σκεφθτι τόσον αντιθέτως δεν

είναι παράδοξον, αν σκεφθώμεν δτι αύτος δεν είναι καθόλου τυχαίος, Δια τον

θεον του επεβλήθη δ καθιερωμένοςτύπος, ενώ είς τον Σάτυρον εσκυψε με περισ

σοτέραν προσοχήν, τον εΙδε ζωντανον εις την φαντασίαν του καΙ ετσι μας εδωσε

μ.ίαν μορφην οπου είναι εντυπωμένον δ,τι ο"ομάζομεν συνήθως προσωπικην

σφραγίδα.
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ΕΙ,.. 27.

ΕΙκ. 26. Συγγενη με τον Διovυσιακoν κύκλΟΥ παράστασιν εχουν τα τέσ

σαρα αύτα θραύσματα' το σχήμα των δύο τελευταίων βε6αιώνει στι αύτα τουλά

χιστον προέρχονται άπό έν dyyslov, ίσως dπό το προηγούμενον. ΤΟ r φαίνεται

καπως παράξενον. Σώζονται χείρες κρατούσαι άντικείμεiίoν, Οχ1 άμέσως κατανοη

τον καΙ μέρος φαλακρας κεφαλής. Δεν πρόκειται δια κυβιστητ/ρα. όπως θα ένό

μιζε κανεΙς έκ πρώτης όψεως το'ίίτο άποκλείεται άπο τ/ν κλίσιν τού θραύσματος,

ητις ά\'αγκάζει να τοποθετηθουν αί χείρες είς το ανω μέρος του άγγείου το προς

το τέρμα της κοιλίας. Τό άντικείμενον παυ κρατεί ή μορφη είς την κεφαλην δέν

εΙναι άλλο άπο κάνιστρον, "Ιό «καvον/» το γνωστον dπό παραστάσεις θυσιών καί

προσφορων είς νεκρούς (τελευταίοv'Deub

ne' εις Jah,b. 1925 σελ. 210 κέ.).

Ή ε/κ. 27 βοηθεί να έννοήσωμεν

καλύτερον την μορφήν.Έδω όμως δεν εχο

μεν Σάτυρον, όπως είς το προηγούμενον.

άλλ' ενα άπο τους Αίγυπτίους τού Βουσί

ριδος ή etxoov έλήφθη dπό το ιίγγείον τού

Έθν. Μουσείου (Herford, Greek Vas. Paint
πίν. 9. d. Beazley, Att. VasenIll. σελ. 102.

«PanIlIalers»). Ό Αίγύπτιος δεν κρατεί

χανοϋν. άλλα την τράπεζαν πο" προορίζε

ται δια τον ιίόρατον θεόν, γνωστην Οχι

μόνον dπo τας παραστάσεις τών dyyeίoov,

άλλα καΙ άπο πλείστα ίερα οπου εύρέθησαν

μαρμάριναι άνάλογοι.

Ή λύρα τού δ' θα έκρατείτο ίσως

ύπο Σατύρου συνοδεύοντος τήν πομπήν.

ΤΟ σχέδιον όλων αύτων των τεμαχίων εΙναι γοργόν, δυνατον με γραμμην

άρκετα παχείαν. Ή χείρ τού 6 εΙναι εν καλΟν δείγμα tής σχεδιαστικής αirtης

έμπειρίας καΙ άλκης.

Είκ. 28. Δύο μικρα τεμάχια που δεν απέχουν χρονολογικώς. Είς το α δια

κρίνεται, χάρις είς τΟ σχέδιον τού κ. Gi1lieroD. ή κεφαλη καΙ μέρος τού στήθους

γυναικος ητις πιθανώς θα εφευγε προς άριστερά, ένω θα εσ:ι:ρεφε άντιθέτως τη\'

κεφαλήν· θέμα πολ" συνειθισμένον είς. τα άγγεία, οπως καΙ άνάγλυφα καΙ με το

δ.ποίον δεν θέλουν οΙ τεχν'ίται να δηλώσουν την γυναικείαν mριέργειαν, άλλα να

διατηρήσουν ενα σύνδεσμον μεταΞU των άκρινών μορφών καΙ του κέντρου.

Ή δυνατή έκφρασις με το έξέχον άνω χείλος ένθυμίζει μορφας τού Μάκρω

νος μάλλον η τού Βρύγου, οστις κατορθώνει να παρουσιάζll άδροτέρας γραμμάς.
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~Aκόμη περισσότερον όμως πλησιάζει τας μορφάς τού 4:τεχνΙτου της οΙνοχόης

τού Harrow:. τού Beazley (Vas. ίιι AnIerica σελ. 56 καΙ AtL Vasenm.).
ΆΡΧΕτήν κομψότητα δίδει είς τήν μορφην δ κυματοειδης βόστρυχος πού

πίπτει εως το στηθος εΙναι δε φανερον δτι Ίωνικον χιτώνα φορεί Τι γυνή.

• ΕΙ,.. 28.

'Όπως φαίνεται άπο τΟ σχέδιον, το βερνίκι εχει φύγει κατα το πλείστον,

6). Είς το τεμάχιον αυτό, που προέρχεται άπο πελίκην tσως, εχομεν την

κεφαλήν καΙ χείρα νεανίου, δστις φαίνεται δτι στεφανώνεται.. σπως ό γνωστος

νέος τού Σουνίου (Στάη, Σούνιον εΙκ. 11). Ή όλη φυσιογνωμία, φαιδρα μΑ ίσχυ~

• El". 29. ,
ρό.ν σιαγόνα, ένθυμίζει Δοϋριν η Άπολλόδωρον (Hoppin, Handbook, Ι, σελ. 45)

πόσον δε όμοιάζει η τεχνοτροπία τών δύο αποδεικΥύεται άπο το οτι 1 - 2 αγγεία

έχουν άποδοθίΊ κατα καιρους άλλοτε είς τον ενα καΙ άλλοτε είς τον άλλον τεχνί

την. 'Ιδιαιτέρως ένθυμίζει δ Έλευσινιακος νεανίας τους άγενείους πολεμιστό:ς

τοίι κανθάρου τών Βρυξελλών τοίι Δούριδος (Furtwangler-ReicI1llOld Il, πίν. 74).

ΕΙκ. 29. τα δύο τε~ιάχια της είκόνος ταύτης δεν προέρχονται άπο το (διον

άγγείοv. Εις το α-σχέδιοντού κ. GillieI'on - φαίνεται καλώς δτι πρόκειται περΙ
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της ·Αθηνας ή αΙγίς) με σχηματοποιημέναςφολίδος, άπλώνετοι έν είδει ώραίου

γομναρικοϋ, έπΙ τού στήθους, ένώ εΙς το μέσον 10ύτου εις κυματοειδης- βόστρυχος

διδει εί.ς το μάτι κά-t}ετον κατεύθυνσιν. Ή άρχη του όνόματος Ά(θηνά) διαλύει

κάθε αμφιΒολίαν περΙ τής ταυτότητος της παριστανομένης.

ΤΟ προφΙλ με την Ισχυραν σιαγόνα μας φέρει πλησίον τού 460- με τάς μετό

πας της Όλυμπίας καΙ τα πρωιμότερα εργα τού «τεχνίτου τού Άχιλλέα/ς» εχει

αρκετην συγγένειαν ή μορφή. ΤΟ β σώζει μέρος σώματος Ν ίκης η Σειρηνας δια

κρίνονται καλα αί πτέρυγες, ή κόμη περιοαλλομένη με ταινίαν καΙ καταλήγουσαν

είς κρω6ύλον καΙ μέρος τού ώτός. Άπο το έπιμελες σχεδίασμα φαίνετω 6τι άνή

κ(;ι ε~ς την καλην έποχην τού έρυθρομόρφου ρυθμού.

Είκ. 80. ΠολλαΙ πιθανότητες εΙναι δτι άπο το ίδιον σκεiίoς-κύλικαπρο

φανως-προέρχονταιτα δύο αύτα τεμάχια με τας λεπτας καί άναγλύφους γραμ-

El,.. 30.

μάς, το ώραίον βερνίκι καΙ τον όμοιότατον μαίανδρον που εΙναι σχεδιασμένος είς

την έσωτερικην όψιν..Κάπως ένδιαφέρουσα εΙναι μία τεχνική λεπτομέρεια, που

δεν γνωρίζω αν εχει παρατηρηθείάλλqiί: Άπο το εν έως το άλλο ακρον τού πρώ~

του τεμαχίου εΙναι μέρος κύκλου - διακρίνεται καΙ είς την- φωτογραφίαν πλησίον

τού μεγαλυτέρου άνθεμίου _:...>άχθέντος προφανως με δια6ήτην~ Φαίνεται δτι,

επειδη είς το έσωτερικοντης κύλικος, είς τΟ άντίστοιχον σημείον εΙναι ό μαίαν

δρος, έτράδηξεν ό τεχνίτης τον λεπτον αύτον κύκλον δια να γνωρ(ζτι οταν έζω

γράφιζε την έξωτερικην όψιν, πού περίπου εύρίσκετο ό μαίανδρος της έσωτερικης.

Δεξιά, το ακρον άνεμιζομένης χλαμύδος καΙ μέρo~ ούρας δίδονν την ύπόνοιαν οτι

πρόκειται περΙ ίππέως φεύγοντος.

Είς το Ιί.'λ/ο τεμάχιον πoλiι δυσκόλως μαντεύει κανεΙς περι τίνος πρόκειται.

"Έχομεν, όπως φαίνεται, το οπισθεν μέρος σώματος περι6ε6λημένου με Ιμάτιον.

Το τοξοειδές άντικείμενον δεν εΙναι aπίθανoν να εΙναι πράγματι άκρον τόξου,

πάντως δμως πρέπει να άνήΚll τουτο είς αλλην μορφην καΙ όχι την ίματιοφόρον

άξιον δε dπορίας πώς εύρίσκεται εΙς τόσον χαμηλον σημείον. Ό ίματιοφορών θα

έστηρίζετο πιθανωςείς την βακτηρίαν του, όπως Υνωρίζομεν άπο πλείστα μνημεία.
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Έλευσι\'ιακά άγγεία 31

ΕΙκ. 31. Δύο τεμάχια άπο διάφορα άγγεία, εχO'Vτα παραστάσειςπολεμικάς.

Είς το πρώτον είς πολεμιστης μ.1:: θώρακα φαίνεται δη άνασπi:i το ξίφος ή χειρο

νομία εχει άποδοθεί με δύναμιν και φυσικότητα.

Εί.ς το δεύτερον έχομεν πάλιν θωρακοφόρον πολεμιστην που φαίνεται να

ΕΙ,.. 31.

βυθίζυ το δόρυ εις το σώμα τοϋ άντιπάλου. Ποίος δμως εΙ-\'αι ό αντίπαλος, αν

Γίγας, Κένταυρος η κοινος θνητος δεν ήμποροϋμε\'να γνωρίζομε\" το σχέδιον δεν

ΕΙ,.. 32.

εΙναι έπιμελες καΙ ίδίως ή χειρ τού πεσόντος δεν φαί'νεται αν εΙναι άνθρωπίνη η

OlL Το τεμάχιον άν'l'Ίκει είς σχετικώς προχωρημένην εποχήν.

ΕΙκ. 32. Τμήματα άγγείου φαιού dno έπίδρασιν πυράς. "Έχομεν παράστα~

σιν σχετικην με την Διονυσιακην λατρείαν. Εις το πρώτον τεμάχιον είς Σειληνος
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Σέμνης Παnασπvοίδη

κρατει εις την αριστεραν θύρσον, ένώ είς την άλλην πρέπει να συμπληρώσωμεν

κάνθαρον. Τοϋ περιεχομένου τούτου έπίδρασις είναι ίσως ή κλίσις της κεφαλης

τού Σειληνου.

Ή γενειάς του μακρά, διακόπτεται άπο την παρεμπίπτουσαν χείρα και τε

λειώνει εΙς χονδράς, χωρισμένας μεταξύ των τρίχας.

ΕΙς το δεύτερον τεμάχιον άξιοπαρατήρητονεΙναι κατοπτροειδεςαντικείμενον

που κρατείται άπο την δεξιαν χείρα της έλλειπούσης μορφης και που δμως δεν

φαίνεται να εΙναι κάτοπτρον. θα εΠΡ6Πε

ίσως μάλλον να εξηγηθη ώς εΙδος ασκού

διαφέροντος άπό τους συνηθισμένους.ΤΟ

τρίτον τεμάχιον, δπου διακρίνεται μέρος.

τού σώματος Σατύρου εΙναι με θαυμα

στην έπιτηδειότητα σχεδιασμένον.

Είκ. 33. Τεμάχιον κύλικος έρυ

Ορομόρφου, εσωτερικώς μελαμιJαφoϋς ή

παράστασις θα περιελαμσάνετο είς το μη

διασωθεν κέντρον.

Είς το εξωτερικόν tχομεν πολεμικην σκηνήν, πιθανώς δε την γνωστην προε

τοιμασίαν πολεμιστών. Ό δεξια πολεμιστης εΙναι ετοιμος πλέον, περιμένων δια

ταγάς, ένώ ό πλησίον του, φαίνεται να έτοιμάζιι τό τόξον.

ΤΟ άνω, έπι της έπιφανείας, άπεικονισθέν άντικείμενον, φαίνεται κάνιστρον'

δεν εΙναι δμως απαραίτητον να εγινε με τόν σκοπόν να έντοπισθϋ ή παράστασις

ΕΙ>ι. 34.

εντός της οικιας. ΕΙναι γνωστόν, αλλωστε, άπό πλείστα αγγεία, ίδιαιτέρως δε άπό

νεκρικας ληκύθους, δτι τα ανηρτημένα αντικείμενα ζωγραφίζονται πολλάκις άπό

άπλην συνήθειαν τού καλλιτέχνου. Είς πλείστας εξ αύτών λ. χ., ενώ ήμεϊς έντοπί

ζομεν την σκηVΉν εΙς τό ύπαιθρον καΙ εΙδικώς είς το νεκροταφείον, βλέπομεν κρε

μασμένα έπι τού ύποθετικού τοίχου κάτοπτρα η καλύπτρας. Κάποιος τοιούτος

συμφυρμός φυσικος είς έποχην ένδιαφερομένην κυρίως δια τόν άνθρωπον καΙ

όχι δια το τοπείον, εγινε ίσως καΙ f.δώ.
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ΤΟ σχέδιον ε{ναι πρόχειρον, άλλα με εύχέρειαν έκτελεσμένον. ΤΟ έπίσημον

της άσπίδος τού πολεμιστού φαίνεται να είναι άρμα.

Εις λεπτον σκύφον άνήκει το πρώτον τεμάχιον της είκ. 34~ άποδοθεν ύπο

τού Beazley εις τον τεχνίτην του Τριπτολέμου (Attisc11e Vasenru. σελ. 154). 'Έχο
μεν μίαν Έρμα'ίκην στήλην, πιθανώς Διονύσου, με μακραν γενειάδα, βόστρυχον

επι τού ώμου καΙ σπισθεν κρω6ύλον. Φυσιογνωμία ζωηρα καΙ με πονηρίαν δυσ

κόλως κρυπτομένην. Περίγραμμα προσώπου εντονον. Δεξιά, έπΙ της επιφανείας,

εΙναι άντικείμενον τραπεζοειδές, ίσως δί

πτυχον. ΤΟ δεύτερον τεμάχιον δεν άνήκει

εΙς τον ϊδισν σκύφον Παριστάνεναι πωγω

νοφόρος άνήρ, χωρΙς ενδιαφέρον, κρατων

βακτηρΙαν.

Σχέδιον πολυ πρόχειρον. ΕΙναι πoλiι

πιθανον δη το θραϋσμα αύτο προέρχεται

άπο την δευτερεύουσαν όψιν τού άγγείσυ.

ΕΙκ. 36. Είκ. 35. Μεταξυ των τεχνιτών της

ώρίμου άρχα'ίκης έποχης, διακρίνεται δια

το άρκετα προσωπικον σχέδιόν του ό «τεχνίτης τού Εύχαρίδου», τού όποίου την

γνωριμ(αν όφείλομεν ε(ς τόν Beazley (Αηη. Βr;Ι Sc. XVI!I σελ. 217 κξ.). Ή

'ύπο τού τελευταίου άπόδοσις εΙς τόν τεχνίτην τούτον των τεμαχίων της είκόνος

35 εΤναι πολυ δικαιολογημένη (Att Vaseul1J. σελ. 93 κξ.).

Προέρχονται καΙ τα τέσσαρα άπο το ίδιον άγγείον, πιθανώτατα στάμνον 11
ύδρίαν. Ή παράστασις εΙναι άρκετα σαφής. Πρόκειται περΙ κωμαστών βαδιζόν

των. ΕΙς το τεμάχιον α, εις το άριστερον αΛρον, εχομεν αύλητήν, τού όποίου

προπορεύεται νεανίας γυμνος με Ράβδον. Ή έλαφρα κλίσις τού σώματός του

προς τα όπίσω καΙ το ύψούμενον χέρι βεβαιώνουν δτι εχει χάσει πλέον την χυρι

αρχίαν των κινήσεών του. Ή χείρ με τον κότυλον, τoiί 6 αποκλείεται ν' ανήκει εLς

APXAIOAOflKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1924·25 δ
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34 Σέμνης Π(&~ασιw()ίδη

το δεύτερον χωμαστην τον δ, δια τον λόγον δη περιβάλλεται άπό ίμάτιον, ένώ

τούτο είς τον κωμαστην ψιtάνει μόνον μέχρι του ώμου. 'Όπως δ σύντροφός του,

καί αύτος δεν βαδίζει με ασφάλειαν' μαρτυρεΤται αύτό άρ%ετα από τα λυγισμένα

γόνατά του.

ΕΙς το μεγαλύτερον τεμάχιον α ήμποροϋμεν να παρατηρήσωμεν την τεχνο

τροπίαν του «ζωγράφου τού Εύχαρίδου». 'Αποφεύγει συστηματικώς τας καμπύ.

λας, άποδίδων πάντοτε τας άνατομι

κας λεπτομερείας με γωνίας. Μία γω

νία εΙς τον λαιμόν, άλλη δια τον χω

ρισμδν της άριστεράς χειρός από το

σώμα. Καί ή ρίς άκόμη Μσ όξείαν

n

Υ ΕΙκ. 35.

γωνίαν άπετελέσθη, ένώ έξαιρεηκώς δια την σιαγόνα διετηρήθη η δυνατη καμ

πύλη της άρχα'ίκης έποχης. ΤΟ περίγραμμα της κεφαλής άπετελέσθη άπό μικράς

κυματοειδείςγραμμάς, οί δε έπΙ καΙ πρό τού μετώπου πίπτοντες μικροΙ βόσιρυχοι

άπεδόθησαν με στιγμας θαυμαστης λεπτότητας.Ή παραγναθΙΙ; δίδε~ άκόμη περισ

σότερον προσωπικόνχαρακτηρα είς τόν έκλεπτυσμένοναύτόν νεανίαν.

Μία παρα60λη τού τεμαχίου τούτου με την στάμνον της Κοπενάγης (Brit.
School Αη. XVIII, πίν. 1Ο) δείχνει δτι δ τύπος αύτός εΙναι ό έπικρατων ε(.ς τα

νεώτερα έργα τού ζωγράφου τούτου.

Τό σχέδιον έχει γίνει με θαυμαστην κυριαρχίαν τού χρωστηρος, ή δε γραμμη
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ΕΙκ. 36.

είναι πολυ λεπτή. Άξιοπαρατήρηταείναι το λανθασμένον σχεδίασμα του στήθους

εις τον α καΙ αί λεπταΙ στιγμαΙ τών βοστρύχων.

Άπο τον Beazley εχει ταυτισθεί με τα προηγούμενα καΙ το τεμάχιον της

εΙκ. 36, αδίκως δμως. Διότι το πάχος του τοιχώματος, Τ8 χρώμα του πηλου,

καθως καΙ το βερνίκι εδώ είναι τελείως διαφορε

τικά. ΤΟ τεμάχιον έπομένως προέρχεται απα άλλο

αγγείον. ΤΟ σωζόμενον μέρος της παραστάσεως

δεν μας λέγει πολλ&. πράγματα. Μία γυνη με χι

τώνα τελειώνοντα εις μακρον διπλοίδιον τρέχει αρι

στερά. 'Επάνω εις την αριστερ&.ν κνήμην διακρί

νεται ή λωρΙς με την δποίαν συνεκρατείτο εις την

όσφυν ό χιτών.

ΕΙ". 37. ΤΟ ερυθρόμορφον αυτό τεμάχιον

προέρχεται πιθανώτατα απο ύδρίαν. Μία νεαρα γυνη

με τον Δωρικόν πέπλον είναι εστραμμένη αριστερά.

ΤΟ κτένισμά της αποτελείται απο μίαν αντίθεσιν. ΤΟ

επάνω μέρος της ,ιεφαλης περισφιγγόμενοναπο την

ταινίαν, εχει μίαν αυστηρότητα,εν περίγραμμα λιτόν,

ενώ το κάτω τμημά της άπλώνεται φουντωτα γύρω

καΙ δίνει ττιν εντύπωσιν πάχους καΙ πλούτου. Ή εκφρασις του προσώπου είναι

ή συνηθισμένη εις την μετα τα Μηδικα εποχήν: αυτοπεποίθησιςφθάνουσα μέχρις

ΕΙκ. 37. ΕΙκ. 38.

-υπεροψίας, αντίληψις της ζωής ώς κατηγορικης προστακτικης καθηκόντων.ΥΕκ

φρασις γνωστή μας απο τον Άπόλλωνα της 'Ολυμπίας καΙ ή όποία τονώνει, αλλ&.

καΙ μαστιγώνει συγχρόνως.

ΤΟ ιδανικον αυτο το βλέπομεν καΙ εις πολλα άλλα καλ&. αγγεία τ(ί)ν χρόνων
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Είκ. 40.

τούτων. Δεν ι:.Ιναι μόνον το ίδανικον τού «ζωγράφου της Κοπενάγης»ι είς τον

όποϊον άποδίδει το τεμάχιον αύτο δ Beazley (VasenIl1. σελ. 157), άλλα καΙ τού

«.Providence Painter» και τού «ζωγράφου τού Άχιλλέως».

Προσχεδίασμα διακρίνεται έπΙ τ/?ϋ πηλού, άναγλύφων όμως γραμμών δεν

εγινε χρησις δια το περίγραμμα. Κρίμα διότι χάνεί ετσι 11 μορφη περισσοτέραν

δύναμιν.

ΕΙκ. 38. Μέρος σώματος Νίκης. Φορεί Ίωνικσν χιτώνα, είς δε τον βρα

χίονα όφιοειδες ψέλιον. Είναι πιθανον δτι τρέχει δια να στεφανώση άθλητήν.

'Όπως φαίνεται απΌ την τεχνοτροπίαν,

το τεμάχιον άνήκει εις τΟ τfλος του αύ

στηροίί έρυθρομόρφουρυθμού.

ΕΙκ. 89. τα δύο ,αϋτα τεμάχια

θο. ένόμιζε κανεtς δτι προέρχονται απο

μίαν κύλικα' έν τούτοις έσωτεριχώς: το

ElH. 39.

δεύτερον εΙναι λευκόν, ένώ το πρώτον και μετα τον μαίανδρον τού κέντρου εΙναι

μελαμβαφές. Έπειδη δμως και ή παράστασις και αί διαστάσεις των μορφών σχε

δον έπιβάλλουν νύ. τα ταυτίσωμεν, δι

καιούμεθα να \ιποθέσωμεν δτι μόνον

μία λωρις λευκού χρώματος εΙναι εΙς

το έσωτερικον μέρος, το δε ύπόλουtOν

εΙναι μελαμβαφές, έκτός, έννοεΙται, τον

κεντρικού μέρους τοίί περιβαλλομένου

ύπο τού μαιάνδρου,

'Έχομεν, φαίνεται, συγκέντρωσιν,

'Αμαζόνων' διακρ(νονται οί πόδες της μιας έξ αύτών με τα ύψηλα ύποδήματα,

τας ένδρομίδας, ένω πλησίον ε[ναι γυμ"ος πους άλλης μορφης. Εις το δεύτερον

τεμάχιον έχομεν το άνω σώμα άλλης Άμαζόνος κρατούσης τόξο\'.

Ή κύλιξ άνήκει εΙς την τάξιν των ιtlκρογραφικών(Kleillll1eisterliclt) άγγείων,

αν δε έσφζετο καλύτερον, θα ήτο εν κομψον και όχι πoλiι συνειθισμένον δεΙγμα

τού είδους της.
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ΕΙκ. 41.

Το τεμάχιον της είκ. 40 προέρχεται άπο άγγείον με άνάλογον πι:ιράστασιν.

Άριστερα διακρίνεται τόξον, το δποίον θα έκράτει Άμαζων fι τοξότης.Ή μορφη

που μέρος της σώζεται είς το δεξιον άκρον πρέπει να ητο μαλλον βαρβαρική.

Φαίνεται δτι έχομεν μέρος της ώμοπλάτης καλυπτομένης dπo το Ιμάτιον καί το

.'11 γνωστον βαρ6αρικον κάλυμμα.

.... ι, Καί ή κύλιξ των εΙκ. 41.42 - κρίμα δτι τό-

σον άποσπασματικως έσώθη - εχει συγγενή παρά

στασιν. Τού έσωτερικού το πλείστον μέρος εΙναι

λευκοκίτρινον' έντος τού μαιανδρωτοϋ πλαισίου

εΙναι Άμαζών, συντροφευμένη άπο κύνα. Άπο το

σωμά της σώζονται -μόνον οί πόδες καί μέρος της

ράχεω<; που εΙναι φανερον δτι κύπτει. Μία παρα

60λη με αλλας παρομοίας παραστάσεις, καθως καί

το ανω τοϋ κυνος διακρινόμενον τμημα ΤQξου πεί

θει δτι ή Άμαζφν είναι άπασχολημένη με την

έτοιμασίαν τού τόξου της.

ΤΟ δεξιά, άνωθεν τοϋ κυνος μέρος, δια συμμε

τρικους λόγους δεν είναι δυνατον

να ύπijρξε κενόν. Πολυ πιθανον

φαίνεται δη θα παριστάνετο έκεί

κρεμασμένη ή φαρέτρα (πρ6. H.r.
wig, Meistersch. πίναξ XIV).
\ Με τίιν κάμψιν τού σώματος

κατορθώνεται ή ύποταγη της Άμα

ζόνος είς το πλαίσιον, δικαιολογεί

ται δε αύτη άρκετα άπο την άπα

σχόλησίν της με το τόξον.

ΕΙς την έξώτερικην όψιν (εΙ.. 42)
εχομεν, άς είπωμεν ετσι, την δευτέ

ραν πραξιν. Μετα την προετοιμα

σίαν προς μάχην, ή μάχη. ΑΙ 'Αμαζόνες ~δώ εΤναι άντιμέτωποι με τους 'Αθηναίους

όπλίτας. Είς το α φαίνεται 'Αμαζων εφιππος δρμωσα έναντίον όπλίτου, κρατοϋντος

άσπίδα με την γνωστην δερματίνην ποδιάν. ΕΙς το 6 ή σκηνη φαίνεται κάπως

ήρεμωτέρα' μία Άμαζων εΙναι όρθία μεταξυ δύο ι'ί.λλων έφίππων' ή στάσις των

ποδών τού όπλίτου τού δεξιοϋ άκρου δεικνύει δη πρόκειται περΙ τοξότου άμυ

νομένου έναντίον τών έπ~ρχoμένων θηλέων άντιπάλων. ΕΙς το γ έχομεν αλλην

'Αμαζόνα ~φoρμώσαν η φεύγουσαν.

-, ..
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'Ότι, αί παρόμοιαι σκηνα~ άθρόως παρουσιαζόμεναι κατα τους περί το 460
χρόνους, έχουν έμπνευσθη άπο τούς πίνακας τού Πολυγνώτου και Μίκωνος εΙς

την Ποικίλην Στοαν καΙ το ΘησείΟΥ εΙναι σχεδόν βέ6αιον' η εμφάνισις κατα το

460 νέων τύπων Άμαζόνων δεν δύναται να έξηγηθiΊ παρα άπο έπίδρασιν των

μεγάλων τοιχογραφιών.'Ιδιαιτέρως ό τύπος της προετοιμαζομένηςδια την μάχην

Άμαζόνας, άπαντων εΙς πλείστα σύγχρονα μνημεϊ:α, αν μελετηθη, θα συντελέσει

Είκ. 42.

ίσως είς την κάπως καλυτέραν γνώσιν τής συνθέσεως τού ένος τούλάχιστον εκ

των δια παντος άπολεσθέντων συνθετικών εκείνων πινάκων (πρβ. τας ληκύθους με

Άμαζόνας Άρχ. Έφημ. 1907, σελ. 130 κξ.).

Τεχνικώς τα τεμάχια αύτα είναι άρτια' δπως δε φαίνεται άπα τα ύπόλοιπα

των μορφών, ή μάχη της έξωτερικηςδψεως θα εΙχε άρκετην δράσιν καί ϊσως-ίσως

καί δραματικότητα.

Είκ. 43. Δεν άπέχει χρονολογικώςdno την πρόηγουμένην κύλικα το τεμά

χιον αυτό' θά ήμπορούσε μόνον κανείς να το θεωρήσυ όλίγον άρχαιότερον.

Πρόκειται πιθανώτατα περι. πολεμιστοϋ έξοπλιζομένου. Φορεί διαφανη βρα

χυν χιτώνα, το ακρον της σπάθης φαLνεται πλησίον της δεξιάς κνήμης. "Ίσως θά

έκράτει το κράνος ετοιμος να το φορέστι.

Ή σύστασις των πυκνών <ούρών χελιδονιού,» τού χιτώνος δείχνει ότι ή
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ElH. 43.

τεχνοτροπία αύτη εΙναι πλέον είς την δύσιν της. Έντος όλίγου θα εχει άντικατα

σταθεί ύπΩ των φυσικωτέρων καθέτων πτυχών, τών γνωστών μας κυρίως απο

την ζ<ρφόρον τού Παρθενώνος.Ή ανατομία δεν είναι λεπτομερής, αλλα με γενι

κας γραμμας που δείχνουν ασφαλή γνώσιν τού συνόλου.

Ή λεπτότης της τέχνης, ή τεχνοτροπία,καθως ή παράστασις, ένθυμίζουν τον

γνωστον Άχιλλέα τού Βατικανοϋ (Jonrn. Hell. Stιtd., 34, 179 - 226).
Είκ. 44. Διι~φoρα τεμάχια άγγείων, χωρις ίδιαιτέραν σημασίαν. ΕΙς το

πρώτον εχομεν πολεμιστήν, ίσως Θησέα δρμώντα με το ρόπαλον. Είς το () πρό

κειται πιθαν(ί>τα~α περΙ τού Ήρακλέους, περιΒε

βλημένου την λεοντήν, δέν αποκλείεται όμως να

εΙναι καΙ Σάτυρος με δέρμα πάνθηρος. Σπου

δαιότερον εΙναι το ς, που προέρχεται άπο καλής

τέχνης αγγείον τών περι το 450 χρόνων. ΕΙς κι

Οαρωδος ('Απόλλων;) κρατεί είς τilV άριστεραν

την λύραν καΙ είς την δλλην την φιάλην όπου χύ

νεται ύγρόν, προφανώς άπο οίνοχόην κρατουμέ

νην απο άλλον πρόσωπον. Ή όλη παράστασις οα

εΙχε την Ορησκι:>υτικηνμεγαλοπρέπειαντην συνήθη

είς τα σύγχρονα έργα, ίδίως της μεγάλης τέχνης.

ΕΙς τας είκ. 45·51 συνεκεντρώΟησανθραύ

σματα αγγείων, τών όποίων αί παραστάσεις εχουν

σχέσιν με την Έλευσινιακην λατρείαν. Σπουδαιό

τερον φαίνεται το τών είκ. 45.46 εΙναι λαι

μος μεγάλου αμφορέως. Ή κυρία όψις εΙναι είς

την είκ. 45. Πωγωνοφόρος ανήρ, προφανώς Θεός,

κάθηται έπΙ σκίμποδος κρατών είς την άριστεραν

σκήπτρον καΙ είς την άλλην φιάλην, όπου μία γυ

ναικεία μορφη σπένδει απο οίνοχόην. Φορεί τον

Δωρικον πέπλον, άνοικτον παρα την δεξιαν κνή

μην, κατα τον τρόπον τον γνωστον dπo την Άθηνάν τού Βαρ6ακείο\'. Μεταξυ

τών ποδών της μέχρις ανωθεν τού άριστερού γόνατος εΙναι το σκηπτρον που κρα

τεί' εχομεν λοιπον μίαν Θεάν. Νά εΙναι αραγε ή Περσεφόνη; 'Ασφαλώς ναί.

Παραστάσεις τού Πλούτωνος - διότι περΙ αύτοϋ πρόκειται - με τας Έλευσινια

κας Θεας εΙναι βεβαίως σπάνιαι, αλλ' όχι καΙ αγνωστοι' είς το ύπο τού κ. Ρωμαίου

δημοσιευθέν θραύσμα τού Μουσείου Έλευσίνος (Ath. Mitt 1906, πίν. XVII, 1)
τον έχομεν μαζυ με την Δήμητρα καΙ Κόρην, σρθιον μεταξυ καθημένων. Είς την

λευκην λήκυθον τού Βερολίνου (Riezler, Weissgr. Lekythen ρl. 13) κάθηται bτΙ
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Ο-Ελευσινιακά άγγεία 4Ι

εδρας προ της όρθίας Κόρης. Ή σκηνη δεν μας λέγει τίποτα ιδιαίτερονο εχομεν

παράστασιν σπονδης με μυθολογικα πρόσωπα. "Αν δ καλλιτέχνης την εσχέτισε με

μέρος τών 'Ελευσινίων μυστηρίων εΙναι πολυ δύσκολον ν' αποφανθώμεν. Πάν

τως δεν δικαιούμεθα απο εν δεδομένον τόσον μικρον να εξαγάγωμεν συμπερά

σματα δια την λατρεΙαν, αφου μάλιστα ή παράστασις είναι συνηθεστι~τη εις τα

αγγεία χωρις να πρόκειται περΙ θεών.

Διδακτικωτέρα είναι ή αλλη Όψις (ΕΙκ. 46). Δύο ίματιοφόροι δνδρες βαδί-

ΕΙ". 45.

ζουν προς δεξιά' Ο άριστερα ~cρατεl εις την χείρα του τον γνωστόν μας ι:;ιακyιιJΊ',

τον οποίον εκράτουν οΙ μύσται.

Άνάλογον παράστασιν εχομεν είς την μαρμαρίνην βάσιν του Μουσείου της

'Ελευσίνος, με παράστασιν πομ,πης μυστών (Pringsheil1J, Geschic1Ίte des Eleusis

Kults πίν. 1), καθως χαΙ εις το υπο τού κ. Κουρουνιώτη τελευταίως δημοσιευΘεν

μελανόμορφον αγγείον τοϋ ιδίου Μουσείου (Άρχ. Δελτ. 1923 σελ. 164). Δεν εΙναι

απίΘανον να εξελέγη επίτηδες απο τον χαλλιτέχνην ή σχηνη αϋτη ~ ητις είναι

απόσπασμα απο πληρεστέραν παράστασιν πομπης μυστών ~ δια να διευχρινισθίj

καλύτερον στι τα πρόσωπα της αλλης πλευράς είναι δ Πλούτων καΙ η Περσεφόνη

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1924 - 25 13
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42 Σέμvης Παπασπυρίδη

~H κοιλία τού άγγείου πρέπει 'να εΙχε άλλην παράστασιν, έπίσης σχετιζομέ

νην με την Έλευσινιακην λατρείαν, εΙναι δε δια τούτο άκριβως πoΛU κρϊμα δτι

δεν έσώθη.

'Όπως μάς μανθάνουν αΙ πτυχαί τού χιτώνος της Περσεφόνης καΙ τού δεξια

μύστου, χρονολογικώς το άγγείον πρέπει να καταταχθίΊ πλησίον των γλυπτών

της 'Ολυμπίας δηλαδη περΙ το 460. 'Ότι η πτυχογραφία αύτη εΤναι ή άμεσος

ΕΙ... 46.

έξέλιξις της παλαιοτέρας πού άντιπροσωπεύεταιμε το τεμάχιον της είκ. 43 ειναι

φανερόν.

Τεχνικην τελειότητα μεγάλην δεν έχει το άγγείον τούτο, ίσως δμως διότι δεν

έδόθη πολλη προσοχή εις τόν λαιμον τού άγγείου. Ή κυριωτέρα όψις θα ήτο

βεβαίως ζωγραφισμένη με πολυ μεγαλυτέραν έπιμέλειαν.

ΕΙ". 47. Ή μορφη πού σώζεται δυστυχώς άποσπασματικό. εΙς το τεμάχιον

αύτο πρέπει να ήτο μοναδικη είς μεγαλοπρέπειαν, όφειλομένηνπρό πάντων εί.ς
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το ενδυμα. Ό ίωνικος χιτων - διότι περί τοιούτου πρόκειται - εχει παρασταθη

άπο χονδρον μάλλινον ύφασμα που σχηματίζει πλατείας πτυχάς. ΤΟ άπόπτυγμα

σκεπάζει όλον το έπάνω σώμα, το όποιον καί ύποτάσσει είς το περίγραμμά του.

ΕΙκ. 47.

τα κοσμήματα είναι πυκνότερα είς το άπόπτυγμα, ένώ κάτω όλιγοστεύουν, προ

φανώς δια να μή ταράττουν τήν κάθετον κατεύθυνσιν τών πτυχών.

'Ότι ή μεγαλοπρεπήςαύτη μορφή είναι μία απο τας Έλευσινιακαςθεότητας

ε(ναι φανερόν' ποία δμως έκ τών δύο; ΜΑν στηριχθΏ κανείς είς τήν όλην έμφάνι

σιν, θα πρέπει να πιστεύση στι πρόκειται μάλλον περί της Δήμητρος ή Κόρη
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44 Σίμνης ΠαnασΠUQίδη

παριστάνεται συνήθως περισσότερον νεανικη καΙ εύχίνητος. Ή ύπηρεσία όμως

της θεάς - προφανώς έκράτει οΙνοχόην καΙ έσπενδε εΙς την φιάλην που κρατεί ή

άλλη χειρ - άνήκει, καθόσον γνωρίζομεν, μάλλον εΙς την Περσεφόνην. την φιά

λην κρατεί συνήθως ή Δήμητρα. Δεν λείπουν δμως καΙ παραστάσεις Κόρης με

φιάλην καΙ ώς πρ6χι::ιρον παράδειγμα άναφέρω εν χάλκινον ελασμα του 'Εθνικού

Μουσείου με αριθ. 14926) προερχόμενον άπο την Τεγέαν. την αύτην μεγαλοπρέ.

πειαν με την Δήμητραν τού Έλευσινιακοϋ θραύσματος εχει καΙ ή Εύρώπη της

ώραίας λευκης κύλικος τού Μονάχου (Furtwangler - Reichold πίν. 114)1 της όποίας

τΟ ένδυμα εχει την ίδίαν προοπτικην πτυχών καΙ παρόμοια κοσμήματα. Ο'Οτι δε

αντιπροσωπεύουν καΙ αΙ δύο την φάσιν την

όλίγον προ τών γλυπτών της 'Ολυμπίας εΙναι

φανερόν.

Είκ. 48. Είς το τεμάχιον αύτο ή ταύ

τισις τών μορφών εΙναι άσφαλεστέρα.Ή άρι

στερα μορφή, με τον χιτώνα καΙ Ιμάτιον που

άφίνει άκάλυπτον - δια να το άναδείξτι καλύ

τερον δ χιτων- μέρος τοϋ σώματος δεν εΙναι

αλλη παρα ή Κόρη. Με το αριστερον χέρι κρα

τεί τους στάχεις, ένώ με το αλ/ον θα εσπενδε

εΙς την φιάλην που κρατεί προ αύτης ή Δήμη

τρα. ΤΟ προφίλ εχει πολύ άπο την αυστηραν

E1H. 48. εύγένειαν τών μορφών τοϋ .«ζωγράφου τών

Νιοβιδών» τοϋ Beazley (Vases ία Amer. σελ.

145 .. 50 καΙ Αιι Vasennl. σελ. 336 κξ).. Τό 450 η όλίγα ετη πρΙν ε!να~ νομίζω,

ή έποχη της κατασκευης τοϋ άγγείου.

•Ακόμη περισσοτέραν αυστηρότητα εχει ή Περσεφόνη τού τεμαχ:ου της

είκ. 49, που προέρχεται άσφαλώς άπο σκύφον. Δεν ε[ναι ή νεανικη καί κομψη

Κόρη, άλλα μία άμείλικτος θεά, μία 'Αθηνά η Άρτεμ". ΚαΙ δμως, δχι μόνον ο.Ι

στάχεις πού κρατεί, άλλα καί ή έπιγραφη μας λέγουν ρητώς δτι πρόκειται περί της

Κόρης: Φρερόφατα λέγει εΙς δύο στίχους ή έπιγραφή.
•Ακριβώς όμοιος τύπος δεν απαντάται άλλοϋ, καθόσον γνωρίζω. ΟΙ πλησιέ

στεροι γνωστοί εΙναι Περόφαττα, Φερρέφαττα, Φερέφασσα κuί Φερόφατα. ·ΑπΟ

το τελευταίον εγινε το βαρυ Φρερόφα(τ)τα, κατ' έπανάληψιν τού ρ.

Ή Κόρη εΙναι φανερον στι κάθηται, πιθανώτατον δε δτι θα εΙχεν άντιμέτω

πον, όμοίως καθημένην, την μητέρα της. Φορεί το συνειθισμένον της φόρεμα, τον

Ίωνικον χιτώνα καΙ το Ιμάτιον. Ή κόμωσίς της εΙναι άρκετα περίεργος. Μία ται

νία περιβάλλει την κεφαλήν, ένώ ή κόμη πίπτει έπΙ τού τραχήλου είς ~ρωβύλoν.
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Όμοιοτάτην κόμωσιν εχει ή Περσεφόνη της ώραίας λευκης ληκύθου τοϋ Έθν.

ΕΙ.". 49.

Μουσείου (Dumont. Chaplain Ι, ρl. χχχνπ), ήτις άλλωστε εΙναι σχεδον σύγ

χρονος με την Έλευσινιακήν. Ή Φρερόφαττα έχει t

ίσχυραν σιαγόνα, τεκμήριον δτι ή άρχα'ίκη έποχη

δεν εχει -υποχωρήσει τελείως, (ιδιάφορον αν ή «Έλ·

ληνικη ρΙς:. εχει ηδη έμφανισθη. Καί ό 'Ιωνικός

χιτών, αλλωστε, μας ύποχρεώνει να σταθώμεν μεταξ1ι

460 καί 450.

τα άνηκείμενα που διακρίνονται άνωθεν της

έπιγραφης δεν ύπάρχει αμφι60λία δτι εΤναι πέ

διλα, έχ τών όποίων το δεξια εχει παρασταθεί

προοπτικως. Πάς διοταγμος περί τούτου διαλύε-

ται αν παρακολουθήσυ κανείς τα γραφέντα εΙς ΕΙκ. 50.

62 Winkelmansprogr. καΙ Robert, Hermeneutik,
σελΙς 231, έπ' εύκαιρ(~ παρομοίας παραστάσεως πεδίλων εΙς δύο πυξίδας.
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Τά πλησίον καΙ άνωθεν της Κόρης άνθέμια καΙ άνθη λωτού δεικνύουν δ-ι:ι

αυτη κατείχε το εν ακρον τού σκύφου, το πλησίον της λα6ης.

Είκ. 60. Πραγματική «μαγικη είχων» εΙναι το τεμάχιον' αύτό, που όμως

φαίνεται να προέρχηται ά1l:0 άγγείον πρώτ'ης τάξεως. ΤΟ ώραίον μαϋρον βερνίκι

καΙ αΙ λεπταΙ γραμμαΙ βεβαιώνουν τούτο. ΤΙ παριστάνει όμως παραμένει αίνιγμα

άλυτον.

"Αν τΟ εις το άριστερον άκρον διακρινόμενον τμημα εΙναι μέρος ύψηλοϋ

ύποδήματος, τότε ή μορφη εΙναι ό Τριπτόλεμος. Δυστυχώς δεν εΙναι δυνατσν να

"\\~Ι
,. Ι'.

, \

ΕΙ"ώ" 51.

έξηγηθfι καΙ το άλλο άνηκείμενον ώς αρμα άφoiί λείπει δ τροχός, ουτε δε καΙ ώς

άροτρον, που σχετίζεται καΙ αυτο με τας Έλευσινιακας θεότητας.

Είς την είκ. δ1 συνεκεντρώθησαν τρείς χείρες άνήκουσαι προφανώς ε.ίς τας

Έλευσινιακας θεότητας. Ή πρώτη πo~ κρατεί στάχεις ήμπορεί νά είναι όποια

δήποτε εκ τών δύο. Ή_δευτέρα με τας δάδας δεν είναι άλλη παρα ή Κόρη, ή

έκτελούσα συνήθως τήν ύπηρεσίαν ταύτην. Ή δλη έμφάνισίς της, κατ' ένώπιον

παριστανομένης, πρέπει να 1)ΤΟ όπως εΙς πλείστα άναθηματικα άνάγλυφα τού Δ'

αίωνος, σύγχρονα δηλαδη με το θραύσμα αύτό, τού Έθν. Μουσείου, καθως καΙ

τού Μουσείου Έλευσίνος. Ή τρίτη χείρ, πού κρατεί έπίσης δάδας είναι καΙ αύτη

της Κόρης.

Άπο ύδρίαν προέρχεται το θραύσμα της είκ. 52, δπου εχομεν μίαν συνήθη

παράστασιν «μουσικης δωματίου» γυναικών. Ή παίζουσα την λύραν, της όποίας

το πλήκτρον κρατεί είς τήν δεξιάν, εχει ύψωμένην την 'Υ.εφαλην άνω, προφανώς

άπο μουσικην εκστασιν. Ή στάσις αύτη, ή πλατεία ταινία πού περι6άλλει τήν
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κόμην, δενομένην πίσω εις παχυν κρωβύλον, καθως και ή δλη φυσιογνωμία, αφαι

ρούν απο την μορφην κάθε προσωπικον χαρακτηρα. Δεν εΙναι μία 'Αθηναία ωρι

σμένης έποχης, αλλ' εν σύμβολον, μία Μούσα. 'Έτσι έξηγειται διατι εις παρομοίαν

μορφην αλλου άγγείου έδίδετο

αλλοτε απο τους αρχαιολόγους

το δνομα Σαπφώ.

Τεχνικως ή μορφη εχει με

ρικας έλλείψεις. Ή χειρ ή κρα

τουσα το πληκτρον εΙναι κακο

σχεδιασμένη, ή δε γραμμiΊ της

ρινος περισσότερον ευθεια αφ'

ΕΙκ. 52.

οσον θα έπεριμέναμεν. Προς τον 'Ορφέα του γνωστου κρατηρος του Βερολίνου

(Bnschor, Griech. Vasenm. εΙκ. 743) δεν εΙναι ξένη ή μορφή,ητις αλλωστε, σπως

lιαΙ αυτός, εΙναι περίπου σύγ

χρονος με τα γλυπτα του Παρ

θενωΥος.

Είκ. 53. Μικρον θραύσμα.

ΣΦζεται μέρος ποδος κλίνης με

Είκ. 54. Είκ. 55.

προσκέφαλον, καθως και μέρος ιματίου και σώματος σ.νδρΟς πιθανώτατα συμ

ποσιάζοντος.

Είκ. 54. 'Επίσης των χρόνων τού Παρθενωνος εΙναι και το τεμάχιον αυτό,

προερχόμενονπιθανώταταάπο κρατηρα. Μία ωραία Νίκη, με τον Δωρικονπέπλον,

πλατειαν ταινίαν δια την συγκράτησιντηςκόμης και με άπλωμένας τας πτέρυγας,
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ΕΖκ. 56.

τρέχει να στεφανώση ένα νικητην άρματοδρόμον με μίαν μεγάλην ταινίαν που

κρατεί είς τας χείρας.

<Η μορφη τής Νίκης, αν καΙ πολυ κλασσικη εχει φαιδρότητα καΙ νεανικό·

τητα, που της δίδουν κα;τοιαν εκφρασιν.

ΕΙκ. 55. Άρκετην σπουδαιότητααπο &ρχαιολογικηναποψιν εχει το μικρον

α1JΤΟ τεμάχιον- παιδικής οίνοχόης πιθανώτατα. 'Ι-Ι σπουδαιότης συγκεντρώνεται

είς την εfς τα αριστερα μορφην με την όποίαν παίζει το μικρον παιδίσν καΙ ήτις

φαίνεται να εΙ"αι πίθηκο;.

την πρώτην ταύτην έντύπωσιν βεβαιώνει καΙ ή λεπτομερεστέρα έξέτασις ή

.μικρα παραγναθίς. το έν είδει ρύγΖους στόμα, αί έμπρόσθιαι χείρες καΙ ίδίως ό

τρόπος με τον άποΤον σύρ~νται αυταΙ

δεν άφίνουν καμμίαν άμφι60λίαν.

ΕΙναι γνωστον δτι είς τον Ε' αίώνα

ό πίθηκος ήτο έξημερωμΈVoς καΙ έθεω

ρείτο μάλιστα ώς προσωΠΟΠΟLησις της

άσχη μLας, ύποκρισίας καΙ μιμητικης μα

νίας. Άργότερον, μανθάνομεν άπο τον

'Αθήναιον στι ήτο εύπρόσδεκτος είς τα

συμπόσια προς διασκέδασιν τών συμπο

σιαστών.

Etς την άγγειογραφίαν πίθηκος έμ

φανLζεται άπο πολυ παλαιους χρόνους,

είτε ώς διακοσμητικον στοιχείον (Καιρε

ταναι ύδρίαι), άλλα όμως και με περισ

σοτέραν δρασιν ένίοτε (θραύσμα Λίγίνης,

Αιl,. Μ;ΙΙ, 1897, σελ. 309, εΙκ. 316). Εις

το αγγείον του Άρκεσίλα, καθήμενος έπι τών ίστίων, εΙναι το ~έξωτικoν» στοι

χείον της παραστάσεως. Μεταξυ των πηλίνων είδωλίων ύπάρχουν ΠΩλλα παριστά~

νοντα καθήμενον πίθηκον.

Εις όλα όμως τα μνημεία αύτα ή παράστασίς του εΙναι ρεαλιστικη και ευθυς

τον αναγνωρίζομεν. Άντιθέτως, είς την είκ. 55 δεν έννουμεν αμέσως περι τίνος

πρόκειται. ΚαΙ τουτο διότι, θέλων δ τεχνLτης να παραστήση έξημερωμένον)'tίθη~

κον, του εδωσε τοιαύτην όμοιότητα με την άνθρωπίνην μορφήν, τον έξιδανίκευσεν,

ας είπωμεν ετσι, τόσον ώστε αποβαίνει κατ' αρχας δύσκολος ή άναγνώρισίς του.

Ό πίθηκος αύτος εχει άρκετα ζωτανην εκφρασιν ΠΟ1'ι έξηγείται και έκ τού

στι προσέχει καλα είς τον μικρόν του κύριον δια να εΙναι ετοιμος να έκτελέσιι

τα γυμνάσματα που θα του έπιβάλει.
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Έλευσινιαπα αγγεΤα 49

Χρονογικώς το τεμάχιον πρέπει να τοποθετηθη εις τα τελευταία ετη τού

50υ αιώνος.

ΕΙκ. 56. Με το τεμάχιον αυτο φθάνομεν εως το τέλος τού Ε' αιωνος.

Τούτο φαίνεται καλώς άπο το σχέδιον και άπο την προχειροτάτην άνατομίαν. Ό

ΕΙκ. 57.

νέος, του οποίου διακρίνεται μέρος του σώματος με την χλαμύδα, φαίνεται να

φεύγη ενώ κρατεί το δόρυ επι τού ώμου. Δεν είναι εντελώς άπίθανον να πρό

κειται περι του Κεφάλου καταδιωμέ

νου απο την 'Ηώ.

Ή τεχνοτροπία ενθυμίζει πολυ

τον άγγειογράψον Άριστοφάνη.

ΕΙκ. 57·58. τα τρία τεμάχια

τίΌν εικόνων τούτων. αντιπροσωπεύουν

ΕΙκ. 58. ΕΙκ. 59.

Γην τέχνην εργαστηρίου, συγχρόνου με τον Άριστοφάνη, η τον Μειδίαν. "Οη

εξ αυτών προέρχονται κανεις βεβαίως δεν θ' άναλάβει να βεβαιώσπ πάντως πολυ

πλησίον προς τα εργα του είναι αί λεπτόταται πτυχαι που άναδεικνύουντο σώμα

και αί χαρακτηριστικαι γραμμαι που πρέπει να εγιναν άπο εξαιρετικώς λεπτον

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. 1924 - 25 7
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50 Σέμνης Παπσσπυριδη

χρωστήρα. ΤΟ δεύτερον τεμάχιον της είκ. 57 δεικνύει καλώς την κομψότητα

αυτην γραμμών και κινήσεων που κυριαρχεί εΙς το τέλος τοίί αίώνος.

Είς την είκ. 58 - μέρος πυξίδας - διακρίνεται είς νέος λεπτος καΙ κομψΌς

στηριζόμενος έπΙ τοίί δόρατός του καΙ βλb-cων προς άριστερά. Προ αύτoίi, έπί

όλίΥον ϋψηλοτέρου έπιπέδου διακρίνεται κνήμη, ράχις καί πτέρυγες τού "'Ερωτος

προφανώς, δστις κύπτει έμπρος ώσαν να όμιλϋ εις πρόσωπόν τι. 'Έχομεν λοιπόν

Ε;κ. 60.

μίαν άπσ τας συνειθισμένας έρωτικας σκηνας που παριστάνονται είς τα Μειδιακα

εργα, πιθανώτατα .,Αδωνιν η Πάριν καΙ. .Αφροδίτην (Fnrt\v. - Reichhold, πίν. 30,
Pfuhl, πίν. 240 - 241). Δεξιώτερον διακρίνονται πόδες δύο άλλων νεανια/ν.

ΤΟ τοίχωμα της πυξίδας, πoλiι λεπτόν, βεβαιώνει δια μίαν άκόμη φοραν δτι

με την λεπτότηια τού σχεδίου συμβαδίζει πάντοτε και ή λεπτότης τού σχήματος.

Ποτέ, είς τον Ε' αίώνα τούλάχιστον, δεν έφαντάσθησαν οί άγγειογράφοι το εν

χωριστον άπο το άλλο.

Είκ. 59. Μικρον τεμάχιον οΙνοχόης. Διακρίνεται καλα ό Ζευς με το σκη

καί προ αύτού ή πτέρυξ τού ·>Έρωτος."'Εχομεν, φαίνεται, συγκέντρωσιν Θεών καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



Έλευσινιακα αγγεία

θεαινών (πρβ. PIuhl είκ. 241). Τδ.ς μορφας πρέπει να τας φαντασθΟJμεν διατε

ταγμένας είς διάφορα έπίπεδα. Δεν είναι ασύνηθες Όμως οί θεοΙ να είναι τοποθε

τημένοι είς εν υψηλότερον έπίπεδον καΙ κά,ω να έκτυλίσσεται μία σκηνη μεταξυ

άνθρώπων.

Είκ. 60. ΤΟ σκέπασμα αύτο πυξίδος, που πρέπει να ήτο άρκετα μεγάλη,

μας μεταφέρει είς τον Δ' alOJva. ΤΟ λευκον χρώμα κυριαρχεΙ πλέον δια τα πρό-

Είκ. 62.

Είκ. 61.

σωπα τών γυναικών καΙ τα σώματα

'Ερώτων' ή πολυχρωμία έπιδιώκεται

καΙ με χρυσα κοσμήματα σ.παντώντα

σποραδικώς.

ΤΟ ανω μέρος είναι συγκέντρω

σις γυναικών καΙ 'Ερώτων έντος το

πείου. 'Η πλησίον του λευκου 'Έρω

τος διακρινομένη οΙνοχόη σημαίνει Ότι

ούτος θ' άναλάβει η άνέλαβεν ηδη να

ποτίση τα ανθη (Όπως είς την υδρίαν Έθν. Μουσείου άριθ. 1424).

Είναι χαρακτηριστικον οτι είς την έποχην ταύτην ό γυναικωνίτης τοποθετεΙ

ται άπο τους καλλιτέχνας είς το υπαιθρον, το όποΙον υποδηλώνουν με πολλην

εύχαρίστησιν. ΓυναΙκες, ανθη καΙ 'Έρωτες που τα ποτίζουν δεν

συνυπηρχαν είς την προ του ΠελοποννησΙα1GOυ πολέμου έποχήν.

Εις το πλάγιον μέρος του καλύμματος είναι Έρωτες μεταξυ

Μαινάδων. ΕΙς Τ11ν πρώτην άριστερα εχομεν τον γνωστον άπο

τα αύστηρα έρυθρόμορφα τύπον της Μαινάδος, που ό Σκόπας

τον έτελειοποίησε μόνον. Ή δευτέρα Μαινας φαίνεται ήρεμω

τέρα' προχωρει νηφαλίως ένώ κρατεί τον θύρσον. Άκολου

θεί ό Έρως καΙ αλλη χαριτωμένη Μαινας που rιμπορουσε να

μ-ην είναι καΙ τοιαύτη.

'Η πυξΙς θα. είχεν δψιν ανάλογον με τας δύο ποΗ χαρα

κτηριστικας του Έθν. Μουσείου (σ.ριθ. 12527 - 8).

ΕΙς την είκ. 61 εχομεν θραύσματα αγγείων με άνάγλυπτα κοσμήματα. Δεν

φαίνεται να συνανήκουν' διότι εΙς το πρώτον εχομεν χεΙρα Κόρης με δάδα, είς το

αλλο δε χεΙρα Άμαζόνος με δόρυ.

ΕΙς την είκ. 62 διακρίνεται πίλος «φρυγικος» με πτέρυγας. Δεν είναι άπί

θανον να πρόκειται περ! του Άττως.
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52 Σίμvr,ι; nα~αΟ:ΗI(ιiδη

''Αν κανεις άνασκσπήση τα έρuθρόμορφα Έλειισινιακά άγγεία, θα παρατη

ρήσε~ δτι άνΤutροσωπεύο"v όλους σχεδον τούς σταθμους τού ΕΙ αίώνος, δια \·Cι

μη αναφέρωμεν τα αγγεία τού τέλους το\; C"
Με 'tou'tO συμΒαδίζουν "tCr. έρείπια τού ιερού.

Κατά τόν ΕΙ αία/να έλήφθη άνάγκη να πλατυνθfι αίσθητώς το Πεισιστρά

τεισν τελεστήριον, δια να περιλά6η τoiις πληθυνθέvtας ΠΙσ'tO'ύς. Εις μίαν τοιαύτην

άκμην τού ίερού, ητο άδύνατον να λείψοuv χαί τα πήλινα άφιερώμαται που είς

τόν Δ' αία/να άνα.ι-τληρώνονται ά.ι"tΟ τα άναθηματιχα ανάγλυφα. Διύτι ή εϋρεσις

πολυ όλιγωτέρων θραυσμάτων του Δ' άπό τού Ε' αία/νος, δπως καΙ πολύ περισ

σοτέρων άναθηματιχων άναγλύφων τοίι ΔΙ παρα τού Ε', δεν ήμ.πορεί να εΙναι

τυχαίον γεγΟΎός.

Ή παρακμη τής άγγειογραφίας και ίσως - Τσως ή άλλαΥι) των θρησκευτικο

κοινωνικών άντιλήψεων, που ηρχισεν άπο το τελειιταίον τέταρτον τού Ε' αίωνος,

ύπηρξαν αΙ αφορμαι τής βαθμιαίας έλαττώσεως και αντικαταστάσεως των πηλί

νων αφιερωμάτων άπο τα άπαραίτητα είς τα Έλληνικα LtQO: τού Δ' αίωνος μαρ

μάρινα άνάγλυφα.

ΣΕΜΝΗ ΠΑ.ΠλΣ.ΠΥΡIΔΗ
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Είκ. 1. ':ι.ιποψις, της τοπο1}εσίας της Εις τό βά1J.ος· ή ~Ίδη. Α, σΠ?lλαιον των Καμαρων,

Β, όλόφος εφ~ Q-b το άνά,~τoρoν της Φαιστου.

ΜΕΣΟΜΙ ΩΙΚΗ Ε

Είς δύο τμηματικας άνασκαφάς, κατα Νοέμοριον τού 1925 "αΙ ΜάΙον του

παρόντος ετους 1926, άνέσκαψα μίαν Μεσομινωικην οικίαν είς το Δ. μέρος της

πεδιάδος Μεσαρας της Κρήτης. 'Η οίκία κείται είς θέσιν καλουμένην «τού Βρα

χνού ό λάκκος», άπέχουσαν περΙ την 1 ωραν προς Ν. τού ανακτόρου της Φαι

στου. ΤΟ πλησιέστεQον χωρίον είναι το λεγόμενον «Στού Κουσέ», απέχον της

άνασκαφείσης οίκίας 1/4 της ωρας προς Α., είς αλλην τόσην δ' άπόστασιν περίπου

προς Δ. αύτης είναι το χωρίον «Στου ΣίΟα» 1. Ή τοποθεσία κείται ακριβώς κατα

1 Άμφότερα τα χωρία, καθως ετι καΙ το παρακείμενον <Στου Καμηλάρι>, έκφέρονται κατα γενικην

πτωσιν δπως καί πολλαί αλλαι τοπωνυμίαι της 'Ελλάδος, ώς λα60ϋσαι την αρχην απο τών πρώτων οΙκιστών

(Στου Καμηλάρι το χωράφι 11 το μετόχι). ΑΙ τοπωνυμίαι δε αυται βαθμηδον τείνουσιν πάντοτε έξομοιούμε

ναι προς τον γενικον κανόνα να έξενεχθ"iσι κατόπιν προς δνομαστικην (ήδη ακούεται καί .6 Κουσερ) ώς

έδίδαξε 6 καθηγητης κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις.
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54 Σπυρ. Ν. Μαρινάτου

,ο κράσπεδον τών {ν~ίων υψωμάτων, τα οποια περιορίζουν ολην την Ν. πλευραν

τ'ης στενομάκρου πεδιάδος Μεσαρας, ητις ώς βόρειον σύνορον εχει απέναντι τα

σρη της ΜΙδης καΙ της Δίκτης. Γlδε αποψιν της τοποθεσίας εν εΙκ. 1).
Ή ανασκαφεισα οικία απετέλει προ της σκαφης ενα ογκον σχηματίζοντα

ελαφρον ϋψωμα τετράγωνον, τού οποίου διεκρίνοντο καλώς οΙ λίθοι τα)ν πλευ-

ΕΙκ. 2. Κάτοψις τής allασκαφείσης Μ-Μ οικίας. Κλ'ίμαξ 1: 100.

ρών. Ήτο δε προ πολλού γνωστον το μέρος εις τον συνάδελφον κ. ΞανΟουδίδην,

Όστις μού υπέδειξε καΙ την σκαφήν ,ου, ενομίζετο δ' ώς τάφος η νεκρικος περίβο

λος τετράγωνος, OV Όμοιοι εχουν εύρεθη κατα την Α. Κρήτην 1.

Οί τάφοι οΏτοι είναι μεταγενέστεροι τών κυκλικών θολωτών της Πρωτομι

νωικης εποχης, ανήκοντες εις την Μεσομινωικήν 2, είναι δε καΙ πτωχότεροι εις

ι "Ίδε λ. χ. ενα τσιουτον έν Παλαικάστρφ της Σητείας BSA νιιι σελ. 291 (Bosanquet). Άλλά και

έν αότϋ τη Msaaefj. παρα τους θολωτους στρογγύλους εχουν ευρεθή καί τετράγωνοι τάφοι. "Ιδε Ξανθουδίδου,

- Dι-oopl the \vaulted tombs of Messara, 1924 σελ. 3 (Κουμάσα)καΙ σελ. 54 (είς μικρός εις τό Πορτί).

:Ι Πρ6λ. Eyans, the Palace of :M:inos κλπ. 1, σελ. 149.
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Μεσομινωική οίκία. Ιν Κάτω Mεσα~ 55

κτερCσματα. 'Όπως δήποτε έπελήφθην της άνασκαφης τού οΙκοδομήματος ώς

τάφου. Ή δοκψαστικη τάφρος, ην ηνοιξα κατά την πρώτην ημέραν είς το μέσον

τού κτηρCου, άπεκάλυψεν ού μόνον τοίχον, όστις ύπετέθη ώς διαχώρισμα, διότι οί

τε:ι:ράγωνοι τάφοι διηρούντο συνήθως είς στενόμακρα διαμερίσματα ι, αλλα καΙ

λείψανα όστων δμού μετα πολλών όστράκων. ΚαΙ δμως πάντα ταύτα τα. φαινό

μενα ήσαν άπατηλά, εύθυς δε την δευτέραν ήμέραν της σκαφης, οτε ηρχισεν αϋτη

συστηματικώς απο της ΒΑ. γωνίας (δωμάτιον Ε, ίδε σχέδιον είκ. 2), τα πράγματα

έδεCκνυον ότι πρόκειται μάμον περΙ οίκίας 11 περΙ τάφου, την δε τρίτην ήμέραν

ή ίιποψία μετετράπη εΙς βεβαιότητα.

ΤΟ οίκοδόμημα, άνασκαφεν δλόκληρον, εδειξεν ότι ητο οίκία τετράγωνος,

διαστάσεων 11 χ 1 ι μ. δΙΌρημένη έσωτερικως εΙς 5 κύρια διαμερίσματα. Κατα

την περυσινην άνασκαφην πολλα σημεία της διαιρέσεως και της συγκοινωνίας

τζί)ν δωματίων εΙχον μείνει άνεξακρίβωτα, 4λλσ, δ' είχον παρανοήσει. Δια της έφε

τειτ/ς όμως ανασκαφης έξηκρι6ώθησαν τα πράγματα. ΤΟ σχέδιον τής απoκαλυ~

φθείσης οίκίας (είκ. 2) κατήρτισα μόνος παραλείψας την δήλωσιν των τάφων (ίδε

κατωτέρω) διότι εκρινα οτι είς ούδεν θα. έχρησίμευον.

Της οίκίας οί έξωτερικοΙ τοίχοι εΤναι έκτισμένοι δια μεγάλων λίθων, άδρο

μερως πελεκημένω'\!, ίδίως δε μόνον κατα. την έξωτερικην ,έπιφάνειαν. Οί τοίχοι

εχου'\! πάχος 0,80 μέχρις ένος μέτρου, κατεσκευάσθη δε πρωτον μία ίιποδομη έκ

μικρων λCθων μέχρις όλίγον 4νωθεν της έπιφανείας τού έδάφους, έπ' αύτής δ' έτο

ποθετήθησαν οί μεγάλοι λίθοι, καταλαμ6άνοντες δλόκληρον το πάχος τού τοίχου

ώς έπι το πολύ. Τινές, οί μεγαλύτεροι, φθάνουν μέχρι μήκους 1 μέτρου, πλάτους

0,80 και ύψους 0,80. Πολλοι των λίθων δεν ήσαν τόσον πλατεϊς, ώστε νά κατα

λάβουν δλόκληρον τον τοίχον, και τότε ώθo'ίiντo προς τα εσω, ίνα σχηματίζουν

ενδοθεν ένιαίον πρόσωπον ένω έξωτερικώς αφήνουν ακάλυπτον την ύποδομήν.

Μία μόνη σειρά των λCΘων τούτων σ~ζεται, πιθανως δε δεν ύπηρχε δεύτερος

δόμος, τo'ίiτo ομως εΙναι άνεξακρίΌωτον, διότι δεν φαCνονται μεν οί λίθοι εις τα

πέριξ, &λλα. πιθανώς ήρπάγησαν είς τα χωρία 2.

Οί μεγάλοι ούτοι λίθοι δεν έφάπτονται μεταξύ των ώς έπι το πολύ, όχι

μόνον δια το άκανόνιστον σχημά των, άλλα. και διότι δεν έλαμβάνετο τοιαύτη

φροντίς. τα δε μεταξυ αύτων διαστήματα έπληρo'ίiντo μικρών λίθων όσάκις iJi:!av
πολυ μεγάλα. ("Ιδε εΙκ. 3 τον Β. τοίχον).

Οί έσωτερικοι μεσότοιχοι είναι δια μικρων λCθων μετα πηλo'ίi Φκοδομημέ

νοι, ώς έπι το πoλiι πλακωτών. Εις τα μέρη, όπου άφήνοντο τα άνοίγματα των

, Πρβλ. BSA i. ιi.

, Συνήθως οιιου ύπηρχον άρχαϊα οίκοδομ1jματα οί λίθοι κατά τήν καλλlέ(ιγεlαν των ιiγρών σωρείιον

ταl, ίνα μή 1Ιο.ταλαμ6άvoυν τόν άγ(lόν, εΙς ΚQ)ν,κοVς ογκους τοίος λεγομένους ΤQOχάλΟUζ,
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56 I1IUQ. Ν. Μαρινάτου

θυρών, οϋτε επιμελέστερον έξελέΥοντο οί λίθοΙ., ούτε έπιχρίσματος λείψανα ευρε

Οησαν, ούτε θέσεις των όρθίων δοκών, αΤτινες έχρησίμευον ώς στηρίγματα καΙ

παραστάδες, ων μεταξυ έγίνετο τό κτίσιμον δια μικρών λίθων και πηλού 1. Oυδα~

μού έσώθησαν εΙς ύψος μεγαλύτερον των 0,50 οί τοίχοι.

Ή κυρία διαίρεσις τής οίκίας γίνεται δι' ένος τοίχου, διήκοντος άπσ Α. προς

Δ. εΙς δύο διαμερίσματα, ών τΟ μεν βόρειον ύποδιαιρείται δι' άλλων μεσοτοίχων

εΙς τα. δωμάτια r Δ Ε, το δε νότιον είς τα διαμερίσματα Α και Β. ΤΟ πάχος τού

κυρίου αύτοϋ τοίχου εΙναι δσον και το των έξωτερικών, 0,80, έπ' αύτοϋ δε κείνται

ΕΙ". 3. Ό βόρειος τοίχος της οΙκίας.

και ai θύραι, Οχ'Ι κατά το μέσον, άλλα πλησιέστεραι πάντοτε προς την μίαν γω

νίαν τών δωματίων, ώς συμβαίνει είς nΙν ΚρηΤΙΚ11ν άρχιτεκτονικήν.Ό μεσότοι

χος τών δωματίων Δ και Ε εΙναι και αύτος πάχους 0,80, ;rάντες δ' οί άλλοι 0,50.
Αί θύρω εχουσι πάσαι πλάτος 0,50.

ΤΟ Ν. μέρος της οΙΚίας διαιρείτω ύπο τού μεσοτοίχου είς τα δύο άνισα δια

μερίσματα Α και Β, ΤΟ Α είναι ή κυρία αίθουσα, το μέγαρον της οίκίας, εχουσα

διαστάσεις περίπου 6χ 6 μ. Είς το μέσον θό εΙχεν άναμφιβόλως κίονα η κίονας

πρός ύποστήριξιν της στέγης, ώς βλέπομεν είς άλλας άνασκαφείσας Μινωικός

οίκίας 2, Δυστυχώς έξ αύτού πρό παντος τού διαμερίσματος της οίκίας τίποτε δεν

έσώθη, διότι είς τσυς πρώτους χριστιανικους χρόνους είχε χρησιμοποιηθη αύτη

ι ·Ο"ω.; λ. χ. είιρέθησσν εΙ.; Τύλισον ίιπο το" κ. Χατζιδάκι (άδημοσίευτσ ετι), ίιπο τοίί κ. Ξσνθσυδίδσυ

εί.; NίQoυ Χάνι (Α.Ε. 1922 σελ. 9, lδίωc; 10 κ. σ.).

• ·Ιδε ;τ. χ. BSA νπι σελ. 307 εlκ. 21, σπου το μεγαΛUτερoν δωμάτιον 7 εχει κίονα εν τiί> μέοφ.
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cJ)ς νεκροταφείον ('ίδε κατωτέρω) καΙ κατεσκάφη το δάπεδον μέχρι τών βαθυτέ

ρων στρωμάτων. Ένταύθα είχον κτισθη δι' υλικού της οίκίας 4 τάφο_ι, με διεύ

θυνσιν απο Α. προς Δ. καταλαμΟάνοντες δλον το πλάτος του δωματίου. Ή διακε

κομμένη γραμμ,η (ή διερχομένη παρα το Α) δεικνύει την θέσιν τοίχου, ό όποιος

είχε κτισθη παρα τών ενταφιαστών, δπως χωρίσυ το μέρος τούτο απο τού υπολοί

που. Πο)ς συνεκοινώνει το Α μετα του Β διαμερίσματος δεν εξηκριοώθη εντελώς

ενεκα μεγάλης φθορας του μεσοτοίχου' κατα το σημείον α ό τοιχος παρουσίαζε

ρηγμα, το όποιον σμως δεν εοεοαιώθη, αν ητο θύρα, ου μόνον διότι ητο αχανόνι

στον, αλλα και διότι κατα το Ύjμισυ πίπτει απέναντι τοίχου του Β, ως φαίνεται

εν τφ σχεδίq;ι. ΤΟ δε διαμέρισμα Β τέλος κατα το Ν. αυτού ακρον δια δύο τοι

χίων διαιρειται είς δύο στενόμακρα διαμερίσματα, ΟΙ καΙ 02' ων το πρώτον πλά

τους Ο,Ι;Ο, το δε δεύτερον 0,70. Θα ηδύνατό τις νανομίση.δτι αΥωθεναυτΙΌν

διήρχετο κλίμαξ δι' ανώτερον πάτωμα, αλλ' 01Jτε τούτου λείψανον επιστcοθη, ουτε

βαθμίδος 'ίχνος ευρέθη. Δια τούτο θεωΡΟΊ ταϋτα ως δύο .μικρ~ςxτιστας· αποΟή

κας. Είς το μέγαρον Νίρου ευρέθησαν ανάλογα χτίσματα μικρά1, τα όποια Ι1σαν

ασφαλΙΌς αποθηκαι, αλλα διαχωρίζονται μεταξύ των δι' ωμων όρθίων πλίνθων

(πρΟλ. όμοίας εν Φαιστφ), ενφ εδώ εχομεν στερεους τοίχους, ή δ' όμοιότης

είναι μεγαλυτέρα προς το διαμέρισμα 10-lΟαΝίρου (ΑΕ ε. d. σελ. 3), σπερ ητο

(lσφαλώς δίπτερος κλίμαξ. Κατα την ανακάλυΨίν των τα διαμερίσματα ΟΙ και 02
ευρέθησαν πεπληρωμένα φορητης αλλοθεν λευκης αργιλώδους γης. Έντος της

γης ταύτης είς το διαμέρισμα 62 ευρέθη όστρακον εξ αγγείου «bal'botine», το

δποίον είναι το παλαιότερον εξ σλων τών τεμαχίων αγγείων, ατινα είιρέθησαν

εντος της οίκίας (ΜΜ 16 η ΜΜ Πα).

Είς μεταγενεστέραν εποχην (πιθανο)ς ΥΜ Ι) επι τ<ον δύο τούτων χτισμάτων

είχε τεθη πρόχειρον πλακόστρωμα, σπερ απέληγεν είς στρογγύλην περιφέρειαν

(δηλουμένην εν τφ σχεδίq;ι δια διακε~ωμμένων γραμμών). 'Ανάλογον κτίσμα ευρέθη

εν μιg γωνίq. δωματίου και είς οίκίαν του Παλαικάστρου", ή πρώτη δε σκέψις

ίΊτις εξ αναλογίας σημερινών αγροτικών οίκιών αυθόρμητος αναπηδ~, είναι οτι

πρόκειται περι έστίας. Τούτο δμως δεν είναι δυνατόν, σχι μόνον διότι έστίαν γενι

κώς δεν εχομεν είς την Κρήτην εν oί~(ήμασιν, ως συμ6αίνει εν 'Ελλάδι, αλλα καΙ

διότι δεν ευρέθη 'ίχνος ανθράκων η καύσεως τών λίθων. Οϋτε δύναμαι να παρα

δεχθώ στι ητο το πιεστήριον τών ελαιών ενταύθα εγκατεστημένον. ('Ίδ. ε. d. BSA),
διότι το πρόχειρον εκεινο κρηπίδωμα εστερείτο πάσης στερεότητος. ΟΙ πλακωτοΙ

λίθοι είχον δ.πλώς τοποθετηθη επι της φορητης λευκης γης, αφηρέθησαν δ' ευκο-

, ΑΕ 1922 σελ. 3, {,π' αριθ. 26·30 έν τφ σχεδίφ.

, BSA νιιι σελ. 307, ΒΔ τοϋ δωματίου 7.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΤ!ΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1924 - 25 8
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ΕΙκών 4.
Λιύοος ,;ιάfρητος (νποδοχήις Ο'τρόφΙΥΥοςι).

λώτατα, ίνα έρευνηθη το κάτωθεν αύτών μέρος. "Ισως λοιπον ητο μία πρόχειρος

βάσις, ίνα έπ' αύτης τοποθετωνται οχι βαρέα αντικείμενα, λ. χ. μέτρια άγγεία κλπ.

Ή έξωτερικη θύρα της οίκίας εύρίσκετο κατα την ΝΔ, γωνίαν, φαίνεται

~' στι ηνοιγεν έπι της άριστερας πλευράς περιστρεφομένη) προς τα εξω, διότι

κατά το ακρον τοϋ αύτόθι τοίχου ύπάρχει τετράγωνος λίθος (0,40 χ 0,50), fltot ό

τοίχος ενταϋθα έξηκολούθει όλίγον τι πέρα τrϊς γωνίας, άλλα μόνον κατα το

η"μισυ παχύς, ίνα έντός τοϋ κοίλου είσέρχηται άνοιγομένη ή θύρα. Δυστυχώς ουτε

κατωφλίου ουτε άλλου τινΌς ίχνους χαρακτηριστικού λείψανα παρετηρήθησαν.

Μίαν μόνον εΙκασίαν θά ριψοκινδυνεύσω να προτείνω: Παρά την θύρα\'

αύτην εύρέθη λίθος εύμεΊέθης, χρησιμοποιηθεΙς είς τους χριστιαηκους {άφους,

xato. μεν τα ~λλα σλως ακατέργαστος καΙ

άκανονίστου σχήματος, διάτρητος δε (είκ. 4).
~Hτο ισως δυνατσν να εκειtO αρχικώς παρά

το κατώφλιον της θύρας, πατων έπΙ πλα

κός, δια να περιστρέφηται εντος αυτού ό

στρόφιγξ της θύρας. Όλόκληρος ή θύρα

πρέπει να νoηθ'fι, λόγφ ασφαλείας καΙ στε

ρεότητος, κατεσκευασμένη εκ στερεών σανί

δων, πε.ι-τοιημένων δια χονδρικού πελεκή

ματος μικρών κορμών δένδρων, σπως καΙ

σήμερον εΙδον γιη)μενον είς όρεινα χωρία

της ΠελoπoνVΉσOυ. ΠολλοΙ. κορμοΙ μικρών

δρυών του δάσους πελεκώνται όλίΎον εκ τών δύο πλευρών δια σκεπάρνου, έξ

αύτών δε κατασκευάζεtαι το πάτωμα, ή όροφη καΙ ή στέγη, τα μεσότοιχα καΙ τα

κουφώματα της οίκίας. ΚαΙ. εδώ λοιπόν, αν ούτως εΙχε κατασκευασθη ή θύρα, το

ακραίον εκ τών ξύλων, άφεθεν φυσικα άπελέκητον καΙ στρογγύλον εΙς το κάτω

μέρος, ήδύνατο να είσέρχητω είς τον λίθον καΙ ουτω να σχηματίζηται ό κάτω

στρόφιγξ της θύρας. Όμολογώ στι δυσκολίαι ;τρος την εκδοχην ταύτην εΙναι δύο,

πρώτον στι ό λίθος καλύτερον θα.ήτα να μη εΙναι διάτρητος, δεύτερον ή μεγάλη

της οπής διάμετρος. τας διαστάσεις του λCθoυ δεν έκράτησα δυστυχώς, διότι

δεν έπήλθέ μοι άμέσως ή ίδέα της τοιαύτης τούτου χρησιμοποιήσεως. Έκ τη;

προσφάτου δμως άναμVΉσεως, χωρΙς να σφάλλω μαι πολύ, δύναμαι ώς εγγιστσ

να όρίσω την διάμετρον Πις οπης εΙς 0,15 - 0,20, τας δε διαστάσεις τού λίθου

είς 50χ40χ40 έκμ.

Ό τρόπος ούτος της στερεώσεως θυρών εΙναι παλαιότατος, ά'\'αγόμενος εΙς

την νεολιθικiιν ετι εποχήν. ("Ιδε Τσούντα Αί προϊστ. άκροπ. Διμηνίου καΙ Σέσ

:<λου, είκ. 20 έν σελ. 94, προς δε σελ. 06).
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Κατά τους πρώτους χριστιανικους χρόνους πιθανώτατα ή ιlρειπωμένη οίκία

έχρησίμευσεν ώς νεκροταφείον. Etς δλα σχεδον tl'\ δωμάτια αύτης (πλην τού r
καΙ Δ) έτάφησαν ανθρωποι, διά το γεγονος δε τουτο ει.χε κυριολεκτικως άνασκαφη

)1 οίκία μέχρι των βαθυτέρων στρωμάτων. Πάντες οΙ τάφοι (εν δλφ 8) εΙχον διεύ~

θυνσιν απο Α. προς Δ., οΙ δ' εν αύτοίς τεθαμμένοι εΙχον τα κρανία προς Δ. Τούτο

εΙναι ό κύριος λόγος, δι' ον νομίζω δτι οΙ ταφέντες ~σαν χριστιανοί. #Ολόκληρος

ό χωρος τού δωματίου Α ό προς Α. της διακεκομμένης γραμμης κατελαμβάνετο

ύπο 4 παραλλήλων τάφων, χάριν δ' αύτων ώς εϊπομεν ανωτέρω οΙ θάψαντες

έϊ.ώρισαν καΙ το μέρος τουτο δια του μεταγενεστέρου τοίχου τού δηλουμένου

δια της διακεκομμένης γραμμης, άφ' ού όμως εΙχον ήδη ταφi'j προηγουμέ\ιως καΙ

δύο άλλοι νεκρo~ διότι ό τοίχος διηλθεν ακριβως ύπεράνω τού μέσου των δύο

αύτων προγενεστέρων τάφων. Οι τέσσαρες προμνημονευθέντες τάφοι εΙχον τας

μακρας πλευρας κτιστας με πρόχειρον ξηρότοιχον, έντος τού ό:τοίου ήσαν ένφ

κοδομημένα καΙ τα λίθινα σκεύη της οίκίας τα κατωτέρω είκονιζόμενα (εΙκ. 11).
'Ως καλύμματα δ' είχον εις μεν μεγάλην σχιστολιθικην ακατέργαστον πλάκα,

έτερος λεπτην μαρμαρίνην πλάκα νησιωτικού (χονδροκόκκου) μαρμάρου, iίτις

άρχήθεν κολοΒή ο-(;σα έχρησίμευσεν ώς κάλυμμα τού τάφου (πάχος 0,015, μηκος

0,53, πλάτος 0,52), οΙ δ' άλλοι τάφοι έκαλύπτοντο ~ια λίθων έπιμήκων. Έντος

το)ν δύο έξ αύτων των τάφων ήσαν τεθαμμένοι πλείονες νεκροΙ (2 καΙ 3). Τότε

δε το. οστά (σχι όλα) όμού με το κρανίον του προγενεστέρου νεκρού έτίθεντο

παρα την κεφαλην 11 τους πόδας τού νέου νεκρού.

Έντος τού δωματίου Β εΙχε ταφη είς νεκρός, μεταξύ δε των καλυπτόντων

αυτον λίθων ητο καΙ μία μεγάλη άλλα λίαν άβαθης πύελος 1'1 λεκάνη της οίκίας.

Έντος τέλος τού Ε εύρέθη άλλος τάφος, ού όμως αί πλευραι «πετελούντο έκ τεμα~

χίων όπτων πλίνθων' ούτος δεν είχε κάλυμμα, ό δε νεκρος €κειτo έστραμμένος πως

έπι της δυτικής πλευράς με τάς χείρας έλαφρως προς τα εμπροσθεν τού στήθους.

ΟΙ νεκροΙ ήσαν άκτέριστοι. Μόνον έ.ι-τΙ τού λαιμού τού τελευταίου περιγρα

φέντος νεκρού εκειτο άμορφον (hξειδωμένον τεμάχιον σιδήρου (ήλος;), παρα δε

τους πόδας τού εν τφ δωματίφ Β νεκρού εκειτο εΙς συντρίμματα μικρον μόνωτον

ά'(γείον ώς προχόη, με βαθείας έγκαρσίους αύλακώσεις κατα την κοιλίαν, έξ έρυ

Ορού πηλού. "Ήσαν δμως τόσον ψαθυρα και σεσηπότα τα τοιχώματά του, ώστε

δεν κατωρθώθη ή άνασυγκρότησις αύτοϋ. 'Ηδύνατο νά dνήκη εΙς τούς τελευταίους

Ρωμαϊκούς 11 πρώτους Χριστιανικους χρόνους. ΈπΙ της μεγάλης σχιστολιθικης

πλακος ήτις έκάλυπτε μνημονευθέντα τάφον τού δωματίου Α, εύρέθη τεμάχιον

Ποηλίνου τροχηλάτου λύχνου, ό δποίος €φερεν εύρείαν άρκούντως όπην είς τι') ανω
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μέρος του έλαωδοχείου, παρουσίαζε κάθετον τ.ομΊl" κολούρου κώνου άνεστραμμέ

νου κλπ., ώστε δύναται να άναχθίi μέχρι τού 301) π. Χ. αίώνος ι. Έπειδίl όμως

πιθανον να εύρέΟη τυχαίως το ιεμάχιον αύτο του λύχνου, μεταφερθεν άλλοθεν

δια της έπιχώσεως, έπι. της πλακος τού τάφου, δια τοϋτο προτιμώ να θεωρήσω

τους ταφέντας χριστιανούς, πλην ισως τού ι3ν τφ δωματίφ Ε ταφέντος.

ΓΕΝΙΚΑ

'Ολίγα λείινανα ανθράκων εύρέθησαν σποραδικώς καΟ' όλην την οίκίαν,

προήρχοντο δε πάντοτε έκ λεπτων ξύλων, οΙον καλαμίων η ραβδίων, ων διετή

ρουν και το σχήμα Έπ' ίσης κατα τόπους εύρέθησαν μικραί μαζαι τού μνημο

νευθέντος ασπροχώματος συ ιίσαν πλήρεις αί μικραι. άποθηκαι 61' 62' Έκ τούτων

θα ιiδύ'~ατό τις να ύποθέσιι 6τι ή οίκία κατεστράφη ύπο πυρκαϊας, τα δε μνημο

νευθέντα ίχνη ήσαν τής στέγης, ήτις θα ήτο έπίπεδος (δώμα, ταράτσα), εχουσα το

λευκόϊ.ωμα άνωθεν στρώματος χόρτων καΙ καλάμων. Ό αύτος τρόπος έπικρατεΤ

καΙ σήμερον έν Κρήτη κατα την στέγασιν τών οίκιών είς τα χωρία.

Καθ' δσον έπιτρέπεται 'να κρίνω μεν έκ της αναστατώσεως ην εΙχον έπιφέρει

αΙ μεταγενέστεραι ταφαί, τα διαμερίσματα της οίκίας δεν εΙχον αποκλειστικότητα

χρήσεως εκαστον, διότι είς δλα τα διαμερίσματα εύρέθησαν άγγεΤα μεγάλα (πίθοι,

άμφορείς) και μικρά. Σημειώσεως αξιο'\' είναι το γεγονος δτι πάντα τα αγγεΤα καΙ

όστρακα εύρίσκοντο παρα Τα'υς τοίχους, ούδέποτε δ' είς το μέσον τών δωματίων,

οπου μόνον σποραδικα τεμάχια ασήμαντα άγγείων είχεν ή επίχωσις. Έπομένως:

τα σκεύη ήσαν τεταγμένα παρα τους τοίχους το)ν δωματίων. ΤΟ δωμάτιαν Β

μόνον φαίνεται να ljto οικιακής καΙ μαγειρικης χρήσεως ιδιαιτέρως, διότι σχεδΟΥ

αποκλειστικώς έντος αύτοϋ εύρέθησαν ολοι οΙ τριπτηρες χάλικες, καθως καΙ οΙ

μεγαλύτεροι έλλειψοειδεΤς τριπτηρες έκ ψαμμίτου, άκόναι κλπ.

ΚΙΝΗΤΑ εΥΡΗΜΑΤΑ

τα κυριώτερα καΙ περισσότερα των κινητών εύρημάτων είναι αγγεΤα πήλινα,

διότι είς άλλα πολυτιμότερα εύρήματα, ίδίως δε μετάλλινα, είναι πτωχόταται πάν·

τοτε ού μόνον αΙ Μινωικαι οίκίαι., αλλα καΙ τα άνάκτορα ακόμη. Διότι η κενου·

μένης δμαλώς της οίκίας παρελαμβάνο"το πάντα ύπο των κτητόρων ώς πολύτιμα,

η βίg καταστρεφομένης έλαφυραγωγοϋντο ύπο τών συλητών, δια τοϋτο δε μόνον

έκ τάφων εχομεν πολύτιμα μετάλλινα εύρήματα. 'Εν τη παρούστι oικίζt τα μόνα

εύρεθέντα μετάλλινα αντικείμε\'α ήσαν το ήμισυ χαλκης τριχολαβίδος καΙ εν χαλ

κοϋν μαχαίριαν. ΕύρέΘησαν αρκετα λίθινα σΖεύη, ετι δε πλείονα πήλινα άγγεΤα.

, ~Iδε B.C.H. 1908, σελ. 143 (Deonna).
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~Αγγεία. Εύμεγέθη σκεύη, ίδίως πίθους χαι μεγάλους άμφορείς, περιείχε

πολλα ή οίκία, αν και ούδεν μέγα αγγείον εύρέθη ακέραιον. 'Όλα δε τα εύρεθέντα

μεγάλα αγγεία ανήκουν είς τας δύο τελευταίας φάσεις της Μεσομινωικης περιό

δου (ΜΜ Π και ΠΙ), έν Φ τα μικρο. αγγεία τουναντίον εΙναι όλα σχεδον Ύστε

ρομινωικα 1.
1. την πρώτην θέσιν μεταξύ των εύρεθέντων αγγείων κατέχει ό άμφορευς

είκ. 5 Α. ΤΟ έν τη αύήj είκόνι άγγείον Β προέρχεται έκ των ίερων κρυπτών τού

ΕΙ... 5. Μεσομ."ω...οί ιiμφoρείς. Α έ.. ..,ης ο,..ί<ις, Β l .. Κ"ωσοϊί, έ .. :t'ω" "evπ:t'ώ" :t'otι lεeοv

(Tempfe R,eposftories).

έν K.νωσ~ ίεροϋ (Tentple Repositories), παραθέτω δ' ένταϋθα κατ' εύμενη .παρα

χώρησιν τού Sir Artl1nr Ενans, διότι 1]ΤΟ άδημοσίευτον, ενεκα της μεγάλης όμοιό

τητος προς το πρώτον. Ό άμφορευς Α εχει ϋψος 0,56.Ό πηλος εΙναι κιτρινόλευ

κος περιέχων καί άμμον. Έπι τού ανοικτού καστανομέλανος στιλπνού έπιχρίσματος

είκονίζονται δια λευκοϋ αλαμποϋς χρώματος βλαστοί φυτού μετα κλώνων, κλίνον

τες όλίγον προς δεξιά, εφερε δε πέντε τοιούτους κύκλφ το αγγείον. Μεταξύ αύτων

είς τα κενα ύπάρχουν ανα δύο ροδακοειδη κοσμήματα το εν ύπο το άλλο, ών το μεν
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κέντρον εΙναι πορτοκαλόχρου ζωηρού χρώματος (PttrpIe oraIIge), κύκλφ δ' αυτοϋ

ύπάρχουσιν ετερα λευκα στίγματα γενόμενα δια πληγμάτων τού χρωστηρος. Κατα

το άνώτατον μέρος τού ώμου περιθέει τον λαιμαν σειρα όμοίων ροδάκων, έπΙ δε

τού λαιμού είκονίζετω δις το ϊδων κόσμημα, άλλα μεγαλύτερον, τα δε περιφε

ρικα στίγματα δεν έφάπτονται άλλήλων. "'Οτε προσεκολλήθησαν αί. λαβαΙ συνεπιέ

σθη καΙ το στόμιον, ώστε ελαβε σχημα έλλειψοειδές, ού μείζων έξωτ, διάμ. 0,16.
Μία ζώνη χρώματος λευκού κατα το κάτω μέρος της κοιλίας άποτελεί το όριον

της παραστάσεως, άκριβώς δ' έπΙ τού σημείου αυτού φέρει το αγγείον δύο μικρο

τέρας λαβάς.

ΤΟ ετερον άγγείον Β, έχει το στιλπνον έπίχρισμα βαθυτέρου καστανομέλα

νος χρώματος, διατηρείτω δε τούτο πολυ καλύτερον τού προηγουμένου. ΤΟ ζφ

γραφούμενον φυτικον κόσμημα, δια λευκού χρώματος εΙναι, ώς βλέπει τις αμέ

σως, το αυτο και τού προηγουμένου αγγείου. τα φύλλα μόνον εΙναι σχετικώς

πλατύτερα, οΙ δ' άνθοφόροι κλώνοι ένταύθα διασχίζοντω είς δύο κατα το άνω

μέρος, μεταξυ δ' αύτών ύπάρχει στενόμακρον φύλλον, ΤΟ κόσμημα εΙναι με όλι

γωτέραν χάριν 'είς το' αγγείον τούτο άπεικονισμένον, είς το άνώτατον δε μέρος

τών ώμων λευκαΙ γραμμαΙ διήκουν άπο λαβης είς λαβήν. ΤΟ άγγείον τούτο της

Κνωσού εΙνω ό μόνος άμφορευς ό όποίος ύπηρχεν εν τφ Μουσείφ με 4 λαβάς,

προ της εύρέσεως τού άγγείου Α καΙ ένος άλλου όμοίου.

ΕΙναι γνωστον ότι ,όλα τα αγγεία τα εύρεθέντα έντος των κρωττών τοϋ ίερού

έν Κνωσ<9, άνήκουν εις την τελευταίαν φάσιν της ΜΜ ΠΙ έποχης:, έπομένως καΙ

το άγγείον Β. 'Αφ' έτέρου όμως το Α, παρα την ταυτότητα τού φυτικού κοσμή

ματος, φαίνεται άμέσως δτι εΙναι παλαιότερον τού Β καΙ νομίζω ότι δυνάμεθα να

άνα6ιβάσωμεν την ήλικίαν του μέχρι της τελευταίας καΙ ώριμωτέρας Jtεριόδου

της δευτέρας Μεσομινωικης έποχης (ΜΜ 1I b). 'Η άκμη της ΜΜ τεχνοτροπίας

(ΜΜ Π), ό λεγόμενος Καμαρα'ίκος Ρυθμός.,συνίσταται ώς γνωστον είς την δι' άρ

μονικης πολυχρωμίας παράστασιν καμπυλοσχήμων μοτίβων, χωρΙς να αποκλείων

ται έντελώς καΙ τα γεωμετρικα σχήματα, ατινα (έν άπλουστέρc;,t πολυχρωμίω ήσαν

το κύριον στοιχείον της άμέσως προγενεστέρας περιόδου (ΜΜ Ι). 'Ακριβώς όμως

περΙ;;το τέλος της ώρίμου περιόδου τού Καμαρα'ίκού ρυθμού έμφανίζεται καΙ ή

άπεικόνισις της φύσεως (έκλεγομένων θεμάτων έκ τού φυτικού κόσμου μόνον),

ήτις κατόπιν έγκαταλειπομένης όριστικώς της πολυΧΡώμίας άναπτ,iσσεται μετ' ίσχυ.

ρας ροπης νατουραλισμού κατα την ΜΜ ΠΙ καΙ ΥΜΙ έποχήν 2. Ή παράστασις

λοιπον τού φυτικού κόσμου, είσαχθείσα το πρώτον έν Φ έμεσουράνει ετι ή Καμα-

ι Πρβλ. EHlns Pf\]ace, 1, Οξλ. 550.

1 Πρ6λ. DI.nkan "'[ackenzit, JHS. 1906 ΟΕλ. 254 κα; 257.
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ρα'ίκη πολυχρωμία (πρΒλ. ε. ά. σελ. 257), συνηγωνίσθη έπί τινα χρόνον με τα καμ

πυλόσχημα πολύχρωμα μοτίΒα. Ή εύρεία όμως καταστροφή, ητιg περί το τέλος

Ι'Ι; ΜΜ ΙΙ έποχης έ;πηλθεν είς τα άνάκτορα Κνωσοϋ καΙ Φαιστοϋ, συνετέλεσεν

ώστε ό μεν πολύχρωμος ρυθμος να f,ξελιχθίΊ ταχέως προς όλοσχερη μαρασμον καΙ

διάλυσιν, έν Ψ τα φυτικα στοιχεία της διακοσμήσεως ανεπτύχθησαν περαιτέρω

μονοχρώμως (κατ άρχας δια λευκού έπΙ σκοτεινοϋ, ύστερον δ' όριστ~κως δια σκο

τεινού έπι. ανοικτού έδάφους, ΥΜΙ καΙ γενικώς Μυκηνα'iκη τεχνοτροπία).

Ταύτην λοιπσν ακριΒώς την τάσιν βλέπομεν έν τφ άγγείφ Α. Ό μεν φυτικος

διάκοσμος παριστάνεται δια λευκού χρώματος ΈV ίσχυρg φυσικη άληθείι;.ι, διατη

ρείται δ' όμως ετι καΙ το πολύχρωμον Καμαραϊκσν στοιχείον διακοσμήσεως (6

ρόδας). Δια τον λόγον τούτον κατατακτέον το άγγείον είς την ΜΜ IIb έποχην

και δη εΙς την ώρLμ.oτάτην ταύτης φάσιν. Ό φυτικος διάκοσμος ένταύθα πρυτα

νεύει ένιαίος άνα το αγγείον, των κλάδων καθιχνουμένωνάπο των ώμων σχεδον

μέχρι τού πυθμένο;. Δεν εχομεν δηλ. την «άρχιτεκτονικην» κατα ζώνας διακό

σμησιν, δπως λ. χ. είς το αγγείον J.H.S. ΧΧΙΙΙ σελ. 178 εΙχ. 5, δπου ό κλάδος

τεθεl.ς οριζοντίως καταλαμ,6άνει μLαν μόνην ζώνην. 'Ενταύθα εχει πλέον άποτινα

χθή έξ δλοκλήρου αϋτη ή παράδοσις, ή οποία έν τούiοις" ήτο τόσον δυνατή, ώστε
ό τεχνLτης τού έκ Φαιστού πLθoυ Monnmenti Antichi XIV, 1~05 πLν. ΙΧ 1 μη

δυνάμενος να απαλλαγfι ταύτης τοσοϋτον άποτόμως, έχώρισε το αγγείον του κατα

κάθετα πεδLα έναλλας σκοτεινού και άνοικτοϋ χρώματος, κατορθώσας ούτω να

κάμη εύτυχη σύνδεσιν της γηραιάς παραδόσεως μετα τού νεωτερίζοντος ρυθμού,

διότι εΙς τα άνοικτα πεδία εγραψε καλαμοειδη φυτα άπο άνωθεν εως κάτω τού

dYYELOU 2,

Μεγάλην αναλογLαν εχει ό διάκοσμος τού παρόντος dYYELOU προς τον τού

άγγείου της αύτης περLπoυ περιόδου τον είκονιζόμενον παρα Evans, Palace, 1
είχ. 194 g (σελ. 262). Ό ρόδας είκoνLζεται ένταύθα έπ' ίσης μετ' έρυθρού κέντρου

και των στρογγύλων περιφερικων στιγμάτων λευκων.

'Εαν το είκονιζόμενον φυτον είς τον άμφορέα Α καθ(ος και τον έκ Κνωσού

Β εΙναι πραγματικον και πως ονομάζεται δεν έπιτρέπουσιν αί βοτανικαί μου γνώ

σεις να ορίσω. Είς το προμνημονευθεν σχεδίασμα τού άγγείου έν Palace είκ 1949
το είκονιζόμενον δμοιον φυτόν, ον πολύ μικροτέρων διαστάσεων, ονομάζεται

έλαία και φαίνεται πράγματι δτι εΙναι έλαία μετα κλώνων άνθοφόρων Τι ήδη

καρποφόρων, διότι άπαντi! και έπι άλλων αγγείων τού Μουσείου Ήρακλείου,

, Ή παραμπσπ,ι γίνεται κατά τά Estratta τήι; βI6ι"ιοθήκηι;; του Μουσείου Ήρακι"εlου, τΟ: δποiα δυστυ·

χώ.; φέρουν Ιδlαιτέραv άρίθμησιν τών πινάκων. 'Εν τ(ρ έΥlαίφ τ:όμφ δ άριθμος του πίνακος εlναι, φαίνπαl,

35α. Άριθ. εύQετ:" μουσ, 1681 .
• πρβι". MacL::eIlzie iv J.H.S. 1906 σει". 260.
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Είς ταυς άμφορείς Όμως το φυτον εΙναι μεγάλων διαστάσεων καί δεν δύναται να

όνoμασθfι έλαία, ίσως δε δεν ανταποκρίνεται προς ούδεν πραγματικόν εΙδος φυ

του, διότι μία ποιά τις δόσις μειςογενείας (HybridiSU1US) παρατηρείται έν τίι

Μινωικίl τέχνη. ώς ήδη παρετήρησεν ό καθηγητης κ. Halbl1err J, άνθη δε ένος

είδο:uς φυτού συνά...-nονται μετα φύλλων ίίλλου εΙδους. Ό τεχνίτης έπεζήΤΕΙ την

συνολικην έντύπωσιν, καί ανευ σχολαστικής λεπτολογίας τα φυτα καί δένδρα παρι .

στάνονται οϋτως, δπως προξενούν

........ την έντύπωσιν εΙς τόν παρατηρητήν

δι ι ένας στιγμιαίου βλέμματος 2.

Ώς προς το σχήμα, οί αμφο

ρείς ούτοι κατάγονται έκ μεταλλί

νων προτύπων, ων πηλίνας άπομι.

μήσεις συναντώμεν άπα της πρώτης

ΜΜ έποχης3. Συνεκροτήθη είς άκόμη

άμφορευς έκ της άνασκαφείσης οί

κίας, μη άπεικονιζόμενος ένταυθα,

εύρέθησαν δε κα·ι τουλάχισtον δύο

άλλων τα λείψανα, πάντων φερόν

των διακόσμησιν δια λευκου καί έρυ

θρου. χρώματος, άλλα μόνον γραμ

μικήν. !Ο συγκροτηθεlς έφερε το

γάνωμα έντονώτερον μ€λαν η ό άπει·

κoνισθεlς έν είκόνι δα, εχει δε τας

δύο κάτω λαοας μαλλον άτροφικάς,

όμοίας προς τας της είκ. δ Β. ΤΟ

στόμιον εχει τα χείλη περισσότερον

ΕΙ,.. 6. ΜΜ πlf}ΟG μr.nί πtlοχοης. προς τα έξω κεκαμμέναl κατα ζωη-

ροτέραν άνάμνησιν των μεταλλί\'ων

προτύπων. (Ιδε Palace ε. ά. είκ. 140). Ή διακόσμησις συνίστατο άπο ζώνας χρώ

ματος έναλλαξ λευκου καΙ έρυθρου βαθέος (carlllin) κατα το μέσον της κοιλίας,

φέρει δε καΙ μίαν έρυθράν ζώνην κατα την σύμφυσιν του λαιμού προς τοι'ς

ώμου;. ΤΟ έπί τών ώμων κόσμημα, οπερ ητο κυρίως δια λευκού χρ(σματος, εΙνα'ι

δυσσύμβλητον ώς έντελως έξίτηλον. 'Ύψος 0,47. Διάμ. μείζων στομίου 0,13.

2. Πιθοειδες άγγείον μετα προχοης, είκ. 6. Ό πηλος εΙναι έρυθρωπος μετα

ι MonunI. AnticlJί ΧΙΙΙ, 1903 σελ. 57.

• Fil1Inlen, die Kret.· Myk. KuItur' σελ. 187.

ι ·Ιδε EnIlls PaIace 1, εΙκ. 140 {Ιελ. 19.3.
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μικρών πετραδίων έγκαταμεμειγμένων. ΈπΙ του καστενερύθρου στιλπνοϋ έ.ι-τιχρί

σματος δια λευκού αλαμπούς είχονίζεται κύκλφ περΙ την κοιλίαν ανω μία συνε

χ:ης σπείρα, ύπο δε ταύτην δύο λευκαΙ ζώναι. Ύπο ταύτας, αν είχεν αλλον διάκο

σμον, εγένετο εξίτηλος. 'Ύψος Ω,61. Διάμ. χειλέων έξωτ. 0,31.
Καί το αγγείον τούτο άνήκει εΙς την ΜΜ IIb εποχήν, εχει δε κατα σύμπτω

σιν καί έκ Κνωσού το ακριβώς σχεδον αντίστοιχόν του 1. Το αγγείον εΙναι χειρο

:τοίητον, διότι τα εύμεγέθll αγγεία έξακoλoυθoύσ~ κατασκευαζόμενα κατα τον

:ταλαιον τρόπον κα! αφ' ού ηδll πρό πολλού εΙχε γενικευ.θη ή χρησις τού τροχού

είς τα μικρότερα αγγεία. το έκ Κνωσοϋ άγγείον δLαφέρε"~;. κατα τούτο, ση ύπο

την συνεχη σπείραν καΙ ύπερ ταύτην πέριξ των χειλέων::,φέρει σειραν μηνίσκων

εναλλαξ λευκών καΙ ερυθρών. "'Αν καί. είς το ήμέτερον':'qγγείον δεν νπάρχει ή

σειρα τών ήμισελήνων οϋτε diJ.o κόσμημα ε~υθρoυ χρώματος (δεν έσώθll 'τουλά

χιστον), άλλα γίνεται χρησις τού λευκού μόνον, εν τoύΤ~Lς;άμφότερα τα άγγεία

φαίνονται έναργώς σύγχρo~α καΙ ανήκουσίν: εις την κατηΎορίαν τού λεγομένου

παλαιοτέρου άνακτορικού ρυθμού, διότι ό διάκοσμος .,αύ,τώΥ,'εχει ύποστη την .επί

δρασιν τών συγχρόνων τοιχογραφιών τού Mεσoμινω,Ι~oύ~,ανακτόρoυ. Ού μόνον

οί μηνίσκοι οϋς φέρει το έκ Κνωσού dYYEIov ευρέθησ.αν καΙ εις τεμάχια συγχρό

νων τοιχογραφιών έκ του αότού στρώματος 2, &λλ4-' καΙ ή ζφφόρος της λευκης

σπείρας άνάγεται κατα τον Eνans S είς την αύτηνΌδιαι:όσμησιν τών άνακτόρων.

Ή πρώτη της σπείρας εξάπλωσις έν Κρήτη' έπΊ σφραγίδων καί άγγείων

εΙναι κύριον φαινόμενον ηδη της Πρωτομινωικης ,3 'έποχης ΠΜ.] η 4, το στοι

χείον δε τούτο εισήχθη άναμφιβόλως είς Κρήτην εκ τών Κυκλάδων, ών ή επίδρα

σις έπΙ την νησον κυρίως εΙς Πιν εποχην έκείνην εξασκείται. Εις τας Κυκλάδας

δ' ή σπείρα βλέπομεν ότι εχει dνcιιττυχθη εντελώς ηδη είς τα πρωιμώτατα Κυκλα

δικα αγγεία. ΕΙναι δε σημειώσεως αξιον ότι ή σπείρα εκ της ΠΜ έποχης ιης

είσαγωγης της επιζη αναλλοίωτος εν τφ αρχικώς λευκφ αύτης χρώματι, σπανίως

είκονιζομένη ερυθρα η μέλαινα δ. 'Εννοείται δη τα παλαιότερα ταύτα διακοσμη

τικ-α στοιχεία αποσυντιθέμενα καΙ έλευθερούμενα νύν &πο το παλαιόν των περι

βάλλον είσέρχονται εις την διακόσμησιν ύπο έντελώς νέας συνθήκας, ωστε είς το

{Ηιέτερον αγγεϊ:ον, ώς καΙ εις το εκ Κνωσού, ή σειρα τής συνεχούς η τρεχούσης

σπείρας κατέχει πλέον τον κυριώτερον ρόλον της διακοσμήσεως τού αγγείου,

ι -Ιδε J.H.S. 1903 σελ. 177 καί E\'ans Palace εΙκ. 192α οελ. 257.

• WΙδε Fyfe, Ρaίηted p]aster decor, at Knossos, JoIIrn. οΙ the RO)'al Inst. οΙ Br. Arcbitects :ιί\'. Χ

ciQιθ.4, οελ. Ι 16, σελ. 109 εΙκ. 2.
~ Pa1ace 1. σελ. 265.

• E\'ans Pa]ace, 1, σελ. 112.
• ΠQ6λ. "IιIckenzie J.H.S. 1906 σελ. 259.

A1'XAloAorIKo;i ΔΕΛΊΊΟ:-Ο 192! - 25
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Ει". 7. ΠI{J-ος ΜΜ ΠΙα.

καταλαμβάνουσα τι]ν θέσιν ην εις άλλο σμοιον αγγείον (J.H.5. ΧΧΙΙΙ σελ. 178
εί){. 5 καΙ Palace σελ. 255 εΙκ. 1Η 1 (το μέγα εν τφ μέσφ) κατέχει δ κλάδος φυτου

πέριξ της γαστρός 1.

Έν Κνωσφ, σπου τ(1. στρώματα ησαν αδιατάρακτα, τα εν λόγφ αγγεία ευρέ

θησαν αμέσως υπεράνω του στρώματος των Καμαρα'ίκων (ΜΜ 1Ι), 1ΙΤΟΙ ανάγον

ται είς την ΜΜ IIb εποχήν. Έκεί έπομέ

νως δέον να αναγ6.γωμεν καΙ το δμοιον

αγγείον είκ. 6.

3. ΠίοΟοοι. Είκων 7 καΙ 8. ΠολλΟJν

πίθων λείψανα ευρέθησαν εντος της οί

κίας (τουλάχιστον έπτά), των πλείστων

δμως είχον εξαφανισθη τα δστρακα πλην

όλίγων τινων, σχεδΟν δ' εντελώς δύναται

να ανασυγκροτηθη μόνος δ της είκ. 7.

Ο{ίτος ευρέθη εντος τού διαμερίσματος

Α, πεπτωκως κατα μηκος του τοίχου (όλί

γον βορειότερον του σημείου α, είκ. 2)

με το στόμιον προς Βορραν. Έντος τού

δωματίου Ε αμέσως υπο τον μεταγενέ

στερον νεκρον iΊσαν εστρωμένα τα περι

σφζόμενα τεμάχια του πίθου είκ. 8, είς

τρόπον OJatE ενόμισα κατα την στιγμην

της ευρέσεωςστι τα δστρακαείχον στρωθη

επίτηδες ώς κοίτη του νεκρού. Μέρος

όστράκωντου αυτου πίθου καθως καΙ λεί

ψανα ένος 11 δύο άλλων ευρέθησαν εντος

του δωματίου Δ. Έντος τού Α καΙ παρα

τΎι" προς το Γ θύραν ευρέθη ακέραιος δ

πυθμην ένας πίθου.με σχοινοειδες ανάγλυφον κόσμημα κατα την περιφέρειαν (του

ε'ίδους δηλ. του πίθου είκ. 8). Ευρέθη είς έντελως όριζοντίαν θέσιν καΙ ησαν

τόσον έπιμελως αποκεκομμένα τα τοιχώματα, ώc ει είχε γίνει τουτο επίτηδες 2.

Έν τφ δωματίφ Γ θα ευρέθησαν ισως οστρακα πω'ων, αλλ' εν τφ Ύιμερολογίφ

μου εχω σημειώσει μόνον δύο στόμια πρόχων εκ του μέρους τούτου.

1 ΠρΟλ. καί Mackenzie ].H.S. 1906 σελ. 260.

, Πολλάκις θραυομένου ένας πίθου μετεχειρίζονω τον πυθμένα του ο'ς κάλυμμα ιiλλoυ πίθου, ώς

σ.νακο,νο' μοι ό κ. Ξανθουδίδης.
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Ό πίθος της εΙκ. 7, υψηλος άναλόγως προς την διάμετρόν του, εΙναι εκ

πηλου ύπολεύκου, εφ' oii δια καστανερύθρου χρώματος εζCΡγραφ11θη κόσμημα ώς

εν μέγα καΙ παχυ Ο, το οποίον καταλαμβάνει εντο; αυτου ανα δύο υπαλλήλους

λαβας του αγγείου. 'Εν τφ κέντρφ δε του Ο μένει στρογγύλον σημείον ανευ χρώ

ματος (φαίνεται ολίγον εν τη εικόνι a.ριστερά). Παρα τον πυΘμένα περιέθεε το

αγγείον πλατεία ζώνη χρώματος ζωηροτέρου πως, σχεδΌν κεραμεου. 'Ύψος 0,75.
Διαμ. έξωτ. χειλέων 0,29.

'Εν ΤΤΙ εικόνι 8 εικονίζεται το ανω ημισυ περίπου μεγάλου πίθου, Όστις

εφερε διακόσμησιν άναγλύφων ζω

νων ευθειων και οφιοειδων μετ' ορ

θίων αυλακώσεων εγκεχαραγμένων

επι των ζωνων. Εϊναι το συνηθέ

στερον σχημα των Μινωικων

της τελευταίας εποχιlς(ΥΜ),

i:ίμως μερικοΙ δύνανται ναάναχθουν

εις τΊΊν τελεύταίανπερίοδον της

της ΜΜ εποχης (ΜΜ ΙΙΙβ).

δπου προσεκολλήθησαν αι λαβαΙ το

αγγείον εκοσμήθη δια καστανομέ

λανος χρώματος με τον λεγόμενον

δι' επιστάςεωςτρόπ6ν, 11 διακατα
λιβάδων (tι-ickle decoration). ΕΙς

σπόγγος δηλ. 11 απλούν ράκος έμβε

βαπτισμένον εις το χρωμα επιέζετο

επι του άγγείου και το χρωμα κατέρ

ρεε σχηματίζον άριθμόν τινα ρεί-

θρων (ϋψος σφζόμ. του πίθου 0,75, Είκ. 8. Πίf}oς ΜΜ ΠΙβ.

διαμ. 0,45).

Ευρέθησαν και δύο 11 Τ~.:H(Oν ετι πίθων λείψανα συνηθεστάτου ΜΜ ΠΙ σχή

ματος, εξ &ν δμως oUΔεΙς συνεκροτήθη αρκετά, διότι δλων ελειπον τα τεμάχια.

Οι πίθοι οδτοι ουδεμίαν φέρουν διακόσμησιν πλιΊν του δι' επιστάξεως κοσμήμα

τος, εχουν δ' η μίαν σειραν λα6ων παρα τα χείλη, η φέρουν συνηθέστερον καΙ

δευτέραν προς τφ πυθμένι. Άκριβώς Όμοιοι καΙ ώς προς το σχημα καΙ ώς προς

την δι' επιστάξεως διακόσμησιν, είναι οί εν Φαιστφ κατα χώρ.αν ευρισκόμενοι

πίθοι εντος των άποθηκων του ΜJ\ιΙ ανακτόρου, των ανακαλυφθεισων ύπο το

μέγαρον του Ύστερομινωικου 1.

1 Ίδε MonU111. Ant. χιν σελ. 117 (421) και πίνακα Π (κατά το Estratto).
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Πάντες oiiτoL ο[ πίθοι ανήκουσιν εις την τρίτην Μεσομινωικην εποχήν. Εις

την πρώτην αυτης περίοδον δύναται, νομίζω, να αναχθΌ ό πίθος της εΙκ. 7, με το

μέγο. ελλειψοειδες καστανέρυθρον κόσμημα καΙ την ερυθρωπην ζώνη ν τού πυθμέ

νος. τα δι' επιστάξεως κεκοσμημένα άγγεϊα αν11κουσιν εις τα χονδροειδέστερα καΙ

ευτελέστερα σκεύη της τρίτης ΜΜ εποχης 1. της ύστάτης δε περιόδου (ΜΜ IIIb)
της μεταοατικης προς την Ύστερoμινωι~~,ην Ι, είναι ό πίθος με την ανάγλυφον

διακόσμησιν, εχων Όμως καΙ τας επιστάξεις.

4. Μικρα άγγεΤα. Ή καταστροφη την όποίαν επρo~ένησαν εις τα στρώ-

Είκων 9.

ματα της οικιας οί χριστιανικοΙ τάφοι, διαφαίνεται κυρίως εις τα μικρα αγγεϊα,

εξ ων δεν ήτο δυνατον κανεν σχεδον να άνασυσταθη εξ όλοκλήρου, αν καΙ πληθος

μέγα οστράκων εξεσκάφη. Λείψανα πολλα ευρέθησαν ιδίως άγγείων μαγειρικής

χρήσεως, των φερόντων καΙ τρεϊς μακρους πόδας (χυτρων), πολλα εκ των όποίων

είχον μεγάλως ύποφέρει εκ της μακροχρονίου επι του πυρος χρήσεως, διότι ήσαν

μαύρα καΙ ευθραστα εκ της πολλης καύσεως. Ταυτα εύρέθησαν ιδίως εις το δωμά

τιον Β, δύνανται δε να άνήκωσι (τινα τουλάχιστον) καΙ εtς την Μεσομινωικην

εποχήν 2.

1 Πρβλ. Evans Palace σελ. 571.

, Πρ6λ. δμοια εύρεθέντα σκεύη μαγειρικής χρ'ισεως εν Κνωσφ Palace, σελ. 569, εΙκ. 414.
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,

Ει"ω.. 10.

Τά άλλα μΙΥ.ρα σκεύη, δσα δύνανται να χρονολογηθώσιν, ανήκουν σ.(εδόν

όλα είς την ΥΜ Ι έποχήν. 'Εν τΌ είκόνι 9 έξελέγησαν μερικα αγγεία καί όστρακα

χαρακτηριστικά. ΤΟ SΝ τφ μέσφ μικρόν αγγείον θ (ϋψος 0,11, δ~μ. στομ:0,08)
μετα προχοης εΙναι έκ λευκού πηλού άνευ ούδεμιας διακοσμήσεως. την πρώτην

του τυπικην έμφάνισιν εχει είς τας πρώτας φάσεις της ΜΜ έποχης ι, διατηρείται

δε καΙ κατα την Ύστερομινωικήν. 'Επειδή, παρ' όλην την αναστάτωσιν τών στρω

μάτω\', εύρέθη όμΟύ μετα τού πίθου είκ. 7~ νομίζω ότι εΙναι Μεσομινωικον ΠΙ,

Τα. αγγεία η καί ι εΙναι κοινα της ΥΜ

έποχης, καθως καί τα τεμάχια έκ μονώ-

των κυάθων γ, δ, ε, χαρακτηριστικq της

ΥΜ Ι περιόδου. ΤΟ γ καΙ δ φέρουν δι'

έρυθρού χρώματος κλάδον, το ε δια τού

αύτου χρώματος εφερεν ανα τρία φυλλο

ειδη κοσμήματα, και μεταξiι αύτών κρε

μαμένους όρμους (festoons). Τό όστρα

κον κ έξ όμοίου κυπέλλου εΙναι όλίγον τι

ασύνηθες, διότι αποτελεΤται έξ έλαφρού

κιτρινοτέφρου πηλού ώς καπνισμένου,

εφερε δ' ώς φαίνεται σειραν φυλλοειδών

κοσμημάτων γεμάτων απο τεμνομένας

γραμμάς. Δύο η τρία της αύτης τέχνης

άγγεία γνωρίζω ακόμη έν τ<9 Μουσείφ

Ήρακλείου, ίδίως εν έκ της Άγίας Τριά

δος (αδημοσίευτον). ΕΙναι κυλινδρικη πυ

ξις η χυτροειδες αγγείον, έκ τού αύτου

ακρι6ώς πηλού καΙ φέρον δια τού αύτού

μαύρου άλαμ....ωύς χρώματος ώς κύριον

κόσμημα γραμμας διασταυρουμένας κατα ρόμ60υς (αριθ. εύρετ. 3008). Το α τέλος

εΙναι το ανω μέρος συνήθους ΥΜ Ι προχόης.

Μοναδικόν ύπηρξε τό όστρακον γ της εtκ. 1Ο, εύρεθεν είς τό μικρόν διαμέ..
ρισμα 62 του δωματίου Β (εtκ. 2). ΕΙναι έξ αγγείου «barbotine», έπίτηδες δηλ.

κατεσκευασμένου με ανώμαλον την έπιφάνειαν, έκ κιτρίνου πηλού. e-Ομοων την

τέχνην αγγείον, ίνα έκ πολλών αναφέρωμεν εν παράδειγμα, ίδε έν Palace Τ, σελ.

181, είκ. 129α. Ή τεχνοτροπία αύτη τών «barbotine» αγγείων έμφανίζεται εΙς

το τέλος της πρώτης ΜΜ έποχης καΙ διαρκεί έπί τινα χρόνον κατα τας αρχας της

, ·Ιδε PaIace σελ, 519, όμοια δ' άγγεϊα Ιν είχόνι 403 Ε χαι 421 άριθ. 4.
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δευτέρας (ΜΜ ΙΟ -ΜΜ Πα, ίδε Evans Palace Ι, σελ. 239). Προκειμένου περΙ

άγγείων μεμονωμένων εκ τού ρυθμού μόνον δεν δύναταί τις να διαγνώση πάν

τοτε την εποχην μετ' άσφαλείας.

5. Λί1Jινα. Πλην tiliv πηλίνων εύρέθησαν και άρκετα λίθινα σκεύη εντος

της οικίας, ων τα κυριώτερα εύρίσκονται εν είκ. 11. Πάντα σχεδΟν εύρέθησαν

εντος τών προχείρων ξηροτοίχων ο'ίτινες εσχημάτιζον τας πλευρας τών χριστιανι

κών τάφων. τα ο, γ, δ, ε, είναι άκόναι και τριπτηρες πάντα κατεσκευασμένα εκ

χονδροκόκκου ψαμμολίθου, ευρέθησαν δε (όμοϋ μετα τών εικονιζομένων χαλίκων

Είκ. 11. Τινά των λι{}ί7lwνσκεvων της οίκίας.

τριπτήρων) κατα το πλείστον εντος τοϋ διαμερίσματος Β καΙ ολίγα εντος τού Ε.

τα α, θ, ι εϊναι λίθιναι άοαθείς λεκάναι, αι πρώται πολυ μεγάλαι (θα εϊχον διάμε

τρον 0,60 - 0,70 αν εσCΡζoντo άκέραιαι). τα χείλη κατα την περιφέρειαν μόλις

ύπανεγείρονται, ό δε λίθος εξωτερικώς δεν εϊχεν επιμελώς πελεκηθη. Έντος τών

λεκανών αύτών ετοποθέτησα μερικους εκ τών εύρεθέντων ποταμίων η θαλασσίων

χαλίκων, στρογγύλων η επιμήκων, ων τινες, εν φ ησαν άρχικώς σφαιρικοΙ εκ της

πολλής χρήσεως κατήντησαν εντελώς πλακωτοί. 'Όμοιοι χάλικες εύρίσκονται παν

ταχού τών Μινωικών άνασκαφών. Έχρησίμευον, φυσικά, ό)ς καΙ αι εύρείαι άοα

θείς λεκάναι, ίνα τρίοωσι καΙ συντρίβωσι διαφόρους καρπους προς οικιακας χρείας

(πολλάκις λ. χ. εχω ϊδει. δι' ένος όμοίου χάλικος γυναίκας να συντρίΌωσιν ελαίας,

ας άνα πολλας τοποθετούσιν επι μιας πλακός, εϊτα δε τύπτουσι ταχέως άνα μίαν

απαξ καΙ τοποθετοϋντες εντος πίθων μετα όριγάνου και αλατος κατασκευάζουσι

τας φαγωσίμους «τσακιστες έληές»). Το κ εϊναι μία μικρα (διάμ. 0,15) άλλα κάπως
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βαθυτέρα πύελος, λ δε είναι μέγας λίθος (μηκ. 0,30, διάμ. 0,25) διάτρητος, της

οπης στενουμένης ολίγον προς τα κάτω. τα ζ καΙ η τέλος είναι δύο δίσκοι λίθι

νοι επιμελό)ς λειανθέντες, d:ιν εύρέθησαν καΙ αλλοι 1.

6. Μετάλλινα σκεύη δεν εύρέθησαν η τα α καΙ ο της είκ. 10. Το Ό είναι το

ημισυ χαλκης «τριχολαοίδος» (ηδύνατο δμως καΙ προς διευθέτησιν της απτρας

του λύχνου να χρησιμοποιηται, μάλιστα όταν είναι μειζόνων πως δl.αστάσεων),

διασφζον μηκος 0,065. Το α είναι χαλκουν μαχαίριον διασφζον και τους τρείς

ηλους της λαοης, πλατυνόμενον δε προς τα ανω καΙ άντΙ αίχμης καταληγον είς

άμΌλυ τόξον 11 μάλλον είς εντελη περιφέρειαν κυκλικήν, κοπτεραν δπως καΙ αι

δύο πλευραί. ΤΟ ελασμα είναι λεπτόν, μη εχον το πάχος των αίχμηρων εγχειρι

δίων. Μηκος' 0,14. Τοιούτων εργαλείων εξ εχουσιν εύρεθη εν τφ ΥΜ κοιμητηρίψ

της Τζαφερ - Παπούρας 2, εν δε )ωΙ εν τφ τάφψ «των διπλων πελέκεων» 3. Κατα

την εποχην εκείνην ησαν άκόμη μερικα τοιαυτα εργαλεία γνωστα καΙ Ο Sir Α.

Evans είχεν εκφράσει την γνώμην δτι ταυτα ησαν ξυράφια., δπως ηδη Ο Sophns

Mίiller είχεν εκφράσει ομοίαν είκασίαν5 περΙ τοιούτου εργαλείου δ Ο Schliemanll
ελέγετο εύρων εν Μυκήναις, διότι ύπάρχει ομοιότης τις προς «ξυράφια» του χαλ

κου αίωνος της Εύρώπης 6. Το αύτο δ' ύποστηρίζει καΙ ode Ridder, Cata1. d.
bronz. de la sOC. archeo1. σελ. 100. Νομίζω δμως δτι δεν πρόκειται περΙ ξυρα

φίων, 'ίσως δε δεν πιστεύει τουτο σήμερον ούδ' Ο Sir Α. Evans. Τοιαύτα εργα

λεία εχουσιν εύρεθη τώρ/t πλείστα εξ όλων των περιόδων, άπο της Πρωτομινωι

κης εντος των θολωτων τάφων της Μεσαρας μέχρι της τελευταίας Ύστερομινωι

κης καΙ Ύστερομυκηνα·ίκης. Είναί μοι γνωστα τοιαυτα εκ Πλατάνου Μεσαρας 7.

Άπο το 110ρτί 8, άπο την Κουμάσαν 9. Έπ' ισης εκ Μόχλου προέρχεται εν μέγα

ευρύ 10, όπερ δ Seager χαρακτηρίζει ως «περίεργον λεπίδα μαχαιρίου» σχεδΟν

1 Πρβλ. ά"άλογα λίθινα σκεύη έκ του άνακτόρου της Φαιστου έν Moηιιnι. Ant. χιν 1905, σελ. 475- 6

εΙκ.84.

, E"ans, The Prehistoric tombs οί Knossos (έκ της Archaelogia τόμο LIX).

• The tomb οΙ the dolIble axes κλπ. είκ. 53 (έκ της At'chaelogia τόμο LXV).

• Preh. tombs οί Knossos κλπ. σελ. 117, πρβλ. εΙκ.78. 'Επαναλαμβάνει την εΙ"ασίαν έν Tomb οί

double axes σελ. 58 άριθ. 2c και εΙ". 53.

, Ursprιlng uud erste Entwickelung der ElIrop. Bronzekultur σελ. 9, είκ. 23.

• ·Ομοιον π. χ. άναφέρει ό Paribeni έν Monum. ΑηΙ. Linc. XIV, 1905 σελ. 33 - 4 (estratto) η 705 - 6

έκ Pantalica (Σικελίας), της δευτέρας ΣL1ιελικης περιόδου. (Ή δευτέρα ΣL1ιελικη περίοδος άνήκει εΙς τον χαλ

κόν. Ή πρώτη Σικελικη άνήκει εΙς την λιθοχαλκην έποχήν, ή δε καλουμένη Σικανικη εΙναι νεολιθική, ό,ς

ώρισε πρώτος τας έποχας ό Orsi. ·Ιδε Finιmen, Die Kr. Myk. KuItur' σελ. 108 έξ., Ιδίως 110).

1 Ξανθουδίδου - Droop The waulted tombs οί Messara πίν. LVI άριθ. 1905, προς δ' "ΤΙ οί άριθμοί

"ύρετ. 1936, 19117 και άλλα ά"όμη.

8 "Κ ά. πίν. 39, άριθ. 1434.

9 Έ. ά πίν. 24 αριθ. 1196 και άλλα άκόμη.

10 Seager, Explor. ίη tke Island οί MochIos, σελ. 49, εΙκ. 45, άριθ. εύρετ. 1548.
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Φοειδούς σχήματος (μήκ. 15,5 έκ.). Άπο τα ΓoυΡVΊα έχομεν μίαν σειραν των

«φυλλοσχήμων:ο τούτων μαχαιριων Ι, ητις παριστι! καΙ. την έξέλιξιν τού ακρου

άπο αμβλείας αίχμής εΙς βαθμηδον αμβλυτέραν μέχρις στου καταντήσυ εiς κυκλι

κην περιφέρειαν, "Έχομεν επ" ίσης τα προμνημονευθέντα έκ των τάφων παρα την

Κνωσόν, εν εκ 2άκρου (Hogarth BSA νπ σελ. 135 εΙκ. 46) ώς καΙ εξ Άγίας

Τριάδος εν 2. Έκτός της Κρήτης έχομεν τοιαύτα 2 εκ Μυκηνων, τρία έξ Άμορ

γού 3, εν έκ τού θολωτού τάφου τού Βαφειού με το άκρον αμβλύτατον κυκλικόν.ι.

Άναφέρονται δε καΙ εξ Ίαλύσου τής Ρόδου τοιαύτα δ καΙ θα υπάρχουν 'ίσως καΙ

άλλα άκόμη.

Ούτω λοιπον βλέπομεν δτι άπο τής Πρωτομινωικής μέχρι της τελευταίας

Ύστερομινωικής εποχής συναντωνται τα ,έργαλεία ταύτα, διαφέροντα μόνον όλί

Ίον κατα την μεγαλυτέραν 11 μικροτέραν'άμβλύτητα τού κάτω ακρου, ΕΙναι πάντα

έκ λεπτού έλάσματος καΙ ουδέποτε σχηματίζουσιν έξόγκωσιν ράχεως κατα το

μέσον. Τινα μάλιστα έχουσι χαρακτηριστικον σχημα γλωσσοειδές 6, ήτοι πλατύ

νονται κατα το ακρον καΙ εΙναι στενώτερα κατα το μέσον, ωστε ή αμφίστομος

αυτων λεπΙς σχηματίζει άμφίκοιλον σχημα. Νομίζω δτι αν επρόκειτο περΙ ξυρα

φιων τοιούτον σχημα εΙναι άδύνατον να έδίδετο εiς αυτά. τα γνωστα Μυκηνα'ίκα

καΙ Μινωικα ξυρι.ιφια, ατινα συχνότατα εύρίσκονται όμού μετα κατόπτρων (πραγμα

έχον μεγάλην σημασίαν δια την άπόδειξιν της ίδιότητός των) διακρίνονται ου

μόνον δια το χαρακτηριστικον σχημά των, άλλα καΙ δια το βάρος, δπερ φαίνεται

είχεν ίδιάζουσαν σημασίαν δια την καλην διεξαγωγην τού ξυρίσματος. ΤΟ βάρος

δε τούτο προέρχεται εκ τού δτι κατα το άπέναντι της κόψεως, πλευρον εϊ.ουσι

πάχος, ώς άκριβως καΙ τα σημερινα ξυράφια, διότι τούτο ευκολύνει το διαρκές

τρόχισμα, Νομίζω λοιπον δτι τα παρόντα «φυλλόσχημα:. εργαλεία εΙναι άπλως

μαχαίρια, σχι πολεμικης γενικως χρήσεως, ώς τα αιχμηρά, άλλ' οικιακής καΙ ύπη

ρετικης. Γνωρίζω εκ πείρας (νομίζω μάλιστα δτι έχω ϊδει άναλόγου χρήσεως

σκεύη είς χείρας των τσαρουχάδων της Ήπείρου) δτι εν δέρμα λ, χ. τοποθετημέ.

νον επι σανίδος δύναται πολυ καλύτερον να κoπf!, καΙ μάλιστα καΙ κυκλικώς δια

πιέσεως άπλης τού άμβλέος τούτου μαχαιρίου στηριζομένου καθέτως έπΙ τού δέρ

ματος, έν Ψ ταυτοχρόνως δίδεται εiς αυτο ή κατάλληλος στροφη καΙ κίνησις προς

τα πλάγια. Έπ'Τσης δια την έκδοραν ζΦων είναι πολυ καταλληλότερον τού αίχμη-

ι Gonrnia οιλ. 34, πί\', 4 ,άριΟ. 56 _59.
, WΙδε Paribeni :1\(011. Ant. χνι ο. 705, είκ. 15.

• WΙδι Τοού\'ταν Α Ε 1898 σελ. 190.
• 'Εφ. 1889 πίν. 8, 7 και οελ. Ιδ1.

~ WΙδε Paribeni ί. ά.

~ WΙδε Ιδίως τό έν Go\lrnia ε. α::-ιί\'. 4 αριθ. 59.
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ροϋ το άμβλύ, αλλα κοπτερον μαχαίριαν δπως είναι τα του εν λόγφ (Jχήματος.

Ειδομεν δτι τα μαχαίρια dJCavtfuGL ,ια1. κατα την Πρωτομινωικην f.ποχήν, οπότε

είναι ζήτημα αν εξυρίζοντο οΙ ανθρωποι. Πρβλ. τα εντος των θολοτ.Ο)ν ΠΜ τάφων

εύρεθέντα ειδώλια εικονίζοντα «σφηνοπώγωνας», αν καΙ ύπετέθη δτι ταϋτα δυνα

τον να ήσαν θρησκευτικής μόνονχρήσεως 1.

'Ανάλυσις χημικη ξυσμάτων του μαχαιρίου γενομένη εlJγενως κατ' αιτησίν

μου ύπο τοϋ γυναιίιαδέλφου μου κ. Κίμωνος ΕυαγγελίδΌυ χημικοϋ,ύπηρε

τοϋντος τότε παρα τφ καθηγητη κ.Ζέγγελ!] εις τα εργαστήρια του Πανεπιστη

μίου, απέδειξε:

Χαλκον Cn..

Κασσίτερον Sn. .
'Αρσενικοϋ As 'ίχνη.

88,246
11,75<1

WHtoL ή αναλογία χαλκου καΙ κασσιτέρου εΙναι ή αυτη περίπου προς την τοϋ

ομοίου εξ 'Αμοργου μαχαιρίου(Τσούντας ΑΕ 1898 σελ. < 190), δπερ περιείχε

12,85 % κασσιτέρου. ('Ανάλυσις Χρηστομάνου).

'Αμφότερα τα δύο μετάλλινα l5ργανα άνεκαλύφθησανεντος του δωματίου Ε

εις το βαθύτατον στρωμα, σχεδον επι του παρθένου εδάφους. Έπειδη εντος του Ε

εΙς μόνος νεκρος εΙχε ταφη επιπολής και τα στρώματα δενiισαν τοσουτον τετα·

ραγμένα ώς εν τΌ λοιπΌ οικίζΧ, δικαιούμεθα, νομίζω δια. στρωματογραφικον λόγον

να καταλέξωμεν τα αντικείμενα ταυτα μεταξυ των ;τι:αλαιοτέρων της οικίας, ητοι

εις την ΜΜ ΙΙ εποχήν.

7. "Λλλα μικρα εύρήματα. Έν 10 δ, παριστάνεται μικρον πήλινον

σφονδύλιον διάτρητον, εχον άκριΌως το σχηματων ,ιαταδικαστικων ψήφων

άρχαίας Έλλάδος. Διάμ. 0,30. Εύρέθη<ειςτα βαθύτερα στρώματα του Α παρα

την εξωτερικην θύραν. ΤΟ εν εΙκ. 1Οε εΙναιτεμάχιονπηλίνου οστράκου επιμελ{ος

εστρογγυλευμένον, φέρον μίαν μικραν· απόκρουσιν, το όποίον Ο εύρων εργάτης

εχαρακτήρισεν ειρωνικως ώς «πήλινο κατρίνι» (= νόμισμα). Φαίνεται δη είναι

πωμα αγγείου, το όποΤον πληρούμενον.0Ινουη ελαίου επρόκειτο εΙτα να σφραγι

σθΌ, ώς ,μας διδάσκουσιν δμωαεύρήματα των 'Άγγλων εν τφ Μενελα'ιφτης

Σπάρτης,2. Έτίθετο δηλ. επιτου στομίου το στρογγύλον δστρακον κατα πρωτον,

'ίνα μη εισχωρίj εντος του άγγείου ό σφραγιστικος πηλός. ΈπΙ τοί) οστράκου έτί

θεντο εΙτα φύλλα (αμπέλου κυρίό~ς) καΙ είτα ο πηλός, δστις προσεδένετοκαι

εσφραγίζετο. Έν Μυκηνα·ίκη.·οΙκίιι. του ΜενελαtΟ1J εύρέθη τοιουτον δστρ(Χκον

συγκρατούμενον ετι επι του πηλου. Εύρέθη καΙ τουτο το l5στρακον εις τα

J Εανθουδίδου Wau1ted tonlbs σελ. 24 - 25, Evans !'a1ace 1, σελ. 84.
, Dawkins. BSA XVI, 1909 -10 σελ. 10.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΙ'!ΚΟ:>Ι ΔΕΛΤlOΝ 1924·25 10
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τερα στρώματα τοϋ Α καί θα επέτρεπε το άξιόλογον συμπέρασμα δτι ήδη άπο της

ΜΜ εποχής διενηργείτο ή τοιαύτη προσεκτικη σφράγισις τών άγγείων (προφανώς

δι' έμπορικους σκοπούς), αν τα στρώματα τοϋ Α δεν εΙχον ταραχθη μέχρι τού

βάθους ύπο τών χριστιανικών ταφών.

'Εν τό} διαμερίσματι Α εύρέθησαν εΙς τα βαθέα στρώματα καί δύο χάλικες

θαλάσσιοι έντελώς σφαιρικού σχήματος) οί όποιοι προφανώς δεν έχρησιμοποι

ούντο ώς τριπτήρες (τους τρι.-ττήρας dμέσως άνεγνώριζον οί έργάται, έν Φ τους

παρόντας dπεκάλουν cβόλια»). Δεν εΙναι dnceavov να iισαν βάρη, πράγμα το

όποίον ήθελε καταδείξει ή ζύγισίς των καΙ σύγκρισις τού βάρους προς άλλα '(νω

στα τοϋ Μινωικού μετρικού συστήματος. Δυστυχώς τα δύο ταϋτα άντικείμενα

κατα την περισυλλογην τών εύρημάτων είχον έξαφανισθη, άφαιρεθέντα προφα

νώς ύπο τών έργατίδων λόγφ τοϋ κανονικού των σχήματος.

Τέλος εν τη είκόνι 9 Ο είκονίζεται λίθινον τεμάχιον έκ σταλακτίτου ή εξ

άλλου κροκάλου προερχόμενον, το όποίον εκ φύσεως εχει το σχημα το όποιον

βλέπομεν εν τίi είκόνι. (Μηκ. 0,14, ϋψος 0)12). Κάτω δεξια εΙχε μίαν παρα

φυάδα παλαιόθεν άποκοπείσαν. Δεν νομίζω άπίθανον να εΙναι φετιχιστικόν τι

όμοίωμα. ΤΟ σχημά του όμοιάζει πτηνον (περιστεραν (j) έπc:ράζoυσαν l)ς '(νω

στη ή σ'.(έσις προς την Μινωικην θρησκείαν). Εύρέθη καΙ τούτο εν τοι.ς βαθυτέ

ροις στρώμασι τοϋ Α, έκεί άκριβώς δπου ησαν άνεσκαμμένα τα στρώματα ενεκα

των τάφων. Ή παρουσία του έν ΤίΙ otxCg εΙναι, νομίζω, δύσκολον να θεωρηθΩ

τυχαία) άλλ'έλλει.πούσης πάσης άλλης ενδείξεως ώς προς τον τρόπον τfις εύρέ

σεώς του καΙ συσχετίσεως πρός άλλα πέριξ σχετικα άντικείμενα 11 σκεύη, δεν μού

επιτρέπει παρα να εκqέρω την άπλην εΙκασίαν μήπως ήτο φετιχιστικον όμοίωμα

έκ φυσικού βράχου, δπως τα άνάλογα άνθρωπόσχημα εκ της «οίκίας με τα φετι

σχιτικα εϊδωλα» (""Μικρον άνάκτορον», έν Κνωσφ) περΙ ης ίδε την εκθεσιν τού

8is Α. E\'ans εν B.S.A. ΧΙ σελ. 8 έξ. καΙ εΙΥ- 4.

ΑΛΛΑ ΤιΝΑ ΓΕΝΙΚΑ. XPONOΛOΓlAI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

'Τροφών λείψανα εύρέθησαν έντος της οίκίας εLς το Α παρα την θύραν όδσuς

προβάτου κατα την περυσινην άνασκαφήν) κατα δε την έφετεινην σιαγ~)ν άρνίου.

Πέρυσιν ένόμιζον δτι ό τΟίχος τοϋ Α ό δηλούμενος δια διακεκομμένων γραμμών

ητο dρχαίος, το δε δυτικον διαμέρισμα τού Α ένόμιζον άθικτον ύπο τών τάφω".

'Εφέτος δμως, εξακριοωθέντος δτι καΙ ύπο τόν τοίχον αύτον καΙ έν τφ δυτικφ

διαμερίσματι ύπηρχον τάφοι, δεν εϊμεθα βέβαιοι δτι τα εύρεθέντα κατάλοιπα τρο

φών εΙναι Μινωικής έποχής. Ή σιαγων τοϋ άρνίου εύρέθη όλίγα μόνον έκατο

στόμετρα άνωθεν τοϋ σκελετού έ"ος χριστιανού. Λείψανον ίσως τροφής εLναι καΙ
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το ετερον τών καλυμμάτων εύμεγέθους διθύρου όστρέου ευρεθεν εΙς το διαμέ

ρισμα Β,

Ώς προς την χρονολογίαν τής κτίσεως της οικιας, δυνάμεθα να συναγάγω.

μεν ταύτην έκ τών κινητών εύρημάτων. Έξαιρουμένου τού μοναδικού όστράκου"

«barbotiDe~, το όποίον, νομίζω, δεν πρέπει να λάβω μεν ύπ' όψιν, τά ύπόλοιπα

άρχαιότερα εύρήματα υποδεικνίιουσιν ώς πρώτον κατοικηθείσαν την οίκίαν κατα

την ΜΜ II έποχην καΙ δη περΙ το τέλος ταύτης. Ή δευτέρα ΜΜ έποχη τίθεται

μεταξiι τών έτών 1900 - 1700 π. Χ, κατα τους τελευταίους υπολογισμους του Sir
Α. Evans (Palace, Ι, σελ. 202 καΙ 315),

Το τελευταίον χρονικον δριον, καθ' 8 ή οίκία κατφκείτο είναι 1Ί ΥΜΙ έποχη

ώς αποδεικνύεται έκ τών μικρών αγγείων καΙ όστράκων, Πίθος Ο'όδείς ανευρέθη

τής έποχης ταύτης, εΙναι δε καΙ τουτο σημείον δτι ένωρις κατά την ΥΜΙ έποχην

έπαυσε κατοικουμένη ή οίκία, διότι παρατηρείται δη καΙ τότε δπως καΙ σήμερον

οΙ πίθοι διατηρουνται έπΙ πολλάς γενεας έντος τών οίκιών, Είς σημερινάς οίκίας

της Κρήτης βλέ.ι-τει τις πολλάκις Ένετικους καΙ Βυζαντινους ακόμη πίθους. ΤΟ

φαινόμενον τουτο παρετηρήθη καΙ εις αρχαίας οίκ(ας, δπου οί πίθοι εΙναι παλαιό

τεροι τών μικρών αγγείων. ""Όπως δήποτε δμως, αν ύποθέσωμεν δτι ή οΕκία τού

Κουσε καΤύ}κείτο έπί μακρότερον της ΥΜΙ έποχης διάστημα, επρεπε νά ευρεθίΊ

καί τις πίθος της έποχης ταύτης. Ή ΥΜΙ έποχη αρχίζει απο τού έτους 1580 π. Χ.

~Aν λOLΠOν παραδεχθώμεν δτι έκτίσθη μεν ή οίκία κατα την προκεχωρημένην

ήδη ΜΜ ΙΙ εποχην (άφ' ού ΜΜ ΙΙ προκεχωρημένης εποχής άγγεία εύρέθησαν

τα αρχαιότερα), δώσωμεν δ' εΙς ταύτην παράτασιν βίου μιας έκατονταετίας έπΙ

της ΥΜ έ..-τοχης, εχομεν το χρονικον δριον 1800-1480 π. Χ. Τι δια το στρογγυ

λότερον τού αριθμου 1800~ 1500, δπερ εΙναι το έλάχιστον χρονικον δριον τής

κατοικίσεως έν τίΊ οίκίg ταύτη,

Πώς έγκατελείφθη ή οίκία δεν έγένετο έντελώς σαφες έκ της ανασκαφης.

Κρίνοντες μόνον έκ του αρκούντως μεγάλου ποσου τών πηλίνων καΙ λιθίνων

σκευών καί έκ τών έν αΡΧίΊ μνημονευθέντων λειψάνων ανθράκων καθ' δλην την

οίκίαν, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι ή οίκία έγκατελ"ίφθη κατόπιν πυρκατας

είτε βιαίας, είτε καΙ τυ;ι.αίας,

ΜΛΑΙ ΤιΝΕΣ EPEVNAI ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙΞ

Έπαρκεσάσης της έφετεινης πιστώσεως 'Ίδυνήθην νά έκτελέσω καΙ εις τα

πέριξ μικράς τινας έρεύνας, 'Ολόκληρος ή ήπία κλιτυς 'ίς εΙς τους πρόποδας εΙναι

τα έρεL-τια τής περιγραφείσηςοΙΚίας φέρει διεσπαρμένουςλίθους έκ παλαιών κτη

ρίων καΙ Μινωικά όστρακα. ΠερΙ τα 150 μ, προς Ν. της οίκίας έ..-τΙ ένος έπιπέδου
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μέρους της κλιτύος, εσκαψα ενα Όμοιον μικρον οικίσκον, διότι ώς εκ των διαστά

σεων ενόμισα Ότι ητο τάφος. Πρόκειται προφανως περΙ οικίας η περΙ πυργοει

δούς τινος σκοπιάς 1, τούτο μάλιστα φαίνεται πιθανώτερον, οχι μόνον εκ τούυψη

λού μέρους Όπου το οικοδόμημα τούτο ευρίσκεται, άλλα καΙ ώς εκ τού τρόπου της

οΙ,ιοδομης. Οί τοίχοι εΊναι παχύτατοι, ουτως ωστε εν Φ το τετράγωνον τούτο ,πί

ριον εξωτερικως εχει πλευραν 4,80 περίπου, εσωτερικως το δωμάτιον εχει πλευ

ραν μόνον 2,80. Οί λίθοι εις το εξωτερικον μέρος τού τοίχου εΊναι πλακωτοΙ καΙ

ύπερμεγέθεις, εσωτερικως δε ό τοίχος σχηματίζει πρόσωπον δι' αλλων μικρων

λίθων. Μία μόνον σειρα λίθων σφζεται ύπερ το Ιiδαφος, άλλ' οί τοίχοι προχωρού

σιν εις βάθος άρκούντως (μέχρις 1 μ. καΙ πλέον Ισως). Θύρας υπαρξις δεν έξη

χριβ())θη, διότι εξωτερικως δεν άπεμάκρυνα τα χώματα πέριξ των τοίχων, καΙ

εσωτερικως δε δεν έσκάφη εντελως το οικοδόμημα, αλλα μέρος μόνον μέχρι τού

πυθμένος, το δ' ύπόλοιπον μέχρι 0,60. Δεν αποκλείεται σμως να εκειτο ή θύρα

ύψηλότερον τού σωθέντος μέρους των τοίχων.

ΔυστυΧΟJς ουδεν εύρέθη δυνάμενον να χρονολογήσΩ ασφαλως τον «πύργον».

Εις το ανώτατον στρωμα εΙχον ταφη εις την ΒΔ. καΙ ΝΔ. γωνίαν εντος αβαθων

πηλίνων λαρνάκων δύο παιδία, εν τη εσχάτη ΥΜ εποχη. Λείψανα τεσσάρων μόνον

μικρων αγγείων ευρέθησαν παρ' αυτά, σημειώσεως δ' αξιον εΙναι στι εΙχον θραυ

σθη επίτηδες τα μικρα ταύτα αγγεία κατα τον έ.νταφιασμόν, ελειπον δ' εξ Όλων

τσ. πλείστα τεμάχια. Μόνον ό μι,(ρος ψευδόστομος αμφορίσκος εΙκ. 9, ζ ευρέθη

σχεδΌν όλόκληρος (πηλος κίτρινος, γραμμαΙ επι τού ωμου καΙ ζωναι εν τη κoιλί~

δια μαύρου χρώματος). 'Ετέρου ψευδοστόμου αμφοριδίου μόνον το ημισυ ανευ

ρέθη (πηλος λευκός, γραμμικα κοσμήματα ερυθρά), επ' ισης δε μικροτάτης προχόης

το ραμφοειδες στόμιον καΙ τεμάχιον τού ώμου, εφ' ο'δ ύπηρχε κύκλφ δι' ερυθρού

χρώματος εν εκ πεταλοειδων γραμμων κόσμημα (δια την μικρότητα μόνον αθυρμα

1Ίδύνατο να εΙναι). 'Ολίγον ύπο τας λάρνακας ευρέθη εν τεμαχίοις το ημισυ περί

που ΥΜ πίθου αχρώμου, εκ λευκού πηλού, αλλ' ουδεν τεμάχιον των χειλέων 1'1

τού πυθμένος εύρέθη. wEtL δε βαθύτερον ουδεν ύπηρχε, πλην μη(ροτάτων τινων

οστράκων μη δυναμένων να βοηθήσουν εις ουδεμίαν χρονολόγησιν.

ΠερΙ τα 10 λεπτα προς τα ΝΔ. της μεγάλης οικίας, εντος τού ελαιωνος τοι'
χωρίου Σίβα ευρέθη καΙ αλλη τετράγωνος οικία, μικροτέρα της πρι))της, ην δεν

ηρεύνησα, βέβαιος (ον πλέον στι πάντα τα τετράγωνα κτήρια της περιοχης εκείνης

εΊναι οΙκίαι. ΤΟ συμπέρασμα ημων εΙναι λοιπον στι όλόκληρον το μέρος εκείνο,

το μεταξυ των χωρίων τού Κουσε καΙ τού Σίβα κατελαμβάνετο ύφ' ένος Μινωι-

1 Πρ6λ. όμοίσυς «πύργoυς~ εν τn εκ πορσελάνης συνθέσει της Κνωσού ~The '1'0,..:11 nlOsail~~, Palace

1, σελ. 301 έξ., εΙκ. Ιδίως 223 καΙ 226 (ΜΜ Π).
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κoiί συνoικισμoiί. Είς το κέντρον άκρι6ως της περιοχης ταύτης ύπάρχει ή άένναος

πηγη της Άγίας Μαρίνας, έξ ης, έπισκευασθείσης, ύδρεύονται οΙ κάτοικοι τoiί

Σί6α. Άναμφιβόλως ή πηγη αυτη θα άπετέλει το κέντρον τού συνoικισμoiί και

κατα την άρχαιότητα, διόη αΙ πηγαι έκεί δεν αφθoνoiίν.

Τελευτα(αν έρευναν ένήργησα πέρα τoiί χωρίου τoiί Σίβα, περι την ήμί

σειαν ώραν προς Ν., δέκα δε λεπτα προς τα ΝΑ. τoiί μέρους, οπου ύπο τών 'Ιτα

λών ανεσκάφησαν άλλοτε δύο ΠΜ θολωτοι τάφοι ι. Είς το μέρος έκείνο, λεγόμε

νον «Σtο Άρχαιοχώραφο», διότι προ 40 περίπου έτών εύρέθη έκεί μέγας νομι

σματικος θησαυρός, έφαtνετο θολωτος στρογγύλος τάφος, τoiί όπο(ου έπελήφθην

της σκαφης, αν και έφαίνετο πολυ κατεστραμμένος, έγνώριζον δ' οτι οί τάφοι

ούτοι τoiί Σ(6α εΙναι πτωχότατοι είς κτερίσματα. ΤΟ Α. και Δ. μέρος τών τοίχων

είχε καταστραφη κατα το πλείστον ύπο τoiί αρότρου. ουχ 'ήττον εύρέθη ή θύρα,

προς Α. οπως πάντοτ.ε. Ή διάμετρος τoiί τάφου ητο 4,50 μ., οτε δ' αφηρέθησαν

οΙ λ(θοι οΙ έπι της έπιφανείας, οίτινες ησαν άρκετo~ ή έπίχωσις εμεινε μικρά.

Πάχος δ' εΙχον οί τοίχοι 0,80 μέχρις 1 μέτρου.

Δυστυχώς ό τάφος ου μόνον είχε συληθη κατα την αρχαιότητα πλήρως, αλλα

και μετα την εϋρεσιν τoiί νoμισματικoiί θησαυρoiί ανεσκάφη, φαίνεται, έκ νέου,

διότι, ώς κατόπιν ύπο τών χωρικών έπληροφορήθην, δλόκληρον το q: Άρχαιοχώ

ραφο-., ο{; κατα το άκρον κείται ό τάφος, ήρευνήθη έπιμελέστατα, εύρέθησαν δε

και άλλα νομίσματα, άτινα το άροτρον κατα καιρους είχε παρασύρει. Εύθυς άπο

της έπιφανείας όμού μετα τών λίθων ύπijρχoν ΥΜ όστρακα, είς βάθος δε 0,50
0,60 επαυσαν ταiίτα έντελώς. τα όστρακα ήσαν εΙς μικρότατα τεμάχια, παντα έκ

μικρών αγγείων, μόνος δ' ό λαιμος μιας οίνοχόης εύρέθη όμoiί μετα τού στομίου

και της λα6ης άκέραιος, προς δ' ετι μερικα τεμάχια μεγάλου αγγε(ου, δπερ εφερε

ταιν(ας δια μέλανος άραιoiί χρώματος. Toiίτo μόνον το αγγείον φα(νεται ΠΜ

έποχης, διότι δλα τα άλλα οστρακα, οσα είναι χαρακτηριστικά, ησαν ΥΜ έποχης,

τoιαiίτα δε εύρίσκονται πολλα έπι της έπιφανείας είς ολα τα πέριξ μέρη. Λείψανα

όστών πολ-ΙΙ όλίγα εύρέθησαν σποραδικώς έδώ και έκεΙ

Δύο περίεργα φαινόμενα παρουσίασεν ό τάφος ούτος. Πρώτον οτι έπι τών

έξωτερικών τοιχωμάτων ένος τεμαχίου κοινοτάτου ΥΜ αώτου κυπέλλου εχΟ'\ιν

χαραχθη αρκετό έπιμελώς δύο σημεία, το πρώτον ώς το <Ελληνικον Ν, το δ' ετερον

(έλλιπες) φαίνεται ώς το κάτω μέρος ένος ίώτα. ΜΑν ύπijΡΧOν και άλλα χαράγματα

άδηλον, διότι το αγγείον εΤναι κολοβόν. Εύρέθη είς την ανωτέραν έπίχωσιν.

Δεύτερον εύρέθη άκριβώς έπι τoiί κοιλώματος της θύρας τεθραυσμένον και

με τα μικρα τεμάχια συμπεπτωκότα έντος τoiί μεγάλου, το έν είκ. 12 εύμέγεθες

ι Parib~"i, Tomb~ a tholos di Siva. Ausonia νιιι σε1. 13-32.
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λίθινον «χαβάνι:., δπερ έφωτογράφησα θέσας προχείρως τα τεμάχια είς την θέσιν

των, σπως εύρέθη. ΕΙναι λlθoς σχήματος κολούρου κώνου φέρων διαμπερη κωνο

ειδή έπ' ίσης όπήν, εχει δε μέγι

στον μηκος 0,75, πλάτος κάτω

0,60, ανω 0,48, ή δ' όπη εΙναι

πλατεία 0,40 κάτω καΙ 0,12
ανω. Είς τι έχρησίμευεν ό διά

τρητος ουτος λίθος καί πώς

εύρέθη έκεί δεν δύναμαι να

έξηγήσω. "Οτι το περιγραφέν

οίκοδόμημα εΙναι Πρωτομι

νωικος τάφος έγω τουλάχιστον

δεν έχω dμφιοολίαν, δια το

στρογγύλον του σχήματος καί

, " , 'Α
την κατα τον κανσνα προς .

ϋπαρξιν της θύρας. Φαίνεται

ΕΙ". 12. Κωηκος διάrt;111"ος λltJ.ος. δ' δμως οτι πτωχότατος ων έξ

άρχης κατεσκάφη καΙ έσυλήθη

τελείως, παρεγεμίσθη δ' ύστερον δια φορυτοϋ έκ των πέριξ, ούτως ώστε δεν διέ

σωσεν έντος αύτου σχεδον άπολύτως τίποτε έκ της έποχης του.

Σπγρ. Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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ΈΙκ. 1. ΈΠ'Υeαφή Βριt:ομά.ρmως ξκ Κρήτης.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΒΡΙΤΟΜΑΡΠΙΝ

ΕΚ ΧΕΡΣΟΝ ΗΣΟΥ

Κατα μηνα Μά'ίον του παρόντος εtOυς dνεϋρον την έν εtκ. 1 δίστιχον έπι

γραφήν, αναθηματικην εΙς Βριτόμαρπιν, εν ΧερσονήσC9, ητις εΙναι κό)μη κειμένη

έπι τών ερειπίων της αρχαίας Χερqονήσου} μιας τών σημαινουσών άρχαίων παρα

λίων πόλεων τής Κρήτης, κειμένης κατα το 250ν χιλιόμετρον προς Α. τού σημε

ρινού <Ηρακλείου. την έπιγραφην εΤχεν έν τfι oίκ~~ του ό ϊ.ωρικΟς 'Αγγελής

Μαστοράκης, εΙναι δε σπουδαία κατα πρώτον λόγον διότι μας ύποδεικνύει την

θέσιν τού αρχαίου και περιφήμου ίερού της Βριτομάρτεως έν Χερσονήσφ, δπερ

dναφέρουσιν οί αρχαιοι συγγραφείς. Ή Βριτόμαρτις διέμεινε πάντοτε μία τών

μεγίστων της Κρήτης θεοτήτων, εχουσα πολλα καΙ σπουδαία έν τΌ νήσC9 ίερά.

'Εν ταίς δυτικαίς έπαρχίαις της Κρήτης έλατρεύετο ώς Δίκτυννα (ίδε Meursius,
Creta κλπ. σελ 26 και 205. Hoeck Kreta, ΙΙ) σελ. 160 κ.α.). Ή Βριτόμαρτις και

η Δίκτυννα, ζεύγος Κρητικών θεαινών αναμφιβόλως Μινωικής καταγωγης, έταυ

τίσθησαν βραδύτερον πρός την "Αρτεμιν τού Έλληνικού πανθέου ι.

Ό ύποδειχθείς μοι ύπο τού χωρικού τόπος, δπου η έπιγραφη εύρέθη ύπο

τού ιδίου, κείται εν περίπου χιλιόμετρον πρός Α. τής σημερινης πολίχνης Χερσο

νήσου (πρός το μέρος τών Μαλίων, έπΙ μικρού ακρωτηρίου. Έκεί ύπάρχει νϋν

έκκλησίδιον τού <Αγίου Νικολάου, εκτισμένον έπι οίκοδομήματος Ρωμα'ίκης έπο

χης μετα ψηφιδωτού δαπέδου. 'Ολίγα μέτρα ανατολικώτερον έντος της θαλάσ~

σης 2 φαίνεται καΙ άλλο οίκοδόμημα. Άμφοτέρων ή Άνατ. πλευρα εΤναι άψιδωτή,

πολ/α δε μαρμάρινα συντρίμματα κιόνων, επικράνων καΙ άλλων αρχιτεκτονικών

μελών είναι διεσκορπισμένα εΙς τα πέριξ. ΈπΙ tOίί βραχώδους δμως ακρωτηρίου

ι ~Iδε Nilsson, Α Hisιory of Greek Re1igion. 1925, σελ. 29.
t Ή ΚQIIτ/ lxtI {,ποοτ/ άνιιψωσιν μέν κατά τας Διιτ. έΠΟQχίας, ενθα ό παλαιος λιμήν τi'jς ,ΦαλαΟΟQ

γης εΤναι νϋν μεσόγειος, καθίζησιν δέ κατά τας 'Ανατολικάς. Ό Ρωμαϊκης έποχης κuματοθQαύστης τής XtQ
σονήσου εΤναι νϋν τελείως vπο6Qύχιος εΙς 2 ,Ι. περίπου βάθος.
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~o Σ~νρ. Ν. Μαρινάτου

εiς μικρος άγρας ύπάρχει παρά το μνημονΕνθεν έκχλησίδιον προς άνασκαφικην

fρευναν, μη έπιτρέ.ι~ων να τρέφωμεν πολλάς έλπίδας:Οπως δήπστε μία σκαφικη

ερευνα έχεί εΙναι έπι6ε6λημένη, έπειδη δ' αύτη πιθανΟν να βραδύvu. εκρινα δτι

έπε6άλλετο ή δημοσίευσις Πις έπΙΎραφης, ίνα έν τιμ μεταξύ αύτη χρησιμοποιηθϋ

τυχ&ν 'ύπ' άλλων.

Ή έπιγραφη εΙναι κεχαραγμένη έπιμελώς καΙ δια κανονικών χUL αρκούντως

βαθέων γραμμάτων, ατινα εΙχαν, φαίνεται, χρωματισθη έρυθρ~ έπΙ λεπτής μαρ

μαρίνης πλίνθου χονδρσκόκχου νησιωtlκου μαρμάρου 1. Ή πλίνθος δυνατον να

έφερεν άγαλμα η άλλο ανάθημα, διότι φέρει όπήν, έξ ης δμως δεν δυνάμεθα να

συμ...εράνωμεν το ειδος "tO"u αναθήμα"tος. Έχαράχθη δ' είς δύο στίχους ή έπι·

γραφή, έχουσα ώς έξης,

E<Ιxl.είδας και Λύκος οΙ Ά~ιμάxω

Β()ιτομάρπι χαριστ/ιον.

'Εκ τοϋ σχήματος των γραμμάτων όδηΥο'ύμενοι δυνάμεθα να θέσωμεν τήν

έπιγραφήν το πολύ, νoμίζιn, είς τΟ 6' ήμισυ του Ι ου Π. Χ. αίωνος, ούχΙ μεταγενέ

στερον. ΤΟ χαρακτηριστικώτερονγράμμα, τΟ Π, έχει τα σκέλη έντελως ίσα, πράγμα

τΟ δποίον πρό του Ι ου π. Χ. αίωνος δεν συναντάται2. Έπ' ίσης τα γράμματα Ε,

Π, Σ έχουν άρκετήν είς πλάτος έκτασιν, πράγμα άρχόμενον όλίγον προ του Ι ου

αLωνος, το δε Μ έχει f.ντελώς κάθετα τα σκέλη. ΕΤναι δε καΙ τα γράμματα τοσου

τον έπιμελώς χαραγμένα, ώστε δεν νομίζω δτι δυνάμεθα να κατα6ι6άσωμεν αύτήν

είς έποχήν μεταγενεστέραν έκείνης ην έπρότεινα .
..Αξιος προσοχης εΙναι ό τύπος Βριτομάρπι (δοτική του Βριτόμαρπις) δια

του π. Πλήν του παραδεδομένου κοινού τύπου Βριτόμαρτις Β, μάς παρεδόθησαν

έπιγραφικώς καί. οί τύποι Βριτάμαρτις ~ καί. Βρυτόμαρτις 6. Άλλα καί. τύπος

Βριτόμαρπις δεν εΙναι πρωτοφανής, διότι dJtavtg καί. έπΙ {ίλλης Κρητικης έπι

γραφης συνθήκης μεταξυ των πόλεων Αατοϋς καΙ Όλοϋντος (ας άναφέρει καΙ ή

άνωτέρω παρα Payxa6ti μνημονευθεΙσα έπιγραφή~ μάλιστα δε δίς 6, έν μεν στίχο

44 Bριτoμάeπεια (τά), έν δε στίχο 76 -77 ταν Βριτό]μαρπιν. Ό τύπος δμως ήτα

άμφί60λος δι' δ θαυμάζει περί. αύτου δ NiISSOI1 7. ΚαΙ ή έπιγραφή αύτη τίθεται

ι Διαστάσει .. Τ/Ι; πλίνθου: Mfμι.. ο.βf{ι. Πλάτ. 0,2'. ·Υψοι; 0,05. 'Ύψtlς Υοαμμιίτων 12 ·13 χιλιοστά.

, 'Ίδ, Kcrn, Inschr. \'. I'ιfagnesia σελ. ΧΧΧΙ1· XXXIt1.
ι Βοιτόμαοτl.. _δοι; χλίνπαl oιιvήθωι;, παοά δΑ ΣτQά6. Χ, 0179 χλίl'εταl ΒQιtομάQιεωι; .
• n.C.H. νι, 1882 σιλ. 2,1 (ΒQlταιlo.qτίοις), ,Χ Δήλοιι.

, ΡαΥχα6η, Antiq. ·Hellcniquc.!l ιXqιθ. 691, στίχ. 7. Ε[ναl ΙΠΙΥQαφη Ρωμαίχής l;τ;οχης εύ(ιεθείοο έπί

της 'λΧQOιτόλιως, ιiYαφtQOΙΙΟΟ τάς Κοητιχ,;ι; πόλεις Λοτων χαί Όλoiίντo (Ρολύεντα,3ΠIQ ό ΡαΥκα6ής έii

).αβεν ώι; ύ:ιoxoUrττoν τήν λi~lν βoυλεU'tής .
• ~Iδε Colliιz· 8«btel, S.G.D.I. άοιθ. fιO'iδ.

ι Griecbί5c::hc Festc σελ. 209, σημ. 7 .In 0105 Jι:omnIcn BriIom,,"p~i. (50!) \·or •.
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Έπιγραψη εΙς Βριτομάρπιν εκ· Χερσονήσου 81

εις τδν 1ον π. Χ. αίώνα, ώστε ώς προς την παλαιότητα του τύπου Βριτόμαρπις

δεν κερδίζομεν τίποτε. Δυνάμεθα δ' ομως, αφ' ου νυν Ο δια του π τύπος κυρουται

οριστικώς, να συμπεράνωμεν οτι καΙ παλαιος είναι, έξ αλλης Κρητικης έπιγραφης

έκ Δρήρου 1. Αύτη είναι μεταγραφη έξ αλλης παλαιοτέρας έπιγραφης, Ίιτις ~τo

βουστροφηδον γεγραμμένη, περιέχει δε τύπους οίον «τος άιηος θεους» καΙ εν Ν

έντελώς αρχαΤκόν, έν Φ αφ < έτέρου περιέχει βραχυγραφικα γρά.μματα, λ καΙ w
'Ε" τούτων τών φαινομένων ο μεν Dethier την ανεβίβασε, μέχρι του 40υ αιώνος,

Ο Herll1ann και Viscl1er χρονολογουν αυτην ολίγον προ της καταστροφης της.

Λύ"του (δηλ. 220 π. χ.), έν Φ τέλος ο Blass δια τα βραχυγραφι"α γρά.μματα "αΙ

δι' αλλους λόγους καταβιβάζει ταύτην εις τον 2 υν αιώνα (ε. ά. σελ. 241). 'Όπως

δήποτε λοιπον η έπιγραφη αύτη παραμένει παλαιοτέρα τών δύο προηγουμένων,

έν αυτ1Ί δε φέρεται ο τύπος ΒΡΙΤΟΜΑΡΠΝ, αλλ' ώς ο έκδότης (ε. ά.) σημειοί, μετα

λίαν μακράς της οριζοντίας κεραίας του προτελευταίου γράμματος, έξ ofί δεν φαί

νεται ασφαλώς ώς π (καΙ παρέχεται δ' η έξήγησις δτι ο λιθοκόπος αντέγραψε

πιθανώς έ)ι του ουχι έναργώς φαινομένου προτύπου, συμπληρουται δ' η λέξις

Βριτόμαρ(τι)ν). Νομίζω ομως οτι μετα τας έπανειλημμένας κυρώσεις του τύπου

δεν χωρεί αμφιβολία οτι άναγνωστέον καΙ ένταυθα ΒΡΙΤΟΜΑΡΠΙΝ, τοιου'coς δε θα

~τo ισως ο τύπος καΙ έπΙ της παλαιάς βουστροφηδΟν έπιγραφης, έξ ης ο μετα

γράψας λιθοκόπος παρέλιπε το προτελευταίον γράμμα Ι γράψας ΒΡΙΤΟΜΡΠΝ.

"Αν ούτως εχει οντως το πράγμα, τότε βεβαιουται ο τύπος ΒΡΙΤΟΜΑΡΠΙΣ ασφα

λώς μεν απο του 2°" τουλάχιστον αιώνος, "ατα μεγίστην δε πιθανότητα καΙ πολυ

παλαιότερον, τον 5 0ν η 6 0ν αιώνα.

'Ανακύπτει νυν τι' ζήτημα της "αταγωγης του τύπου ><αΙ της έιυμολογίας

τούτου. Κατα. τους αρχαίους το ονομα Βριτόμαρτις δεν ητο Έλληνικον, παραγό

μενον έκ δύο λέξεων του Πελασγι)ιου ίδιώματος της Κρήτης, ,,]ν δ' ορθοτέραν

έρμηνείαν του ονόματος δίδει ο Σολίνος, έξηγών Βριτό- μαρτις=ηδεία παρθέ

νος '. Προς ταυτα συμφωνεί η γλώσσα του Ήσυχίου: Βριτύ' γλυκύ, Κρητες. Ώς

προς δε το δεύτερον συνθετικον έχρησίμευε προς κύρωσιν της έτυμολογίας fj
παρα Στεφ. Βυζ. έ,' λ. Γάζα πληροφορία, οτι «τας παρθένους γαρ ούτως Κρητες

προσαγορεύουσι ΜαΡllάν». την έτυμολογίαν ταύτην παρεδέχθησαν αλλοι τε πολ

λοΙ (J011annson, Solll1sen κλπ. πρβλ. Gruppe, Gr. Mytll. Llnd Religionsgescl1. 2,

σελ. 1287 σημ. 2) καΙ ο Fick 3. Jίτινες συγκρίνοντες το - μαρτις προς τα έκ συγ

γενών γλωσσών «rnarti» = μνηστή, «lllarZns» = γάμος, nuptiae, εύρίσκουσιν οτι

J Collitz ε. α. αριθ. 4952, Aso .
2 C. Jl1lii So1ini Poly1xistor, κεφ. ΧΙ, 8: cCretes DianaU1 religiosissime venerantnr, Britomarten

2enti1iter nominantes, qnod sermOl1e nostro sonat virginem dulcem~.

~ Bechtel~Fick, Griec]x. Pei·sonennamen' σελ. 449.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΨΙΟΝ 1924 - 25 11
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ορθώς εχει του Σολίνου ή ερμηνεία. ΓενΙ1ιώς εσφαλμένη θεωρείται ή εξήγησις ην

παρέχει Έτυμολογικον το Μέγα, «δη ταίς Βρίσαις, νύμφαις όμαρτεί», καθως καΙ

τα λεγόμενα του Wernicke παρα Pauly-Wissowa αρθρ. ΥΑρτεμις, σελ. 1370-1,
οστις αποκρούωντο δηθεν μη Έλληνικοντου ονόματος θέλει τούτο εκ του Βριζω

θεότης λατρευομένη εν Δήλφ, Ιδίως ύπο τών γυναικών) καΙ του παρ' Ήσυχίο,?

πληρεστέρου «Βριζόμαντις ενυπνιόμαντις».

ΤΟ πρώτον συνθετικον τού ονόματος Βριτόμαρτις θεωρείται γενικώς δη

εΙναι αναμφιΌόλως λέξις Έλληνική.ΥΗδη δ Herwerden συνηψε το βριτυ τού

Ήσυχίου προς το βλίττειν (= αφαιρείν το μέλι, πρβλ. το σύνθετον απο6λίττω

= τρυγώ το μέλι) Ι, ως καΙ ό Leo Meyer 2. ΕΙναι λοιπον της αύτης ρίζης προς τας

λέξεις μέλι, μαλακός, βροτος κλπ. 3.

Ώς προς το δεύτερον δμως συνθεηκον - μαρτις, παρουσιάζεται το ζήτημα,

οτι εχομεν εν Κρήτυ, ητις εΙναι καΙ ή κυρία πατρΙς της Βριτομάρτεως 4 ούχι

- μαρης, &λλα - μαρπις επι τών λίθων, ώστε ή καΙ πρότερον προ6ληματικη

σύναψις του - μαρτις προς το μαρναν τού Στεφ. Βυζ. να καθίσταται νυν ολως

απίθανος. Σκεπτέον λοιπον μήπως ύποκρύπτεται αλλη λέξις ενταύθα. Ή πρώτη

σκέψις ητις μοι έπηλθεν εν Κρήτη αμα τΌ ευρέσει της επιγραφης, ήτο στι πιθα

νον να εχωμεν παρετυμολογίαν τινα προς το ρ. μάρπτω, δηλ. Βριτό - μαρπτις, ή

ήδέως μάρπτουσα, κατ' αναλογίαν προς την ΥΑρτεμιν ητις παρ' Όμήρφ καταπέ

φνει «αγανοίς βελέεσσιν» δ, εξ OV εΙτα Βριτόμαρτις 6. Νύν δ' σμως δεν θεωρώ

την εΙ1ιασίαν ταύτηνβάσιμον, 'ίσως δε το - μαρπις τούτο σχετίζεται προς το

Μάρπησσα, ως πείθουσιν οι έξης συνδυασμοί:

ΕΙναι γνωστον στι ή ΥΑρτεμις Δαφρίa εΙναι μία μορφη της Άρτέμιδος ητις

φαίνεται εχουσα μεγίστην διάδοσιν ανα την 'Ελλάδα πάσαν 7. Πολλαχού εχομεν

εορτας Λάφρια, μηνα Λάφριον εν Γυθείφ κλπ. Κυρία σμως πατρΙς της Λαφρίας

Άρτέμιδος φαίνεται στι εΙναι ή ΑΙτωλία (Nilsson ε. α.). 'Έχομεν έξ αλλου την

, Lex. Suppl. et Dial. έν λ. βριτύ.

, Haudbuch d. Gr. Etym. τόμο 3 σελ. 154, Βλίττειν = des Honigs herauben, έκ το;; βλίτjειν π,θα

νώς και εκ της ρίζης μελιτ.

~ Το παρα Πλάτωνι Πολιτ. 564ε cπλείστονδη... τοίς κηφησι μέλι βλίττεται~ εΤνσ.ι διόρθωσις του

Ruhnke" γενικώς παραδεδεγμένη άντι το;; της χειρογράφου παραδόσεως βλίττει και βMJττει όπερ εδέχθη

καΙ δ Schneider. Έφελκύω άπλώςΤ'ήν προσοχην επί του βλ-ύττει του-εου πρός ,;ό έπιγραφικως πιστωθέν

Βρυτόμαρτις.

, ΠρΒλ. το άρθρον το;; Weruic1<e ArteIn;s ε. ά. σελ. 1370, Nilsson Gr. Feste σελ. 209, <zn Hanse ;st

Britomartis' (δηλ. έν Κρήτη), Gruppe σελ. 254 και σημ. 10 "λπ.

, Ίδε λ. χ. Όδ. ο 411 κ. ά.

, 'Εν τψ λεξ. τοϋ Roscher όπάρχεl ή αύτη έκδοχη ώς προς το ετυμον της λέξεως Μάρπησσα, tδs

κατωτέρω.

1 Ίδε N;!ssoll, Gr. Feste σελ. 218.
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παράδοσιν οτι έν Kεφαλληνί~ ύπο το σνομα Λαφρία έλατρεύετο ή Βριτόμαρτις 1,

πράγμα το δποίον μας δίδει λαβην να ύποθέσωμεν δτι ή Λαφρία ..Αρτεμις 11ΤΟ

μία μορφη της Βριτομάρτεως. Κατ' άκολουθίαν λοιπον ή κυρία κοιτΙς της Λα

φρίας, ή Αίτωλία, δικαιούμεθα να συμπεράνωμεν στι δεν ήτο ξένη προς την

λατρείαν της Βριτομάρτεως.

Τούτων δμως ουτως έχόντων άναπηδ{i αύθόρμητος ή σκέψις οτι ή Μάρ

πησσα, ην μας ένθυμίζει το Βριτό - μαρ:πις ήτο ήρω1.ς κατ' έξοχην της Αίτωλίαι;.

<Η Μάρπησσα ητο νύμφη η θεότης τού κύκλου της Άρτέμιδος (καί έπομένως καΙ

της έν πολλοίς προς ταύτην συγχεομένης Βριτομάρτεως). Ή θυιας Μάρπησσα

ητο θεότης σχετικη προς τους άνέμους 2 η μάλλον άπέ6η τοιαύτη (ώς κα'ι ή Όρεί

θυια) ούσα άρχικως θεότης τού κύκλου της Άρτέμιδος καί τού Διονύσου (Gruppe
σελ. 1293), 'Εν Aίτωλί~ δ' εχομεν καί Μάρπησσαν την κόρην τού Εύήνου, ταύ

την δ: άρπάζει σύζυγσν ό "Ιδας, ηρως σύ το δνσμα άναμιμνiισκει ημας την Κρή

την διττως,_ ου μόνον δια την "'lδην, άλλα καΙ διότι "'lδαν τον κρητα Κουρητα

γινώσκομεν εν Όλυμπίg. Ούτω καΙ ό Grtlppe (έ. ά. σελ. 340) θεωρεί Κρητικην

έπίδρασιν την έν Αίτωλίςι έμφάνισιν τού ύπο των Μεσσηνιακων ίδί~ μύθων δoξα~

σθέντος ·Ίδα. Ούτως ένισχύεται καΙ:ή ύπόνοια Κρητικης έπιδράσεως έν Αίτωλίg.,

ώς προς την λατρείαν της Λαφρίας Άρτέμιδος.

<Ως προς την καταγωγην τού όνόματος Μάρπησσα, πιστεύω τούτο ώς ούχί

Έλληνικον ώς ύποδεικνύουσι τα σσ έν τfι ληγούση καΙ ή δλη τού όνόματος

μορφή 5. Πλήν της Μαρπήσσης τού γνωστού όρους της Πάρου ε.χομεν πόλιν

Μαρπησσον παρα την Λάμψακον (Μαρμισσόν, Μυρμισσόν, Mερμεσσ6ν~ η ΝΔ

τού Παρίου 4., Πλην τούτου εχομεν καΙ Μάρπην η Μάρπησσαν μετα'ξυ των Άμα

ζόνων "\ Πάντα ταύτα ύποδεικνύουσι την λ. ώς μη Έλληνικήν, άλλΟ άνήκουσαν

, Άντ. Λιβεράλιι;, Mε~αμooφώσεων συl'αγωγή, μ'. .~Eπειτα δ'έχ ~oυ ''Aoyou!; εις Κεφαλληνίαν ιlνέβη

χαί αύτήν ώνόμασαν οί Κεφαλληνες Λαφρίαν· καϊ lερOv (\εριl) ηγαγσν ώς θεΨ. 'Έ..τει~α lOXEtal εις Κρή-

~ην ... '.
• Gruppe, gr. Myth. σελ. 840-41 καί οημ. 1.

• Μόνον ώς παρετυμολογικαί είχαοίαι δu...ανtαι νά χαραχτ/ρισθσνν ~ά παρά Roscher Myth. LeI. έν

λέ~εl, δη το δνομα .ύποδεlχνUεlτήν άρπαγήν ύ:ιο τού νΙδα Τι τού ΆJιόλλω~, ΔUσxόλως δt το ouναοπαο\Ι

κον τ/ς καλλovης τής !'ι1αoπήooης~. Συγγένεια, μαλλον δε ~αυτότης όνoμά~ων ouνδέει ~oυτo πρΟς τ/ν Άσίαν

(σπως οuμ6α(Υεlχαίδιά ~ό. είς -σσος Τι -ττος ονόματα). ΤΟ έσω~ερlκoν ·0- Τι ·00- 'lνΟΟευρωπα'ixηςκα~αγω'

γης ύπάρχεl μεν έν τί'l 'ΕλληνικΌ γλώσσn, άλλά πρoέoχε~αl έκ του δς, θσ, κj, χj κλπ., έν δε ήi άττικ(j διαλέ

xτ~ δ~ναταl νfι. παοαοταθΌ δια το\ί -τ~- (λ. χ. *noaxjoo -πράττω, *θάγχjσν ·θασσον χλπ.). 'Ex~oς όμως τών

εΙς -οσω (η -ττω) ρημάτων, το ·ιJσ- εΙναl άρκoUvτως σπάνιον, ή άπουσία δε μιας χαλης έτυμολογίας άναγ

κάζει να δεχθωμεν ΟΤΙ το -σσ- εΙναl ή έν tii Έλληνιχfl παράo~ασις Μνο" ~ινoι; φθόγγου. (Α. CIIny έν Rev.

des Etudes Aucieuues ΧΙΙ (1910) οελ. 156).

• Ό Στεφ. Βuζ. άναφέρεl: Μuρμισοός, πόλις περί Λάμψακσν, ώς Πολέμων.

• Παρ' Ίoυστίν~ Μαρπηοία, παρά ΔιοδώQΟU MιIQJtη, πρδλ. Gruppe σελ. 841 σημ. 1.
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εις ξένην γλωσσαν. Ό Fick 1 αναφερόμενος εις την Μάρπησσαν της Πάρου καΙ

Μαρπησσον την πόλιν της TΡCΡάδoς θεωρεί πιθανον δη το δνομα εΙναι Aε.ίiεγι

αφ' oii ή ήρωΙς Μάρπησσα ού μόνον «ist ίη Aeto1ien Ζn Hanse», αλλα καΙ

εις τΎlν Μεσσηνίαν ανήκει, τυγχάνει δε γνωστον δη αμφότεραι αί χωραι aiitat
εΙναι παλαιαΙ περιοχαΙ των Λελέγων.

Τοιουτοτρόπωςεκ της συγγενείας ητις ανακύπτει μεταξυ Μαρπήσσης-Άρτέ

μιδος (καΙ Βριτομάρτεως) καΙ της δια τοϋ "Ιδα προσεγγίσεως της Μαρπήσσης

προς την Κρήτην, τηνκυρίαν της Βριτομάρτεως πατρίδα, δυνάμεθα ισως ουχι

αλόγως να συμπεράνωμεν δτι το επι των λίθων - μαρπις IiXI>L σχέσιν προς τΎ}ν

νύμφην Μάρπησσαν, ειτε αρχηθεν δντος του τύπου Βριτό- μαρπις, ειτε βραδύτε

ρον επελθούσης συγχύσεως μεταξυ τοϋ ονόματος της κυρίας θεότητος καΙ τοϋ της

ακολούθου νύμφης. Δεδομένου δ' ΟΤΙ το βΡΙτ'υς ειναι διαλεκτικώτερος τύπος του

ηδύς, το δνομα της Αεας έπομένως εΙναι εν εκ των πολλων ΈλληνΙiG5>ν ονομάτων

των εχόντων το ηδυς ώς πρίοτον συνθετικον (π. χ. Ήδυ - χάρης, Ήδυ - λάλος, καΙ

θηλυκα Ήδυλίνη, 'Ηδυ-πνόη κλπ.). Βριτόμαρπις εΙναι Ήδύμαρπις, ή ήδεία

Μάρπις (η Μάρπησσα).

Ή τελευταία της επιγραφης λέξις χαριστηιο'll (αντΙ χαριστείον, όπερ αθη

σαύριστον ον δια της λογοτεχνικης παραδόσεως διεσώθη τρΙς δια των επιγρα

φων 2 εΙναι κανονικος τύπος εν τΌ ΚρητικΌ διαλέκτCΡ. Άπαντq, χαριστεία (εξ Ίτά

νου, SGDI 5064), αλλα καΙ χα[ρι]στηια (εκ Λατοϋς, SGDI 5079). Το ι εΙναι

συμφωνικόν, ώς φαίνεται. ΠρΌλ. τους τύπους πρειγήια (=πρεσοεία), Νεμονήιος

= δ Νεομήνιος (ώς κύριον δνομα) 3.

:εΠΥΡ. Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

1 Vorgriecb. Ortsnamen σελ. 58.

, ΔΙς εκ ΚνΙδου (Newton, Halίcarnassns κλπ. τόμ.2 άριθ. 18 εν σελ. 715 και άριθ. 32 εν σελ. 751)

καΙ απαξ εκ Θήρας B.C.H 1, σελ. 136.
, Πρβλ. Bechtel, Die Gr. Dialekte, 2, σελ. 677, 793 κλπ.
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ΣΙ ΙΣΤΙ ΚΗ Ε

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 80ΛΟΥ

Ή κατωτέρω δημοσιευομένη κεφαλη κατεσχέθη το 1925 υπο της αστυνο

μίας εις τον εν Λαρίστι σταθμον το)νΘεσσαλικων σιδηροδρόμων, μαζΙ με αλλα

μικρότερα αρχαϊα, εις τα χέρια ένοςαρχαιοκαπήλου,μεταφgρθεϊσα δε άργότερον

κατετέθη εις τΩ εν Βόλφ ΜουσεϊονΙ. Ή προέλευσίς της επσμένωςείΥαι αγνω

στος καΙ τούτο όλιγοστεύει τας δυνατότητ-αςτηςπλήρους •έπιστημονι?(ης έκμεταλ

λεύσεώς της μ' όλα. ταύτα ή κεφαληφΥτη παρσυσιαζειαρκετονένδιαφέρον τόσον

δια την παραστασιν όσον καΙ δια τηντέχνην της, ανκαΙ αυσ-ιηρως ειπείν δυσκό

λως θα ηδύνατο κανεΙς να. την ονομαστιεργον τέχνης.

*
Ή κεφαλη (εΙκ. 1) σώζεται αμέσως απο της αρχης τού λαιμΟύ όλόκληρος,

άρκετον όμως τού ανω καΙ όπισθίουμέρουςψυκρανίου είναι αποκεκρουμένον

προσφατως,πλην μικρού τμήματος ύπερτον τραχηλον, εξ ov διακρίνεταιοτι οπι

σθεν ητο τελείως ακατέργαστος. Μεγέθους είναι σχεδΟν φυσικού: ύψος 0.16,
πλατος κατα το μέσον τού προσώπου 0.13.

ΈπΙ της κόμης - ή όποία είςτο μέρος τούτο έπίσης δεν εχει καθόλου

δηλωθη - παριστανονται τοποθετη μένα πέντε φύλλα συ μμετρ ι~ως, ενείς το μέσον

καΙ ανα δύο εκατέρωθεν, αρχόμενα περίπου απο τού ϋψουςτί'ον ωτων (εΙκ.

Είναι αναμφισοητήτως, νομίζω, φύλλα δρυος καΙ μαλιστα τού ειδους της εκείνου

που σήμερον όνομαζεται «δέντρο» η «Ο δέντρος». 'Απεικονίσεις τοιούτων φύλ

λων εχομεν επι αρχαίων μνημείων πολλας εκ των οποίων αναφέρω μερικας ώς

όμοιοτατας εν υποσημειώσει 2, Άπο το εξακριοωθεν αυτο σημείον πρέπει να ξεκι

νήση καθε ερμηνεία.

1 τα αλλα άρχαία ησαν νομίσματα διάφορα (εκ τών όποίων μνημο\'ευτεον εν αργυρούν άρχαίον 'όπό

χαλκον) και μικρον άργυρούν gλασμα προερχόμενον εξ επενδύσεως };ύαγγελίου και φέρον εκτύπους παρα

στάσεις σχετικάς μέ την Θεοτό"ον, κατετέθησαν δέ εις τα οικεία ΙνΙ0υσεία ~Aθη\'ών.

, Κεφαλη Διος τού Μουσ. Βερολίνου (αριθ. 292) μετα στεφάνου φύλλων δρυος (Ba ... ",eister Denkm.

είκ. 2388)' κεφαλη Διος τού Μουσ. Βιέννης μεθ' όμοίου στεφάνου (Schneicl"r, Alb"m ά. Antikensamrnl ... rιg

Taf. 30)' νόμισμα τού Πύρρου με κεφαλην Διος όμοίως στεφανωμένην (B"IIe, ά. sch. Mensch' είκ. σελ.

453)' προτομη τού Πύρρου τού Μουσ. Νεαπόλεως (Α. Ruesch, Guicla άριθ. 1144) μεθ' όμοίου στεφάνου επ\

τού κράνους (l,I"kl"r, BiIclnisk"nst ά. Gri"chen ιι. Romer Taf. 7] b)' ό Νέρβας τού Βατικανού φέρων την

εκ φύλλων δρυος corona civica (HekIer Ta!. 230 b)' κ, α. Πρβλ, προσέτι F... rtw;;ngI"r, Ant. G"mm"n Ι.

39, 31. 59, 8.
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Κατα πάσαν πιθανότητα δεν είναι θνητου τινος κεφαλή: ή δρυς παίζει

κάποιον ρόλον εις μερικας περιστάσεις του καθημερινου βίου των άρχαίων (κατα

τον γάμον καΙ κατα την έορτην των Παναθηναίων, βλ τας ολίγας σχετικας μαρ

τυρίας εις Pauly-Wissowa RE λ. Eiche), σχι σμως τοιουτον ωστε ν' άποτελέση

θέμα δια την τέχνην. Εις τους Ρωμαίους δεν συμβαίνει βέβαια το ιδιον: ή εκ

φύλλων δρυος corona civica άπεικονίζεται πολυ συχνα εις άνδριάντας καΙ αλλα

μνημεία της τέχνης των α'uτoκρατoρι~ιων χρόνων, εις τους οποίους καΙ η παρουσα

κεφαλη άνήκει' άλλα έδίδετο μό

νον εΙς τους σώσαντας εν πολέμφ

την ζωην αλλου Ρωμαίου πολί

του. Είναι λοιπον βέβαιον ση

κάποιαν θεότητα παριστάνει η

κεφαλή 1. ΚαΙ δη γυναικείαν.

,Απόλλωνος η Διονύσου δεν δύ

ναται να. είναι, διότι κανεΙς λα

τρευτικος συσχετισμος τοιούτος

δεν μνημονεύεται εΙς τους άρ

χαίους 2. Κυρίως μόνον του Διος

είναι συχνον στόλισμα της κεφα

λης δ έκ δρυος στέφανος (βλ. τα

άνωτέρω σελ. 85 σημ. 1 παρα

δείγματα). Μετ' αύτον είς τον

νουν ερχεται άμέσως ή 'Ήρα'

ιlλλα σχετικη μαρτυρία μία μό-

Εικων 1. νον ύπάρχει, ή του Πλουτάρχου

(Κεφαλαίωνκαταγeαφη Ρωμ.

92, εκδ. Βερναρδάκη τ. Π), Ο οποίος δμως, σπω; εκ του δλου χωρίου φαίνεται,

ομιλεί μάλλον δια τας ρωμα"ίκας θεότητας ]uppiter καΙ Jnno καΙ πιθανώτατα δεν

εννοεί παρα αύτην ταύτην την cOΓOna civica. "Αλλωστε πρέπει να τονισθΌ δτι εις

1 Είναι άληθες οτι την εποχην αύnΊν συχνό εύρίσκομεν ίδεαλιστικους κλασσικιστικους τύπους θεών,

οπως καΙ ό της παρούσης κεφαλης, χρησιμοποιουμένους "αι εΙς ά"δριάντας ά>tόμη εΙκονικους (βλ. ΙίρροΙεΙ.

Koplen u. Umbildungen grlech. Statuen, 1923, κεφ. XVII), οχι ομως χωρις να όπάρχουν κάποια έξω,ερικά

τουλύ.χιστον σ11μεία που δηλώνουν στι πρόκειται περι θνητών, π. χ. το ενδυμ!!, ή κόμμωσις, το κύ.λυμμα της

κεφαλ1jς κλπ. ΕΙς την ΠΕρίπτωσίν μας τού εργου έσώθη μόνον ή κεφαλή, άλλ' εΙς αυτην δεν διακρίνεται

ίχνος προσωπικού χαρακτηριστικού.Έ>tτος τούτου, δεν εόρον ουτε άλλο παρύ.δειγμα κεφαλης θνητης στε·

φανωμένης διά δρυος ουτε τον λόγον της στέψεως ταύτης.

, •Αλλη εΙναι ή άφορμη δια την όποίαν εΙς ,ον έν Δήλφ ναον τού Άπόλλωνος ό Λύσανδρος και ό Λ.

Κορνήλιος Σκιπίων αφιέρωσαν χρυσΟί'ς-στεφύ.νους δρυος (Λόγος Ιεροποι<Όν BCH 1882,30, 7. 40, 1).
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την περίπτωσLν μας δεν πρόκειται κυρίως περΊ. στεφάνου: τα φύλλα είναι άπλώς

τοποθετημένα έπί της κόμης με προφανη διακοσμητικον σκοπόν' καί τού τρόπου

τούτου δεν ύπάρχει, όσον έγω τουλάχιστον ~δυν~θην να έξακριβώσω, όμοιον

π~ράδειγμα εΙς τα άρχαία μνημεία η δεν οα είναι συχνόν. ΤΟ πoλiι πoλiι θα

ήμπορούσε κανείς να ένθυμηθΤί την άνάλογον τοποθέτησιν φύλλων περί τoiις

«πόλoυς~ f} ~καλάθoυς::o τους φερομένους ύπο διαφόρων γυναικείων Oεoτ~των

ΕΙκώ .. 2.

έπί τής κεφαλης. Εις την παρούσαν" κεφαλην ή κόμη δεν ξεχωρίζει αύστηρως άπο

τα φύλλα' κατα την βάσιν μάλιστα τού ύπερ την κορυφην τού μετωπικού τριγώ

νου μεσαίου φύλλου δύο μικροί βόστρυχοι εχουν διαταχθη ούτως ώστε το φύλ

λον να φαίνεται έξ αύτων έκφυόμενον καί ν' άποτεληται έκ τού συνόλου εΙδος

άνθεμίου (είκ, 2),
ΑΙ παρατηρ~σεις αυταί καθως καί το εΙδος των κοσμούντων φύλλων όδη

γούν, νομίζω, εις λύσιν τού ζητήματος κατα το μαλλον η 1ίττον πιΟανην_ Ή

κεφαλη παριστάνει θεότητα έκ των κατωτέρων έκείνων των δποίων ή φύσις στε-
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νώτατα συνδέεται μετό. της δρυός. Τοιαϋται δε δεν εΙναι αλλαι άπο τας Δρυάδας

η Άμαδρυάδας νύμφας (βλ. Roscher's Lexikon d. Mythologie κλπ. λ. Nyw
phen). ΕΙναι γνωστον πόσον σφιχτα κατα το\ις μύθους των αρχαίων αί νύμφαι

αύταί συνδέονται με την ζωην των δρυών καΙ κατόπιν των δένδρων δλων γεη

κα/ς. Ή φοβερά τιμωρία τού Έρυσίχθονος η τού Τριόπα που κατέρριψε άγαπη

τας εις την Δήμητρα δρϋς καΙ λεύκας έκ τού έν τφ Δωτίφ πεδ(φ (εΙς τα άνατο

λικό. τού Θεσσαλικού κάμπου) άλσους της 1 πληγώσας τας ένοικούσας νύμφας, ή

άνταμοι6η άλλων θνητών οΙ όποΙοι υπεστήριξαν γηραλέα δένδρα ετοιμα να

πέσουν καΙ παρέτειναν ετσι την ζωην των νυμφών καί άλλοι άνάλογοι μύθοι άπε·

τέλεσαν συχνα θέμα δια τους αρχαίους ποιητάς, μάλιστα ταυς ρομαντικο ~ είδυλ

λιακΟ'υς λυρικους των έλληνιστικων χρόνων (Καλλίμαχος 'Ύμνος είς Δήμητρα'

'Απολλώνιος Ρόδιος Π 447 καΙ το σχετικον σχόλιον' σχόλια είς θεοκρ. ΠΙ 13·
κ. ά.). 'Ώστε ή χρησιμοποίησις των φύλλων της δρυος ώς λαλοϋντος συμβόλου

καΙ άναγωγη λοιπον της προκειμένης κεφαλης είς νύμφην τινα Δρυάδα εχει τας

μεγαλυτέρας πιθανότητας 2.

Άντιρρήσεις είναι βέβαια δυνατον να ύπάρξουν: έκτος τού δτι κατ' αύτον

τον τρόπον ή παρούσα κεφαλη εΙναι σχεδον unicum μεταξυ των μνημείων της

τέχνης (δσον έγω τουλάχιστον γνωρίζω), τα εΙς τας νύμφας άναθήματα εΙναι προ·

πάντων άνάγλυφα καΙ εΙδώλια, όχι δε dγάλματα όλόκληρα. Συμπεραίνει μεν ό

Σωκράτης δια το παρα τον Ίλισσον ίερον δτι <Νυμφων τινων καΙ Άχελφου

Lερoν άπο των κοeών τε καΙ αγαλμάτων εοικεν εΙναι1l (Πλάτ. Φαίδρ. 230 b),
άλλα δυνατον να μη έvνoείται άλλο τι άπο τα γνωστά μας πήλινα είδώλια καΙ

άΥάγλυφα των όποίων μέγαν άριθμον φέρουν είς φως αί άνασκαφαί τοιούτων

Ιερων καΙ αντρων. Έν τούτοις δεν πρέπει ν' άποκλεισθϋ κατ' άρχην ή δυνατότης

της άναθέσεως ύπο των άρχαίων καΙ όλοκλήρων άγαλμάτων εΙς τας Νύμφας.

-Εχομεν άλλωστε περΙ τού άντιθέτου την μαρτυρίαν τού Παυσανίου (Χ. 12, 6)
περΙ άγαλμάτων Νυμφων άφιερωμένων είς την παρα το μνημα τής Σιβύλλης

έν Τρωάδι κρήνην, καί όλίγας αλλας άσθενεϊς ένδείξεις: όχι σπανίως άΠεικονί

ζονται π. χ. έπΙ νομισμάτων καΙ άναγλύφων προτομαΙ Νυμφων μαζΙ με όμοίας

αλλων θεοτήτων (βλ. Roscher's Lexikon χλπ. λ. Nymphen σελ. 540 χέφ.).

Τέλος -υπάρχει το μέγα πληθος άγαλμάτων των Να'ίάδων Νυμφων που χρησιμο-

L K«t Ιν 'ΑρκαδΙα άναφέρονται άλση δρvα/ν Ιερά τiΊ.. Δ1ιμητρος; llavo. νιιι 42, 18.
t Στεφανώνονται καί αΙ Βάκχαι κατά τά οργιά των μέ κλάδου.. άΙιό δQuς, άλλά καί άπό όποιαδήΠΟΤ8

άλλα δένδρα τών βουνών, ώσ~ε ίδιαιτέρα σχέσις των μέ τήν δQυν δεν εΙναι Ιιιθανή (El>QI1t. Βάκχ. 110, 686,
703. {Θεοκρ.] χχνι 3). 'Επίσης διι1 τήν Έχάτην λέγει δ 'Απολλώνιοο; δ Ρόδια; ('Αργοναvτ. ΠΙ 1214 καί

σχόΙ) οη ntQi τιιν χεφαλήν της ~ ..•. Ιστe:φάνωντο σμεQδαλέοι δρυίνοι.. μετά πτόρθοισl δράχοντες.· δεν

εΤναl όμως διά τήν φίισιν riΊ.. Έχάτη .. άQκεtόν χαρακτηριστικόν ή δρυ...
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ποιούνται κατα τους αυτοκρατορικους ακριοώς χρόνους ώς διακοσμητικαΙ μορφαΙ

τών κρηναίων οικοδομημάτων (Νυμφαίων) καΙ κρατούν λεκάνη ν εμπροσθέν των

η ακουμβούν επι ύδρίας η κρατούν κάποιο πουλΙ κλπ. (βλ. δσα αναφέρει ο Γ.

Οικονόμος Άρχ. Έφημ. 1923 σελ. 80 κέξ., δπου καΙ Τι παλαιοτέρα βιβλιογρα··

φία). 'Ως επι το πολυ ετοποθετούντο εις κόγχας καΙ εν τΊi περιπτώσει ταύτυ η

επεξεργασία τού οπισθίου μέρους τού αγάλματος ~τo περιττη (βλ. π. χ. Milet,
1, ν: Das Nymphaeum 1919 εν σελ. 55 κεξ. καταλέγονται τα αυτόΘι ανή

κοντα διακοσμητικα αγάλματα Νυμφών, Άρτέμιδος, 'Ηρακλέους κλπ. εκ τών

όποίων πλείστα είναι ακατέργαστα σπισθεν). το αύτο χαρακτηριστικον παρουσιά

ζει καΙ ή προκειμένη κεφαλή. Έπομένως το αγαλμα εις το οποίον ανηκε δεν 1]ΤΟ

προωρισμένον να φαίνεται απο παντού καΙ ~tO τοποθετημένον πιθανώτατα επί

σης εις μίαν κόγχην. 'Άγνωστον μόνον παραμένει πά.ντοτε το περιΒάλλον απσ

δπου προέρχεται, αν απετέλει δηλ. λατρευτικσν ανάθημα η 1]ΤΟ απλη διακοσμη

τικη μορφή' δια την πρώτην περίπτωσιν εχομεν καΙ ρητην λογοτεχνικην μαρτυ

ρίαν, το εν Παλ. Άνθ. νι 189 επίγραμμα της Μοιρούς: «Νύμφαι 'Αμαδρυάδες,

... σώιζοιτε Κλεώνυμον, ας τάδε καλα ε'ίσαθ' ύπαΙ πιτύων {Jμμι θεαΙ ξόανα"

(βλ. καΙ Wi1amowitz, Hellenist. Dichtung ΙΙ σελ. 106). Όπωσδήποτε ή έρμη

νεία της κεφαλής ταύτης ώς κεφαλής Δρυάδος μού φαίνεται ώς ή μάλλον πιθαν11,

μ' δλον δτι δμοιαι παραστάσεις λείπουν εντελώς. ~Αλλα μέσα μεγαλυτέρας εξακρι

βώσεως δεν ύπάρχουν' ουτε δε ή ανάλυσις τού καλλιτεχνικού της τύπου, εις την

οποίαν μεταβαίνομεν, φωτίζει το ζήτημα περισσότερον.

*

Δια την χρονολόγησιν της κεφαλης ύπάρχει ασφαλες εξωτερικον τε~ψήριoν:

Τι εγχάρακτος δήλωσις της ίριδος τού οφθαλμού καΙ ή βαθουλη κόρη εμφrι.νίζoν

ζονται κατα τους χρόνους τού Άδριανού, γενικεύονται δε επι τών Άντωνίνων

καΙ αργότερον (Lippold, Kopien κλπ. σελ. 89 κεφ.). Έπειδη ό τρόπος αύτος της

παραστάσεως τού οφθαλμού περιορίζεται κατ' αρχας εις τα πορτραίτα, αργότε

ρον δε επεκτείνεται καΙ εις τας ιδεαλιστικας κεφαλας καΙ εν γένει τα εργα που

μιμούνται παλαιότερα πρότυπα, εις τα όποία καΙ Τι προκειμένη κεφαλη ύπάγεται,

πρέπει αϋτη να τoπoθετηθΊi μάλλον εις την εποχην τών Άντωνίνων δπου μας

φέρει καΙ γενικώτερον ή τεχνική της, ή μαλλον λεία επεξεργασία τού μαρμάρου.

'Ως προς τον Τ1Jπον εχει 11 κεφαλη αύτη πλείστα χαρακτηριστικα τού κλασ

σικού τού 50υ αιώνος καΙ δη τού δευτέρου ήμίσεώς του. Αύτού μας φέρουν πρώ

τον το εντελώς στρογγυλόν, μεστον εις τας παρειας καΙ τ1Ίν σιαγόνα πρόσωπον'

επειτα εις το στόμα, σχι μόνον το κ6.τω χείλος που εΙναι περισσότερον προβεβλη-

APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1924- 25 12
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μένον και σαρκωδες απο το επάνω, αλλα και το κλείσιμόν του, ακόμη δε καΙ Τι

τομή του, ή όποία είναι καμπύλη προ'" τα κάτω (εξ αιτίας της χαμηλης τοποθετή

σεως των δύο γωνιων) και δεν παρουσιάζει κανένα κυματισμόν' επειτα ή πολυ πλα

τεία βάσις της ρινός, ιση σχεδον προς το μηκος του στόματος. Εις τους οφθαλ

μους πρέπει πρωτον να παραμερίσωμεν τα νέα στοιχεία του τεχνίτου της εποχης

των Άντωνίνων, σπως είναι ιδίως Τι οξεία και γωνιώδης δήλωσις των πτυχων

που σχηματίζονται επι του ανω καΙ ύπο το κάτω βλέφαρον' κατα τ' αλλα, οί

οφθαλμοι είναι τοποθετημένοι όριζοντίως με ελαφραν πλαγίαν κλίσιν προς τα

)tάτω, ή όποία δυναμώνεται ακόμη περισσότερον απο την εντονωτέραν δμοίαν

κατεύθυνσιν των οφρύων (δικαιολογουμένην Εκ του γεγονότος στι το βλέμμα

διευθύνεται προς τα επάνω καΙ συνbπως αί εσωτερικαι γωνίαι των οφρύων προς

την ρίζαν της ρινος άνυΨώνονται)' Τι κατεύθυνσις ωJτη της γραμμης των οφθαλ

μων είναι σχεδΟν παράλληλος με την προς τα κάτω του στόματος 1 καΙ αποτελεί

μετα της γραμμης της σιαγόνος σχεδΟν τέλειον κύκλον. Ή κόμη χωρίζεται απο

του μέσου του μετώπου, κατ οξείαν γωνίαν μάλιστα, κατέρχεται δε επειτα κυμα

τιστη προς τα π.λάγια καΙ δίδει τριγωνι)tον περίγραμμα εις το μέτωπον' περι του

τρόπου της αποδόσεως θα όμιλήσωμεν κατωτέρω. Περι της θέσεως καΙ της εργα

σίας των ωτων ή διατήρησις της )ιεφαλης δεν επιτρέπει να κρίνωμεν. Και δμως

ενφ δλα τα στοιχεία του στυλ της κεφαλης είναι κλασσικά, δεν ύπάρχει τύπος

κλασσικος του 5°0 αιωνος ώρισμένος τον όποίον να άντιγράΨΏ η να μιμηται ό

κλασσικιστης αυτος της εποχης των Άντωνίνων. Έπειδη αυτο εχει κάποιαν γενι

)tωτέραν σημασίαν, δεν είναι περιττον να βεβαιωθΏ αναλυτικως το πραγμα.

Κατ αρχην δεν είναι δυνατον να περιορισθΏ το υποθετικον αυτο πρότυπον

μέσα εις δρια χρονικα η εργαστηριακα στενά, εστω και οχι αυστηρά. ΤΟ μεστον

στρογγυλον πρόσωπον κυριαρχεί καθ' δλον σχεδον τον 50ν αιωνα, αν και ηδη αί

περι το τέλος του κεφαλαι μεταβαίνουν προς το ωοειδες του 4°0 αιωνος. Το

πράγμα είναι πολυ γνωστον και περιττον είναι να μνημονευθουν παραδείγματα.

Περισσοτέραν ποικιλίαν παρουσιάζουν τα περι το στόμα μέρη' εις την εξεταζομέ

νην κεφαλην το σαρκωδες και λίαν προβεβλημένον κάτω χείλος εχει περίγραμμα

εντελως μεν στρογγυλΟν άλλα μικρότερον απο το επάνω. Εις τας κεφαλας του 6'
ήμίσεως του 500 αιωνος το επανευρίσκομεν αλλοτε εντελως σμοιον και αλλοτε με

άμβλειογωνιωδες περίγραμμα' αναφέρω μερικα παραδείγματα, που θα χρησιμεύ

σουν καΙ δια τας αλλας συγκρίσεις: κεφαλή Δορυφόρου της χαλκίνης προτομης

1 "Έχομεν δηλ. ετοι ένώπιόν μας εξέλιξη' γούστου αντίθετον προς το αρχα"ίκόν, οπου αί γραμμαι τού

στόματος καί 1>ων όφΟαλμων είναι επ(οης παράλληλοι, αλλ" αντιθέτως, προς τα έπάνω" πρβλ. οίονδήποτε

πρόσ(φ,ον Κόρης της 'Ακροπόλεως.
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τοϋ Μουσείου Νεαπόλεως (Kunstgeschichte ίη Bildern 2 Ι 257,6' είς τας είκό

νας τijς συλλογης αύτης γίνονται και αί κατωτέρω παρα....ομπαί)· κεφαλή Διαδου

μένου τού άντιγράφου της Δρέσδης (Κ. ί. Β.2 Ι 257, !»). κεφαλή "Ηρας Farnese

Μουσείου Νεαπόλεως (288,11)' κεφαλη "Ηρας Βρεττανικού Μουσείου (288 !S)'
πολλαι κεφαλαι άπό τα/; μετόπας τού Ήραίου τού"Άργους (288, δ, 6, 7)' κεφαλη

«Λημνίας. (288,4)' κεφαλή Άθηνας Μουσείου Βιέννης (283,7)' διάφορα άντί·

γραφα κεφαλης της 'Αθηνας Παρθένου (246, 5, 6, ,), κεφαλη ΚόρηςAlbani (248,3)

και πλείστα άλλα. Χαρακτηριστικον εΤναι οτι δι' έλαΧLστας έξ αύτών εΙναι ασφα

λης ή είς ώρισμένον έργαστήΡLOν άπόδοσις αρκεί να σημειωθϋ ότι την έκ τού

Ήραίου κεφαλην τού έν Άθήναις 'Εθνικού Μουσείου (άριθ. 1571. Κ. i. Β.''' Ι

2885. Waldstein Argiνe Heraeum πίν. XXXVI) - ή όποία ώς προς την προ

δολην τού κάτω χείλους, την περιφέρειάν του και την ύπ' αύτο σκίασιν εχει πολ·

λήν όμοιότητα με τήν κεφαλήν μας - δ μεν Waldstein άπέδωσεν είς τον Πολύ

κλειτον, δ δε Furt\vangler (Meisterwerke σελ. 443) θεωρεί ώς εργον αττικόν. την

αύτήν έντελη σχεδον ελλειψιν κυματισμού είς τήν τομήν τού στόματος παρατη

ρούμεν έπί των άνω μνημονευθεισων κεφαλών, είς τας όποίας προσθετέα 1'1 ύπο

τού C. Blίiulel δημοσιευθείσα κεφαλή Άθηνας (Z\vei S~rouHIngen, 1924, πίν.

ΠΙ 1,2), την όποίαν πιστεύει προερχομένην έκ τών ανατολικών μετοπών τού Παρ

θενώνος, παραδάλλει δε καΙ με την κεφαλην τού Πειρίθου έκ τού δυσμικού άετώ

ματος τijς 'Ολυμπίας (αύτ. πίν. IV, 4, 5).

'Ως προς ταυς όφθαλμαυς της κεφαλης μα~, παρατηρητέα ή πολυ άσθενης

καμπύλη τού κάτω ίδίως βλεφάρου, το λίαν όξυ καΙ απότομον τού προς τας

παρειας περιγράμματος, ή μή δήλωσις της δακρυγόνου χώρας και έν γένει ή

ελλειψις κάθε πλαστικότητας είς τα κάτω τών όφρύων λιπώδη μέρη των βλεφά

ρων που παριστάνονται σχεδόν έντελώς έπ&tεδα' τα πλείστα τών χαρακτηριστικων

αύτών έπανευρίσκομεν ίδιαιτέρως όμοια είς την κεφαλην της άνωτέρω μνημoνευ~

θε(σης χαλκίνης προτομης τού Δορυφόρου τού Άπολλωνίου (Μουσ. Νεαπόλεως

πρδλ. και Bulle scb. Menscb 2 σελ 442 καΙ πίν. 194,5)' άλλα θα ~τo αύταπάτη

αν έπ' αύτών ήθέλαμεν να στηρίξωμεν στενωτέραν σχέσιν τijς κεφαλης μας με τον

Πολυκλείτειον τύπον.

Ή κόμη της κεφαλής άπομακρύνεται περισσότερον άπό τόν τρόπον τοϋ 50\1

αίώνος. 'Έχομεν μεν ηδη είς αύτον την όξείαν κορυφήν τού μετωπικού τριγώνου

καθως καΙ τον πρός τα πλάγια καΙ κάτω κυματισμόν της (βλ. τας περισσοτέρας

τών μνημονευθεισών κεφαλών)' άλλα πρώτον, το περίγραμμα τό όποίον σχημαΤL

ζεται ούτω έπί τού μετώπου εΙναι και αύτο κυματιστον (κεφαλη ΛημνLας Κ. ί. Β,2

288,4' κεφαλαί «άμαζόνων ΦειδLου, Πολυκλείτου, Κρησίλα» αύτ. 256,1, Β, 4,7.

άνΤLγραφον Hertz κεφαλής ΝLκης Παιωνίου αύτ. 266,6' κλπ.), όπως iJto καΊ οταν
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92 Χ. KaQOIίtou

έκ\ιριάρχει το κάπως παλαιότερον κτένισμα το δποίον βλέπομεν π. χ. είς τας Λαπι

Βίδας του άετώματος τ/ς 'Ολυμπίας, είς την έκ Clterchel Δήμητρα τσ'ϋ Βερολίνου

καΙ εΙς την c: Verhftllte Frau .. τού αύτού Μουσείο\! (Κ. i. Β. t 248,2 καΙ 2361 δ _6).
Έπειτα δ τρόπος της δηλώσεώς της εΙναι ανεξαιρέτως εΙς δλα; τας μνημoνευθεί~

σας κεφαλάς δ έντελώς πλαστικός κατα τον δποίον κάθε βόστρυχος, μαλακός και

εύλύγιστος, έχει ίδιχήν του dτομικήν ζωήν (nιπικOν άλλα θανμασ"tον παράδειγμα

ή κόμη της Λημνίας~ Είς τ/ν έξεταζομένην κεφαλήν άντιθέτως, ή κόμη κατέρχε

ται έπίσης κυμαtιστ/ ΠΡΟς τα πλάγια, άλλα μάλλον κατα τον τρόπον των κεφα

λών τού (ου αΙώνος, σχηματίζει δηλ. έκατέρωθεν γραμμας σχεδόν εύθείας ούτως

ώστε τΟ μέτωπον άπο6αίνει έντελως τριγωνικόν. Νομ(ζε'ι μάλιστα κανεlς δτι είς

την κεφαλήν μας ίδιαιτέρα χα'lε6λήθη φρoηLς νά '10νισθ!} '10 εύθύΥραμμον τοϋτο

περίγραμμα καΙ καηι '10ϋτο διδαχτικη εΙναι ή παραβολή της με τΟ έν Βερολίνφ

dv<ίγραφον της κεφαλης τijς • 'Αρ,Οδνης. (Μουο. Βερολ. Οριθ. 610, Bulle 5ch.

Mensch' εΙχ. 170) καΙ ,10UtOU με tO έν '1φ Έθνικφ Μουσείφ 'Ιών Άθηνών πρω·

'1ό'lυπον (άριθ. 182. Bulle έ. ά. πίν. 253). ΈπΙ πλέον, εις τήν κεφαλήν μας ή κόμη

άποδίδεται περισσό'lερον ζωγραφικά.

Τέλος ώς πρός τήν όλην έντύπωσιν έκ '10U tUnOU της προκειμένης κεφαλής

δuναtαι αντη νά παραβληθΌ άκόμη καί με '1άς κεφαλάς '1ων Καρ\!ατίδων του

'Ερεχθείου, με 'Ιην έκ Λέρνης κεφαλην του 'Εθνικου Μουσείου 'Αθηνών (άριθ.

118. Bulle έ. ά. πίν. 251, δ δποίος την θεωρεί μεtάβασιν άπο tOU τύπου '1ής

κεφαλής τών Καρυα'lίδων είς τάς κεφαλάς '10U 4°u αίώνος, σελ. 530 κέφ.) καΙ

- πράγμα το δποίον Ιδιαιτέραν έχει σημασίαν δια την περίπ'lωσιν μας ~ με τους

'1ύπους τών Νυμφών τας όποίας βλέπομεν εΙς πολλά άπο τα σχετικα με αύτάς

άναθηματικα άνάγλυφα (π. χ. εις την όπισθίαν όψιν του άναγλύφου του 'Εχέλου

καΙ τijς Βαοίλης Έθν. Μουοείου Ορ,θ. 1783, εΙς το ονογλυφον Έθν. Μουοείου

Ορ,θ. 1329 κ. ό.).

Το συμπέρασμα έκ τών άνωτέρω εΙναι προφανές: ή προσπάθεια να συνδεθΏ

ή προκειμένη κεφαλη γενετικώς με ώρισμένον κλασσικον πρότυπον, με εργον

προερχόμενον έξ ώρισμένης καλλιτεχνικης σχοληι; καΙ χρονικης περιόδου, θα ήτο

βιασμος της πραγματιχότηtος,όπως άλλωστε συμβαίνει εΙς τός περισσοτέρας τών

μέχρι τουδε γενομένων τοιοutων συσχεtίσεων.

•

Ή έκ της έξετασθείσης κεφαλής αίσθητικη Ικανοποίησις εΙναι πολύ μικρά.

Έχει μόνον την κλασσικιστικην έκείνην γαλήνην καΙ καθαριότητα, που άρέσει

είς την έποχην αύτήν, άκόμη δε καΙ κάποιαν ύψηλην έκφρασιν '1ην όποίαν πιθα-
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Κλασσικιστική κεφαλή του Μουσείου Βόλου 93

νως ηθελαν να τονίσουν περισσότερον οί ~(λασσικισταΙ αυτοι δίδοντες, τόσον δια

τα πορτραίτα δσον καΙ δια τας ιδεαλιστικας κεφαλάς, κατε'ιΊθυνσιν προς τα ανω

εις το βλέμμα. ΤΟ άποτέλεσμα εν τούτοις είναι σύνολον αψογον ϊ(αΙ ψυχρόν,

ενθυμίζον ωρισμένους τύπους Μεδουσων. 'Ανήκει εις την κατηγορίαν των εργων

εκείνων τα οποία, προκειμένου περΙ ζωγραφιων, δ Winclcelnlann περιφρονηη,(ως

ώνόμαζε «fein und glatt ansgepinselt» (Ει-ίrιnernngίiber die Betrachtung der
alten Knnst). ΚαΙ δεν είναι λοιπον άδύνατονή άνωτέρω μακρα άπασχόλησίς μας

με αύτο να κριθη ως αμφιβόλου σκοπιμότητος. 'Εν τούτοις ή στυλιστική του ανά

λυσις είναι πολυ διδακτική. ΕΤδομενδτιή κεφαλη αυτηδεν ανάγεται εις ωρισμέ

νον πρότυπον. Άλλα δεν πρόκειταΙϊια.ν περΙ συνειδητουΡastίche. Είναι πιθανον

δτι αλλοι εντρι6έστεροιερευνηταΙθα δυνηθουν ισως .να διαπιστώσουν καΙ κάτι

άκόμη περισσότερον θετικον .δια τας στυλιστικαςσχέσειςτης προκειμένης κεφα

λης. Άλλα νομίζω δη το σημαντικώτερον εξ αυτης κέρδος είναι το ακόλουθον:

μας δίδει την κατα μέσον δρον τυπικην εικόνα που είχε Jl:SQl της κλασσικης τέχνης

ή άνατολικο - έλληνο - ρωμα'ίκη κοινωνία των αυτοκρατορικών χρόνων. Είναι φυ

σικον δτι, δοθέντος κατ' άρχην του εξαιρετικου ενδιαφέροντος των χρόνων εκεί

νων δια την κλασσικην τέχνην, οί τεχνίται δεν Jl:εριωρίζοντο μόνον εις μάλλον 11
~ττoν πιστα κατα παραγγελίαν αντίγραφα ωρισμένων αριστουργημάτων, αλλ' εξε

τέλουν καΙ πλείστα αλλα αορίστως κλασσι,nστικα εργα σύμφωνα προς ενα γενι

κον κανόνα δ ΟJl:οίος ασυνειδήτως είχε διαμορφωθη μέσα τους, δι' άφαιρέσεως,

άπο την συνεχη απασχόλησίν των με τα κλασσικα πρότυπα. Πολυ περισσότερον

ισχύει αυτο δια τεχνίτας δευτέρας καΙ τρίτης τάξεως, εργαζομένους αντανω(λα

στικως, εκ τοιούτου δε κύκλου προέρχεται ή εξετασθείσα κεφαλή 1.

Δυστυχως προς την κατεύθυνσιν αυτην ή επιστημονικη ερευνα δεν εχει

άκόμη πολυ προχωρήσει. ΤΟ ενδιαφέρον τών αρχαιολόγων δια τας ρωμα'ίκας

άντιγραφας (Kopien) καΙ μεταπλάσεις (Unlbildnngen) των κλασσικών εργων

αφετηρίαν είχεν εως τώρα, δπως ητό φυσικον αλλωστε, αποκλειστικώς το κλασσι

κον πρότυπον καΙ οχι τον κλασσικιστήν' δεν ειναι δε μικρον το εκ της εργασίας

ταύτης κέρδος της επιστήμης. 'Εντελώς με το πνευμα αυτο ειργάσθη καΙ δ τελευ

ταίος άσχοληθεΙς με το ζήτημα Lippold συνειδητώς μάλιστα αντιτιθέμενος προς

την νεωτέραν τάσιν (Kopien σελ. 1). Άλλ' δ τρόπος αυτας της ερεύνης κάθε αλλο

παρό: διαφωτίζει το πρόβλημα της καλλιτεχνικης ζωής τών ρωμα'ίκών χρόνων,

Διότι μένει ετσι αγνωστος ως προς τΊ1ν κοινωνίαν εκείνην ή γενικωτέρα ψυχοσύν-

1 Χαρακτηριστικον παράδειγμα άποτελεί και δ εκ τού Δέλτα τού Νείλου προερχόμενος χάλκινος

'Απόλλων του Βρεττανικου Μουσείου (Β"ΙΙ" scn. Me"sc,,' πίν. 51), εΙς τον όποίον ό μεν Furtwangler

εολεΠ6ν έλληνιστικήνμετάπλασιν έ\'ος προτύπου τού Εύφρά\'ορος, δ δε Bnlle, ορθώς! νομΙζω, τυπικον παρά

δειγμα κλασσικιστικης εργαοίας του 10ν π. Χ. αΙώνος (συ1;ητΎlσιμος μόνον μένει ή ΧΡΟΥολόγησίς του).
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νοοτροπία απο την οποίαν επΎlΥασαν αϊ ποικίλαι α:υται τάσεις 1. Δεν εξαν-

με συνηθισμένην βεΒαίωσιν περΙ στειρεύσεως τών δημιουργι-

δυ'ιάμιεων, άλλΟ. τεμαχίζεται μόνον αυθαιρέτως παρετηρήθη πολυ σωστσ. ΟΤΙ

ϊδικόν μας λαθος αν αναγνωρίζωμεν δημιουργικην δύναμιν εΙς τους

εκεί οπου δεν εΙναι δυνατη ή διαρκης σύγκρισις και μέτρησις με

Lehmann-Hartleben «Gnomon» 1926, σελ. 29). Πράγ-
πρόβλημα, το δποίονη ενατένισις κοινωνικών εκδηλώσεων

προβάλλει, εΙναι: εΙς ποίαν σχέσιν ευρίσκονται μεταξύ των τα

τόσον διάφορα καλλιτεχνικα φανερώματα τών χράνωΥ εκείνων

Ιστορικον άνάγλυφον, ιδεαλιστι)ιος κλασσι~tισμός); ποία ή βαθεία

οπου ; Ή σημερινη κατάστασις της ερεύνης δεν επιτρέπει

λύσιν του' αλλ' ήδη γίνονται εκ μέρους τών νεωτέρων γενναία βήματα

Χ. KAPOVZOI

----------

ακρως ενδιαφέρουσαοχε"κη μελέτη του 11. S"hweit:<er, !!er EIil<l .. "de !lίi""tler Μ. <Ι. lIegriff

!liinst!erischen'" cler A"tik" (Ν. Heide!bel'ger ]ahrbucher 1925 σελ. 28 ·132) εΤναι ήμιτ.λής κατα

τουτο, δτιπροσπαθεί ν~ ά.ποκτήσl1 τήν γνωσιν αυηιν άποκλειστι,tως έκ της ερεύνης τών μνημείων της σκέΜ

ψεως της έ"οχης εκείνης και δεν προχωρεί εΙς ""γκρισίν της με τα σύγχρονα ειnα της τέχνης ά>ιόμη δε

στ(~.μσ:c~ είς το ιδεολογΙ?ζον έπίπεδον.
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΣΑΜΟΥ

1. τι Μ ΗΤΙ ΚΗ ΣΤΗΛΗ (;)

Οι κάτωθι μαρμάρινοι ένεπίγραφοι σπόνδυλοι, απαντες αποκεκρουμένοι η

είς τεμάχια, εύρέθησαν τφ 1913, έν τφ έγγύς της πολίχνης Τηγανίου άγρφ τoίi

ίερέως Κωνστ. Δημητριάδου (ένθα και ή ύπ' άριΟ. 2 έπιγραφή), αποτελούντες

μετ' άλλων άγράφων πλακών το κάλυμμα αρχαίου όχετοϋ. Μετεφέρθησαν εκτοτε

είς το Μουσειον Τηγανίου καΙ. έκτίσθησαν, προσωρινώς καΙ. χάριν καλλητέρας

διατηρήσεως, είς στήλην έπί τfι βάσει της περιφερείας ένος έκάστου (είκ. 1 και 2)
αριθμησθείσαν έκ των κάτω προς τα ανω ώς έξης:
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96 Βασ, Θεοφανείδη

Σπόνδυλος πρώτος. Διαμ. 1.05, πάχ. 0.15, ϋψος γραμμ. 0.012 μ.

ΙΔΙΑΣΝΙΚΙΟΥ

ΝΙΚΙΑΣΚΥΔΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΣΙΩιΛΟΥ

ΙΩιΛΟΣΑΓ10ΛΛ , . ,

ΚJυδίας Ν ικίσυ

Νικίας Κυδίου

Μητρόδωρος Ζω'ίλου

Ζώ'ίλος Άπολλ[οδώρου

2 ΗΡΩΙΔΗΣΔΙΟΝΥΣ

ΑΝΤιΓ1ΑΤΡΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΣΩΣΙ ' ΤΡΑΤΟΣΦΙΛΩΝΟΣ

ΝΕ. ΚΛΗΣΔΙ ΡΟΥ

:1 "ΟΛΛΟΔΩΡΟΥ

Φίλωνος

Νε[οJκλης Δι[οδώ]ρου

Άπ]ολλοδώρου

4 ΕΥΚ

ΕΡΜ

ΣΩ

ΑΚΙΔΟΥ Ευκ

Έρμ

Σω

ακίδου
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'Επ,γραφα, Σάμου

Σπόνδυλος δεύ-rερος. Διαμ. 1.02, πάχ. 0.13 μ.

97

~ΓOPAΣΔHMΩNAKΤOΣ

ΑΔΗΡΙΤΟΣΘΕΜΙΣΤΑΓΟΡΟΥ

ΔIONYΣIOΣANΤΙΓJAΤPOY

ΔΙΩΝΔΙΟΝΥΣΙΔΩΡΟΥ

Η0ΣΧΙΩΝ ' ., ,-ΑΝΙΟΥ

'2 -ΛΥΣΙΜΑΧΟΣΑΝΑΞΕΙΜΑΝΔΡΟΥ

ΓJYΘΙΣHPAKΛEIΔOY

3 ΟΣ

ΑΥ, .. ΟΣΘΡΑ ' , ΒΟΥΛΟΥ

. , .. ΗΡΙΧΟΣΣΩΣΙΣΤ

4 AYΛIAΔHΣAΓJOΛΛO.,

ΔΗΜΟΦΑΝΤΗΣΗΛΙΑΔΟΥ

APΤEMIΔΩPOΣAΓJOΛΛOΔΩPOY

ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ , . , , .. , ΡΟΥ

α ΒΟΤ.. ΘΕΜΙΣΤΟΔΩΡΟΥ

ΛΥΣΙΑΣΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΟΣ

ΛΥΚΟΦΡΩΝΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ

6 [10ΛΥΙΔΟΣΘΑΛΕΩ

ΛΕΟΚΡΑΤΗΣΘΑΛΕΩ

Δι]αγ6ρας Δημώνακτος

Άδήριτος Θεμισταγ6ρου

Διονύσιος Άντιπάτρου

Δίων Διονυσιδώρου

Μοσχίων . , , . ανίου

-Λυσίμαχος 'Αναξιμάνδρου

Πύθις Ήρακλείδου

ος

Αυ ... , ος Θρα[συ]60ύλου

Σωτ]ήριχος Σωσιστ[ράτου

Αυλιάδης Άπολλο[δώρου

Δημοφάντης Ο-ιιλιάδου

Άρτεμίδωρος Άπολλοδώρου

Έρμογένης Άπολλοδώ]ρου

Βότων Θεμιστοδώρου

Λυσίας Αυτομέδοντος

Λυκόφρων Κολλισθένους

Πολύ'ίδος Θάλεω

Λεωκράτης Θάλεω

Σπόνδυλος -rρίτος. Διαμ. 1.02, πάχ. 0.12 μ.

ΜΝΟΣΛΕΟΝΤΟΣ

ΤΟ ΛΕΟΝΤΟΣ

'2 ,Ω, . ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ

ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣΔΙΩΝΟΣ

ΔHMHTPΙOΣΓJPAΞEΙΔAMANTOΣ

;) ΗΡΩΓΕΙΤΩΝΚΑΛ, ΙΘΕΜΙΟΣ

IΩΓJYPOΣKAΛΛIΘEMIOΣ

ΕΔΙΚΟΣ, , ' . ΡΑ , , ,

4 ΟΣ , , .

ΓΨΟΚΛΕΟΥΣ

, . NOΣΓJANTAΛEONTOΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΔΤΙΟΝ 1924.25

μνος Λέοντος

το .. Λέοντος

, , . ω , , . Μητροδώρου

Άρισταγόρας Δίωνος

Δημήτριος Πραξιδάμαντος

Ήρωγείτων Καλ[λ]ιθέμιος

Ζώπυρος Καλλιθέμιος

, .. ιδικος , . , ρα . , ,

. .. ος , , ,

Προκλέους

, .. νος Πανταλέοντος

13
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6

ΟΣΔΙΟΔΩΡΟΥ

Κ/.\.ΕΟΣΟΕΝΗΣ Ι Ω!ΛΟΥ

ΚΡΑΤΩΝ3ΞΕΝΟΧΑΡΟΥ

....... ΙΤ

Βασ. θεοφανιο:ίδη

.. οι; Διοδώρου

Κλεοσθένης Ιω'ίλου

Κράτroν Ξενοχάροι'

. rLt"

~;πόνδυλoς τέταρτος. Διαμ. 0.97, πάχ. 0.15 μ.

2

6

. . ΟΥ

ΤΥΝΝIΧΟ:Σ8ΡΥΩΝΟΣ

ΦΙΛΙΣΤΗΣΓ'ΥΟΙΟΣ

ΑΛΛΙΟΣΣΑΤΥΡΙΔΟΥ

V ..

Η ΑΓΟΡΟΥ

ΗΡΟΔΟΤΟΣrV0ΑΓΟΡογ

ΗΓΕΣΤΡΑΤΟΣΜΝΗΣΙΘΕΟΥ

ΜΝΗΣΙΘΕΟΣΗΓΕΣΤΡΑΤΟΥ

ΟΙΑ ο

rΨC3Ξ10ΕΜΗΣΔΙΟΜΟΝΟΣ

ΡΟΣΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ

ΦΕΡΕΚΛΗΣΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ

ΕΔΙΟΜΙΟΣΕΓ'ΙΚΟΥΡΟΥ

ΕΥΑΔΙΤΗΣΓΕΝΝΑΙΟΥ

ΛΥΑΡΟΣΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

.. Τ. .+ΣΙΚΑΙΔΟΥ

ΟΣΕΡΜΟΑΝ

lΓ1rIΑΣΚΑΛΛιrrΟΥ

ΔΩΡΟΣΣΙΜΩΝΟΣ

ΗΣ . ΟΣ+ΑΝ

ΙΜΕΝΗΣΙΗΝΟΔΩΡΟΥ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ

ΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

...... ου

Tύvνιχoς Βρύωνος

Φι.λίσtT]ς Πύθιος

..Αλλιος Σαπιρ(δοιι

· . u

11. [Πυθα]Υόρου

"Ηρόδοτος Πυθαγόροι'

'Ηγέστρατος Μνηοιθέου

Μνησ(θεος Ήγεοτράτου

οια . .. ο.

Προξιθέμης Δ ιόμο\'ο;

· . ρος Λνχόφρονο;

Φερεχλη; Λυκ6φρονος

Δημήτριος Λυχ6φρονος

"Εδιόμιος Έπικονρου

Εύαδ'της Γενναίου

· λναρος Μελισσίου

τ . + σικαίδου

ος Έρμοάν[ακτο;

"Ιππ(ας Καλλίππου

Δώρος Σίμω\'ος

· ,... ..

'lς .. ος+αν

ιμέντις Ζψοδώρου

ΛυχοiiΡΥος Δημφρίου

ος Δ'lμψρίου

Σπόνδυλο\; πέμπτος. Διαμ. 0.51, πάχ. 0.15 μ.

ΑΝΤΑΔΟΣ

ΙΣΜΝΗΣΑΙΟ.

ΟΣ :Α

ΟΥ

ΣI0ΣΣΩΣ.:Α

ΗΝΕΟΥ

ανταδος .
ις Μ\-ήσαιο[ςl

ος . α

ου

σLOς .Σωτα

ηνέου
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Έπιγραφ", Σάμου 99

2 ΝΥΔ

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Ι'ΥΘΗΣΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

3 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΙΩΓ'ΥΡΟΥ

ΙΩΓ'ΥΡΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Ε .

4 ΑΝΤιΦΑΝ

ΑΛΚIΜον

Νυδ

Άρτεμίδωρος Φαινoμένo~,

Πυθης Φαινομένου

Δημοσθένης Ζωπύρου

2ώπυρος Δημοσθένους

Ε .

Άντιφάνης

Άλκίμο[υ

Σπόνδυλος εκ-τος. 0.67, 0.13 μ.

ΑΛΑΙΕΙΣ

ΕΥΒΟΕΩΝΗΜΕΙΙΩ .

ΑΝΘΙΙ'Γ'ΙΔΗΣΜΑΙ

ΑΝΤΩΝΑΚΤ . ΣΙΙ'

2 ΚΑΣΤΑΛΕΙΣ . . . . . ΙΚΑΛΕΙΣ

ΑΠΣΗΓΕΣΤΡΑΤΟΥ ... IΓηΟΥ

Ι'ΥΘΑΓΟ ... Ο

3 ΘΕΩ

" ΕΩΦΕΙΔΗΣΔΙΟΜΩΝΟΥ
ΕΙΓ' ... ΩΝ ... ΝΟ .

"Αλαιείς

Ευοοέων ήμείζω[ν

Άνθιππίδης Μαι

αντώνακτ σιπ

Κασταλείς . . . . ικαλείς

'Άγις Ήγεστράτου .. ιππου

Πυθαγό[ρας Θ

Θεω

Λ]εωφείδης Διομώνου

Ειπ .. , ων ... νο .

Σπόνδυλος ε βδομος. Διαμ. 0.88, πάχ. 0.14 μ.

3

ΣΩΤΗΡΙΧΟΣΥΒΛΗΣΙΟΥ

ΙΩΙΛΟΣΣΘΕΝΝΙΔΟΥ

ΣΘΕΝΝΙΔΗΣΙΩΙΛΟΥ

'2 ΑΓ'ΟΛΛΟΔΩΡΟΣΙΑΤΡΟΚΛΕΙΔΟΥΣ

ΡΟΔΙΟΣΚΛΕΙΤΩΝΟΣ

ΣΤΑΦΥΛΟΣΚΛΕΙΤΩΝΟΣ

ΔΙΩΝΑΡΙΣΤ ... IΟΥ

. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
, .. ΛΟΔΩΡΟΥ

Σωτήριχος Ύ6λησίου

Ζώϊλος Σθεννίδου

Σθεννίδης Ζωfλου

Άπολλόδωρος Ίατροκλείδους

'Ρόδιος Κλείτωνος

Στάφυλος Κλείτωνος

Δίων Άριστ ... ίου

.. Άγαθωιλέους

Άπολ]λοδώρου

'Όγδοος σπόνδ'υλος συγκείμενος έκ δύο τεμαχίων άσχέτων. Τεμαχ. Α'

περιφ. 0.88, διαμ. 1.15, πάχ. 0.47 μ.

.. ΛΥΜΗΝΟΥ

... ΗΣ.

λυμήνου

ης
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100 Βασ. θεοφανείδη

2 ΙΜΩΝΟΣΔΗΜΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΧΟΣΛΕΩΝΙΔ

vv .. ΛΑΜΓ'ΙΑΣΔΕ .

· ... ΩΝΗΣΙΛΕΩΣ

ιμωνος Δήμου

Σωτήριχος Λεωνίδ[ου

λαμπίας Δε

ωνησίλεως

'Ογδόου σπονδύλου. Τεμαχ. Β' περιφ. 0.79, διαμ. 0.36, πά.χ. 0.09.

· ... ΗΣΕΓ'ΙΓΕΝΟΥΣ

ΑΘΗΝΟΦΑΝΤΟΣΙΣΤΙΑΙΟΥ

· ... ΑΙΝΟΣΗΡΑΚΛΕ

'2 ΘΡΑΣΥΔΗΙΟΣ ..

ΘΡΑΣΥΔΗΙΟΣ ..

ΛΕΟΣΘΕΝΙΔΗΣ.

ης Έπιγένους

Άθηνόφαντος 'Ιστιαίου

. . . αινος "Ηρακλέ[ους

Θρασυδήϊος

Θρασυδήϊος

Λεοσθενίδης

''Εννατος σπόνδυλος έκ τριών τεμαχίων άσχέτων.

Α') 1 ΤΟΣΑΠΟΛΛ. ΝΙΟΣΑΠΟ - - ΡΟΥ

ΘΡΑΣΥΜΕΝΗΣΘΡΑΣΥΜΕΝΟΥΣ

Ε ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣΣΩΣΙΣΤΡΑΤΟΥ

ΘΕΟΔΟΤ

ΘΕΟΔΟΤ

ΛΥΚΙΣ

τος Άπολλ[ώ]νιος Άπο[λλοδώρου

Θρασυμένης Θρασυμένους

ε Άρίσταρχος ΣωσιστράΤΟ1'

Θεοδοτ

Θεοδοτ

Λύκις

Β') t

r')1

ΗΣΙΟΥ

ΜΓ'ΟΥ

-,ΟΣ

Γ'ΑΝΤ. . ΝΤΑΙ

Γ'ΑΝΤΑΓΝΩΤΟΣ

ΓΛΑΥΚΙΓ'Γ'Ο:ΣΓ'Ο

ΑΓΟΡΟΥ

ΑΧΕΛΩΙΟΥ

ΑΧΕΡΩΝΟΣ

Γ'ΑΝΤΑΓΝΩΤΟ:Σ

ΙΣΤιΑΙΟΣ

ΛΙΓ

ησίΟΊ!

μπου

πος

Παντ ... νται

Παντάγνωτος

Γλαύκιππος Πο

... αγόρου

Άχελφου

Άχέρωνος

Παντάγνωτος

'Ιστιαίος

Λιγ.
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Έπιγραφαι Σάμοu 101

Δέκατος καΙ ένδέκατος σπόνδυλοι συγκείμενο ι έκ πολλών τεμαχίων σπονδύλων

άσχέτων άλλήλοις καΙ άνίσως τοποitετημένων, ώς έξης:

Α')

"8')

Γ')

Ε')

.. ΟΣΙ'ΥΘΩΝΟΣ . . . ος Πύθ.ωνος Α' 0.92
ΗΡΩΔΗΣI'.ΘΩΝοΣ Ήρωίδης Πύθωνος 0.16
ΕΥΜΟΛΙ'ΟΣΙΩΙ'ΥΡΙΩΝΟΣ Ευμολπος Ζωπυρίωνος 0.23
ΕΙ'ΙΓΕΝ ΗΣΙ'ΥΡΣΩ Έπιγένης Πύρσω[νος

'2 ΑΝΔΡΟΚΛΗΣΑΣΤΥ Άνδροκλης Άστυ[άνακτος

ΑΣΤΥΑΝΑ±ΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ Άστυάναξ Άνδροκλέους

ΛΕΟΝΤιΣΔIΟΓΕΝΟΥΣ ... ΑΝ Λέοντις Διογένους ... αν

ΦΙΛΤΗΣΑΡΗΤΟΥ Φιλτης Άρ~τoυ

ΑΣΙΟΣΑΡΗΤΟΥ 'Άσιος Άρ~τoυ

1'( Π[ο Β' 0.47

ΑΠΑΔΗΣΔΟΚΙΜΟΥ Άγιάδης Δοκίμου 0.08
ΡΙΣΤΩΜΕ .. ι .. ο . Κ. ριστωμε .. ι .. ο . κ 0.20

.. ΟΣΙ'ΑΡΜΕ ος Παρμε[νίων;] Γ' 0.35

C.. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣΜΕΝ ( .. Άριστοκρατης Μέν ... 0.155

C.. ΚΟΝ ... C .. κον .. 0.105

ΣΙΟ ... ΙΣΑΙΣ σιο ... ισαισ Δ' 0.71

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΑ Άριστοδήμα[ς 0.31
0.035

ΚΛΕΟΣ .. ΙΩΙΛΟΥ Κλεοσ .. Ζωίλου Ε' 0.59

ΘΕΟΓΕΝΗΣ . . ΔΟΥ Θεογένης .. . δου 0.22
0.06

Τεμάχιον ΣΤ' έκ τεσσάρων τεμαχίων συνανηκόντων.

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ : Ι'ΓΕΝΟΥΣΑΧΕΛΩΟΣΘΙ

ΘΕΟΜΑΔΡΙΔΗΣΙ'ΟΛΥΜΝΗΣΜΑΙΑΝΔΡ(

Ι'ΡΩΤCΣΙ'ΟΛΛΙΟ ΦΑΝΑΓΟ

Ι'ΟΛ

0.12
0.22
0.21

0.11
0.14
0.25

0·11
0.24
0.13

0.24
0.22
0.14

Ήρακλείδης . Δ]ι[ο]γένους Άχελώ(ι)ος Θι

Θεομανδρίδης Πολύμνης Μαιάνδρ[ου

Πρώτος Πολλιο . .. Φαναγο.

Πολ
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Ζ') ΛΑΜΓ1ΡΙΑΣΕγrΟΝΩ

ΘΥ

Βασ. θεοφανείδη

Λαμπρίας Εύπονω

θυ

0.01, 0.31, 0.285

Ι Ι ')

Θ')

Ι ')

ΙΛ Ί

ΑΘΗΝΑΙΟΙ

ΙΗΝΟΔΟΤΟΣΕΡΜ

ΤΕΛΗΣ

ΕΟΣΒΟΙΩΤΟΥ

Μ

ΔΟΥΣΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

YKlr.".' ΟΥΣ

Ο .... ΑΝΗΣΕΡΜΙΟΥ

Άθηναίοι

Ζηνόδοτος Έρμίου

'Αριστο]τέλης

εος ΒΟIα/το\ί

.. μ ..

δους <Ηρακλείδης

υχιππ ους

ο ... ανης Έρμ'ου

0.85, 0.455, 0.265

0.46, 0.20, 0.11

0.39, 0.115, 0.065

0.4 Ι, 0.22, 0.09

ΕI.ς την άνωτέρω στήλην άνήκουσιν έπίσης, άποτελοίιντες ίσως, το κιονό

κρανον αύτης, καΙ δύο dνάγλυπτοι σπόνδυλοΙ, έξ ων ό μη φωτογραφημένος, ώς

χαμαΙ κείμενος, κοσμείται ύπο σειράς ά.νθεμίων, ούτος δε χα;' δ έπΙ της στήλης

ύπάρχων φωτογραφημένος (εtκ. 2), εχουσι διάμ. 0.90 καΙ πάχος 0.14.
Ή έπΙ τής έπιφανείας των σπονδύλων κατάταξις των όνομάτων εΙναι κατα

στήλας (έξ ων ή μεγαλητέρα σφζομένη σύγκει-ι;αι έκ πέντε ονομάτων, σπόνδυλος

δέκατος καΙ ένδέκατος Α, τμήμα 2) άπεχούσας αλλήλων περι τα 0.05 μ. καΙ διαι

ρούσας ούτω τήν έπιφάνειαν εΙς πολλα τμήματα.

Ή γενικη έντύπωσις έκ τού χαρακτήρος τών γραμμάτων εΙναι στι ή έπι

γραφη ανήκει είς τα τέλη τού τρίτου η άρχας τού δευτέρου ·π. Χ. αίώνος, μεγά

λως δε προς τον τοιούτον καθορισμον συντελεί είδικώτερον καΙ το γράμμα Σ με

τας παραλλήλους σχεδον κεραίας του.

Παρατηρητέον δτι άπαντώνται πολ/α όνόματα συγγενών (σπόνδυλος πρώ

τος 1, δεύτερος 4, 6, τρίτος 2, 3, 4, 7, πέμπτος 2, έβδομος 2, όγδοος Β' 2, εννα

τος 2, δέκατος καΙ ένδέκατος Α 1, 2)..
ΆναφέρονταιΆθηναίοι καΙ 'Αλαιείς οίιτοι, οΙ τελευταίοι, εΙναι πάλιν Άθη

ναίοι έκ τού δήμου 'Αλών.

Eiιβoέων ή μείζων, εΙναι δύσκολον να ειπn τις αν πρόκειται περΙ φυλής η

άλλης τινος πολιτικής η στρατιωτικήςδιαιρέσεως.

τα έν tίΊ στήλη ταύτη άναγεγραμμένα όνόματα, ίσως ήσαν όνόματα θανόν

των έν πολέμφ ίΊ κατάλογος θεωρών η προξένων, λόγφ δε άκρι6ώς τής τοιαύτης

σημασίας τού μνημείου τούτου, άλλα καΙ λόγφ τής γειτνιάσεως τού τόπου της

εύρέσεως αύτοϋ προς τον τόπον τής εύρέσεως τού περιφήμου ψηφίσματος τών

σιτηρών (Wiegand -vVila\110\viιz: Getreide Gesetz, Sitz. Bericht. BerI. Ak. xxνιr

1904), ό κίων ούτος θα 'ίστατο, προφανώς, έν ήj dyoQq. τής πόλεως Σάμου.

2. 'Ορθογώνιος οτήλη λευκού μαρμάρου, ϋψος 0.95, πλάτ. 0.56, πάχ, 0.15 ic
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'ΕπιγραφαΙ Σάμου 103

την πολί

ετι. Άπο-

Εύρέθη τφ 1914, εν τφ αγρφ του ιερέως Κωνστ. Δημητρια.δου,

χνην Τηγανίου, κάτωθι της Παναγίας Σπηλιανης, ενθα καΙ εύρίσκεται

κε}cρουμένος ICata πoλiι τας δύο ανω μετωπικας

πλευράς, φέρει την έξης έπιγραφΙ1ν (εΙκ. 3), με ϋψος
γραμμ. 0.03 καΙ απόστασιν γραμμων 0.02 μ.

. ν ... η (;)
τ]ον ταμία[ν

ν καΙ δικαι[οσυ

ν]η πάση αμειμ

καΙ] μετα αληθεί[ας "ε

κ]οσμημένον < ΟΙ πε

ρΙ τον Άσιάρχην καΙ Άρ

χιπρύτανιν < Τιοέριον

Κλ(αύδιον) Δυνατον σtρατηγol

Μάρκο ι Αυρ(ήλιοι) < Δώρας, Mαρ~

κίων, Έρμάν, ΔεΙμις, Τε(;)

. . . ος < τον εν πασι της

Πατρίδος ευεργέτην.

'Ενταυθα πρόκειται περΙ τιμητικης στήληςπρος

τον ΤιΒέριον Κλαύδιον Δυναδόν, δσης ευηργέτησε

την πόλιν των Σαμίων ?ιαl δστις ητο Άσιαρχης.

Ή άρχη του Άσιάρχου ητο θρησκευτική τις εκ Zιiμoυ.

αρχη σχετικη με την κοινην εν Άσίq. αυτΟ?cρατο-

ρικην λατρείαν' πρΒλ. Brandis εν Pa111y -Wissowa RE εν λ. στίχο 1577 και Cl1a
pot, La Province Romaine proconsulail"e d'Asie σελ. 480-481, δστις κλίνει εις

την ταύτισιν αρχιερέων ?ιαl Άσιαρχων.

Άλλ' δ ΤιΒέριος ητα ταυτοχρόνως lcal άρχιπρύτανις, προ'ίστάμενος δηλ. της

των πρυτάνεων συναρχίας, ως ήτο καΙ εν Μιλήτφ (C. Ι. G. 2878). Ή αρχή του

ητο ενιαύσιος, ηδύνατο δέ τις }ιαΙ πολλάκις να αρξυ την αρχην ταύτην, ως εχομεν

εκ Σάμου ετερον αρχιπρύτανιν' πρΒλ. Ath. Mitt. χχχχιν (1919) σελ. 44
35 στίχο 11: δια των περΙ τον αρχιπρύτανιν Άρτεμίδωρον γ' του Άρτεμιδώρου

Λεωνίδην στρατηγων περΙ τα 193 - 211 μ. χ.).

Ό αρχιπρύτανις φαίνεται δτι ητο ό προ'ίστάμενος της συναρχίας των πέντε

στρατηγων, ο'ίτινες, παρα το ονομά των, κατα την ρωμα'ίκην έποχην ησαν απλοί

~ωλιτικoΙ αρχοντες, χωρΙς ουδεμίαν στρατιωτικην εξουσίαν' πρΒλ. Chapot ενθα

ανωτέρω σελ. 240.
Ή επιγραφη ανήκει εις τους άπο Μ. Αυρηλίου χρόνους καΙ πέραν διότι το

Όνομα Μαρκοι Αυρ(ήλιοι), το οποίον προτάσσεται των ονομάτων των στρατηγο)ν,

σημαίνει, ώς γνωστόν, δτι οι με αυΤOiιρατορικον ονομα μνημονευόμενοι ουτοι

ανδρες κέκτηνται, ώς νεωστΙ πολιτογραφηθέντες, το δικαίωμα τού "Ρωμαίου πολί-
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104 Βασ. Θεοφανείδη

του, καΙ δη μετα το 161 μ. Χ. αφ' οΏ ηρξατο η βασιλεία του Μάρκου Αύρηλίου

καΙ μέχρι του ετους 212 -ετους κατα το οποίον, εκδοθέντος υπο του Καρακάλα

του περιφήμου εκείνου «συντάγματος» δι' οΏ πάντες οι τότε ζώντες ελεύθεροι

κάτοικοι του 'Ρωμα'ίκου κράτους κατεστάθησαν 'Ρωμαίοι πολίται (Herzberg,
'Ιστορία της Έλλάδος επι της 'Ρωμαίκης Κυριαρχίας Μεταφρ. Π. Καρολίδου

Βιβλιοθήκη Μαρασλη, Τόμ. Γ' σελ. 9 σημ. 2) επαυσεν, ώς εικός, ή ώς άνω διατυ

που μένη πρότερον πολιτογράφησις.

Δώρας. τοιουτο σνομα ουδαμου αλλαχου απαντq'.

ΔεΤμις. Άπαντq' εν τΏ επιγραφΏ c, ι G. 2259 ώς σνομα Σαμίου καΙ σχο

λιάζεται παρα (Pape Griechisches Worterbnch - Eigennamen) ώς λάθος του χα

ράκτου αντΙ Δείνις, σθεν φαίνεται στι το ενταυθα αναφερόμενον είναι το ορθόν.

Τε ... ας. Έξηλειμμένον επίτηδες, ιος dan1Jlatae memoriae.
3. Έπιτύμβιος κυβικος λίθος

εκ λευκου μαρμάρου, ϋψος 0.56,
πλάτ. 0.455, πάχ. 0.455 μ. Ευρέθη

τφ 1915 εν τφ αγρφ του Χριστο

δούλου Κεφάλα, εν τΏ θέσει «Κα

λύβια» της πεδιάδος «Μεσόκαμ

πος», ενθα και ευρίσκεται ετι, φέρει

δε επι της μιας πλευρας καΙ είς το

μέσον την έξης επιγραφην (είκ. 4): 1

Ποσείδιππος

Νεομαδος

ΕΙκ. 4. 'ΕΠΙΥααφη ιiκ :Σάμου. με ϋψος γραμμάτων 0.03 καΙ από-

στασιν γραμμών 0.02. Έκ του σχή

ματος τών γραμμάτων, η επιγραφη ανήκει είς τας αρχας του δ' π. Χ. αιώνος.

Νεομας, Νεομαδος, καΙ εκ Μιλήτου γνωστός: Διογένης, Νεομαδος. Πρβλ.

Das Delphinion ίη Milet ΝΟ 122 στίχο 49.
τα εις ας - αδος ονόματα συχνότατα εν τΏ 'Iωνί~ ώς Άπολλας, Βαστας εξ

'Ερυθρών (Oest. Jahr. 13, Beiblatt σελ. 61 (Keil κτλ.).

Έν τΏ θέσει «Καλύβια», εν Ό ευρέθη ή επιγραφη αϋτη, ευρέθησαν μέχρι

τουδε τυχαίως παρ' ιδιωτών καλλιεργητών καΙ πολλα άλλα διάφορα αρχαία αντι

κείμενα, ώς κίονες, σαρκοφάγοι καΙ διάφορα άλλα αρχιτεκτονικα μέλη' δεν είναι

δε σ.πίθανον να πρόκειται ενταυθα περΙ άγΡΟ'Ηκου συνοικισμου της Σάμου, το

σούτφ μαλλον καθ' Όσον η θέσις αϋτη, γόνιμος ο-δσα καΙ άφθόνως αρδευομένη,

κατοικείται, καΙ σήμερον ετι, υπο πολλών οικογενειών, εξ οΏ καΙ το δνομα «Καλύ

οια» καΙ αριθμεί επέκεινα τών 50 εξ αύτών.
81\Σ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗΣ

1. ΑΙ φroτογραφίαι όφείλoνταιr είς; τον ανωτ€ρω ίερέα κ. Κωνσ'C. Δημ:ητριάδην, φωτογράφον, είς ον

έκφράζω ένταυθα καΙ δημoσί~ τας εύχαριοτίας μου.
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ΑΓΑΛΜΑ ΑΣΚΛΗπlογ ΕΞ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΤΟ ένταίιθα (παρένiJo. πίν. 2) δημοσιευόμενον άκέφαλον αγαλμα Άσκλη

πιο" εύρέθη πρό τριάκοντα περίπου έτων ύπο τού Έλευσινίου Δ. Μεθενίτη έν τ<ρ

άγρ<!? του κειμένφ περί τΟ 1 χιλιόμετρον βορείως τού Ιερού της 'Ελευσίνας. 'Εκεί

εύρέθησαν καί διάφοροι έπιγραφαι. άναφέρουσαι τον Άσκληπιον καί άλλα μικρο.

γλυπτά, δια των όποιων γίνεται φανερα ή ϋπαρξις έν τ<9 τόπι:ρ ίδίου ιερού του

θεού (Πρακτικα 1898 σελ. 87 - 88). 'Αγάλματα τού 'Ασκληπιού ύπήρχον καί έν

αύτφ τφ Ιερό) τής 'ΕλευσΤνας, ώς μαρτυρεί ή άφιέρωσις τοιούτου έν τ<9 ίερφ ύπο

Ήρώδου τού Άττικοϋ (Έφημ. Άρχ. 1894, σελ. 171, 13 πρλ. Thramer έν Ρ. W.
RE Asklepios σελ. 1665), και ό κατωτέρω δημοσιευόμενος κορμος τού Μουσείου

Έλευσίνος, δστις πιθανώτατα εύρέθη έν τιρ ίερφ, άφοϋ δεν ύπάρχει ούδεμία

είδησις περι μεταφοράς αύτου έξωθεν είς την συλλογην Έλευσίνος.

ΤΟ άγαλμα μετέφερα πρό δέκα έτών dπο της αύλης τής οίκίας τοϋ Δ. Μεθε·

,,(τη είς το Μουσείον Έλευσίνος, δπου ίδρύθη έπί της άρχαίας ένεπιγράφου

βάσεώς του εύρεθείσης συγχρόνως έν τφ ίδίιρ άγρι:ρ, άπεσπασμένης άπο του

dγάλματος, άλλ' έχούσης εΙσέτι την πλίνθον τούτου μετα τών άκρων ποδών.

την έπιγραφήν της βάσεως έδημοσίευσεν ό Σκιάς έν τη ".Αρχ. Έφημ. 1898
σελ. 88, 2, έν σελ. δε 90 τοϋ αύτου τόμου μνημονεύει καΙ το άγαλμα (~άyαλμα

μαρμάρινον άνδρος dκεφάλου τέχνης κακης τών ΡωμαΊ:Κών χρόνων»). "Έκτοτε,

καθ' δσον γνωρίζω, ούδείς άνέφερέ τι περΙ αύτου. 'Ολίγα έσημείroσα έγω έν

σελ. 62 του CΟδηΎΟV της Έλευσίνος.

ΕΙνε έκ μαρμάρου Π εντελησίου, πλην της κεφαλης δε λείπει καί ό δεξιος

βραχίων μεθ' δλης σχεδΟν της βακτηρίας, περί την όποίαν θα ητο ώς συνήθως

εΙλιγμένος ό όφις. ΕΙνε προς τούτοις πολλαχου θραυσμέναι αί dκμαΙ τών πτυχών,

και λείπει όλη ή έπιφάνεια καί του δεξιου γόνατος. 'Όσον σφζεται σήμερον, εχει

ύψος 1.70 μ. ανευ της βάσεως. 'Έργον δχι πρώτης τάξεως τεχνίτου γενόμενον

κατα το δεύτερον ημισυ της 4ης π. Χ. έκατονταετηρίδος, δπως dφιερωθη ύπο ίδιώ

του εΙς τον ναον τού θεού, τον όποίον παρισΤ<b εχει δι' ήμας την μεγάλην σπου

δαιότητα, δτι εΙνε πιστον dντίγραφον καθ' δλα τα φαινόμενα dξιολόγου λατρευ

τικού dγάλματος εύρισκομένου εν τινι τών έν Άττικη ίερών τού θεοϋ, η καΙ έν

άλλφ έν ~Eλλάδι ίερφ του'Ασκληπιού, άποδίδον δε πάντως μορφήν τούτου άνε

γνωρισμένην ύπο τών κατοίκων της 'Αττικής κατα τήν 4ην π. Χ. εκατονταετηρίδα.

ΑΡΧΑΙΟΑΟΙΊιωΝ ΔΕΛΊΊΟΝ 1924.·25 1'4
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~o θεος παρίσταται δρΟιος ένδεδυμένος μακρόν ίμάτιον άφίνον γυμνον το

στήθος καΙ τον δεξιον ώμογ έρείδεται με έλαφραν κλίσιν τού κορμού έπΙ της

μακράς βακτηρίας ύπο την δεξιάν μασχάλην καΙ πατεΤ έπΙ τού άριστεροϋ ποδος

σύρων όλίγον προς τα όπίσω καΙ τα πλάγια τον δεξιΌν με προβεβλημένον κάπως

το δεξιον γόνυ. Ή κεφαλη έστρέφετο με έλαφράν κλίσιν προς τον δεξιον ώμο",

ώς δύναταί τις να είκάση καί ~κ τού μικρού οιρζομένου μέρους τού λαιμού, τού

δποίου το αριστερόν τμήμα φαίνεται τεταμένον, ένώ τΟ δεξιον εΙνε μάλλον χαλα

ρωμένον.

Τού δεξιού βραχίονος σΦζεται μόνον το έν τρίτον περίπου παρά τον ώμο\'"

το έλλείπον μέρος ήτο dQliieEV έξ άλλου τεμαχίου ι, δύναται δ' όμως να συμπλη

ρω8η dσφαλώς κατα την είκόνα τού 'Ασκληπιού τού· κατωτέρω (εΙκ. 4) αναγλύ

φου' έφέρετο ανέτως προς τα κάτω κατα μηκος της βακτηρίας, έπΙ της όποίας

έστηρίζετο ή ανοικτη παλαμη.

ΚαΙ της βακτηρίας υπελείφθη μόνον εν μικρον μέρος (0.10 περ.) κάτωθεν της

μασχάλης εΙνε αρκετον όπως δηλώση την διεύθυνσιν ταύτης προς τα κάτω σχε

δον παραλλήλως προς την φοραν τόύ σώματος υπόλειμμα μικρού στηρίγματος

(πουντέλλου) πλαγίως τού δεξιού γόνατος δύναται να έξηγηθϋ μόνον ώς χρησι

μεύον προς σύνδεσιν ταύτης μετά τού λοιπού σώματος. Προς σύνδεσιν δ' ίσως

έξέχοντός τινος μέρους τού σώματος τού όφεως μετα τού κορμού τού αγάλματος

έχρησίμευε καΙ μικρο. στρογγύλη όπη υπάρχουσα έν τ<9 μέσφ έπΙ τού πλαγίου τού

δεξιού μηρού τού αγάλματος έντος αυτης έβυθίζετο μικρον μετάλλινον ραβδίον

συγκρατούν δια τοϋ έτέρου άκρου του το έξέχον μέρος τοϋ σώματος τού όφεως.

ΤΟ άκρον τής βακτηρίας κατέληγεν όλίγον πλαγίως προ τού δεξιού ποδος

έπΙ τμήματος της πλίνθου θραυσθέντος. ΈπΙ της βάσεως όλίγα έκατοστα προ τής

πλίνθου τού αγάλματος υπάρχει μικρον αβαθές κοίλωμα με μίαν πολυ στενην

βαθυτέραν όπην έν τφ μέσφ' το χρώμα τής έπιφανείας τού μαρμάρου έν τη θέσει

ταύτn δεικνύει, δτι υπηρχε καΙ έκεΙ μόλυβδος, έστηρίζετο δε πιθανώτατα έντος

αυτού ή έξέχουσα όλίγον ούρα τού όφεως, προς μεγαλειτέραν στερέωσιν της

όποίας έχρησίμευε καΙ άλλη μικροτέρα όπη με υπόλειμμα μολύβδου υπάρχουσα

μεταξυ της πλίνθου καΙ τού μνημονευθέντος μικροϋ κοιλώματος. Τών σανδαλίων

έδηλώθησαν μόνον α1 βάσεις πλαστικώς, δεν διακρίνεται δε έπΙ τοϋ ποδος ούδέ

το έλάχιστον ίχνος, ωστε να ύποτεθη ότι δια γραφης έδηλούνtο τά δέματα.

, 'Επί του οφ1;ομένον αχρον του βραχίονο.; φαίνεται μιχρόν μέρος της λελεαομένης χάριν της προοαρ·

μογης iπιφανείας, άις χα; αΙ μιχραί, άλλό βαθεϊαι, όπαί διό τήν OUΓXόλλησιν του λείΠΟΥτος μέρονς ΙΙνιός

μια,. έχ τών όιι:ών Ιίπάρχει άΧόμη Uπόλειμμα του χαλχου γόμφον, διαΧQίνεται δέ χαί τό ανλάχιον διιi τήν

μολν6δοχόησιν.
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'Η πλίνθος f.χει περίπου το διαγραφ6μενον δια ηΏν κάτω ακρων τού άγάλ

ματος σχη μα' εΙνε σχεδΌν ελλειψοει

δής, πλατυτέρα κατα τον άριστερον

πόδα καΙ εχει μηκος 0.62. ΕΙνε γενι

κώς ολίγον μόνον παχεϊα: το άκριοες

α1nης πάχος δεν δύναται να εξακρι

βωθΏ πανταχού' άριστερα εΙνε 0.07.
Όγκούται περισσότερον ολίγον εμπρο

σθεν τού δεξιού ποδΌς δπου κατέληγεν

ή βακτηρία, καΙ κάτωθεν τού. αυτού

ποδός, δστις συνάπτεται προς trjV πλίν.

θον μόνον δια του προσθίου

διότι ύπο το οπίσθιον ακρονεχει

ρεθη το μάρμαρον μένοντος

κενού μεταξυτού πέλματος

καΙ τής πλίνθου. Ή

πλίνθου εΙνε άνωμαλος.

ταύτης άποθραυσθενσυ'vεJ1ίΛηlρά)l:!η

ήμών δια γύψου, όμοίως δε

ρώθη δια γύψου καΙ το υπιάΩ1ΙΩν

λώς άρχήθεν κυλινδρικον

παρα τον αριστερον πόδα.

πιθανωτατα σφαλερα ή γενομένη

τφ Μουσείφ Έλευσϊνοςσυμπλήρωσις

επι τούτου της συνεχίσεως τών πτυ

χών τού ίματίου. Έσφηνωμένη εντος

της βάσεως ή πλίνθος συγ1ιρατεϊται

δι' άφθόνου μολυβδοχοήσεωςσφζομέ

νης άκόμη' εΙς μέρος τι κάτωθεν ~oϋ

δεξιού ποδος ύπάρχει ύπο την πλίνθον

μικρος λίθος τεθεΙς ε1ιεϊ χάριν της κα

νονικής ορθώσεως κατα την άρχικην

ϊδρυσιν τού αγάλματος.

ΤΟ οπίσθιον τού αγάλματος εΙνε ΕΙκ. 1. ΠλαγΕa δψις &γάλματος Άσκληπιού.

ατελώς κατειργασμένον, μόνον δ' επι-

πολαίως σημειούνται αί μορφαΙ τού νώτου. Προφανώς ητο προωρισμένον να

φαίνεται τΟ αγαλμα μόνον εκ τών εμπροσθεν, ίδρυμένον εντος νύμφης Τι προ του
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τοίχου τοίί βάθους δωματΙΟυ τινός. Δια τούτο καί ή στρογγύλωσις τού σώματος

δεν εlνε τελεία (είκ. 1).

ΕΙνε δλως έξαιρετικη εύνο,α της -πίχης, δτι το αΥαλμα διετηρήθη μετα της

ιιρχικης αύτοϋ βάσεως άπoτελo"μiνης έξ δρθογωνικης πλακός φαιού μαρμάρου

τον Ύμηττον πλάτ. 0.76, βάθ. 0.69 χα; ύψος 0.28: Έπί της προοθίας έπιψανείας

τιr(nης άναΥινώσκεται είς τέσσαρας στίχους ή lπιyραφη

τα γράμματα (είκ. 2) εΙνε χαραγμένα με ίκαVΗν bτιμέλειαν, άν και ύπάρχωσι

μικραι. διαφοραι. ώς πρΟς τΟ βάθος της χαράξεως, καΙ '10 πάχος των γραμμών,

ένίων στοιχείων (π6λ. π. χ.•0 πρώτον γ τού τρίτου στίχου καΙ το τελευταίον τού

δευτέρου). το. άκρα των γραμμάτων εύρυνόμενα σχηματίζουσιν έντόνους τριγω

νικούς άκρέμονας.

Διά τήν μορφην των γραμμάτων έν γένει και ίδιαιτέρως δια τον σχηματι

σμσν τινών έξ αντών, Ι: r Ν Φ, γεννάται άμέσως ή πεποίθησις, οτι προς χρονολό

γησιν της έπιγραφης δεν πρέπει να μαχρUΝΘώμεν πολυ άπο τού τέλους της τετάρ

της π. Χ. έχατονταετηρίδος. Άλλα μετα περισσοτέρας βεβαιότητος δυνάμεθα ,ια

δρίσωμεν τον χρόνον της χαράξεως σuγχρίνοντες ταύτην προς αλλας βεβαίως χρο

νολοΥημένας έπιγραφd.ς όμοίως εν Έλεuοίνι εύρεθείσας.
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·Η άπο πολλού γνωστη έπιγραφη τοι; Ξενοκλέους Ξείνιδος ι (είκ. 3) είνε

χαραγμένη όμοίως έπι βάθρου χα"ι προωρίζετο είς ον σκοπον χα"ι ή ήμετέρα έπι

γραφή. Κατα το μέγεθος συμφωνούσι τα γράμματα καΙ των δύο έπιγραφων, δεν

διαφέρουσι δε σχεδον ούδαμως καί κατα την μορφήν, ώστε δύναταί τις δια τούτο

μεθ' ίκανης άσφαλεΙας να ίσχυρισθΌ, δτι δεν δύνανται να ι1πέχωσι πoλiι άπ' άλλ'ή

λων οί χρόνοι της χαράξεως άμφοτέρων των έπι·/ραφων. ·0 Ξενοχλης Ξείνιδος

γνωστος άπο του 456 ώς γυμνασίαρχος, άναφαίνεται έν τfι ίστορίg των Άθηνων

και μέχρι τού 407/6, όπότε εφερε προς τους 'Αθηναίους χρ'ήματα σταλέντα παρα

ΕΙκ. 3. Βάσειι; Ξενο..λέουι; ΞεΙνιόοι;.

τού Σπαρτόχου' έν Έλευσίνι εΙνε γνωστη ή δρασίς του χατα το τελευταίον τέταρ

τον τού τετάQτου π. Χ. αίωνος.

Έδαπάνησεν είς την οίχοδομην γεφύρας έπί τού Έλευσινιακού Κηφισού,

έχρημάτισεν έπιμελητης των μυστηρίων κα'ι έτιμήθη πολυτρόπως δια ταύτα ύπο

των 'Ελευσινίων, ώς μαρτυρεί προ; τοις άλλοις Έλευσινιαχη έπιγραφη ('.Αρχ.

Έφημ. 1892, 101 έξ., π6λ. H..-,nes χχνIlΙ σελ. 470, Prosop. Αιιίcο ΙΙ σελ. 156)

χρονολογημένη δια τού αρχοντος Άρχίππου τψ 321/2 η 318/7 π. Χ. Τότε θα

εκαμε καί δ Ξενοκλης την άφιέρωσιν των άγαλμάτων, των όποίων μόνον τα

βάθρα εχομεν ημείς σήμερον, καί είς τους χρόνους τούτους χρονολογούνται αί

έπ' αύτών έπιγραφαί. Λοι,'τόν τότι;; περίπου δφείλομεν να δεχθωμεν, δτι έχαράχθη

και ή &"tιγραφη τού βάθρου τού Άσκληπιού.

Είς το συμπέρασμα δτι κατα το δεύτερον ημισυ της 4ης έκατονταετηρίδος

άφιερώθη το αγαλμα, φέρει ήμας καΙ άλλη παρατήρησις, ή όποία είς έμε τούλά·

χιστον φαίνεται όρθή. Έν στίχφ 20-22 της έν σελ. 180 των Ath. Mitt. 1894 ύ:πο

Φιλίου δημοσιευθείσης οίκοδομιχης έπιγραφης (ίδε τελευταίον "Δρχ. Δελτ. 8,

ι Loe....·).. II1sC"Ur. Griecb. nilι1b. οελ. 66.
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σελ. 270) έξ Έλευσίνας άναγινώσκεται το όνομα τοϋ μισθωτού τού έκδιδομένου

έργου. , .. Ι ης ΠαμφΙλου Λε[υκονοιεύς]·, καί άκολουθεί εΙτα το όνομα τού

έγγυητοίι με πολυ μεγάλας έλλείψεις Έπικ υκονοιεύς.

τα λείποντα γράμματα τού όνόματος, δυνάμενα να μετρηθώσι μετ' άπολύτου

άσφαλείας, συμπληρoiίνται ακριΒώς αν δεχθώμεν, δτι ό έγγυητης ώνομάζετο

Έπ,κ[ράτης Παμφίλου ΛεJvκοvο,εύ~. Ό <Ιδελφος ήΥΥυατο ύπερ τού <Ιδελφού

αύτού. Και ή έπιγραφη αύτη χρονολογουμένηδια τού άρχοντοςΔιοτίμου 2 έχαρά

χθη τφ 354/3 π. Χ. και' εΙνε πολυ πιθανόν, δτι δ έγγυητης Λευκονοιευς Έπικρά

της Παμφ(λου εΙνε ό όμώνυμος άφιερωτης τού άγάλματος τού Άσκληπιού. Έκ

τού γειτονικού δήμου τής Λευκονόης ό Έπικράτης έγγυητης εργου γενομένου έν

τ<9 Έλευσινιακφ ίερφ το 456 ήδύνατο κάλλιστα να ζίi ακόμη και να άφιερώστι

τον Άσκληπιον έν Έλευσίνι και περι το 420.

Ό τύπος τού όρθίου Άσκληπιού έρειδομένου έπι της βακτηρίας μετ' οφεων

διεμορφώθη έν Άθήναις υπό τινος των περιφήμων τεχνιτών της 5ης έκατονταε

τηρίδος και έχρησίμευσεν είς την παράστασιν τού λατρευτικού άγάλματος τού

Άσκληπιείου Άθηνων 3. Δια την έ...ισημότητα τού Ιερού τούτου, καΙ δια την

φήμην τού τεχνίτου πιθανώς, ή μορψη ή όποία έδόθη τότε είς την έν γένει έξει

κόνισιν τού θεού έπεκράτησε καΙ-διετηρήθη καθ' δλην την άρχαιότητα. Άλλα είς

λεπτομερείας τής παραστάσεως ήτο φυσικον να γίνωνται μετα ταύτα τροποποιή

σεις σύμφωνοι προς τας καλλιτεχνικας ίδέας τής έποχης ύπο καλων τεχνιτων, οίτι

"ες άναλαμδάνοντες να κατασκευάσωσι νέα αγάλματα τού θεού δεν ηθελον να

περιορισθώσι είς άπλην άντιγραφην τοϋ άνεγνωρισμένου τύπου, άλλ' έπεχείρουν

να προσαρμόσωσι τούτον προς τας ίδικάς των τεχνικας αντιλήψεις χωρίς να άλλά

ξωσι πολυ την γενικην αύτού έμφάνισιν. Άλλα και άπλοί άντιγραφείς δύνανται

να παρεκκλίνουσι άπο τού πρωτοτύπου και είς ούσιώδεις ένίοτε λεπτομερείας.

Άπο του αρχικού τύπου τού Άσκληπιοϋ, ~oίί όποίου τα κυριώτερα σφζό

μενα αντίγραφα εΙνε όμοίί άπεικονισμένα παρα Neugebauer Asklepios (πίν. 1-3)
διαφέρει το άγαλμα ήμών είς πολυ ούσιώδη σημεία, ένώ γενικώς φαίνεται συμ

φωνoiίν προς την καθολικην αύτού μορφήν. Ή στήριξις έπι τής βακτηρίας χρη-

, 'Εν τfi δημοοι.εύΟδl τών Ath. Mitt, άναγινώοχεται χαχως μετά 1:0 όνομα του πατρΟς τού μιοθωτο"

εν cι, ένώ Oιii'ζε~αl οαφώς δλόlιΛηΡOν 1:0 Λ χαί το ημl"" ΠδΡίπο" τού Ε τής ΛέΙεως Δnι><ονο<WS". Ο(lΛ. όQθώς

έν SIG3, ΙΙΙ, 970.
• ~Otl ή έΠIΥοαφή έχαοάχθη έπί τού πρώτου τoUτoυ Διοτίμου καί όχι έπί του άoΙαvτoς ηρ 28918

άΛλον Διοτίμο\! άιtoδεlκyυεταl άσφαΛώς χαί έκ τής συγκρίσεως της γραφής ταυτης ποός τας ί.omd; xατιi

1:0ίις ίδΙους περίπου χρόνους χαραχθεΙοας οίκοδομικάς έΠIΥοαφάς τής 'ΕΛευσίνος.

ι Kle/bere Asklepios σεΛ. 22. Heueebauer Asklepios (Wiokelmaoos progr. 78) οελ. 50 έ~.
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Άγαλμα Άσ"ληπιοϋ εξ ΈλευσΤνος 111

σιμοποιείται εις το αγαλμα ημών μετ' ολίγον μεγαλειτέρας ζωηρότητος, κατορθώ

νεται δ' ουτω να δοθη περισσοτέρα ανεσις εις την δλην στάσιν του σώματος. ΤΟ

ανω μέρος του κορμου παρουσιάζεται ολίγφ μάλλον κεκλιμένον προς δεξια και

φαίνεται οϋτω, οτι το βάρος του σώματος αφίνεται περισσότερον επι της βακτη

ρίας, το δε δεξιον σκέλος εχει τελείως απαλλαγη τούτου, δια τουτο δε και Ο δεξιος

πΟ'υς μόλις δια τών δακτύλων εγγίζει το εδαφος. Εις τα αντίγραφα τού αρχικού

τύπου, περι του οποίου πραγματεύεται κυρίως ο Nengebauer (ε. α.), το δεξιον σκέ

λος δεν παρουσιάζει τόσην ανεσιν και ο δεξιος πους πατεί σχεδΟν όλόκληρος επl.

τού εδάφους. Ή παράστασις τού θεού ορθίου, τρόπον τινα εν στιγμη αναπαύ

σεως, δηλούται πολυ εκφραστικώτερον δια τού ημετέρου αγάλματος.

~Αλλην ουσιώδη διαφοραν απο τού αρχικού τύπου ώς προς την παράστασιν

του σώματος παρουσιάζει το αγαλμα ημών και εις την θέσιντου αριστερου βρα

χίονος, δστις εΙνε μεν κατ' ανάλογον τρόπον εσχηματισμένος,αλλα δεν στηρίζεται

δια της πυγμης επι του πλαγίου του σώματος, αλλα δια του ημίσεως σχεδΟν του

κάτω βραχίονος, κάτωθεν της οσφύος και ενταυθα άλλ' οπίσω, οϋτω δε η θέσις

τού άριστερου βραχίονος φέρεται χαμηλότερον, και άφανίζεται σχεδον η οξύτης

της σχηματιζομένης κατα τον άγΧώνα του πρώτου τύπου γωνίας. Ή καμπύλη, η

όποία δια της κλίσεως του κορμου σχηματίζεται κάτωθεν της άριστεράς μασχά

λης προς την οσφυν εϊνε είς το άγαλμα ημών κάπως εντονωτέρα, γίνεται δε

τελείως καταφανης βοηθούσης και της διαφόρου διατάξεως του Ιματίου. Καθό

λου δε δύναται να λεχθη, οτι εϊνε έλευθερωτέρα και μάλλον ελαστική, με μεγα

λειτέραν προσπάθειαν προς κομψοπρεπη εμφάνισιν η στάσις του Έλευσινιακου

'Ασκληπιου.

Άλλ' η ουσιωδεστέρα και μάλλον αντιληπτη διαφορα τού άγάλματος της

'Ελευσίνος απο του άλλου τύπου τού Άσκληπιου, ο οποίος θεωρείται ώς ο άρχι

κος τύπος της παραστάσεως του θεου κατα τον 50ν αίώνα, εϊνε είς τον τρόπον της

φορήσεως του Ιματίου και είς την διάταξιν τών πτυχών αυτου.

Άπο του άριστερου ώμου, τον οποίον καλύπτει σχεδον ολον, πίπτει ή μία

πλευρά, ολίγον περισσότερον του ενος τρίτου του ολου ίματίου, έμπρος καθ' δλον

περίπου το μηκος του άριστερου πλαγίου του σώματος δια του νώτου φέρεται

άπλωμένον το επίλοιπον του ίματίου υπο την δεξιαν μασχάλην, οπου συγκρατεί

ται το άνώτατον μέρος αυτου δια του βραχίονος και ανέχεται υπο της βωπηρίας,

εμπρος σχεδον αμέσως κάτωθεν των μαστών προς την αριστεραν οσφύν. 'Εκεί

συσφίγγονται σθεναρώς, και συντείνονται αμφότεραι αί πλευραι του ίματίου δια

του αριστερου βραχίονος μέχρι τών σφυρών εϊνε ολόκληρον το σώμα περιεσφιγ

μένον εν τφ ίματίφ.

Μέχρι του σημείου τούτου ο τρόπος της φορήσεως του ίματίου συμφωνεί
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και εi.ς τους δύο τύπους, άλλ' εΙνε έντελως διάφορος μετό. τούτο. Etς τον πρώτον

Άσκληπιον μέρος της ανω άκρας της προσθίας πλευράς τού ίματίου πτυχούμενον

πολλαχώς σχηματίζει κάτωθεν των μαστών έκτεταμένον τοξοειδες σγκωμα φερό

μενον άπο της δεξιάς μασχάλης έπί του αριστερού βραχίονος, απσ του όποίου

καταπίπτει έμπρος εi.ς πλατείαν πτυχην μέχρι τού μέσου τών μηρών, ένώ είς τον

Άσκληπιον της 'Ελευσίνας καταπίπτει μεν το κάτω ήμισυ της προσθίας πλευράς

τού Ιματίου εi.ς παχείαν κάθετον πτυχή ν, μέχρις άνωθεν των σφυρών, δπως περί

που και είς τον άλλον Άσκληπιόν, άλλα. με μεγαλειτέραν απόστασιν απο τού

αριστεροϋ σκέλους, το δε άνω ήμισυ διπλoiίται κάτωθεν των μαστών εΙς μακρον

τριγωνικσν περίπου άπόπτυγμα καλύπτον την κοιλίαν και ταυς μηρούς, και τΟ

σγκωμα, κάτωθεν των μαστων σχηματίζεται ενταϋθα κατα την άρχην τού άπο

πτύγματος τούτου άπο της δεξιας μασχάλης προς την άριστεραν όσψυν καί εΙνε

διμερές. Άλλα δεν διαφέρει μόνον δ τρόπος της φορήσεως τού ίμα.τίου των δύο

Άσκληπιων' διάφορον εΙνε καΙ το σύστημα της πτυχώσεως. Τού Άσκληπιού της

Ρώμης αί πτυχαΙ σχηματιζόμενω δια της πιέσεως καΙ της συμπτύξεως τού (μα~

τίου ύπο την δεξιαν μασχάλην καΙ την άριστεραν όσφυν εΙνε σχετικως όλίγω, καΙ

κατα ρυθμικόν τι σύστημα έπΙ τού σώματος διατεταγμέναι, καΙ άφίνουσι μεγάλας

έπιπέδους έπιφανείας παρα τ~ Άσκλη:tΙC~ της Έλευσίνος εΙνε αΙ δια την ίδίαν

άφορμην σχηματιζόμεναι πτυχαΙ καθ' ύπερβολην άφθονοι δχι μόνον έπΙ τού έλευ

θέρως κρεμαμένου άποπτύγματος άλλα καΙ έπΙ σλου τού λοιπού Ιματίου, ούδαμού

σχεδΟν καταλείπουσαι άξίαν λόγου έπίπεδον Γc-Πιφάνειαν. την τάσιν ~ρoς άποφυ

γην πάσης αίσθητηc έπιπέδου έπιφανείας εΙς το Ιμάτιον τού Άσκληπιού της

Έλευσίνος μαρτυρούσι καΙ διάφοροι μικρσ:Ι όριζόντιοι πτύξεις τού ύφάσματος

δηλούμεναι δια μικρών αύλακίων κυρίωο;: άνωθεν καΙ κάτωθεν τού άρισtερού γόνα

τος, έπΙ τού δεξιού μηρού καΙ εt.ς το κατώτερον μέρος τού άποπτύγματος.

ΚαΙ εt.ς τον τρόπον της διαπλάσεως τού γυμνού μέρους τού σώματος εΙνε

διάφορος ό Έλευσινιακος 'Ασκληπιός. ΧωρΙς να έμφανίζεται καΙ τούτου το σώμα

ύπερβολικα εύσαρκον, εΙνε έν τούτοις τα περιγράμματα τών μορφών τού στήθους

μαλλον άπαλα καΙ έπιτηδείως έστρογγυλωμένα κατ άντίθεσιν προς τας σκληρας

καΙ σχεδον γωνιώδεις γραμμάς, εt.ς ας καταλήγουσιν αΙ μορφαΙ τού γυμνού

μέρους τού Άσκληπιού της Ρώμης (Neugebauer έ. ά. πίν. 1), ά\'τΙ δε των μεγά

λων λείων έπιφανειών τού στήθους τού'Ασκληπιού τούτου έλαφραΙ όγκώσεις και

μικρο. κοιλώματα δηλούντα άκριβέστερον καΙ με μεγάλην τεχνικην δεξιότητα την

φυσικην κατασκευην διακόπτουσι την όμαλότητα της έπιφανείας τού στήθους τού

ύ.γάλματος της 'Ελευσίνος.

Λοιπον εΙνε φανερόν, δτι ό τεχνίτης τού προτύπου τού Άσκληπιού της

Έλευσίνος έπλασε μεν τούτον έχων ύπ' δψει τον κοινώς έπικρατήσαντα τύπον τού
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θεού, καΙ χωρΙς να θέλη γενικώς να άπομακρυνθη άπο τούτου, άλλ' έργαζόμενος

κατ' ιδίαν εμπνευσιν καΙ συμφώνως πρός τας τεχνικας άντιλήψεις της σχολής

αύτοϋ ένεφάνισε τουτον έν λεπτομερείαιςκατα τρόπον Ικανώς διάφορον.

Α Ι τροποποιήσεις εγιναν πολυ δεξιως, καΙ ό νέος τύπος γενόμενος ύπο tEXVC
του έξ ίσου ονομαστΟύ, οπως καΙ δ πλάστης του πρώτου τύπου, διεδόθη καΙ έχρη

σιμοποιήθη πολλαχώς εi.ς τός βραδυτέρας παραστάσεις τού θεού.

Είς τα άνάγλυφα τού 'Ασκληπιείου των 'Αθηνών εύρίσκεται 'φυσικά, όπου

δ θεος παρίσταΤαL Όρθιος, συνήθως ό παλαιότερος τύπος, άφου πιθανώτατα παρί-

Είκ. 4. Ά ...νΥλνφο ... ά ...αi1'ημanκQ", είς ·Ασκληπιό .... 'EiJ"tHoiJ Μονσείου detiJ. 1402.

στα το λατρευτικοναγαλμα του Άθηνατκου ΆσκληπιεCου, άλλ· εις το έκ Ραμνούν

τος άνάγλυφον τού 'Εθνικού Μουσείου (άριθ. 1397, Σ60ρώνου Έθν. Μουσείον

πίν. LVIII, τόμο 2 σελ. 347 - 9), όπως και' είς το άνάγλυφον τού Άμφιαρείου

(Festschrift ίίίτ Benndorf σελ. 139), εi.ς την παράστασιν τού 'Ασκληπιού Τι τού

ύπο την μορφην αύτοϋ παρουσιαζομένου ηρωος ίατρου Τι τοϋ Άμφιαράου έχρη

σίμευσεν ό είκονιζόμενος δια τού άγάλματος της 'Ελευσίνος τροποποιημένος

τύπος τού θεού. Ή ριάφορος θέσις των ποδών τού θεoiΊ έπΙ τού άναγλύφου οφεί

λεται άσφαλώς είς την έπιθυμίαν τοϋ κατασκευάσαντος τουτο να δώσυ είς το"

θεον μετέχοντα ένεργώς ,εις την σκηνην της παραστάσεως μεγαλειτέραν έκδήλω

σιν ζωης, είς ~oν αύτον δ' οφείλεται καΙ ή μικρό διαφορα της διασκευης τού ίμα

τίου ανωθεν της κοιλίας.

APXAlOAorlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 19Ν· 2δ 15
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ΚαΙ εί.ς το έκ της θυρεάτιδος της Λακωνικης άναθηματικον άνάγλυφον τού

'Eθνικoiί Άρχαιολ. Μουσείου (άριθ. 1402, Σ60Ρ. Έθν. Μουσείου πίν. XXXV, 4

τό,.. 2 σελ. 351-2) γνωστον ώς άνάγλυφον τής Λουκοϋς διότι έδωρήθη "πο τής

Μονης Λουκοϋς, το δποίον εtκoνίζoμεν έκ νέου έδώ (εΙΚ. 4), ίνα χρησιμε{ιση πρΟς

συμπλήρωσιν τού αγάλματος της 'Ελευσίνος δ Άσκληπιος παρίσταται ά.ι-ταράλ

λακτα. σχεδον ίιπσ την μορφην τού Έλευσινιακoiί Άσκληπιοϋ.

Άλλ' αν κρίνυ τις έκ τού μεγάλου

αριθμού των αντιγράφων τού παλαιοτέ

ρου τύπου 'Ασκληπιού, τα δποία έσώθη

σαν μέχρι σήμερον ι, ή διάδοσις τού αγάλ

ματος έκείνου ητο μεγαλυτέρα καΙ ή

φήμη του διετηρήθη άμε(ωτος καθ' δλην

την άρχαιότητα. ΚαΙ έπΙ των συχνών

άπεικονίσεων τού θεού έπί νομισμάτων

(πδΑ. τελευταίον Osk. Bernhard Griech.

und ROnι. Miinzbilder ίο ihren Bezie
hungen zur Geschichte der Medizin),

μολονότι δεν δύναται πάντοτε να βε6αι

ωθη άσφαλώς ό χρησ ιμειΊσας ώς υπό

δειγμα τύπος άγάλματος, ιiλλ' δπου τούτο

εΙνε όπωσδήποτε φανερόν, μάλλον ό πα

λαιότερος τύπος τού 'Ασκληπιού φαίνε

ται δτι εΙνε άντιγεγραμμένος.

ΚαΙ δ παραπλεύρως εl.κoνιζόμενoς

(εl.κ. 5) δεύτερος κορμος τού άγ6.λματος

'Ασκληπιού τού Μουσείου Έλευσίνος

είνε άντίγραφον τού παλαιοτέρου τύπου,

ΕΙ... 5. Κοeμος 'Α<7..Ιηπιου Ιξ 'Elεv,,;...OS". τού Άσκληπιοϋ. ΤΟ διατηρούμενον μέ-

ρος εχει {;ψος 1.23. Κάτωθεν της δεξιάς

μασχάλης σώζεται καΙ έδω ή άρχή της βακτηρίας. ΤΟ νώτον καΙ τούτου εΙνε άμε~

λέστερον εLργασμένoν.

Τουναντίον εΙνε κατα το πνεύμα τού άγάλματος της 'Ελευσίνος καΙ με την

Ιδίαν περίπου άντίληψιν τού σχηματισμού τού Ιματίου ό τρίτος τύπος τού θεού, ό

όποίος άντιπροσωπεύεται κυρίως δια των έν Έπιδαύρφ ενρεθέντων άγαλμάτων

, Π6λ. τελευταΊον Neugebauer Asklepios. ΤοΟ 1:ιJπoυ 1:0ϊί άγάλματος τ/ς 'ΕλευοΊνος σ.ντίΥQαφον εΙνε

ό 'Ασκληπιός ~ν ReiIlach Rep. Stat. ΙΙ, 35, 6.
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~Ayαλμα ΑοΧληπιοϋ έξ Έλευσil'ος 115

τούτου (Wolters έν Ath. Mitt 1892 σελ. 1 έξ. πίν. Il)ι καΙ αΙ πολλαπλαί τροπο

ποιήσεις τούτου, αΙ όποίαι ryt-vav υπο τών ύστερωτέρων γλυπτών κατ' έλευθέραν

άντιγραφην 11 άπλα/ς μίμησιν τών παλαιών άγαλμάτων τού Άσκληπιου ι.

ΚαΙ ό Άσκληπιος τής Έλευσίνος δεν εΙνε πρωτότυπον έργον. Ό πλάστης

τού μετα τόσης έξαιρετικης δεξιότηιος ριζικώς τροποποιημένου νέου τύπου τού

Άσκληπιού δεν θα παρέλειπε να χαράξη το ονομά του έπΙ τής βάσεως, ένώ ό

γλύπτης τού αγάλματος ήμών αντιγράψας τούτο απο πολυ γνωστού βεδαίως τότε

έργου δεν ένόμισεν, δτι έδικαιoίlτo να όνoμασθfι έπΙ τής βάσεως ώς ό ποιήσας το

άγαλμα. Άλλά καί ή έπανάληψις τού ιδίου τύπου έπΙ αναθηματικών αναγλύφων,

4ν εν εύρέθη έκτός της'Αττικης, δεν συντελεί εΙς την έ\.·ίσχυσιν τής γνώμης, δτι

άγαλμα άποκείμενον έντος ασημοτέρΟυ Ιερού δωρηθεν εις τούτο υπό ίδιώτου καί

κατασκευασθεν υπο μη όνομαζομένου έπί της βάσεως, οχι δε καΙ έξαιρετικης Ικα

νότητος τεχνίτου έχρησίμευσεν πρός διάδοσιν καΙ έπικράτησιν νέου τύπου τού

θεού. ΕΙνε δε πρός τούτοις πολυ πιθανόν, δτι το πρώτον τουλάχιστον έκ τών μνη

μονευθέντων ανωτέρω αναθηματικών αναγλύφων δύναται προ πάντων δια την

άπλότητα τής πλαισιώσεως να θεωρηθη δτι κατεσκευάσθη έν αρχΌ τού (ου π. Χ.

αίώνος, καΙ είνε παλαιότερον τών χρόνων τής κατασκευης τού Έλευσινιακού

αγάλματος.

'Ως έδείχθη ήδη (Νeugebauer έ. α. σελ. 8) το πρωτότυπον τού παλαιοτέρου

'Ασκληπιού 1}το χαλκούν, ένώ τουναντίον εΙνε φανερόν, δτι ό •Ασκληπιος της

Έλευσίνος εΙνε αντίγραφον έκ μαρμαρίνου προτύπου. Λείπει άπο τούτου ή σκλη.

ρότης καΙ οΙ όξείς τερματισμοί τών ακρων, κατά τα σημεία διαχωρισμού τών δια

φόρων μερών τού γυμνού σώματος, καί τών πτυχών, τά όποία εΙνε κατ' έξοχην

χαρακτηριστικα τών αντιγράφων χαλκών αγαλμάτων, τουναντίον δ' εΙνε πάντα

άπαλα καΙ έξαιρέτως έστρογγυλευμένα· εΙς μαρμάρινον δ' έργον άρμόζει καΙ το

μεγαλείτερον πλάτος τού αγάλματος κατα την βάσιν, το όποίον έπετεύχθη διά της

μεγαλειτέρας άπλώσεως τού ιματίου πρός την αριστεραν πλευράν.

ΚαΙ το πρωτότυπον τού Ά σκληπιού της Έλευσίνος θά έδικαιούτο νά θεω

ρήση τις ώς προ'ίον της τέχνης τής (ης έκατονταετηρίδος. Ή άσταθης τρόπον τινα

θέσις τού σώματος τού θεού έχοντος ανάγκην τού στηρίγματος της βακτηρίας

πρός ασφαλη Ισορρόπησιν δεν συμφωνεί προς την αντίληψιν τών τεχνιτών της

[)ης έκατονταετηρίδος ώς πρός την παράστασιν τών όρθίων θεών, στερεώς έπΙ τών

ίδίων ποδών Ιδρυμένων με μεγαλειώδη την γενικην έκφρασιν της μορφης ας

παρα6ληθfι ώς πρός τούτο δ Ζευς της Δρέσδης, αντίγραφον ασφαλώς έργου της

ι ~Iδε χαί τήν προσφάτως δημοσlευθεΙσαν έν Oesterr. Jahresh. ΧΙΙΙ οελ. 1 έξ. πραΥμαtείαν Arnold
Schober A!lklepiQ!l darste11. im 4ten Jabrbundert.
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116 Κ. Κουρουνιώτη

5ης έκατονταετηρίδος, και ακόμη και δ Άσκληπιος τής Ρώμης προς τον 'ιμέτερον

ΆσκληΠLον και θα γίνη άντιληπτη ή διαφορά. Ό τεχνίτης τού προτύπου τού

Άσκληπιού τής Έλευσίνος εχει ήδη έπιρρεασθη ύπο των αντιλήψεων της τέχνης

τής 4ης έκατονταετηρίδος περί παραστάσεως των θεών ύπο συνθήκας και κατα

τρόπον προσεγγίζοντα τούτους μάλλον προς την άνθρωπίνην φύσιν.

'Ως μορφην μόνον αν ήθελε τις να έξετάση το άγαλμα 'Ελευσίνας, και έζή

τει τον τεχνίτην του προτύπου τούτου, θα ήδύνατο βεβαίως νά άνατρέξη είς τους

έργασθέντας τας έξαισίας μορφας των συνομιλούντων άνδρων τής ζωοφόρου

τοϋ Παρθενωνος. Ή στάσις και ή παράστασις εν γένει τού τρίτου άνδρος τής

πλακος τής ζωοφόρου αντιστοιχεί με μικρας παραλλαγας προς τον ήμέτερον

Άσκληπιόν. Άλλ' οΙ έργαζόμενοι κατα την τέχνην τού l1αρθενωνος δυσκόλως

θα εδιδον εΙς λατρευτικον αγαλμα θεού την μειονεκτικην τρόπον τινα καl άνθρω.

πίνην στάσιν τού υπο τής βακτηρίας στηριζομένου Άσκληπιού ήμων.

Ό Πραξιτέλης εΙτε δ τεχνίτ/ς, Oσ~ις· έξεδήλωσε κατ' έξοχην δια των εργων

του τας ίδέας περΙ άνθρωπινωτέρας έμφανίσεως των θεων, καΙ είς αύτον τούτον

ίσως, πάντως δε είς τινα τών άκολουθούντων της σχολής αύτου τα διδάγματα

τεχνιτών πρέπει να άποδώσωμεν τον άρχικον τύπον τού'Eλευσινιακoiί Άσκλη

πιού. Ή εύμήκης κατασκευη τού σώματος του θεού, ή άπαλλαγη αύτού σχεδον

δλοτελως άπο τού κόπου τής όρθοστασίας δια τής έλαφρας στηρίξεως έπΙ τής

βακτηρίας καΙ τα δια τού τεχνάσματος τούτου προκύπτοντα ώραία περιγράμματα

ε!.ς την παράστασιν τού κορμου εΙνε κύρια χαρακτηριστικα τής Πραξιτελείου τέχνης.

Ή θέσις τού σώματος εΙνε δμnία περίπου προς την τού Σαυροκτόνου με

έλαφραν χαλάρωσιν τής στηρίξεως χαΙ άλλαγην τών πλευρών, καΙ τούτον ένθυμί.

ζουσι προ πάντων αΙ ώραίαι γραμμαΙ τών ;τ~αγίων τού χορμού, αΙ όποίαι δια

φαίνονται μεθ' δλην την αφθονον πτύχωσιν τού Ιματίου.

Άλλα καΙ τού ένδύματος ή πλουσία καΙ έξεζητημένη, χωρις να απομακρύνε

ται τής πραγματιχότητος, πτύι.ωσις του Ιματίου ευρίσκεται προ πάντων είς τα

Πραξιτέλεια εργα. Τών Μουσών των Μαντινικών άναγλύφων τα ίμάτια εΙνε κατα

το πλείστον με το ίδιον σύστημα καθ' δμοιον περί.οτου τρόπον διασκευασμένα' ας

παραβληθη π. χ" προ πάντων το ενδυμα τής Μούσης με τους αύλούς. ΚαΙ άκόμη

περισσότερον δεικ\·ύεται, δη εΙνε Πραξιτέλειος δ τρόπος της παραστάσεως ΤO'l'

Ιματίου τού άγάλματος ήμών, αν παραβάλωμεν τούτο προς αλλο Πραξιτέλειον

έργον, την Άφροδίτην του Al"les (Furtwangler Meisterwerke σελ. 548 είκ. 102,
πβλ. καΙ Kleil1 ΡΓaχίteΙes σελ. 295). Ή θέσις τού ίματίου ταύτης αρχίζει πολυ

χαμηλόtερον ε;τι τού κορμου, αλλ' ή ρύθμισις τών πτυχών τούτου εΙνε δμοία προς

tijv τού 'Ελευσινιακού Άσκληπιού, καΙ ή δριζοντία σγκωσις τού συνεπτυγμένου

έπΙ τής κοιλίας άνωtάτου μέρους τού ίματίου είνε οχεδον άπαραλλάκτως δμοία
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-Αγαλμα λσκλη::nου ίς Έλευσίνος ι 11

προς την όλLγον υψηλότερον τεθειμένην έπΙ τού σώματος τού Άσκληπιου ίδLαν

Ογκωσιν.

Δεν εΙνε παραδεδομένον ύπο των άρχαLων, αν ό Πραξιτέλης κατεσκεύασέ

ποτε ό ίδιος αγαλμα Άσκληπιου, άλλ' δτι αί παραστάσεις τού θεού τούτ?υ δεν

ήσαν ξέναι προς τα θέματα τού μεγάλου καλλιτέχνου κα'ι της σχολης του, ώς

εγραψεν ηδη πολυ όρθως ό Klein (Praxiteles σελ. 425), περ'ι τούτου μαρτυρεί ή

ύπαρξις έν Ρώμη ι άγάλματος τού 'Ασκληπιού κατασκευασθέντος ύπο τού υίοϋ

του Κηφισοδότου.

Καί περί τού ίδίου Πραξιτέλους άναφέρει ό Παυσανίας 2, δτι ητο ό γλύπτης

τού άγάλματος τού Τροφωνίου εν ΛεlJαδείg, το όπο-ιον ήτο δμοιον προς Άσκλη

πιόν. Ό Τροφώνιος εΙνε καΙ αυτος κατ' έξοχην θεραπευτικος θεός, ώς ήτο καί ό

'Αμφιάραος, τα δε άνάγλυφα με την παράστασιν τού τελευταίου τούτου, τα όποία

έμνημονεύσαμεν άνωτέρω (σελ. 113), παρέχουσιν είς ήμας πολύ σαφώς την είκόνα

ύπο την όποίαν παριστώντο άπολύ-ι;ως όμοιοι προς τον Άσκληπιον οί θεοΙ Τι

ηρωες ούτοι ίατροί, έκ τού χωρίου δε τού. Παυσανίου δικαιούμεθα να συμπερά·

νωμεν ότι όμοίως παρίστατο καί ό Τροφώνιος της ΛεlJαδεLας, δύναται έπομένως

"α χρησιμεύση άσφαλώς το χωρίον ώς μαρτυρία, ότι καί ό Πραξιτέλης ήσχολήθη

με τον τύπον τού 'Ασκληπιού. ΤΟ άγαλμα της Έλευσίνος φρονούμεν, δτι ενισχύει

την γνώμην ταύτην. Είνε πιθανώτατα Πραξιτελείου 'Ασκληπιού άντίγραφον έξαι.

ρετικως πολύτιμον, διότι εγινεν είς χρόνους όχι πoΛU άπομεμακρυσμένους των

χρόνων της κατασκευής τού πρωτοτύπου.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

,
ι

Ή έ.nιrenφη της βάσεως >:ου Άσ"'ληπ<οv της Έλενα;..ος. Πβλ. εi",. 2.

ι Plίni Ν. Η. XXXVI, 24.
, ΙΧ, 89, 4. Τά δέ έπιφανέσι:ατα ~ν 'Ιφ άλση ΤQοφωνίοu ναό.; καί άγαλμά ίστιν. ·4σκ}."1Πι<9 καί 'toi)(o

εΙκασμένο\" πραςιτέλης δε έποiησε τό άγαλμα.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΕΦΕΣΟΥ

<ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ θΕΟΛΟΓΟΥ ΕΝ ΕΦΕΣΩι)

Ή δημοσιευομένη ένταϋθα έπιγραφη άνευρέθη ύπο τού καθηγητού κ. Γ. Α.

Σωτηρίου κατα τας ένεργηθείσας ύπ' αύτοϋ άνασκαφας έν τφ ναφ τού άγίου

'Ιωάννου τού Θεολόγου έπί τού λόφου Άγια. Σολούκ καί εύρίσκεται είσέτι είς

την ύπ' αύτού άναφερομένην θέσιν l. Εύρεθεϊσα κατα τας τελευταίας ήμέρας των

άποτόμως διακοπεισώνάνασκαφώνδεν κατωρθώθη έλλείψει χρόνο" γ' άναγνωσθfι

ύπο τού εύρόντος, τσσοϋτφ μάλλον, καθόσον τα ίσχυρώς έπΙ τής έπιφανείας τής

πλακός, ένθα ή έπιγραφή, έπικεκολλημένα κονιάματα άπήτουν παραΙΕταμένην

έργασίαν. Κατά την έκεί διαμονήν μου έπ' ευκαιρίς,ι των έν παλαιQ. Έφέσφ

άνασκαφών (κατα το φθινόπωρον τού ετους 1926) ήδυνήθην νΙ άντιγράψω την

έπιγραφήν ταύτην.

Ό έκ λευκού μαρμάρου λίθος διατηρεί την άρχικώς λείαν έ.'1ιφάνειαν μόνον

έπΙ της κάτω καΙ τής αριστεράς πλευράς αυτού' αί ιϊλλαι πλευραΙ έχουσιν άνωμά

λως άποκοπη καΙ θραυσθη. Αί διαστάσεις τού λίθου είνε αί έξης: ύψος 0,70 μ.

πλάτος 1.015 μ. καΙ πάχος ποικίλλον μεταξυ 0,28 καΙ 0,31 μ. Φωτογραφία Τι άπο

τύπωσις αύτης δεν θα ητο σκόπιμος καΙ δια τούτο άρκούμαι είς την γενομένην

ύπ' έμου άντιγραφην.

II.L. Ι. '.~ Ι , ,

ϊΗΣΑΣΙΑΣΚΑΙΔΙΣΝΕΩΚυΙΙΙΗ,

ΕΦΕΣΙΩΝΠΟΛΕΩΣΗΒοΥΛΗΚΑΙοΔI-ΜοΣ

:r.ΟΠΠΙοΝΑ ΦΡΟΝΠοΛΛΙοΝΤΕΡΤΥΛΛΟ

rιΩΝΟΣ·ΙΕ·ΑΠΟΛΕΙΝΑΡΙΑΣΓΕΝοtvΕΝο

ΤΗΣΑΣIΑΣΚΑΙΛοΓΙΣll-ΝΤΗΣΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΠΕΤΟΛΕΙΝΑΝΓΥΝΑΙΚΑοππιοΥΑΦΡΟΥΤ

ΠοΙΗΣΑt-'ΕΝΩΝΤI-ΝΑΝΑΣΤΑΣΙΝΕΚΤΩΝIΔΙΩ

ΙΕΡοΚΛΕοΥΣΜΑΡΚΕΛΛIΝοΥΚΑΙΠοΜΤ1ΗΙοΥ!'-1..{ΤΡΟ

ΤοΥεΙΡΗΝΑΡΛον

[της πρώτ/ς κσ.ί μεγίσtης μητροπόλεως]

της 'Ασίας καΙ δισνεωκόρου τώΙν Σε6αστίilν

Έφεσίων πόλεως il βουλη καί δ δημος Ιέιείμηrιαν

Ι 'Αρχ. Δελτlο\', τόμο 60ς (192] 12'2) σελ. 201.
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'Επιγραφή έξ 'Εφέσου

Τ. "Οππιον "Αφρον Πόλλίον Τέρτιιλλο[ν τρί6. λε

Υιωνος ιέ Άπολει\'αρίας γενόμενον (άρχιερέα

της 'Ασίας καί λΟΥιστη\· της πόλεως (κ«ί .
Καπετολείναν y~ιναίKα Όππίοιι ~Αφρου (Πολλίου

Ποιησαμένων την άνάστασιν εκ των ίδίω[ν Άντωνίου

Ίεροκλέοιις Μαρκελλείνου καί Πομπηίου Μητρο[6ίου Αίλιανού

τoi'ί είρηνάρχοιι.

119

~H συμπλήρωσις τών τριών πρώτων στίχων καθίσταται δυνατrι ού μόνον

δια τών έν τ4) πρώτφ στίχφ διακριτών ίχνών τών γραμμάτων άλλα καί δια τού

συνήθους τύπου της αρχης τών όμοιοειδών έπιγραφών ι. Ζήτημα είνε αν δύναταί

τις να συμπληρώστι έτείμησεν η έτείμησαν διότι αμφότεροι οΙ τύποι έναλλάσ

σονται αύθαιρέτως 2. 'Εκ της διατυπώσεως ή έπιγραφη δύναται ν' άναχθίί είς

έποχην μεταξύ τών έτων 123 καΙ 2123. τα κανονικα σχήματα τών γραμμάτων 4

παραδαλλόμενα προς δμοια της τιμητικης βάσεως τού C. Popillius CarιIs Pedo Τι

της τιμητικης έπιγραφης προς ενα c. ]ιιΙίus Tl1raso!> έπιτρέπουσι να ύποθέστι τις

δτι έγράφη κατα τα τελευταία ετη της αύτοκρατορίας τού Άντωνίνου Π ίου.

ΤΟ άλλοθεν άγνωστον τιμώμενον πρόσωπον ήκολούθησε το ρωμαϊκον ύπαλ·

ληλικον στάδιον. Ύπηρέτει είς την 1δην λεγεώνα, ήτις τότε διέμενεν έν Κωτπα

δoκί~ 6. Δια τούτον ώς νεαρον μέλος επιφανούς έπαρχιακης οίκογενείας, ώς καί εκ

τών άλλων άξιωμάτων αύτού συν/χγεται, μόνον το αξίωμα τού tribunus milituw
άρμόζει' έπειδη χε"λίaeχος δεν έπιτρέπει ό χώρος να συμπληρωθίί, πρέπει να

δεχθώμεν ώς πιθανώτερον το συντετμημένον ΤΡΙΒ 7. Κατέλιπε πάλιν την δημο·

σίαν ύπηρεσίαν καΙ έπανηλθεν είς την πατρίδα του, ήτις ένεπιστεύθη είς αύτον το

άξίωμα lOύ αρχιερέως έν έπαρχίg τού ναού τών Αύτοκρατόρων έν Έφέσφ. Ή

προτέρα δημοσία ύπηρεσία του θά συνετέλεσεν είς την άνάρρησιν αύτού καΙ είς

λοΥιστήν της πόλεως (curator rei ΡιιbΙίcae).

Έν τέλει τού στίχου 6 μένει μετCι τον προϋποθετέον καΙ έξ ίχνών άκόμη

γραμμάτων εiιδιάκριτoν σύνδεσμον και διαθέσιμος χώρος δια έπτα γράμματα

, Πρβλ. λ.χ. Forscb. ί" Epbesos, 11 ΝΟ 69, Η[ ΝΟ 85, 37, 79.
ι 'ο ένιJ«ις εiίρη~αι Αν FOT9Cb. in Epbesos, Ι! Νο δ9. τι! ΝΟ 35, 31, 41, 65, 67, ό πληθυνΗΧός, αντόθ~,

ιr ΝΟ 61, 63, 67, 69,111 ΝΟ 32, 60, 66, 79.
• Keil, Νιιω. Zeitscbr. Ν. Ρ. νιιτ, 1915, σελ. 125 Χ. ε.

• ΕΙς τόν xaQ<iIι~,!" δύο Χo.QαΧτ/Qισtlχά Πo.QΟQάματα Μνανται γ' άποδοθό:ισι: στίχ. 7 εΙχεν Όππίον

ά\'~ί του ΠQώτοu Π χαί στίχ. 9 του Μ έν Πομπηίου έ"άστοτε xαςιάσσε~αι εν Ν.

• Forscb. ΙΙΙ ΝΟ 20, 35.
• RitterIing. Ιν Pauly - Wissowa R. Ε. ΧΙΙ. Sp. 1754.
, Ό μll συντετμημέ"ος τόπος τριβoiί ...α~ είίρη~αι εΙς δύο lτιlρας άδημοσu;uτouς Ιφεσιαxιiς tlμη~ιxάς

ίΠIΥραφάς:: Την.:-ίΌ 1475, 1510.
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120 Franz Miltner

ακόμη, δστις βεβαίως θά περιείχε το όνομα τού γένους τής γυναικός. Θά ήδύνατό

τις ίσως να ύποθέσυ εκ τού επωνύμου, οτι άνηκεν είς την οίκογένειαν τού έξ

ΙΙφιερώσεως τινος είς την"Αρτεμιν γνωστού Καπε,τωλεΙνου 4ιοδώροv 1, όστις

φαίνεται δτι ηκμασε κατα τα τέλη της Α' μ. Χ. εκατονταετ/ρίδος. Τότε θα ελα6εν

ή οίκογένεια μόλις βραδύτερον το δικαίωμα τού ρωμαίου πολίτου κα'ι θα ήδύ~

νατο να σκεφθfι τις ΑΙλΙαν τινα η ΦλαβΙaν.

ΕΙς τον στίχο 7 προφανώς δεν ήτο δλόκληρον το όνομα τού ανδρός. την

άνάγνωσιν Τερτνλλου (άντΙ Πολλίου), έπωνύμου άλλως πιθανού καΙ προς τον

διαθέσιμον χωρον εύαρμόστου, άπαγορεύουσι τα ίχνη t01l τελευταίου γράμματος,

ατινα δεν δύνανται γ' άνήκωσιν είς Τ.

την συμπλήρωσιν τού όνόματος τού ποιήσαντος καθιστ~ δυνατην έτέρα

τιμητικη βάσις έξ 'Εφέσου 2, έφ' ής έπανευρίσκονται τά ίδια πρόσωπα 3.

'Εν 'Εφlt1ό}.

FRANZ MILTNER

, ΠQ6λ. Βιιl1. CQrr. hell. ι, 292, Le Bas_Waddington, 166c, We.inreich, Athen. Mitteil. XXXVII,

1912, σελ. 8 Νό 26.
, Le Bas - Waddingtol1, 147« = CIC 2977.
• Ώς ΠQός τό άξίωμα του είρψάΡΧόυ Ο1:ρ6λ. Keil, έν Forsch. 111 ΝΟ 70.
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Ο ΤΥΠΌΣ ΤΗΣ ΑΘΗ ΝΑΣ ΤΩΝ Ε Ν

Α. Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΣΘΕΣΣΑΛΘΝΙΚΗΣ

τα δύο 11 τρία τεμάχια της Άθηνας,4ποτης έξετασεωςτδ)ν δποίωνωρμη

θημεν εις την παροϋσαν μελέτην, εί,ρέ~ησανδμOϋμεταπoλλώναλλων μαρ

μαρων --- γλυπτών, γραπτών και ενεπιγράφων-.- ενφκοδομη μένα εν τσίςτσίχοις

δίJO συνεχομένων προς αλληλα του τέλους τΟ'υτετάρτουητών αρχωντοϋ πέμ

πτου μ. Χ. αιωνος κτισμάτων \ ατινα (χπεκαλύφθησαν εκσκαJtτομένωνθεμελίων

δια τας οικίας Τ.(ί)ν Χ. κ. Βαρελά και Γιαννούτα έπιτης δδοϋΆΟλύμπου νοτίωςτοϋ

Ναοϋ τοϋ Άγίου Δημητρίου και είς ατόστασινέκατ{)ν περίπρυμέτρωναπ' αυτού,

Δεν άποκλείεται δλως ή πιθανότης ΟτιJtλησίον που του >τόπου της ευρέσεως

θα επρεπε ν.α άναζητηθΌ καΙ το οικοδόμημα, ενφ.eιρχικως ϊστατο καΙ αφ' ου

απεσπάσθη της θεάς το αγαλμα: το πληθος τουλάχιστον των επι το αυτο συσσω

ρευμένων μαρμάρων καΙ οΙ καθ' εκαστον ογκοι αυτων δυσκόλως θα επέτρεπον

ϊσως να lιJτoτεθΌ μεταφορα εκ μεγάληςάΠοστάσεως.

Κατα ταυτα και ή ήμετέρα Άθη'νακαΙ τα άλλα μετ' αυτης ευρεθέντα μάρ

μαρα 2 προέρχονται πιθανώτατα εκ τοϋ κόσμου της άγορας,11 δποίαρητως επι

ένος 1J των μαρμάρων τούτων άναφέρεταικαΙ της όποίας δ εξωτερικος τοίχος της

βορείο:ς πλευρας και άνευρέθη εντος της.δδου 'Ολύμπου πάλιν καΙ είς ολίγων

μόνον βημάτων άπόστασιν άπο της θέσεως τ[ον προμνημονευθέντων μεταγενεστέ

ρων κτ ισ μάτων.

τα περισωθέντα του αγάλματος μέρη εΙναι:

1. Η Κ ΑΛ Η

(Πίναξ)

ειργασμένη δμου μετα λαιμου και μικρου περι αυτον μέρους του στήθους καΙ

των νώτων εξ ενος τεμαχίου μαρμάρου, αποτελουσα δε οϋτω βραχείαν προτομιlν

(Halsbuste) τεμνομένην εις το κατω αυτης μέρος ελλειψιοειδίί:)ς και καταλlΊγου-

ι 'Ί-Ιτοι επι Θεοδοσίου τοϋ Μεγάλου, ουτινος αί καθόλου πρός την αρχαίαν θρησκείαν διαθέσεις

(Ltibke's Real1exikon 1914 σελ. 1033 α, Tafrali, TllessaIoniqne, Des origines κλπ. 1919 σελ. 82 κ. ε.) πεί

θουσιν δη καί εν Θεσσαλονίκη αί μέγωτω καταστροφαί αρχαίων μνημείων εγέvοντ:ο επί τΌ)ν χρόνων αυτού.

2 τα αλλα όμοϋ μετα της Άθηνάς είιρεΘέντα μάρμαρα είναι: προτομΎ] τοϋ Σεπτιμίου ΣεΒήρου, κολοσ

σικη ,cεφαλη ενός αύτοκρατορος, κολοσσΙΚ1Ί κεφαλη Ποσειδαη ος (αντίγραφον εργου έλληνισωcων χρόνων].

χολοσσική κεφαλη Άλεξάνδρου (αντίγραφον εργου ίδιάζοντος τύπου), εξ πλά~cες γραπταί εκ ζφφόρου κ. α.

3 'Επ' αύτοϋ τιμηηκόν ψήφισμα χρονολογούμε'ων: 'Έτους Ζ καί Π ητοl τοϋ 61 π. Χ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓικυΝ ΔΕΛΤlOΝ 1924·25 16
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122 1:. Πελεχίδη

ΕΙκ. 1. Ή aeιιπεe.ι '{η~ Ηεφa.tη~ π.1.ενρά.

σαν ι είς άμ6λυ κωνικόν μετα τραχείας έπιφανείας εμβολον, δι' ού ένετίθετο έπΙ

τού κορμού. Είκ. 1.

ΤΟ μάρμαρον λευκόν, λεπτόκοκκον, πιθανώς πεντελήσιον. ΤΟ δε της δλης

προτομης ϋψος (0,75) η το της κεφαλης μόνης (0,50) καθιστώσι δηλον δτι πρό

κειται περί κoλoσσικoiί έργου.

Έκ τών μυών τού λαιμού καί

έκ τής γραμμής της ρινος έν σχέσει

προς την θέσιν του λακκίσκου τού

λαιμού φαίνεται έλαφρα στροφη τού

προσώπου προς τα άριστερά, ητις

δμως oiιδε κατ' έλάχιστον έπηρεάζει

την τού βλέμματος σταθερότητα. Αί

έπί μέρους άδραΙ γραμμα~ δι' ων

αποτυποϋται το κάλλος tijς πoλεμι~

κης θεας - σί μεγάλοι άμυγδαλω

τοΙ καΙ πόρρω άφεστώτες άλλήλων

όφθαλμοί, ή αυστηρώς όριζοντία θέ

σις των μετό. όξείας άκμης όφρύων,

ή ρΙς ή εύμήκης καΙ άπο τού μετώ

που δι' άμβλείας έντομης μόλις χω

ριζομένη, το ζωηρον μ.έ εύσαρκα

χείλη μισοανοιγμένον στόμα, - όλα

ταύτα εΙναι άρκούντως σαφείς χα

ρακτηρες του υψηλού καλλιτεχνικού

ύφους τού εργου: άλλα πλην τού

των το συνολικον περίγραμμα της

μορφης, - το Φοειδες καΙ βραχύ

μαλλον, τόσον δε ανω όσον και

κάτω πλατυ μετά Ισχυρας σιαγόνας

πρόσωπαν - άγει ετι άσφαλέστερον

εΙς το συμπέρασμα, ότι έν τφ νέφ εύρήματι της Θεσσαλονίκης πρόκειται ήμίν μία

'Αθηνα φειδιακης τέχνης 2.

Το αττικον κράνος της θεας φέρει έμπρος μεν στεφάνην, ης ή κάτω πλευρα

, Τού σΥVΉθOUς 'tOVtOu ε.δouς :τ(lοτομης ?ιQό;r.ειρσν παράδειγμα ή Ιν Βολωνu,. χεφαλή ή χοινώς ώς

Άθηνά Λημνία φειιομένη .
• Πειιί τα/ν χαQαιι:τήQων tlI'; τέχνης τού Φειδίο\l, JaInot Revue arcbeo1. 1895' σελ. 2.f. = Micbo'I

MonIIm. piot νιι (1900) σελ. 167. ΠQ6λ. Η. Schrader, Pheidias σελ. 82.
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Ό ηίιτος '1ήι; Άθηy~ 'Ιών Μεδίκων 123

Είκ. 2. Ή Ι/πtσf}εν ",ης κεφαΙής όψις.

θλαται κατά το μέσον είς <ίμ6λείαν γων(αν, όπ(σω δε έπαυχένιον 1 του αρχαιοτέ

ρου τύπου (ήτοι μακρότερον καί ως τι μάλλον αύτοτελως καΙ άνεξαρτήτως τού

άλλ.ου κράνους Ι! είργασμένον), υφ' δ έξέρχεται κατα ή\lωμένους κυματ(ζοντας

βοστρύχους και καταπUιτει έπι των νώτων ή άδηλον πόσον μακρα κόμη. ΕΙκ. 2.
Ό κατά το μέσον τού κράνους χαμηλος

λόφος (ύψος 0,03 καί πλάτος 0,04) χωρεί

πρός τα όπ(σω μετά τού ύψους βαθμια(ως

έλαττουμένου κατερχόμενος μέχρι τού ση

με(ου, καθ' Ο άρχ(ζει το έπαυχένιον. Πρό

τού λόφου τούτου διακρ(νονται έπιιης κυρ

τότητος τού κράνους δύο ά6αθείς κοιλότη

τες, .άνά μ(αν έκατέρωθεν.

Τού δε έξ όλλης πιθανώς ύλης έπιθέ

του κόσμου, ον εφερεv ή θεά έπι τού κρά

νους καί της κεφαλης καθόλου, άλλαι πλην

της διατρήσ~ως των ωτων σαφείς ένδε(ξεις

ύπάρχουσι: α') τρεις μεγαλύτεραι όπαι κατα

το μέσον τού κράνους άνω, ή μεσα(α έπί

αύτού τού λόφου καί είς <ίπόστασιν 0,15
dπo της στεφάνης, μήκους 0,045, πλάτους

0,01 καί βάθους άπροσδιορ(στου ενεκα της

κατά το ση μείον τούτο ωιοκρούσεως τού

μαρμάρου, αί δε έτεραι δύο έπί της κυρτό~

τητος τού κράνους <ίνα μ(αν έκατέρωθεν, ή

πρός τά δεξιά είς άπόστασιν 0,06 άπο τού

λόφου (έμ6αδού 0,0250χ 0,25 στενεύοντος

πρός τά κάτω καί βάθους 0,042), ή δε πρός

τα άριστερα είς άπόστασιν 0,045 (έμ6αδού

0,025 χ 0,020 καΙ βάθους O,Q4)' 6') δύο

άλλαι (έμ6αδού 0,020χΟ,0Ι5 καί βάθους 0,04), αίτινες είναι <ίνεφγμέναι άνά

μίαν έκατέρωθεν κατά τα πρός τους κροτάφους άκρα της στεφάνης διακόπtOυσαι

αύτην και με λοξην κατεύθυνσιν πρός τα έσω· γ') στ(χος μικροτέρων (διαμ. 0,007,
βάθος 0,02) διά τρυπάνου άνεφγμένων όπων ύπερ την στεφάνην καί παραλλήλως

ι Ή λέξις anavXl",jo", λυμ6άνε1:αι όιι; οροι; - ίσωι; διά JτQα/την φοοάν t\'τavOa - ποοι; δήλωσιl' έΧ[ί

νου τοίί μέοοιις ιοιι χοάνοιις, OJτερ JτQοφvιι.άττει 'Ιόν aUXiva = c::ouvrenuque, Nackenscbinll.

, Lo!cbcke, Kopf der Atbena Partbenos 1891 σελ. {) (FesIscbrift ZUIi1 funfzigjabrigen Jllbil1111111 d~s

Vereins ναπ Altertuwsfreunden ίω Rbeinlande).
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124 Σ. Πελε~Ιδη

προς αυτην: αυται εΙναι ενδεκα τον άριθμόν, μία κατα το μέσον άνι:ιστοιχουσα

πρός την γραμμην της ρινός, άνα πέντε δε ενθεν καί ένθεν συμμετρικώς καΙ είς
χανονικην όπωσουν άπ' άλλήλων άπόστασιν (0,025) διατεταγμέι'αι· δ) προς τού

ταις πολλαΙ δμοιαι άλλα μικρότεραι όπαΊ. τρυπάνου άναμιξ μετα χαραγμάτων η

κτυπημάτων ξοιδος εΙναι κατεσπαρμέναι επί της έςέΡΥου (= προεξεχούσης xql
κάπως τραχυτέρας) έπιφανείας τού προσώπου, ήτις άρχεται άπσ τού μέσου ro:U
μετώπου ώς στενη λωρίς, κατερχομένη δε έκατέρωθεν πλατύνεται έν τ<9 μεταξύ

ωτων καί όφρύων διαστήματι καΙ ούτω καλύπτει μέγα μέρος των παρειών καί

τού λαιμού καταλήγουσα χαμηλότερό\' πως τού έπαυχενίου .....Ιχνη των δια τρυπά.:.

νου όπών διακρίνονται καΙ έπΊ. τού κρασπέδου έκατέρωθεν της ύπο το έπαυχένιον

έξερχομένης όπισθίας κόμης.

'Εάν ήδη ή κεφαλη της Θεσσαλονίκης - καΙ προτού να συμπληρωθΏ ακόμη

έπι τίΊ βάσει των ώς άνω δοθεωών ένδείξεων - έξετασθϋ έν παραβολίΊ προς τι!

άλλα εΙς τον Φειδίαν άποδιδόμενα εργα, το σχ1ϊμα τού κράνους r.:ai ή καθόλου

μορφη μέχρι και των έλαχίστων λεπτομερειών τού προσώπου άγουσιν άνευ δυσκο

λίας εις την εν αότύ άναγνώΡLσιν τού τύπου Φειδιακης Άθηνάς, δστι.ς το πρωτον

δια της Athena Madici έγένετο γνωστος και δια τούτο καΙ όνομάζεται ούτω.

τα ε.."'[' αύτης ανεπεξέργαστα ίχνη λΙμας (Raspelstricl1e) ώς καΙ ή άρκούντως

ίσχυρ&' λείανσις των γυμνων μερδ)ν δηλούσιν έργασίαν άντιγραφέως και δη ούχι

άρχαιοτέραν των χρόνων τού •Αδριανού !.

"Ίχνη καστανού έπι τού έσωτερικού κύκλου της Τριδος ώς και έπι των βλε

φαρίδων δεικνύoυσ~ δη οί όφθαλμοι ήσαν δια χρώματος δεδηλωμένΟL ,..Αλλως 11
Κ!χθόλου"διατήρησι.ς της κεφαλής' αρκούντως καλή. 'Αποκεκρουσμένα ισχυρώς το

άκρον. της ρινός, δ λόφος τού κράνους έμπρος και τα άκρα τού έπαυχενίου έκατέ

ρωθεν. 'Ελαφρώς βεβλαμμένον ω&αύτως και το κάτω χείλος ώς καΙ τα ώτα.

ΠερΙ τού όρθού της αναγνωρίσεως ουδεμίαν καταλείπει άμφιβολίαν ή έν τη

αύτfΊ 'και ή κεφαλη θέσει εύρεθείσα και .είς το αυτο καί έκείνη άντίγραφον τού

εΕρημένου τύπου ασφαλως άνήκουσα

2. ΔΕΞΙΑ ΕΜΠΡΟΣθlΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

ητις αρχεται όλίγον τι χαμηλότερον τής ζώνης καΙ χωρεί μέχρι της πλίνθου,

περιλαμβάνει δε τον μετα αίωρουμένης της πτέρνας άποσπώμενον τού έδάφους

πόδα και την πλουσίαν, - συμφώνως προς την φύση' τού λεπτοτάτου έξ ου ό

χιτων ύφάσματος είργασμένην - πτύχωσιν. ΕΙκ. 3.

Ι ~Oη δυνατον \'('ι. πρό;(ειτα~ μάλλον συγκεκριμένω.; περί άΠΙΥράφου -τώ,' χρόνων τοίί Καρακό.λλα,

ουΤΙ\'ος ε'ί:rτFΡ τιl'οc; και άλλου Υνωσ-τΟ.; εl"αι δ πρός το\' Μέγαν 'Αλέξανδρον καί -τού.; Μακεδόνα<; καθόλου

θιΙυμασμΟ.; (Hertzberg - Καρολίδου Ίσ-τορία τής Έλλάδο.; υπο τού.; Ρωμαίους ΠΙ σελ. 32 κ. έ. Bernoul1i,
Die erualtenen Darste\lungen A!exanders des Grossen σελ. 15), καί έκ των προ-τέρων δεν άποχλείεταl. Ή

δέ της αiίτης ολω; έργασίΑC; είκών του 'Αλεξάνδρου, ητι.; ευρέθη δμου με,ά τη.; Άθηl'ΆC; Θεσσαλονίκψ.

(Πρ6λ. σελ. 2, σημ. Ι), κιιL έ,'ισ:ι:υει πω; τήν ιΊμετέραν δπόθεσιν.
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Ό η1πος τ/ς 'Αθηνάς ιών Μεδίχων 125

της πλευρας ταύτης το όλον ύψος 1,75 (ήτοι 1,05 άπα του γόνατος καί άνω.

0,10 άπο του γόνατος και κάτω), το δε μέγιστον πλάτος 0,40. Ό έλλ/ίπων άκρος

πους ήτο πρόσθετος καί. συνεδέετο δι' άπλης συγκολλήσεως, ώς δεικνύει ή τρα·

χεία ανευ όπής συνδέσμου έπιφάνεια :tροσαρμογης.

Καί το μέρος τούτο του κορμού εΙναι είργασμέ"ον - ανεξαρτήτως της πλί,,-
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126 ~. ΠιλεΧίδη

θου του άγάλματος-ώς Ιδιαίτερον τμήμα έκ πεντελησίου ώσαύτως μαρμάρου

καί έστιλδωμένον ίσχυρώς κατα τας λεπτας προπάντων καΙ πυκνας περι το γόνυ

πτυχάς. ΕΙκ. 4.
ΑΙ δύο έδραι, δι' ών το τμήμα τούτο προσηρμόζετο προς το όλον, ή μία

j

--ΕΙ,.. s. Ή οπίσω ίfδeα πρ_αρμΟΥης τής πλευράς. ΕΙ,.. 8. Ή ".E.c1: ."ρα προοαρμοyijς t:fjr; πλ.υρας.

προς τα όπίσω καί ή έτέρα προς τα δεξιά, εΤναι έπίπεδοι μετα τραχείας έπιq:α

νείας καΙ φέρουσιν δριζοντίας έντομας Τι αύλακας (βάθος 0,023), - στενωτέρας

κατα το χείλος καΙ πλατυτέρας κατα τον πυθμένα αυτών -, χωρούσας έκ των έξω

(τού κορμού) προς τα εσω μετα βαθμια(ας έλαττώσεως τού πλάτους των. Των

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



Ό ηίΑΟς ήΊ.. ·Αθηνάς 'Ιών Μeδίχων 127

τοιούτων αύλάκων φέρει τρεις μεν εις ώρισμένας απ' άλλήλων άποστάσεις ή

όπίσω, μίαν δε ή προς τα δεξια έδρα προσαρμογης.

της όπίσω έδρας ή κάτω αύλαξ κατα την άρχην αυτης εχει' πλάτος 0,045,
κατα δε το τέλος 0,025: ή μέση, φερομένη λοξως, κατα την άρχην αυτής εχει

πλάτος 0,03, κατα δε το τέλος 0,025: ή ανω αύλαξ κατα την άρχην αύτ/ς εχει

πλάτος 0,035, κατα δε το τέλος 0,03. Είκ. 5.
της προς τα δεξια έδρας ή αύλαξ εχει πλάτος κατα την άρχην αύτης 0,03,

κατα δε το τέλος 0,023. Είκ. 6.
Έκτός τούτων ή όπίσω έδρα περί το μέσον αυτ/ς φέρει όρθογώνιον όπην

συνδέσμου (γόμφου) μήκους 0,09, πλάτους 0,06 καί βάθους 0,065.
Προς τούτοις άξιον παρατηρήσεως εΙναι δτι περί την άρχην των αυλάκων

ήτοι κατα τας άκμας των έδρων, ενθα θα ανέμενέ τις συνέχειαν πτυχων, - οτι έν

ταϊς χώραις ταύταις διακοπτομένου τού ένδύματος παρουσιάζεται τραχεία η σχε

δον άκατέργαστος έπιφάνεια.

3. ΔΕΞΙΑ χ ΕΙ Ρ

Μεταξύ των άλλων κοινης ώς έν tϊΊ άρχΊι έδηλώθη προελεύσεως μαρμάρων,

έξ ών διεκρα/ησαν ή κεφαλη καί ή δεξια πλευρα τού κορμού της Άθηνι'iς ευρέθη

El>c. 7. Ή όεξια χείρ της 'Αθ'1"ας ΘεaaιιΙονί>c'1"

καί μία δεξια χείρ κολοσσικού μεγέθους μετα τμήματος τού πήχεως, έξ ού άποτε

θραυσμένη, έκ μαρμάρου ώσαύτως πεντελησίου. ΤΟ μηκος αυτής, έαν προδληθϋ

ήμίν τεταμένη, απο τού άρμού μέχρι τού άκρου τού μεσαίου δακτύλου άνέρχεται

είς 0,26 μ. περίπου, το δε πλάτος είς 0,15 μ. ~H διάμετρος τού αρμού 0,115 μ.

Είκ. 7.
ΟΙ δάκτυλοι, ών σφζεται ό μέσος καί δ παράμεσος εΙναι κατα τοιούτον τρό

πον προς αλλήλους τοποθετημένοι, ώστε δια τού μεταξύ αυτων καί της παλάμης

σχηματιζομένου κενού πρέπει να ύποθέσωμεν δτι διήρχετο η έκρατεϊτο κάτι

Ρα6δοειδές.
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128 Σ. Πελεκίδη

~Αν εΙς το άγαλμα της ήμετέρας Άθηνας συνανήΚ1] καί ή άνω χείρ, δεν

προσπίπτει βεβαίως είς την άμεσον άντίληψιν, έφ' δσον τούτο μεν το τμήμα ούδε·

μίαν σφζει συνοχην προς τα δύο άλλα, ~ δε ένέργεια της δεξίάς χειρος τού ήμε

τέρου τύπου συμβαίνει να μήν εΙναι άσφαλώς γνωστή.

ΕΙναι σμως λίαν πιθανον τΟ πράγμα, έφ' δσον πλην της κοινης προελεύσεως

και τού όμοιοειδοϋς μαρμάρου, και ή προδήλως μεταξiι της έν λόγψ χειρος και

τού προσώπου της Άθηνάς ίιπάρχουσα &ναλογία ύπηοτηρίζει στενην μεταξυ

αύτων σχέσιν. ΤΟ μήκος της χειρΌς άπσ άρμοϋ μέχρις ακρου τού μεσαίου δακτύ

λου (0,26 περίπου) ίσοϋται τιρ ϋψει τού προσώπου fmb τού ακρου της σιαγόνος

μέχρι ωiι τέλους τού μετώπου και της άρχης τών τριχών ι (0,2,5) προστιθεμέιιης καΙ

της μικράς διαφοράς της έκ της καλύψεως μέρους τού μετώπου ύπΌ τού κράνους.

Β. ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΝΤιΓΡΑΦΑ

και αί παραλλαγα~ δι' ών γινώσκεται δ ήμέτερος της φειδιακης 'Αθηνάς τύ

πος 2, εΙναι:

a. Ή ώς άφετηρία τού τίιπου χρησιμεύσασα Athena Medici, κορμΌς κoλoσ~

σικού μεγέθους φυλαττόμενος άλλοτε εν τυ Ecole des Beaux Arts των Παρισίων

καΙ νύν εν τφ Λού6ρψ. Πρ6λ. Conze, Bnlletino 1861 σελ. 36, ένθα διακρίνεται ή

ιi'cτικη τέχνη αύτης, Bernulli, Minervenstatuen (1867) σελ. 20, ύφ' ο'δ χαρακτη-

, Πρ6λ. Vitru\' .De Architectura IΙΙ. Ι, 2 .Corpus enim bominis ita ιιαΙυτα co,uposuit, υιί eaΡίιίs

a ιπε,ηο ad {rOlltcm sumluam ct radices immas capil1i e~set decimae partis, itetu I1tanus pansa ab arti

cu)o ad extremum digitum tantundem •. 'Εν.ώ χωρίφ .ου Β,τρου6ίου ένδ,αφέρεl ήμώ; κυρίως ή ΠΕΡ' [οό

.ητος του ίίψoιrς του πρooώπoιr πρός τό μήκος τής χt:,ρός δ,δαοκαλία ή έτι καί ~iίν παρά τοις καΗιτέχναlς

Ισχύουσα .
• Είς τόν Φε,δίαν αύτό\' άποδίδετα, ό ηίπος ~ρώ,oν ίιπό τoiί Lange, Arcllaolog. Zeitung 1890 σελ_

197, οδτινος δμως την γνώμην ά..τεδοκίμασαν δ Scbreiber, Die Αιhena Parthenos 635, δ Puebstein, Areb.
Jahrbucb 1890 οελ. 90 και ό Michaelis Ιν τφ PartlIenon.

την τέχνην ώσαύτως τoiί Φέιδίου ένεUQίοκ,.υσινΙν 'i9 εργ~ διά λεπτομεροl'ς άναλύoεα/r; και παραλ·

ληλισμoiί πρός .ά άετώματα του Παρθενώνος δ FurtwiingJer Intermezzi σελ. 1\;1 (πρ6λ. Preyss, Arch. Jahr

buch χχνι Ι, 126) και ό Amelung, OesIerr. Jahresb. Χί, 196 κ. έ.

την πρόι; .ά έργα .ου Φειδίου συγΥέ,'ειαν .ής Αιhena l\ledici ~πι6ε6αtOί, έξετά'ςων αίιτην Ιν :ιαρα·

60λii :tQOς τήν Παρθένον καΙ tά άε.ώματα του Παρθε\"ώνος, καί δ Friek.,nbaus, άποδί&ι δμως τό εργον

α'lιτOς είς τόν Κολώτην, .όν μαθητήν .ου Φειδίου Uabrbueb, χχνΙΙΥ, βΜ κ. έ.).

του 'Αλκαμένους, άλλου μαθητου του Φειδίου, άναμιμνήΟΚΕται δ Σβορώνος, Journ, ίηΙετ". "υιηί

sm:ιl. χιν (1912) σελ. 323.Ό Ρ. H~τωα"", Oesterr Jahresb. 11 (1899), σελ. 170, κη,ΗJσσεταt ύ:ιέρ του 'ΑΥο

QaKQitOU, ύπέρ της γ"ώμηι; δέ αόιοίι κλ(νουοιν και ό Lechat, Re\'. Etud. Gr. νιιι (ωοο) 39U, δ Noack,
Ber1i". Pbilol. Woche"scbr. 1899, 637 και ό BuJJe, D~r Schone Mensch' οελ. 683. Etι; τoiι; δύο τελευταίους

τονίζοντας οιι τό εργον #;ν γένει μόνον είς τεχν(την τής σχολης του Φειδ(ου δύναται ,'Cι ά.ποδοθυ, πρέπει vΆ

πρoστεθfί και δ \νίηιεΓ, Einleitung' (Gercke-Norden) /1 οελ. 118 α/~ και ό Η. SeJlrader, Oesterr ]ahresb.
χιν (1911) 39, οοτις όμως έν τφ τι"λειrταίφ (tUtOii έργφ, Phidias οελ. 76· 77 Kηρύσσεtαι άνεπιφυλάκτως

ίιιιΕρ του Φει"ίου.
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Ό τύπος της Άθr.ν~ς των Μεδ(ιιων 129

ρίζεται ώς έργασία των χρόνων τού Άδριανού, Υ. Sybel, ΑΜ 1880 σελ 111, καΙ

κυρίως τους είδικως περί τού τύπου γράψαντας Lange, Arch. Zeitul1g 1881 σελ

197. Furtwal1g1er, Meistenv. (1893) σελ. 46 και 1ntermezzi (1896) σελ.19 κ.έ., Ρ.

Hermann, Oesterr. Jahresh. ΙΙ (1899) σελ.155 κ.έ., Amelung, Οesteπ. Jahresh.
ΧΙ (1908) σελ. 169 κ.1. καΙ Frickenhaus, Arch. Jahrbnch χχνιιι (1913) σελ

358 κ. έ.

β. Ή έπΙ αναγλύφου τού Μικρού Μουσείου τής Άκροπόλεως Eύ~ετ. άριθ.

2426. 'Ενταύθα ή κεφαλη ανευ τής πρός τα δεξια έλαφράς στροφης, παρα δε την

θεό.Υ δένδρον έλαίας, έφ ι ου γλαύξ. Ή αριστερό. χειρ της θεάς φέρει μόνον την

άσπίδα έν Φ ή δεξια εΙναι άποκεκρουσμένη. 'Εν τούτφ ώς καΙ έν τοίς δύο έπομέ

νοις αναγνωρίζεται ό τύπος ύπο τού ν. Sybel, ΑΜ, V (1880) σελ. 102. Πρ6λ.

Walter Katalog νοη kleil1. Mns. νοη Akropolis σελ. 35.
Υ. Τεμάχιον μικρού αγαλματίου, ν. Sybel, Katalog der Skl11pturen Ζn

Athen Ν' 6705, ΑΜ, V (1880) σελ 108.
δ. Κορμος άγαλματίου μικροτέρου τού φυσικού, προερχόμενος ίσως έκ

Δήλου, Εύρετ. Έθν. Μουσείου 'Αθηνών άρ. 1622, ν. Sybel, ΑΜ, V σελ 109 κ. έ.

ε. Ή Άθηνά τού αναγλύφου των Άμπελοκήπων, γνωστού μόνον έκ πα

λαιοτέρου σχεδιάσματος, καθ' δ έδημοσιεύθη ύπα το. Wollers BCH (1894) σελ

4ΙΙ!::l κ. έ. 'Επ' αύτού 'ίσταται ή θεα μεταξυ ανoρθoυμF;νoυ όφεως (δεξιό.) καΙ γλαυ~

κας (άριοτερά), φέρει δε φιάλην έν τϊί δεξι(j, έν <i> ή άριστερα διερχομένη δια το.

όχάνου τής ούτω φερομένης άσπίδος κρατεί άμα καΙ το δόρυ. Άναγνωρίζεται το

πρωτον ύπο τού Furt\val1g1er, 1ntermezzi σελ. 21 σημ. 2, καί τίθεται ύπ' αύτού

ώς και ύπο τού AmeltIng βραδύτερον, Oesterr. J ahresh. ΙΙ σελ. 169 κ. έ., ώς βάσις

τής αναπαραστάσεως τού τύπου, ένφ δ Frίckenhaus, Jahrbllch XXVII1 σελ

358 κ. έ. άρνείται την μεταξύ άναγλύφου και Athena Medici σχέσιν.

στ. Ή κολοσσικοϋ μεγέθους Άθηνά της Casa de Pilatos έν Σεβίλλη. Hiibner,
Autike Bildwerke ίη Madrit (1822) ΝΟ 839. 'Εκ νεωτέρας συμπληρώσεως το

άνω μέρος τής κεφαλης μετό. τού κράνους, οί ενθετοι όφθuλμοι καΙ αμφότεραι αί

χείρες άπο των βραχιόνων καΙ κάτω όμού μετα τού ροπάλου καΙ της άσπίδος.

Άναγνωρίζεται, ώς καΙ το άμέσως έπόμενον, ύπο Ρ. Herιnann, Oesterr. Jahresh.
ΙΙ (1899) σελ 155 κ. έ. Πίν. 2.

t. Μία δευτέρα κολοσσικού μεγέθους 'Αθηνά τής Casa de Pilatos. Hiibl1er,
Ant Bildw. ίη Madrίt ΝΟ 840. 'Εκ νεωτέρας συμπληρ<ί:ισεως ή κεφαλη και άμφό

τεραι αΙ χείρες άπο των βραχιόνων καΙ κάτω ώς καί ή ασπίς καί το δόρυ. Ή

έργασία καλλιτέρα η έν τφ στ, Οesteπ. Jahresh. 11 Πίν. 3.
η. Ή κολοσσικού μεγέθους κεφαλη (= βραχεία προτομη) τής Villa Carpe

gna εύρwκoμένη ήδη έν τφ Μουσείφ των Θερμων. Helbig, Fiihrer ΝΟ 1867. Το
ΑΡΧΑIΟΛΟΓIΚΟΝ' ΔΕΛΤΙΟΝ' 1924 - 2';i 17
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άνω μέρος ταύτης, είργασμένον ίδιαιτέρως, λείπει, έπΙ. δε της άνω έπιφανείας τού

σ<ρζομένου τμήματος ύπάρχει αύλαξ στενεύουσα έκ των όπίσω προς τα έμπρος

καΙ ευρυνομένη κατα τον πυθμένα (πλάτος αρχης 0,04, πλάτος τέλους 0,03, βάθος

0,06). Έν τφ μέσφ της αύλακος όπη συνδέσεως (γόμφου).

Ή κάτω έπιφάνεια τής προτομής στερείται τού κωνικού τέρμαως, δι' ού

έγίνετο ή στερέωσις έπΙ τού κορμού, φέρει δε αντί τούτου δύο όπας γόμφων, μίαν

τετράγωνον καΙ την έτέραν κυκλικήν.

Κάτωθεν της μόλις φαινομένης στεφάνης τού κράνους διακρίνονται έπί τού

μετώπου μικραΙ όπαΙ τρυπάνου, ώς καΙ έπΙ των κροτάφων. Τό κάτω μέρος τijς

όπίσω κόμης ήτο, ώς δεικνύει όπη συνδέσεως, πρόσθετον, οί δε όφθαλμοΙ ενθετοι.

ΤΟ μάρμαρον πεντελήσιον, ή δε έργασία ουχι πολυ καλή.

Άναγνωρίζεται, ώς καΙ αί t}~ ι, ισ, υπό τού AOlelung Oesterr. J ahresh. ΧΙ,

(1907) σελ. 170 κ. έ.

{}. Ή κολοσσικού μεγέθους κεφαλη (= βραχεία προτομη) τού Βατικανού

(Museo Chiaramonti 197) Helbig, Fίihrer NQ 70. 'Εργασία των χρόνων ίσως

τού" 'Αδριανού, έκ μαρμάρου λευκού χονδροκόκκου. Εύρέθη έν Laurentunl, όμοϋ

δε μετ' αύτής εiιρέθησαν καΙ. εΙς βραχίων καΙ εΙς πους άντιστοίχου μεγέθους και

έκ τού αυτού μαρμάρου, ίδιαιτέρως άμφότεροι είργασμένοι, ών όμως ή τύχη

άγνοείται. 'Εκ νεωτέρας συμπληρώσεως το άνω μέρος τής κεφαλης μετα τού κρά

νους, ή κόμη, οΙ ένθετοι όφθαλμo~ καΙ το κάτω μέρος τής προτομης. Κατα παρα

τήρησιν γενομένην προ τής συμπληρώσεως διαπιστούται καΙ ένταύθα ή έν ήj

κεφαλϋ Carpegna μνημονευθείσα αiιλαξ. τα ώτα διάτρητα, διακρίνεται δε καΙ ή

κατα το μέσον της στεφάνης τού κράνους θλάσις. Oesterr. ]ahresh. ΧΙ, 173.
ι. Ή κολοσσικού μεγέθους μετα συμπληρώσεων τού γλύπτου Bartolommeo

Cavaceppi βραχεία προτομη της Βιέννης. R v. Schneider, Album auserlesener

Gegenstande del' antik. Saulul1ungen des aΙΙerhόcΙ1sten Kaiserl1auses (1895)

ΠΙν. ΠΙ

Τό άνω μέρος της κεφαλης το ύπερ την στεφάνην, όπερ δεν σώζεται, οΙ

ένθετοι όφθαλμοΙ καΙ ή έμπροσθία κόμη ήσαν ίδιαιτέρως είργασμένα. Έπί τού

άριστερού όφθαλμού ίχνη όξειδώσεως χαλκού, έκ δε τού ένος των δLατρήτων

ωτων καΙ κρέμαται χαλκούς κρίκος. 'Άνωθεν τής στεφάνης τού κράνους σειρα

δέκα τριων όπων τρυπάνου, ων τινες φέρουσιν ετι θραύσματα χαλκού σύρματος.

Όμου μετα της κεφαλης ταύτης, προερχομένης έκ της έν Τί\'οlί έπαύλεως

τού Άδριανού, εύρέθησαν καΙ δύο άκροι πόδες συμφωνούντες κατα πάντα προς

τα άντίστοιχα μέρη τού κορμού Medici," Ιδιαιτέρως εΙργασμένοι άλλ' άνευ όπων

συνδέσεως. Oesterr. Jahresh. ΧΙ, 175.
ια. Ή έκ παρίου μαρμάρου κολοσσικη κεφαλη τού Λονδίνου προερχομένη
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εκ των εγγ'υς της Ρώμης. Α. Η. Sl11ith, Catalogue οί anc. sculpt. ίη Br. Museum
πι Νο lfi72. Έκ νεωτέρας συ~ιπληρώσεως το dvro μέρος της κεφαλης μετα τού

κράνους, μέρος τού δεξιοίί ώτός, τό ακρον της ρινός καί το έμπρός μέρος τού λαι~

μού. Οί όφθαλμοΙ ήσαν εν&ετοl, τα ώτα διάτρητα. Έπί των κροτάφων όπαΙ τρυ

πά\'ου, έπΙ δε τού μετώπου κάτωθεν τής στεφάνης τού κράνους άντΙ όπών επι

μήκεις κοιλότητες. Λεία εργασία πιθανώς τών χρόνων τού Άδριανού. Oesterr.
Jahresh. ΧΙ, 177 .

ιβ. Κορμός τού Museum Kircherianum μετά πολλών νεωτέρων συμπληρώ

σεων (ύψος 0,54), άναγνωρισθεΙς ώσαύτως υπο τού Atnelung, Oesterr. Jahresh.
ΧΙ, 185. Ή κεφαλη ήτο ένθετος, οί δε πήχεις τών χειρων πρόσθετοι. Οί πόδες

έλλείπουσι. Ό άριστερος βραχίων εΙνε ούτως είργασμένος προς τα εξω, ώστε νά

φαίνεται ή προσαρμογη της άσπίδος. ΠερΙ τό κάτω μέρος της 'αίγίδος όπαΙ

τρυπάνου.
.. 'Υ. 'Η έξ ΊΙλιδος μικρο. (ϋψος 0,73) Άθηνά τού Έθνικού Μουσείου. Εύρετ.

ά(lLθ. 3000. Έκ μαρμάρου λεπτοκόκκου. Ή κεφαλη άπεκεκρουσμένη, ώς καΙ ό

δεξιός βραχίων όλίγον τι -υψηλότερον τού άγκωνος: το υπολειπόμενον μέρος τού

βραχίονος φέρεται ελαφρως προς τα όπίσω. Ό άριστερος πηχυς ίδια,ιτέρως είρ

γασμένος, της πλίνθου ης 1; κατασκευη δεικνύει στι ένετίθετο έπί βάσεως, ή 'προς

τα άριστερα πλευρα ώς καΙ ή όπίσω διατηρούνται άρκούντως, ωστε να φαίνεται

δτι 6.ριστερα της θεας δεν ύπijρχεν attributum. Έπί των νώτων έκατέρωθεν της

κόμης ύπάρχουσι κατα τον έκδότην τού άντιγράφου αί καταλήξεις των πλαγίων

λόφων τού κράνους. Ή όπισθία όψις αμελέστερον είργασμένη, άλλως ίσχυρCι

στίλσωσις καΙ ίχνη πολυχρωμίας. ΆναγνωρίζεταL ύπο τού Schober, Oesterr. Jah~
n~sh. χιν (1911) Beiblatt σελ. 127 κ. έ. πρσλ. Frickenl1aus, :Pltidias und ΚσΙσ

te; έν Arch. J ahrbuch ΧΧΥΙΙΙ (1913) σελ. 351.
Ή έπΙ άθηναϊκων νομισμάτων ηον αύτοκρατσρικών χρόνων 'Αθηνά του

ήμετέρου τύπου, έμφανιζομένη εν κατατομή δια πλήρους προς τα δεξια στροφης

τού ώμου, διακρίνεται μόνον έκ τής στάσεως, μη F:λεγχομένου του ενδύματος δια

την σμικρότητα (Κόρρ, neue Jahrb. ΧΧΙΙΙ, 474 - 475), καΙ Τι

ιδ 'ίσταται μεταξυ όρθουμένου όφεως καΙ γλαυκος κρατούσα εν τ!ί δεξι~

φιάλην, εν δε τη άριστερ{i όριζοντ(ως εκτεινομένυ το δόρυ άμα καΙ την ασπ(δα

Imhoof Blulner~Gardner, Numisrn. Commentary οη Pausanias Πίν. ΑΑ νι

Σ60ρώνου, Jottrnal intern. d'Arche~1. Numisrn. νπ (1904) σελ. 120 Να 79 πίν.

Ι, 34, άκρι6ως ώς έν τφ αναγλύφφ των Άμπελοκήπων (πρβλ. Frickenhaus, Arch'
Jahrbucb ΧΧΥΙΙ οελ. 318) η

ιε κρατεί έν μεν tfi άριστερ~ όριζοντίως έκτεινομένυ μόνον την 6.σπίδα,

το δε δόρυ δια της δεξιας. Imhoof "BlunIer~Gardner, Numism. Comment ση
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132 Σ. Πελεκίδη

PaL1sanias Πίν, Ζ, Ι και 1. ΣΒορωνος, ]ΟΙΙΠι. intel'u. dJArclteol. NtlUlisIl1. ΥΙΙ

(1904) ΠΙν. Ι, 37, 38, ~9. Πρβλ. καΙ LR11ge, Arcl,. Zeit. 1881 σελ. 147 '.

ιστ. Είς τα άνω ηδη γνωστα 3'fρέπει ένταυθα να πρoστεθfι και μικρα (ύψος

Ο,Η!) Άθηνά Είκ. 8 ή κάτωθεν της μεσημΒρινης πλευράς της Άκροπόλεως και

άπέ-ναντι του θεάτρου ΉρC:Ρδoυ τού 'Αττικού εύρεθείσα. Έθν. Μουσείου Εύρετ.

3466. Πρβλ. Άρχq:ιoλ. Δελτίον Τόμ. 6, σελ.. 124 άριθ. 43 είκ. 20. Άποκεκρου

σμένα:ή κεφαλή, αί Χξίρες άπο' των" βραχιόνων και κάτω -και ή δεξια πλευρα της

πλίνθου. Έπι της έτέρ.ας τ~ν ένταύθα παρεχομένων είκόνων αυτού φαίνεται ή έν

τίi άριστερ!!. φερομένη άσπίς. Είκ. 9. -ΤΟ μετριώτατον τούτο αντίγραφον δει-

;' "0 Σβορώνος,"Les Μοήnaies d'Athenes Πίl". 86, έν μέν τοίς lδ άΥιιγ\'ωρίζει τό" τύπον τής 'Αθηνάς
τών Μεδίκω", έ" δέ τοίς ιε 1ήν Πρόμα;ιον..
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Ό τύπος της 'Αθηνάς των l'ιlεδίκων 133

κνύει δμοίαν εργασίαν τφ της Παρθένου του Lenorιnant (Πυκνός): εν αμφοτέ

ροις επι των ράχεων των πτυχο)ν διακρίνεται ή χρήσις του αυτού εργαλείου,

οξείας λεπίδος εκ των ανω προς τα κάτω Ο)θουμένης.

** *
Κατα τα ύπο πάντων 1 των αντιγράφων τούτων βεβαιούμενα καΙ δια τουτο

σαφη χαρακτηριστικα τού τύπου: Τι θεα 'ίσταται --- εστραμμένη το πρόσωπον έλα

φρο)ς προς τα δεξια εαυτης, - βαίνουσα επι του αριστερου ποδός, τον δε δεξιον

μετα αιωρουμένης της πτέρνας φέρουσα ολίγον τι προς τα οπίσω καΙ προς τα

εξω, - περιβε6λημένη δωρικον πέπλον έζωσμένον ύπερ το απόπτυγμα )~αΙ - {JJtC)
τον πέπλον, δστις ανοίγεται κα-τα το γόνυ, - λεπτον ποδηρη· χιτωνα, - προς δε

τούτοις ιματίδιον αναπαυόμενον επι του ωμου τού αριστερου καΙ της αιγίδος εν

μέρει. Άλλα παρα ταυτα ύπολείπονται κα,ί τινα σημεία του τύπου επιδεόμενα

διαφωτίσεως, οία δ κόσμος της κεφαλης της θεάς, Τι ενέργεια των χειρων, 11 {Υλη

εξ ης το πρωτότυπον καΙ ή προς τα εκ παραδόσεως γνωστα εργα σχέσις αΙη;ου.

Δια δε της εις τα μέχρι τούδε γνωστα αντίγραφα προσθήκης καΙ της Άθη

νάς της θεσσαλονίκης δεν συμβαίνει να αυξάνεται απλως δ αριθμος αυτών: δια

Τ1]ν εν τφ αντιγράφφ τούτφ παρουσίαν στοιχείων, ατινα εν τοίς αλλοις η δλως

ελλείπουσι η ύπάρχοντα εν αυτοίς έρμηνεύονται σαφέστερον δια του νέου εύρή

ρήματος, ου μόνον δικαιολογείται άλλα 'ίσως καΙ επιβάλλεται ή

Γ. ΑΝΑΨΗΛΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΩΝ ΜΕΔΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ητις καΙ εις την διαφώτισιν των αγνώστων 1] αμφισβητουμένων σημείων τού

τύπου δύναται να προαγάγη καΙ απο γενικωτέρας, τεχνο'ίστορικης απόψεως να

παράσχιιισως διδάγματα.

1. ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤιΓΡΑΦΑ ΚΑ! ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ

'Ότι ή .ημετέρα Άθηνά συγκαταλέγεται μεταξiι των μεγάλων πλαστι)~ων

τύπων, ο'ίτινες χαΙ εις τους συγχρόνους των δημιουργων αυτων ισχυρώς επιβάλ

λονται καΙ επι την μετέπειτα τέχνην πολλαχώς επι σειραν αιώνων επιδρώσι, εΙναι

αναμφισβητητον. Άλλα δια τούτο (χκριοωι: προ)(,ειμένου περΙ αποκαταστάσεως

καΙ εκτιμήσεως τοιούτων εργων έπΙ τη βάσει μόνον αντιγράφων καΙ δη διαφε

ρόντων αλλήλων κατα εΙδος, μέγεθος, χρόνους και τέχνην, επιβάλλεται εκ το)'\'

1 Μικραί παραλλαγαι εχουσι σημειωθη εν τοις άντιγράφοις β, ιδ καί ιε.
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προτέρων μεγίστη προσοχή, ούδέ θα έπετρέπετο άναντιρρήτως εΙς πάντα αδια

κρίτως τα τυχον ύπάρχοντα άντίγραφα αύτών να απονέμεται ίσον κύρος καΙ

σημασία.

Άγαλμάτια λόγου χάριν εν ήj ήμετέρg περιπτώσει, 01α τα γ, δ, ιβ, ΙΥ καΙ

ιστ, ώς έλεύθεραι 1 καΙ ούχΙ ύπο ώρισμένην κλίμακα, πολλάκις δε καΙ άπο μνήμης

ισως έκτελσύμεναι έπιτομαΙ ένος μεγάλου έργου, ούδεν πλέον παρέχουσιν iΊ την

γενικην εντύπωσιν τού πρωτοτύπου καθαρωτέραν Τι άμυδροτέραν αναλόγως τού

μεγέθους καΙ της τέχνης αύτών. 'Εκ των της τοιαύτης.κατηγορίας αντιγράφων έν

γένει, έφ' δσον έλέγχονται πιστα καΙ αν ή διατήρησις αύτών έπιτρέΠl1. όπερ όμως

εν τύ ήμετέρg περιπτώσει δεν συμ6αίνει, εΙνε δυνατον τΟ πoΛU να διαφωτίζωνται

άδρομερώς λεπτομέρειαί τινες τού μεγάλου εργου, οΤον το εΙδος τού κράνΟ1'ς η

τού ένδύματος iΊ ή ένέργεια τών χειρών κ.τ.λ., δπως λ. χ. έκ τών αγαλματίων τού

Βαρδαχείου καΙ τo~ Lenorniaut διαφωτίζονται τοιαϋτά τινα σημεία της Παρθέ

νου: αλλα της άληtlινης τέχνης τού πρωτοτύπου, τώ~ αναλογιών, τού ρυθμού, της

καλλιτεχνικης- με μίαν λέξιν- έν αύτφ πνοης - ούδε ίχνος συνήθως έν α1Jτοίς.

Ώς ετι μειονεκτικωτέρα πρός έξακρί6ωσιν τού πρω.τοτύπου έλέγχεται ή χρη

σιμοποίησις μιας δευτέρας κατηγορίας άντιγράφων, οία τα β, ε, ιδ καΙ ιε, - ανα

γλύφων πιθανώς άναθηματικών, έφ' ών ή ήμετέρα θεά, καΙ νομισμάτων.

Ή καθόλου έξέτασις τού τρόπου της μεταφοράς τών περιόπτων εργων έπΙ

της έπιπέδου έπιφανείας θα ήδίrνατo ίσως να αποτελέστι ίδίας μελέτης θέμα,

μάλιστα ένδιαφερούσης απο άπόψεως τεχνο·ίστορικης. Ένταυθα θα άρκέσωσι δύο

η τρία παραδείγματα, δπως καταδειχθΏ, μετα πόσης έλευθερίας οΙ την επίπεδον

έπιφάνειαν έργαζόμενοι, οΙ τεχνίται λ. χ. αναγλύφων, άγγ~ίων, νομισμάτων κ.τ.λ.,

παραλαμβάνουσι συνήθως τους ύπο μεγάλων καλλιτεχνών δημιουργημένους καΙ έν

τfι κοινΏ συνΈιδήσει άνεγνωρισμένους τύπους καί προσαρμόζουσιν πρός το περι

βάλλον καΙ έν τφ πλαισίφ τών έαυτων εργων:

ΟΙ δύο γνωστοΙ λ. χ. πλαστικοί τύποι της Κόρης Albani καΙ της -Δήμητρος

Cherchel ώς έμφανίζονται έπί των Έλευσινιακων άναγλύφων 2 iΊ ώς λαμβάνον

tat::l πρός δήλωσιν διαφόρων άλλων προσώπων 4. καΙ συμφώνως προς την δράσιν

αύτων κινούνται έπΙ μιάς πυξίδος τού Λονδίνου (Furtwangler- Reicltbold πίν.

57,3), εΙνε αρκούντως διδακτικοί.

Άλλ' ετι σαφέστερον καταδεικνύεται το πράγμα έν τη σειρ~ τών έπισήμου

πολιτικου χαρακτηρος :άναγλύφων (Urkundenιoeliefs), έφ' ών την εννοιαν τού

ι ΠQ6λ. Lippold, Kopien und UmbiJdungen gήech. Statut. σελ. 146.
• Πο6λ. Η. Scbrader, Phidias (1924) σελ. 88.
• Πο6λ. L. Curtius, Ηιιηll SchrQders Phidiall έν Gnonιon 1 (1925) σελ. 7.
• της Κυμοδώκης, τ/ς Δοσuίiς, της Ποντομε&Ιο.ς.
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κράτους συμβολίζει ή των Άθηνων πολιουχος θεα κατα μεν τους άΡΧCΙ'ίΚOυς της

τέχνης χρόνους ύπο τον τύπον της ώς εν πολέμφ βιαίως κινουμένης Ά1tηνας,

δστις παρουσιάζεται καΙ επι των παναθηναϊκων άμφορέων, άπο δε του Φειδίου

καΙ έξης ύπο τον τύπον της ηρέμα ίσταμένης Παρθένου. «ΕΙνε αληθες δτι επι

ουδενος των μνημείων του κύκλου τούτου διακρίνεται τάσις των τεχνιτων προς

aπoμίμησιν του χρυσοελεφαντίνου αγάλματος του Φειδίου, τούναντίον δε πάντοτε

παρίσταται ζωντανη ή θεα (ουχι ώς παλλάδιον) καΙ μΕτέχει της δράσεως ην το

άνάγλυφον απεικονίζει. ΚαΙ δμως επι εκάστου εξ αυτων αναγνωρίζεται καΙ μία

νέα πάντοτε παραλλαγη του μεγαλειωδως άπλου δημιουργήματος, οπερ εδέσμευε

την φαντασίαν των μετέπειτα γενεων» 1.

Ό λόγος, δι' ον ταράσσεται ή ηρεμία του πρωτοτύπου εν ταίς ώς ανω η εν

αλλαις όμοίαις περιπτώσεσιν η παρουσιάζεται παρηλλαγμένη ή θέσις καί η ενέρ

γεια των χειρων αυτων καΙ Ιδίιι. της δεξιας, εΙνε αυτονόητος, δεδομένου οτι ό

περίοπτος τύπος μεταφερόμενος επι της επιπέδου επιφανείας ζωντανεύει καΙ κινεί

ται αναλόγως του εκάστοτε θέματος των αναγλύφων παραστάσεων. Άλλα πλην

τούτου, έπειδη επι της επιπέδου επιφανείας, εφ' ης ελευθέρως εργάζονται οι τεχνί

ται των αναγλύφων, παρέχεται μείζων αδεια παρατάξεως η εις τον καλλιτέχνην

περιόπτου εργου, δια τούτο εΤνε δυνατόν, ώς Θέλομεν ιδεί, επί των αντιγράφων

της κατηγορίας ταύτης να παρουσιάζωνται προσθηκαι διάφοροι, οΤον συμβόλων

ανηκόντων εις μίαν θεότητα άλλα μη χρησιμοποιηθέντων ύπο του δημιουργού

ένος μεγάλου τύπου αυτής, η κατα ενα οιονδήποτε τρόπον να συμφύρωνται δύο

διάφοροι τύποι η ομού μετα τού αντιγραφομένου τύπου να αποδίδεται καΙ μέρος

του περιΒάλλοντος 2, εν Φ εκείνος ϊστατο,

Ώς κατα τούτο η εκείνο το πνευμα προσθηκαι, ουδαμως δε ώς στοιχεία τού

πρωτοτύπου πρέπειαναμφιΟόλως να νοηθωσι καΙ εν τη ήμετέρι;,ι: περιπτώσει το

της ελαίας δένδρον μετα της επ' αυτού γλαυκος εν τφ άντιγράφφ β, ώς καΙ

των αντιγράφων ε καί ιδ ή εν τη δεξιιι. φιάλη, Ο άνορθούμενος όφις καΙ Τι γλαυξ.

Μήπως αλλως τον άνορθούμενον όφιν δεν συναντωμεν δλως εκ περισσου προστι

θέμενον καΙ δεξια της Παρθένου επι άθηνα'ίκων νομισμάτων 3 των αυτοκρατορι

κων χρόνων;

Δεδομένου εκ της μέχρι τούδε διερευνήσεως, οτι ουτε τα μικρότερα αγαλμά

τια ουτε τα άνάγλυφα δύνανται να παράσχωσι ήμίν ασφαλή συμοολην προς συμ

πλήρωσιν καΙ αποκατάστασιν τού ημετέρου τύπου, ώς μόνη σταθερωτέρα βάσις

της προς τουτο μελέτης ύπολείπονται τα αντίγραφα του κολοσσικου μεγέθους, οΤα

ι Schone, Griechische Reιiefs (1872) σελ, 82 και πιν, νιι -ΧΧΙ, .νθα όλόκληρος ή σειρά.

, Πρβλ. Jonrna1 intern. d' Archeo1. numismat, 1912 σελ, 91,
11 lιnhoof Blnmer-Gardnel·, Numismatic Comnlent. ση Pausanias Πίν. Υ, ΧΧ,και ΧΧΙ.
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τ.α α, στ, t, ηl *1 " ,α, και το της θεσσαλ.ιwΙκη" έγγυώμενα και έκ τών προτέ

ρων bεκα τού μνημ.ειώδους αύτών χ.αρακτ/ρος ιίκρι6εστέραν την τού πρωτοτύ.

που άπόδοσιν.

2. Η ΤΩΝ ΚΟΛΟΣΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΑΜΗΛΑ

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΣΧΕΣΙΣ

"Ότι τα της τελευταίας ταύτης καtηγOρίας ιίντίγραφα, είτε μόνον ώς κεφα

λαι είτε μόνον ώς κορμοί περιηλθον μέ-,(ρις ήμών, είς τον α"τον ον-τως ήτοι τον

τής Άθηνας των Μεδίκων συvανήκoυσι τύπον, καταδεLXνύεται πρώτον έκ τού

άντιγριiφoυ στ (Σεβίλλης Α), ενθα κεφαλή και κσρμος σώζονται ήνωμένα ι, εΙτα

έκ της όμοϋ μετα τής Υ.εφαλης , (Βιέννης) εύρέσεως και των άκρων ποδών! τού

άγάλματος. (Πρ6λ. και άντίγραφον -b). Ή όμοίι μετά της κεφαλης της θεσσα

λονίχης εύρεσις καΙ μελών τού κορμού ερχεται ώς μία έπι πλέον βεβαίωσις τού

πράγματος.

τα άντίγραφα ταύτα dντιπαρα6αλλόμενα παρέχουσι dναλογικάς σχέσεις

τας ;ςης ':
ΚΕΦΑΛΗ

θ'~~"'1 Β.'Υτ/, Ι Bα'(ι:ιc:ι- Λονδίνου Ι Κορ:ιΕν.ο
νιχης "ου

.. Ι η. δ

Ι

Ι
Ι 0,146Άπό αίχμης στεφάνης μέχρις ακρου ρινος . 0,14 ; 0,145 0,149 0,14

I~
'Αχο αίχμης στεφάνης μέχρι άνο'γμ. στόματος 0,17 0,17 0.17 0,17

•Απο αίχμης στεφάνης μέχρις σιαγόνος . 0,235 0,20 0,25 0.230 0,25

---
Άπόσιασιν έσωτεριχων κανθών όφθαλμών 0,045 0,00 0,049 O,O~ 0,047

•Λπόστασιν ΕξωΤΕριχων κανθων όφθαλμών 0,151 0,15 0,102 0,15 0,149

Άπόσ{(ισιν α/ιων 0,23 0,225 0,23 0,237 0,23

Πλάτος στόμαιος ,. 0.060 0,062 0,067 0,067 0,061

ΔιάμειΡον λαιμού 0,196 0,190 0,198 Ι 0,197 019

ι He:πuann, Oe:ste:rr. Jahre:sh. 11 (1899) otl. 161-162.
ι Amdung, Οeste:π. J.ιhre:sh. 11 (19OfI) οιλ. 116.
ΙΌ ixόμινoς o\I"poIIΙ~ πίν~ ιΤ\"ι ό l:OU Amelung (Oeιterτ. Jahresh. "ο. άνΙΟl:.)ΠQOO'(εθιιμένroν

ιν άnlπαQ<ι60λfj χιιί τώ., άνα1Ο"/'ιών '(ης ~φoJ.ης ΘZooαloνίxης.
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Ό τύπο; της ΆθT.ν~ς τω\' Μεδi1lων 137

Αί έν τφ ανω συγκριτικι:ρ πίνακι παρατηρούμεναι έλαφραί διακυμάνσεις τών

άριθμων ούδαμώς αίρουσι την μεταξiι των ύπο έξέτασιν κεφαλών πλήρη κατα το

μέγεθος συμφωνίαν, άριστα δε δύνανται να άποδοθώσιν η είς διάφορον βαθμον

άκριβείας τών άντιγραφέων η καΙ εΙς τον άτελη τρόπον της ήμετέρας καταμετρή

σεως άνωμάλων ίi.πιφανειών, δεδομένου δη κα'ι το αυτο άκόμη άντικείμενον, έφ'

όσον στερείται έπιπέδου έπιφανείας, μετρούμενον ύπο διαφόρων άνεξαρτήτως

άλλήλων προσώπων η καΙ υπο τού αύτού άλλ' έν διαφόροις χρόνοις, δεν δίδει

πάντοτε τα αυτα άκριοώς άποτελέσματα ι.

•Αλλά προς τΌ κατα μέγεθος συμφωνίι:χ τών κεφαλών ουδαμώς έλλείπουσι

τα τεκμήρια, έξ ων δηλούται, δτι καί οί κορμοί οί κολοσσικοΙ τού τύπου εχουσι

τας αυτός προς άλλήλους διαστάσεις.

ΤΟ ύψος λ. χ. απο της ανω έπιφανείας της πλίνθου μέχρι της ζώνης περίπου

έν μεν τfι Arhena Medici (α) ανέρχεται είς 1,772, έν δε τΌ της Σεβίλλης Α (dΤ)

εΙς 1,753, έν δε τΌ της Θεσσαλονίκης είς 1,76. Ώσαύτως οί άκροι πόδες οί όμού

μετα της κεφαλης της Βιέννης (ι) ευρεθέντες αντιστοιχούσι κατά μέγεθος ακρι

βώς προς τους πόδας της Athena Medici 4.

Διαπιστουμένων ούτω τών αύτών αναλογιών έν πάσι τοίς υπο έξέτασιν άντι

γράφοις, - δπερ σημαίνει έν ταυτφ καί την κατα πάντα πιστην έν αύΤΟίς τού

πρωτοτύπου απόδοσιν 5, - καθίσταται εύκολος ό ύπολογισμος τού μεγέθους τού

τύπου καΙ δή έαν ή έκ Θεσσαλονίκης κεφαλη (=προτομή), ης σώζεται καί το άνω

μέρος, ηθελε προσαρμοσθη έπΙ τού κορμού Medici, όπότε το δλον ύψος της ήμε

τέρας Άθηνάς μη συνυπολογιζομένου τού έπιθέτου κόσμου τού κράνους, ανέρχε

ται εΙς 3 μ. περίπου (; ήτοι: 0,50 (= Τι κεφαλη άπο της κορυφης τού κράνους

ι Πρ6λ. Janl0t, Rev. Arclleol. 1895' σελ. 21.
, Hermann, OesIerr. Jahresh. ΤΙ σελ. 162.
ι Hermann, tl·Oa άl·ωτέρω.

• ΑmelΙ1ng, Οesteπ. Jahresh. ΙΙ σελ. 116.
• Πρfiλ. Reinach, MonumenIs ηΟιΙνθΙΙΧ de I'art antique (1921) σελ. 208 = Gaz;eιte de Baux A[ts

1894 11 οελ. 213 1Ι.!ί.

ο Ό Furtwangler, Jntennez;z;j (1896) οελ. 22 οημ. Ι, έχων {ιπ' 15ψει μόνον tQV 1ΙΟρμον Medici 1Ιαί

ύn:ολο.γίζων το lHeiπov (ίψος του ιϊργου δια μαθηματ,,,ης ύ.γαλογίας προς "τ/ν Άθψ,ο.ν -του Βαρ6ακείον

_ ύ.λλ' όμου μετά του 1Ιόσμον ιου Κ(Hί~oιις - άνα6ι6αζει τ(, όλον δψος αύτου sio; 3,40 μ.

Άλλ' άν 1.ηφθt! {ιπ' όψΙ", ση αΙ έν σμικρ~ μεγάλων εργων ύ.νηγραφαί, 6Jς λ. χ. Τι ηϊς 'Αθηνας -του

Βαρ6ακείον lv τ~ προκεψένΟ? έ~εηλoυντo έλενθέρως καί ούχί {ιπο κλίμακα (Kalkn1a.., Die Porportionen
des Gesicbtes (1893) σελ. 19. Lippold, Κορίεπ und Umbίldungen gr. Statuen σΡ.λ. 148) ούδεμία μέ\'ει (ιμφl'

60λία 15η κατ' άρχήν δ ήμέτειιος \οπολογισμός έγγυο.τaι μεί\,Ο\'α άσφάλειαν.

~Ο1tως καί lI.v έΧΩ τό πράγμα, Τι δοκψή πρός \οπολογισμον του δψονς τού ήμετέρον τόπον μετά χαί

του έπιθέτου κόομου του ΧQάνονς έκρίθη άσκοπος ένταΜα, καθότι οδ-τε -τά πρός τούτο οτοιχεία πaρέΖονι:αl

t" τοις άvτιγράφoις άλλΟ ο(ίτε κα; έγ lίλλoις παρομοίοις τύποις φαί"εται ,·α \οπ<ίΡΧΩ 6JQισl,ένη ύ.γαλογlκη σχΙ

σις μεταςύ τού ϋψονς τού κράνοιις καί της χεφαλης η -τού δλον σώματος.

ΑΡΧΑ(ΟΛοnΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1924 - 25 18
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138 Σ. ΠελεΧίδη

μέχρι της άρχης τού ώμου) + 2,45 μ. (=τφ κορμφ άπο άρχης ώμου μέχρι της

πλίνθου).

3. Ο ΕΠΙΘΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

της θεάς - εξ άλλης 1 ύλης έν τοίς κολοσσικοίς ήμων άντιγράφοις, ώς φαίνεται

εκ της μεθόδου συναρμογης αυτού, ητις ηκιστα άρμόζει είς κόλλημα μαρμάρου

προς μάρμαρον, - παρέχεται ήμίν προφανώς έκ τού άντιγράφου της θεσσαλονί

κης καΙ άσφαλέστερον καί πλουσιώτερος η ώς μέχρι τούδε εκ των άλλων ά'ΥΤΙ

γράφων άναπαρίστατο 2.

Κατα τούτο, ώς σαφώς δηλούσιν αί θέσεις των κατα το μέσον επί της κεφα

λης τριών μεγάλων όπων συναρμογης (πρβ. Πίν. καί είκ. 1), το κράνος της θεάς

εκοσμείτο εν πρώτοις δια τών τριών καθιερωμένων μυθικών ζφων: το μείζον

αύτων, ή εν τφ μέσφ σφίγξ, τοποθετουμένη υψηλότερόν πως έπί τού κατα τον

άξονα τού προσώπου χαμηλου λόφου, - δστις πιθανως εξηφανίζετο εντος τού

έπιθέτου κόσμου, - έκάθητο, ώς εν τίi Παρθένφ τού Βαρ6ακείου, επί τω.ν όπι

σθίων ποδων, ένψ τα άκρα των προτεταμένων έμπροσθίων κατέληγον εντος των

δύο προ τού μνημονευθέντος λόφου άβαθων κοιλοτήτων 3: οΙ άνα ενα έκατέρω

θεν αύτης πήγασοι η γρύπες ι, τοποθετημένοι όλίγον τι προς τα όπίσω, εστ.Ρ.

ρεούντο καί χαμηλότερόν πως επί της κυρτότητος τού κράνους.

Ή έπΙ των τ.ριων ζφων είκαζομένων πρότερον άπλως, νύν δε καί επιβεβαι

ουμένων εκ τού άντιγράφου θεσσαλονίκης- ή έπΙ τούτων στήριξις τού τριπλού

λόφου, ώς εχει εν τίi έκ γύψου άποκαταστάσει τού Ame1ung, ούδαμως στερείται

καθ' έαυτίιν πιθανότητος. 'Αλλ' ή διαπίστωσις δ καί ίχνων του λόφου τούτου εν τφ

μικρφ άντιγράφφ ΙΥ (της "Ηλιδος) δεν φαίνεται να βεβαιώνεται υπσ τού πράγ

ματος: αΙ επί των νώτων τού άγαλματίου τούτου μικραί εξοχαί αΙ ώς καταλήξεις

, 'Εν ~φ άντιγQάφφ ι (Βιέννης) λ. χ. χατά σuφείς ενδεί;εις έχ χαλχου. 'Εν τω άνηγQάφφ Θεσσαλονί

χης 11 ""avtEATι.; έ).).ε,,~ις όξειδώσεως, άν μη ε1νε όλως τυχαία, :Ι:Qοiίποθέτει rooo,. τον έπίθΗον Χόσμον έξ έ:ι:ι

χεχρυσωμέ"ου ;ύλου Τι άλλως χολχοϋν μέν, ΠQοσηλούμενον δε διά ξυλίνου εμ6όλου η ι,ν άφθόνφ ηνl κολ1.η.

τικπ υλτι·

• Ύ:ι:αQχουοl, - πλήν της έν σχεδιφ άνα..tαQασ~άσεως ~oν Furtwangler έν Intermezzi ~ καί δύο έν

γύψαΙ άποχαταστάσεις το(ι τύπου κατά Amelung. ή έν Μονάχφ, ης είχων Ιν Oesterr. Jabresh. ιr, χαί ή Ιν

τφ Μουσείφ Ιχμαγείων τοϋ ΠανfπισtημίοuΡώμης-άνεuσυμπληρώσεως~ων XEIQciIv αδτη -ης εικων ΠG.(Ιά

Frickenbaus έν Jah,-bucb χχνιιι.

ι Βε6αιουμένων διά το(ι άvι;lγQάφου θεσσαλονίχης των tQ'WV ζΙΡων ως Χόσμου τον ΧQάνους ή ύπό

θεσις του Frickenbaus. Jabrhuch χχνιιι (1915) σελ. 367. (Πρ6λ. Pauli - \Vissowa, R.. Ε. ΧΙ, (Ι 123), χαθ'

ην έν ~φ ήμεtέQφ τύ:ι:φ θά έπρεπε ,"ά άναζη~ηθfi ή χQuσο),εφαντίνη 'Αθηνά ή έν "Ηλιδl ~oυ Koλώ~oυ (ΡΗη

XXXV, 54), I1 φέQοuσα Ιπί Tnu XQdνOU'; άλεΚΤQuόνα (nnuo. νι, 26, 2), άποδειχνύεται Ιστερημένη βάσεως.

• τοιουτοι διεπισtώθησαν Ιπί του χρά\'()ιις της Minerve ΒΙ:! col1ier. Micbon. Monum. Piot νπ (1900)

σελ. 163.
• Oesterr. Jabresb. χιν (1911) Beib1att σελ. 117.
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των πλαγίων πτερων τού τριπλού λόφου εκληφθείσαι ου μόνον ουδεν 'ίχνος άπο

θραύσεως δεικνύουσι άλλα καΙ πολυ άλλήλων απέχουσι καΙ τόσον χαμηλα κείν

ται,δσον εΙνε δύσκολον να κατέρχεται κράνος οπωσδήποτε προς το μέγεθος τού

αγαλματίου σύμμετρον. 'Ως εκ της τοιαύτης αύτων θέσεως αί ανω καταλήξεις

παρουσιάζουσί τι δλως άνάλογον προς τα κομοία τα διακρινόμενα επι τού οπίσω

τμήματος της εν ειδει περιτραχηλίου φερομένης αιγίδος της Άθήνας Βαροακείου

καΙ ώς τοιαύτα πρέπει μαλλον να έρμηνευθωσιν, εστω καΙ αν το ετερον εξ αυτων

κοσμϋ - πιθανως κατα παραν&ησιν τού αντιγραφέως - την απο τού άριστερού

ώμου προς τα οπίσω καταπίπτουσαν μάζαν τού ίματιδίου.

"Οπως καΙ αν εχη το πράγμα, πλΊΙν των τριων ζφων καΙ των ορθων, λοξως

προς τα εξω τεταμένων - και μετα. αναγλύπτου ισως διακοσμήσεως 1 παραγνα-

θίδων, αιτινες ώσαύτως εκ τού αντιγράφου Θεσσαλονίκης διαπιστούνται 2, - πλην

τούτων ύπερ την στεφάνην του κράνους εφερεν ή θεα καΙ άλλον τινα κόσμον,

ώς δεικνύεται εκ της κατα την χώραν ταύτην σειράςόπων εν τοίς άντιγράφοις

θεσσαλονίκης (προ. Πίν. καΙ εΙκ. 1) καΙ Βιέννης.

'Εκ των ενδείξεων τούτων ό Amelung, Oesrerr. ]ahresh. Π σελ. 176, ειση

γουμένου του v. Schneider, ί\κασεν στέφανον, οίος κοσμεί το κράνος της θεάς επι

νομισμάτων.

ΕΙνε πρόδηλον δτι εν τοιαύτη περιπτώσει δυσκόλως πως θα ενοείτο - σχι

τόσον βέοαια ο κατα το μέτωπον μόνον περιορισμος του τοιούτου κόσμου εν

αγάλματι περιόπτφ, δσον-δ λόγος της σχετικως λίαν 'ίσχυρας στερεώσεως α:υτού

(δι' ενδεκα ηλων εν τΌ Άθην~ της Θεσσαλονίκης, δια δέ,tα τριων δε εν τϋ Βιέν

νης). 'Αλλ' ανεξαρτήτως τούτου, εις διάφορον της παρα Ameluug συμπλήρωσιν

αγόμεθα καΙ εκ της παραοολης της του ήμετέρου τύπου κεφαλης προς την της

Παρθένου.

'Εν μι~ δλη σειρ~ των μέχρι τούδε ανεγνωρισμένων ώς αντιγράφων της

τελευταίας, οία ή Miuer:ve au Collier τού Λούορου 3, ή κολοσσικη κεφαλη Άθη

νας τού Βερολίνου 4, ή της Κολωνίας 5, μία άλλη τού Λούορου 6, αί κεφαλαΙ εΠI

των δύο χρυσων μεταλλείων του Ermitge 7, επι του δακτυλιολίθου τού Άσπα-

1 Περί αναγλύπτων παραΥναθίδω\' πρβλ. Kieseritzky, ΑΜ νπι, 291 κ. ι, ενΟα έρμηνεύει τό: ('καθ'

έκάτερον τού ~ιράνoυς γρϋπές είσιν έπειργ,ασμένοι» (Παυσ. l, 24, G).
~ των παραγ\'αθίδων ένδείξεις δεν εύρίσκει ό Amelung (σελ. ]79) έν τοίς άλλοις άντιγράφοις.

, Schreiber, Athetla Partbetlos des Phidias (1883) πΙ,,_ ΠΙ.

~ Beschreibtll1g der a1ltl1c. Sk-ulpt. ΖΙΙ Berlin 7-6 Α - antilcen Denlcmaler Ι πίν. 3.

5 Loschoke, Κορί der Athen'i. Parthenos (Festschrift κτλ.) σελ. 5.

6 Ε, Michon, Monum Piot νΗ (1900) σελ, 153,
7 Kieseritzky, ΑΜ ΥΙlΙ 'σελ, 301,
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σίου·, έπί διαφόρων 'Αθηναϊκών νoμLσμ~των 2, - έν πάσι τούτοις, είτε περίοπτα

εΙνε είτε άνάγλυπτα, τον ύπερ την στεφάνην καί προ των τριών μεγάλων ζφων

κόσμον της θεάς άπότελούσιν η α) μικρότερα ζφα όλόκληρα έν στίχψ χαί κατα

μέτωπον παρατεταγμένα (γρύπες, πήγασο!., έλαφοι), η σΙ προτομαί, σΙ κι>φαλαι

δηλονότι αυτών, Ι)') μeτα τμήματος μόνον τού λαιμοϋ, η γ) μετα και των έμπρο

σθίων ποδώ\'. Τ&ν τριών τούτων έν τοις άντιγράφοις παραλλαγών δυσκόλως έξα

κρι60ϋται ποία άποδίδει το πρωτότυπον S, καθορ(ζετω Όμως δι' αυτών γενικώς ή

μορφή ζΦου ώς στοιχείον της ύπερ την στεφάνην της Παρθένου διακοσμήσεως.

ΤΟ εΙδος τούΤΩ τής διακοσμήσεως το δια την Παρθένον ίσχϋον, ή όπερ ττιν

στεφάνην δηλονότι καί προ των τριών μεγάλων ζΦων παράταξις άλλων μορφών

ζΦων μ~κρoτέρων, δεν θα άπεκλείετο καΙ έκ τών προτέρων δια τον τύπον της

Άθηνάς τ{j)ν Μεδίκων, έαν ληφθώσιν υπ' Όψιν τα άλλα ταύτης ",ρo~ έκείνην άνά

λογα, οίον το αύτο και κατα τον αύτον τρόπον δ~ακεκoσμημένoν κράνος και ή

καθόλου και άπο άπόψεως μορφής και άπο άπόψεως τέχνης μεγίστη τών δύο

τύπων συγγένεια. Άλλα καΙ αΙ έν τοίς άντιγράφοις Θεσσαλονίκης καί Βιέννης υπερ

την ΙΗεψάνην, έν στίχφ καί κατα ώρισμένα άπ' άλλήλων διαστήματα, όπαι παρέ

χουσι άρκούντως σαφείς ένδείξεις τού πράγματος: έν tΊ χώρQ. κατέχουσι τού κρά

νους, ούδείς ίσως άλλος κόσμος μάλλον άρμόζει η βραχείαι προτομαί, αΙ κεφαλαι

δηλ. μετα τμήματος τού λαιμού, πηγάσων ή γρυπών, οίαι αΙ έπί τού κράνους της

Παρθένου έν τοις μεταλλίοις τού Erulitage καΙ έν τφ δακτυλιολίθφτού 'Ασπασίου.

Τών τοιούτων έκ μετάλλου πρός διακόσμησιν τού κράνους προτομών άμε.

σον γνώσιν δεν έχομεν. 'Εκ τών μεταλλίνων άγγείων ~ τής πρωίμου άρχαϊκής

τέχνης, έφ' ών ώσαύτως χρησιμοποιούνται ώς άποτρόπαια δ, φαίνονται ίδιαιτέροος

-και δή ώς κοίλαι μoρφα~ ένίοτε εΕς δύο ήμίση ένούμενα G, - εΕργασμέναι, εΙτα

δε έπικολλώμεναι ή προσηλούμεναι έπΙ τής προς διακόσμησιν έπιφανείας. 'Ίσως

δε καΙ δια τών έν τoLς dπoλoγισμoίς των ταμιών τού Παρθενώνος άναγραφομέ

νων εΙδών ί, οΙον ΓΟΡΥόνειον, κάμπη' έπίχρυσα, ΗΙππος, Υρύψ, γρυπός προ.

, FuΓtwallgler, }abrbucb ιν (1899) σελ. 47 καί Die al1tiken Gemmen LI, 16.
, BeuIδ Les IUOl1l1aies d' Athenes σελ. 83, 90, 91, κα; άλλαχού, InIhoof Blulner-Gardner, Νιιιιι. Com

luent. οη PausaniIIS σελ. liH πΙ\'. ν. XXXI,'-XV•
• Ό Kieseritzky, ΑΜ νlιr σε}.. 291 κ. έ., έπί ήΊ βάσει χ\lρία/; τών χ('ΙΙισών μεταλλίων τού ErnIitage,

ύποστηοΙ1;εl τυς βραχείας ΠQοτοllάς r,' τφ πρωτο\ύπφ.

, 01Yl1ιpia ιν πίν. XLV. XLIX. CompI. rend. 1883 πί\'. Ι, 7 - 8. AntiqιIites de Bo~pb. Cimm. itil',
ΧΧΧIl, 11 πρβλ. ροωsεη, Der Oricnt Ul1d die frίibgr. Kunst. σελ. 25,126,129.

• Furl\vangler, Roscllers, Le,., Ι σελ. 1765. Loschcke Atbena Partliel10S σελ.!1 κ. έ.

, ΑΜ νιιτ σελ.. 302 (Kieseritzky).
; ΟΙΑ. τ Ι61 κ. Ι Πρ6λ. MicI1ae1is, Partlienon σελ, 296, 297, 303, 813. Περί κόσμοιι Π2ριελΟόvτος

εις ύ.1.ρη<1Ι;(1ν π(l6λ. CIA, ΙΙ, 61G. 6 κ έ. κ(ιί Lebnert. Oeber die atheu. Scbat1.\·en.eichnisse des IV. ]abrb.
σελ. 68,
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τομή, λέοντος κεφαλ.ή, δρμος dνi}έμων, δράκων· έπΙχρνσα κ.τ.τ. ~ ίσως και

διά τινων εκ τούτων τό)ν ειδών σημαίνεται έπίθετος-καΙ δη όμοιος προς τον εν

τψ προκεLμένφ - κόσμος της θεας, φυλαττόμενΟζ εν τοίς θησαυροίς τοϋ ναού ώς

εtς άχρηστίαν περιελθων η καΙ δι' ένδεχομένην άνάγκην άνταλλαγης.

Αί έπΙ τού κράνους τ/ς ήμετέρας Άθηνας προτομαζ οπως εΙνε δυνατη ή

όρθη στάσις αυτών επι της κυρτης ,έπιφανείας, πρέπει να ν.<iηθωσιν καταλλήλως

τετμημέναι _πε!)Ι την βάσιν. Ό δε αριθμΌς αυτων εν τοίς ,άντιγράφοις, ώς φαίνε

ται εκ των έπ' αυτων όπων συναρ μογης, έποίκιλλεν 1.

"Άλλην λεπτομέρειαν τού ήμετέρου 'τύπου της Άθηνας άποκαθισταμένην

δια·πρώτην φοραν ηδη έκ τού αντιγράφου -Θεσσαλονίκης. άποτελεί το σχήμα της

εμπροσθεν καΙ περί το πρόσωπον κόμης, ητις ώσαύτως φαίν'εται εν τοίς άντιγρά

φοις εξ άλλης ,ίίλης προστιθεμένη, έκ χαλκων λ. χ: η αλλου .μετάλλου έλασμάτων

καΙ δη έπικολλωμένων άμα καΙ προσηλουμένων, ώς δείκνύει ή εν τφ ήμετέρφ

τουλάχιστον άντιγράφφ παρουσία κτυπημάτων αμα ξο'ίδος-καΙ όπων τρυπάνου.

Ό Amelung !, εχων'ύπ' όψει μόνον ~ας επι τού, μετώπου,καΙ τ<όν ·κροτάφων

όπας άλλων άντιγράφων, συμπληροί την -κόμην ταύτην κατα την Άθηναν της

συλλογής Jacobsen S καΙ την'Αθηναν Albani 4. ώς μόλις μέχρι των ωτων κατερ

χομένην. 'Αλλ' ή εν τφ άνηγράφφ Θεσσαλονίκης έπΙ των' παρειών - μεταξiι

όφθαλμων καΙ ωτων έκατέρωθεν - καΙ. επι τού λαιμού άνευ διακοπής εξεργος

έ;τιφάνεια ή δια κτυπημάτων ξοtδος καΙ όπών τρυπάνου καταλλήλως παρεσκευα

σμένη δ~ικνύει όλως διάφορο,: δι~ταξιν (πρβ. Πίν. καΙ είκ. 1): σημειωτέον ότι

κτυπήματα ξοtδος η χαράγματα ιπι τοϋ λαιμού ύπάρχουσιν καΙ εν τφ άντιγράφ<!>

Carpegna, διακρινόμενα σαφώς επι τη.- φ<ύ~oγραφίας τού Anlelung (Oesterr.
Jabresb. ΙΙ είκόνες 58 καΙ 60).

'Εκ των νέων τούτων σιοιχείων καθίσταται δηλον οτι εν Τ(9 ήμετέρφ τύπφ

η έκ τού κράνους προς τ'α εμπρος καΙ περΙ το πρ.όσωπον εκκεχυμένη κόμη δεν

περιωρίζετο μόνον έπί των κροτάφων-dλλό. διηυθετημένη είτε εtς πλέγμα είτε είς

μαζαν κυματιζόντων βοστρύχων κατήρχετο - μεταξiι των ώτων .καί τών όφθαλ

μών έχατέρωθεν-καΙ έπΙ των παρειών καΙ επί τού λαιμού, μόλις δε χαμηλότερόν

πως τού έπαυχενίου καμπτ.?μένη ήνούτο μετό. της όπίσω κόμης, Φς σαφως .δ.ηλου

σιν αΙ έπι τών κρασπέδων της τελευταίας έκατέρωθεν.όπαΙ συνδέσεως.

Έκ δε τού κατα καθ~τoυς ζώΥ?-ς .ηλλοιωμένόυ χ~ώμα"τ.oς: τ~ύ μάρμάρου .έπΙ

] Ό άριθμός τοutων κοικ'λλει καί έν (ot; άHιy~άφo.ι,; τίις Π"ρΟέ\·ου. Loscbcke, ΚορΕ der At!I,",n01.

Parthenos, Festschrift κλrι:. σελ. 9. \

• "Εν τϋ rι:OλλιiK,ς μν'1μο"ευθείαυ μελέτυ··

• Ρ. Arndt, CoIIectiou ΝΥ' Car!sberg. rι:ίν. "41, 42.

• Ρ. Anldt και AmeluIlg, EinzelaufnabmeII Νο 1115] 1116.
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τού ανω στήθους και τού έμπρος λαιμού δεικνύεται ίσως δη συστάδες βοστρύ

χων έκφεύγουσαι κατέπιπτον καί έπ' αυτών.

Δια της βαρείας ταύτης κόμης, ~τις ώς έν πλαισίψ περιβάλλει το πρόσωπον

καί έν μέρει καλύπτει αυτό, προκύπτει βεβαίως έν τιρ ήμετέρφ τύπφ 'Αθηνά

άρκούντως διάφορος Τι ώς μέχρι τούδε άναπαρίστατο, μάλλον άρρενωπη καί

δεινή, κατα ταύτα δε καΙ πολυ όλιγώτερον η πρΙν ένθαρρυντικη της καΙ άλλως

έγκαταλελειμμένης ύποθέσεως J περί της Λημνίας Ά(Jηνας, της όποίας κυρίως «ή

τού προσώπου περιγραφή καί το άπαλόν τών παρειών" έθαυμάζετο 2.

Άλλα πλην τούτου ή ώς άνω έξακρι60υμένη διάταξις της έμπροσθεν κόμης

έχει κυρίως κατα τούτο σημασίαν, καθόσον δι' αυτής ή κεφαλη τού ήμετέρου

τύπου έξατομικεύεταί πως καί διακρίνεται άπο την της Παρθένου ': διότι άλλως

αί κεφαλαί των δύο τούτων εργων και λόγφ μορφης καΙ. λόγφ τέχνης παρουσιά

ζουσι μεγάλην προς άλλήλας όμοιότητα και θα ήδύναντο ευκόλως να προσπί

πτουσιν ώς άνιαρα ή μία της άλλης έπανάληψις.'Άν δε παρα ταύτα καί άνευ της

γνώσεως τού άντιγράφου Θεσσαλονίκης δεν εΧl1 συγκαταλεχθΌ μεταξiι των άντι

γράφων της Παρθένου και ή κεφαλη τού ήμετέρου τύπο!, καθ' έαυτήν, τούτο

όφείλεται εις τήν άπλην σύμπτωσιν οτι πρό ταύτης εΙχε γνωσθΌ καΙ. μελετηθtΊ ό

είς δν άνήκει κορμός, και λόγφ τέχνης και λόγφ μορφης άρκούντως διάφορος

τού της Παρθένου.

4.ΤΟθΕΜΑ

ήτοι ή στάσις καΙ κίνησις και δράσις, ην δ καλλιτέχνης έκλέγει προς άπεικόνισιν,

έν τφ ήμετέρφ πλαστικφ τύπφ της 'Αθηνάς, ώς νϋν ο-ιίτος εχει, δυσκόλως διαγι

νώσκεται έξ όλοκλήρου.

, Ή όπόθεσις ,ου AmeIung (Oesterr. Jabresb. 11), καθ' ην ή Άθηνά του ήμεΤf(tου τ"που θά ήΜνατο

ίσως νά ,α6τισθύ ΠQός ,ήν έκ της πα(tαδόσεως Υνωσ,ήν Λημνίαν τοϋ Φειδίου, πολεμηθεισα πολ).αχόθεv.(De

Ridder. Rev. etud. gt. ΧΧΙΙ (1909). Noack, Berlίn. Pbilo1. Wοcbeπscbήft 1909 σε)., 632. Κορρ, Ν. Jahr.
bucher ΧΧΙΠ σελ. 472 χ.Ι Sauer, Ν. Jabrbucber χχν (1910) σε).. 620. Η. Scbrader, Οesteπ. Jabresb 1911
σελ. 38. Peterseu, Gittting. Gelebrte Anzeigen 1912 σελ. 39) έΥχαιαλείπε,αι κα1 όπ' αύτοίί ιου ιδίου (HeIbig,
Fubrer Nn 1367).

• AolIX. ΕΙκόν. 6.
ι 'Εν ήj ΠαQθέν~ κατά τήν Άθηνδ.ν της Μαδ(tι,ης (Arddt. Amelung, Binzelaufn. lδ14Ι151δ) χαί ,όν

δακτuλιόλιθoν ιου Άσπασίου κα,έοχε,αι ώσαύτως επί ι.:ον 'Iιu(tEI.:ov ixaIt(tmetv ή άπο ι.:ον κοο,άφων κδμη

ά)"),,ά χα,ά διάφοοον ,(tόπον, t:ις βόσΙ(tυχοι δηλOνδ'ιl έλικοειδεΙς πα(tαΗήλως π(tbς τΟ: t:ιτα χαί μόλις πως

χαμη)"ότεοον αίt,.:oν χωοοϋν,ες (= πα(tωτΙδες Πολυδ. Όνομαοτ. 11,28 ·n(t6l. Paylί. Wissowa, R. Ε. VII, 2
σε).. 2134). ΣΧΕ!'ιΙκ.:ος π(tος ,Ο: μετάλλια ,ου Ermitage, με,ας\ι ,.:ον λόγων, δι' ο\ίς δ Fnrtwangler (Archao1.
Jabrbucb ιν 1889 σε)., 4.1 κ. Ι) etι(tiOκEI αύ,Ο: καιΟ: πολύ όπολειπόμnα ,ου δακ,υλιολίθου ·Ασπασίου ώς

π(tός ,ήν dH(tI6ij άπδδοσιν ιοίί n(tm,otIίnotJ, εΙνε καί τό σχημα ,ης εμπ(tοσθεν κόμης, η'ιlς καί E'ltauea
καιέοχε-ιαι Ιπί τ.:ον na(tEtwv της θε(ίς ώς πε(t",ου Ιν τφ ήμε,έοφ ηίπφ. Άλλά διΟ: τον λόγον άXQι6ως ,οϋτον

άγvoω ι'iν δέν θά iIt(tEΠE μδ.λλον νά ΔπαλεΙΨtΊ ,ις ένιελως εκ τοίί καταλόγου ,ων της ΠαQθένoυ άV1:ΙΥ(tάφων

,ά μετάλλια ταίί,α, άνΙΙΥνωοί1;ω Ιν α6τoiς άλλης Φειδι.αχης 'Λθιιvδ.ς ά",ίΥ(tαφον καί δή τ/ς του ήμε,έQOυ

,ιίπου ιό ό.οχαιότατον.
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'Ως παραδίδεται ήμίν ή θεά έν μεν τοις κολοσσικοίς άνnγράφοις όλως έστε

ρημένη άμφοτέρων τών χειρών, έν δε τοίς μικροίς (κυρίως τοις άναγλύφοις) άπα·

σχολοϋσα αύτάς ούχΙ κατα τον αυτον πάντοτε τρόπον, ή θέσις καΙ ή ένέργεια των

χειρών αυτης, σπουδαιότατον στοιχείον του θέματος, η τελείως άγνοείται 11 παρέ

χει έδαφος προς άμφισ6ήτησιν, προς τούτοις ~ έξ άφορμης τών μικρών άναγλύ

πτων άντιγράφων - προέκυψε καΙ ή ύπόνοια στι ή θεό καί έν τφ τύπφ τούτφ

ήδύνατο να φέρTl τό γνωστα αυτης σύμβολα.

Πρώτος ό Furtwangler - έκλαβων ι διά μίαν στιγμήν την Athena Medici
(α) ώς πρωτότυπον εργον καΙ δη ώς τήν κεντρικήν μορφήν του άνω:ολικού άετ(ο

μα~oς τού Παρθενώνος - συμπληροί τήν θεαν κατα το άνάγλυφον τών 'Αμπελο

κήπων (ε) μετα ένος έκ του έδάφους άνορθουμένου όφεως προς τΟ δεξιον αύτής

μέρος καΙ κρατούσαν φιάλην μεν έν τίΊ δεξιq:, τΟ δε δόρυ διά της άριστερας διερ

χομένης δια τού όχάνου της οϋτω άπο τού βραχίονος άνηρτημένης άσπίδος.

Καθ' όμοιον τρόπον άποκαθιστg ~ τον τύπον ώς περίοπτον εργον ό Antelung
συμπληρών ώσαύτως κατό το άνάγλυφον .ών Άμπελοκήπων (ε) καΙ το. προς

αυτό συμφωνούντα νομίσματα (ιδ), προσθέτων δε κατα ταύτα παρατακτικώς καί

άριστερά της θεάς μίαν έ.."tΙ τού έδάφους ίσταμένην γλαύκα ώς άντίστοιχον τού

προς τα δεξια άνορθουμένου όφεως.
•Αλλ' ότι έν γένει ή έπΙ τίΊ βάσει μόνον άναγλύφων καΙ νομισμάτων άποκα

τάστασις περιόπτων έργων ούδεμίαν έγγυάται άσφάλειαν, εΙνε φανερον έκ τών

είρημένων ηδη έν τ6) κεφαλαίφ περΙ της σχέσεως τών διαφόρων άντιγράφων καΙ

του πρωτοτύπου.

Κατα ταυτα καΙ έκ νών προτέρων πείθεταί τις δτι έν τίΊ ήμετέρ~ περιπτώσει

ούδαμώς έπι6άλλεται νό νοηθώσιν ώς άναγκαία καΙ άπαραίτητα του πρωτοτύπου

γνωρίσματα ό όφις καΙ ή γλαύξ λ. χ. του άναγλύφου τών Άμπελοκήπων (ε) και

τών νομισμάτων (ιδ) Τι καΙ το της έλαίας δένδρον καΙ ή έπ' αύτού γλαυξ του άνα·

γλύφου τής Άκροπόλεως (β). Άλλ' στι τα τοιαυτα καΙ παντάπασιν έλειπον έν

τ4) πρωτοτύπφ, - είς τοιοϋτον μάλλον συγκεκριμένον συμπέρασμα αγει ή έξέτα

σις τοϋ άγαλματίου της "'Ηλιδος (ιγ), όπερ ώς περίοπτον άντίγραφον έγγυάται

πιστοτέραν ~ τα άνάγλυφα άπόδοσιν του πρωτοτύπου καΙ έπΙ τής πλίνθου του

όποίου, έπαρκώς σωζομένης, ούδεν διακρίνεται Τχνος 3 τών έν λόγφ παρέργων

προσθηκών.

ι I"termeπi (1898) σελ. 21 Χ. ι, ενθα καΙ σχεδίασμα ιής άνιιπαρασιάσεως. Ό αύιΟζ έν Meister
werke (1893) εΙχεν έκφράοιη ιήν γνα/μην δl:Ι πρόκεΙl:αι IfeQi άνnΥQάφοu χαιά ιήν ΠQόμαχον, εΙς ην γνώιιην

έπαl'έΡΧεl:αι πάλιν βραδύl:ερον Ιν Aegina (1906) σελ. 330.
• Πρβλ. άνωιέρω σελ. 80 οημ. 2.
ι Ή παοαl:ήQησις όφε(λειαι εΙς ιόν Schober, Oesterr. Jabresh. XIV Beiblatt σελ. 120. Πρ6λ. Jahr

buch χχνιΙΙ σελ. 358.
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Άλλ' ού μόνον τα είρημένα σύμβολα άποδεικνύονται έκ περισσοϋ προστε

θειμένα έν τϋ άποκαταστάσει τοϋ AU1elurιg καί δη κατα παράταξιν, ης η χρησις έν

τφ άναγλύφφ μόνον ι:;Ινε λίαν έλευθέρα, έν δε τοϊς περιόπτοις έργοις δια λόγους

τεχνικους περιωρισμένη Ι: προς τούτοις διάφοροι λόγοι πείθουσιν οτι καί ή των

χειρών της θεάς ένέΡΥεια άλλως είχεν έν τ~ πρωtOτύπφ η ώς άποκαθίσταται.

'Αντιθέτως δηλονότι προς το άνάγλυφον των Άμπελοκήπων καί τα νομί

σματα (ιδ), έφ' ών παρίσταται ή ήμετέρα Άθηνά κρατούσα έν μεν τiΊ άρι?"τερ~

την άσπίδα αμα και το δόρυ, έν δε τfι δεξιιt φιάλην, - αντιθέτως προς ταύτα έπΙ

του άναγλύφου 2 της 'Ακροπόλεως (β) καί των νομισμάτων μιας άλλης σειράς

(ιε) ή θεα κρατεί έν τΌ άριστερ~ μόνον την ασπίδα, δια δε της δεξιάς το δόρυ s.
Ό λόγος δι' ον πρέπει είς την τελευταίαν τών δύο έκδόσεων του τύπου να

άποδοθίΊ μείζον κύρος, εΙνε δτι καί έν τφ άγαλματίφ ιστ, δπερ, αν καί μετριωτά

της έργασίας, ώς περίοπτον κατ' άρχήν έγγυάται πιστοτέραν άπόδοσιν του πρω

τοτύπου, - δτι καί έν τούτφ ή άποκεκρουσμένη άριστερα φαίνεται δτι εκράτει

μόνον την εν μέρει σωζομένην μεγάλην άσπίδα, ούτω δε δια την δεξιάν, μη σωζο

μένην ώσαύτως, ύπολείπεται άναγκαίως το δόρυ προς συμπλήρωσιν, σuμφώνως

άλλως καί προς τήν καθόλου του δπλου τούτου χρησιν.

Κατα πόσον ώσαύτως θα ήδύνατο να αποδ()θίΊ σημασία εΙς το ετερον τών

αντιγράφων της Σε6ίλλης, δπερ φέρεται συμπεπληρωμένον μετα του δόρατος εν

τfι δεξιg 4, δεν γνωρίζομεν, έφ' Όσον εΙνε δύσκολον να έξελεγχθίΊ, αν ή έν αύτ<ρ

νεωτέρα συμπλήρωσις εγένετο έπί τfι βάσει δεδομένων στοιχείων η κατα Όλως

έλευθέραν ύπόθεσιν.

Άλλα την ίσχυροτάτην άπόδειξιν τοϋ πράγματος, δτι οντως ή Άθηνά τού

ύπο έξέτασιν τύπου έκράτει εν τϋ δεξιg το δόQυ, παρέχει ήμίν το κολοσσικον αντί

'(ραφον της θεσσαλονίκης ητοι ή όμου μετ' άλλων τεμαχίων αύτοϋ ευρεθείσα καί

εΙς αύτο άνήκουσα δεξια χείρ, δι' ης μόνον δόρυ εΙνε δυνατον να διήρχετο.

, Τήν ~ατα το άνάΥλuφοv των Άμπελo~ήπων άπoκα~άστασιν χοραχτηριζει δ Frickenhaus, ]ahrbucb
(ένΟ. άνωτ.) ώς ein unerfreulicbes Pastizzio = υπ etrange Pa.gtizzi.." de Ridder. Rev. Etud. gτ. ΧΧΙ r (I!J09)
σελ. 287.

• 'Εν ",ούτφ ή αρισιερα χρατεϊ μόνον τήν άσπΙδα, οϋιω δε δ,ιΊ τήν δεξιάν, μl1 σωζομέι:ην, iιπo].ιίπε·

τπι το δόρ\!.

• Δια το\> δόρατος δπλίζο\>σι τήν δεξιάν της ήμετέρας 'Αθηνας - κuριιι)ς χατα το. ".ψΙσμπτα '" - Ιν

πρώ~o,ς πάντες οΙ όπωσδήποτε σχετί1;οντες τον τύπον αύτής nρος τήν Πρόμαχο,', ν. Sybel, ΑΜ V (1880)
ΜΙ.. 103, Κ. Lange, Arch. Zeit. 1881 σελ. 197, Furtwangler. Meisterw, 1893 σελ. 50 >ιαί "egil1a (1906) σελ.

ί\'JΟ. Hadaczek, Rev. des Etud. gr. χχνιιι (IΗI3) σελ. 23. εΙτα δε >ιαί ό Ρ. Herrnann Oesterr. ]abresh. 11
(1899) σελ. 173 και ό Frickenbaus ]abrbucb XXVlIl (1913) otJ.. 358. Ό Η. Scbrader, Pbidias σελ. 80 έφ'

όσον σχετ:ιζει 10ν ήμέτrρoν τUπoν προς τήν Πρόμαχοι', όπλί1;ει ώσαύ1ως τήν δεξιάν ~ης (Ιεας δ,α του δόρα

τος. Άλλ' Ιν τούτφ πε,ρατοι νά ιςευρυ λόγον τινα ~αί διά τήν Ιν τfi δεςι~ φιάλην της ετiρας έ~δόσεως.

• Oesterr. Jabresh. 11 πΙν. 11 Reinacb, Reperι. de la Statuaire 111 σελ 84, Ι.

Σ. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ
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Ο ΕΦΗ ΒΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(ΠIΝΑΚΕΣ 2-5)

ΕΙναι συχνον ακουσμα, OtL εύρ(σκον-ιαι ύπό &πλο'ίκων άγροτών ανα τους

έλληνικους τόποι:ς διάφορα εργα της αρχαίας τέχνης. Άλλ' ητο ιιοναδικο", εως

τώρα γεγονός. οτιτα δίκτυα ανυπόπτων άλιέων κατα τον κόλπον τού 'Μαραθα)νος

εφερc:ν εΙς το φως. όλόκληρον εύμέγεθες χάλκινον αγαλμα. Φαίνεται, οτι ή έλλη

νιΚ11 θάλασσα, ζηλότυπος δια Πι" φήμην τόσων μεγαλωνύμων χερσαίων τόπων,

προθυμείται να. μας χαρΙζιι έξαιρετικώς λαμπρα ~tαΙ αρτια δώρα. Διότι, αν έξαιρέ

σωμεν τους τόπους της τέφρας του Βεζουοίου, εΙναι σχεδον άδύνατο'\' να προελθΉ

έΥ. των χωμά'tων εργον τόσον καλώς διατηρούμενον, δΟ?Ύ ό χάλκινος εφη60ς τού

Μαραθώνας.

Παρα τον ~δη γνωστον εφηΒον το)γ Άντικυθήρων το νέα\' άγαλμα ά.ποτε

λεί το ένδοξότερον στόλισμα τού 'Εθνικού Μουσείου. ΤΟ εκπληκτικως εύλύγι

στον ώραίον σα/μα τού σεμνΟύ μειρακίου, με το πληρες έκφράσεως πρόσωπον,

δεν άφήνου'ν άπαθή ούδε τον ψυχρότερον παρωηρητήν. "Αν καΙ ή τοποθέτησις

τού αγάλματος είς την χαώδη στρογγύλην αίθουσαν της χαλκotτ/.κης καΙ δ ακα

.άλληλος φωτισμος ζημιώνουν μεγάλως την αξίαν τού εργου. Eivab δια τούτο

ανάγκη ίδιαιτέρας προσοχης καΙ προσπαθείας εκ μέρους παντός, επιθυμούντος να

έπιτύχΊl κατι σπουδαιότερον άπ() την &πλην εύχάριστον έντύπωσι'\'. Διότι χωρίς

αμφιβολίαν έχομεν είς το νέον εuρημα εργον δοκίμου καλλιτέχνου πρωτότυπoν~

έκ των u..ιιέσως μετα τον μέγαν Πραξιτέλη χρόνων, ύπό τινας απόψεις μοναδικον

καΙ τέλος εν έκ των εύαρίθμων ώραίων χαλκων αγαλμάτων, τών περισωθέντων

έκ της άρχαιότητος.

Προτού είσέλθωμεν εΙς την λεπτομερη περιγραφτιν είναι καλον καΙ άπο

τούδε να σημειώσωμεν, οτι δεν είναι πασαι αί φωτογραφικαΙ εΙκόνες τού κειμέ

νου (ίξιαι της αύτης. έμπιστσσύνης. Ώρισμέν.ως ή είκ. 9 τού άγάλματος με όλό

κληρον το πρόσωπον κατενώπLO'\' καΙ το λοιπον σώμα είς πλαγίαν ,οψιν ώς καΙ ή

αντίστοιχος σπισθεν εΙκ. 1 ο, δεν άποδίδουν πιστώς τας προΟέσεις τού αρχαίου

καλλιτέχνου. Διότι ώς εχει τώρα dποσπασθ11 το άγαλμα εκ της αρχικής Τ9υ θέσεως,

δυνάμεθα βε6αΙως να το φωτογραφοϋμεν κατ' dρέσκειαν α.πσ κάθε σημείον, άλλΟ

αν τοποθετήσωμεν αύτο μεταξυ παραστάδων! .κιόνων η αλλων άΎαλμάτων, ώς

dσφαλώς συνέβαινε κα~α την αρχαιότητα, θα ήτο εντελώς άδύνατον είς τον

φωτογραφικον φακον η τον όφθαλμον να συλλά6η παρομοίας είκόνας. Ώς θα

ίδωμεν κατωτέρω, αί άπόψε~ς α~ται δεν προωρίζοντο ύπο τού καλλιτέχνου να

ΑΡΧΔΙΟΛΟΙ'ΙΚΟΝ ΔΕΛ'l'.ΙΟΝ 192'1· 25 19
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φα(νωνται ώς αύτοτελείς εικονες, άλλ' 'ίνα τονώνουν άπαρατήρητοι την κυρίαν

όψιν καΙ. τας δευτερευούσας, έπομένως δεν δύνανται να έχουν είμη βοηθητικην

καΙ περιωρισμένην σημασίαν.

'Όσον άπλη καΙ σύντομος, άλλο τόσον συγκινητιχη καΙ σχεδον μυθώδης

είναι ή ίστορ(α της εύρέσεως. Μίαν ήμέραν δηλ. κατά τα μέσα Ίουν(ου τού 1925
δ Εύάγγελος Λεωνίδας με f) - 6 άλλους συντρόφους του άλιεϊς, ένφ άνέσυρον δια

των δύο πλοιαρίων των την άνεμότραταν κατα τον κόλπον τού Μαραθώνος

μεταξiι της άκτης καί τινος μικροτάτης νησίδος, άντελήφθησαν αίφνης, στι τα

δίκτυα περιεπλάκησαν εΙς βαρυ πραγμα καΙ οτι έκινδύνευον δια τούτο να διαρρα

γοϋν. 'Εκ προνοίας εστρεψαν προς τα όπίσω, άλλα τα δίκτυα δεν άπηλλάγησαν

τοϋ βάρους, δπερ όμως άπέ6η έλαφρότερον, έπειδη το αντικεΙμενον έμπλακεν

ίσχυρώς ύψώθη ήδη ύπερ τον πυθμένα. Δεν 'ηκουσα διηγηματικόν τινα αύτόπτην

της σκηνης, αλλ' εΙναι ευκολον να αναπαραστήσΌ κανεΙς τ/ν εκστασιν καΙ σύγχυσιν

τών άπλο'ίκών ανθρώπων πρό τόσον παραδόξου εύρήματος. Έπι μακρον δεν έστε

ρήθησαν της ψυχραιμΙας των και μετά τον συνήθη πειραματισμον της αποξέσεως

έπείσθησαν, δτι ~αύτo εΙναι σώμα, άγαλμα χάλκινο, που εχει έκατομμύρια!.» Άλλ'

ακριβώς ή τελευταία· αναγνώρισις εφερεν εΙς δεινην ψυχικην δοκιμασίαν τον

καπετάνιον και μόνον κύριον του θησαυρου. ΈπΙ ή μέρας, 5 - 6 τούλάχιστον, δεν

εϋρισκεν ουτε ύπνον ούτε ήσυχίαν σαλευόμενος μεταξiι τών πλέον διαφορετικών

σκέψεων καΙ αποφάσεων, εως δτου ό Άγαθος ΔαΙμων των αρχαιοτήτων και του

ίδίου τον παρεκίνησε να αναγγείλτι το εύρημα είς το Άρχαιολογικον Τμημα του

Ύπουργείου.

Δεν έπίστευσα πολύ, όμολογώ, εΙς την είδησιν τού Λεωνίδα και την περι

γραφην του εύρήματός του ώς αγάλματος χαλκίνου, 1.30 του μέτρου ύψηλού,

διότι τοιαύται είδήσεις περΙ μεγάλων ένίοτε καΙ χρυοών αγαλμάτων εΙναι γνω

στόν, πόσον οίκτρώς διαψεύδονταL Παρά ταύτα δια κάθε ένδεχόμενον ένόμισα,

οτι, προς πρόληψιν πιθανης μετανοίας και ύπεκφυγης τού άναγγείλαντος το

εύρημα θαλασσινού, συνιστάτο ή ταχίστη ένέργεια. Πράγματι μετα μίαν ώραν

μετ' άλλων συναδέλφων παραλα6όντες τον Λεωνίδαν διευθυνόμεθα εΙς 'Ραφήναν

και καθ' δδον ηδη παρετηρήσαμεν πόσον έπε6άλλετο έπΙ τού προκειμένου ή γοργη

ένέργεια, αφου ό εύρέτης έτράπη εύθiις εΙς αθυμίαν καΙ παντος είδους δυστρο

πίαν. 'Εν τέλει τα πάντα κατέληξαν εύτυχως. Ύπερ πάσαν προσδοκίαν έξαίρετον

ήτο το άναγΊ'ελθεν άγαλμα καΙ γοητευμένοι έπανήλθομεν είς Άθήνας, ίνα παρα

δώσωμεν το μεσονύκτιον της αύτης ήμέρας το πολύτιμον κειμήλιον είς την φρου

ράν τού 'Eθνικoίi Μουσείου. Σπανίως έλύθη τόσον εύτυχώς καΙ τόσον ταχέως

άρχαιολογικη ύπόθεσις. Μετ' ού πoλiι καΙ ό εύρέτης ημείφ&η ύπο τού Κράτους

διά της σχετικως γενναίας άμοιβης τών 300,000 δραχμών.
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Ό έφη60ς 'Ιου Μαραθώνος 147

Πό)ς εύρέθη είς τον βυθον της θαλάσσης το άγαλμα ί Το πρωτον, σπερ σκέ

πτεται κανείς, εΙναι, δτι εχομεν και έδώ εν άλλο ναυαγησαν άρχαίον πλοίον, πλη

ρες εργων τέχνης, μεταφερομένων έξ Έλλάδος είς Ίταλίαν ή άλλαχοϋ. Έαν δια

της μελλούσης έρεύνης βε6αιωθίΊ ή~γνόlJ.irl~{J..;ή,·_~~,'ε,~t:Q_μεν τότε κατα την θάλασ

σαν τού Μαραθωνος το τρίτον σωτήρ~'~ν δ?'ήμμ{_~4~~?:~oν\~ναυάγιoν μετα το

πλοίον τών 'Αντικυθηρων καΙ.' ~o ",κατα~την Τύνιδα' '(M:#~~λ~~' εύρήματα και τα
δύο <Ελλήνων σπογγαλιέων. Ύπ~ρ"'τijς γνώμης, άρκετό.','!~~,ι;ιryς::,~αΙ καθ' έαυτήν,

ύπάρχουν καί τινες μικραι ένδείξεις. O_ϋ~ω π. χ. δ κ. Δέqλι~,~';:~~~:~υμείται καλως,
στι καΙ άλλοτε πl:!ό πολλών έτων παρετηρηθη~αν κατα τoν-~κβ~~~_y ~τoύ Μαραθω

νος άγάλματα χάλκινα φυσικούψεγέθους κάΙ,:?:τι τότε!fέλήq;e;n""σΟ6~ρώς ή άπό
φασις της άνελκύσεως, ητι; δμως άνεδλήθη Ο'καΙ;:δεν έξετελ~P:~~Ό~':_:;KαΙ ό Εύάγ.

Λεωνίδας αύθόρμητος διηγείτο, δτικατα τον αύτΟΎ:.άκρι6ώς τό~:o~Ά-τ4:, ~~τυά του
πολλάκις περιεπλέκοντο είς τραχέα' ~~ρ~γματα και στι,κάποτε έσαQ<Qθη~.iiν έκείθεν_ _ r-,,_, '.' _" ..

τεμάχια ξύλων. Παρα ταύτα χρειάζεται~:πιφUλαξις, δiP,τι είναι δtνά'i(}ν,: __'~ι' οίον

δήποτε λόγον να κατέπεσε μόνος ό χάλκινος εφη60ς fι:ν~_τoν'ήκoλ~~θ~~~μέρoς
μό"ον τόύ φορτίου. Τούτο το ένδεχόμενον εΙναι κατα πόλ~: πιθανώ~:i'R%'ν~προκει
μένου περι δύο άλλων εύρημάτων.'<Ένα μηνα ',μετα τό μέγα,:.εϋρημα~~ύ :Μαρα

θώνος &λιευς έξ Έρετρίας άνεύρε πλησίον, ·κατΔ __ την θέσ~ν':-,Kα6αλλιανήν" της

παραλίας ώραίον μικρον χάλκινο ν ,πόδα θυμιατηρί~υ Τι τΡίπ~δ2ς καΙ την ~νoι
ξιν τού 1926 κατα το Άρτεμίσιον της Εύ60ίας άλιε~ έπίσης &νέσυραν δ~ξια'Y

χείρα κατά τι ύπερφυσΙΥ.ού χαλκού άγάλματος. EΙναι~περ60λικoν-να δεχώμεθα

παντού πλοία βυθισθέντα.

ΈπΙ- της είκ. 1 εχομεν το άγαλμα, όποίον ήτο xa~'a τας πρώτ~ς ήμέρας της

εLς 'Αθήνας μετακομίσεώς του. ~Ως βλέπει τις, αί έπΙ -της έπιφανείας έπικολλη

θείσαι έπί τόσους αίώνας ουσίαι ούτε πολλαι i)σαν ούτε και έπιζήμιοι εγιναν.

την αύτην καλην διατήρησιν των χαλκών- έντός τών κόλπων της θαλάσσης εχο

μεν άνεξαιρέτως βε6αιωμένην και έπΙ τών-_παλαιοτέρων ,εύρημάτω;. Ό καθαρι

σμος τού άγάλματος άπiιτησε μακρόν σχετικώς χρόνον, ύπερ τους 8 :μηνας. Διότι

άντιθέτως πρός την έ.... τφ έργαστηρίφ τού 'Μουσείου πα'~αιoτέραν' 'μέθοδύν της

δι' όξέων καΙ άλλων χημικών μέσων ταχείας άπαλλαγης &jτo τών παραμορφωτι

κών ίζημάτων έπροτιμήθη ό άπλούστερος τρόπος τών λoυΤ9~ν έντος κοινού πρώ

τον, συχνάκις άνανεουμένου, καΙ εΙτα άπεσταγμένου ϋδατ~ς. Ούτω άπεκολλώντο

δμαλως και άνευ βίας τα έπικαθίσαντα σστρακα καΙ αί λοιπ'αΙ γεώδεις υλαι, άπηλ

λάσσετο δε συγχρόνως δ χαλκος τοϋ έν αύτφ χλωρίου καΙ τών άλλων άλάτων.

Τού τρόπου τούτου σχι μόνον είσηγητtlς άλλα και καρτερικος έκτελεστης ύπήρξεν

δ άρχιτεχνίτης του Μουσείου κ. Στ. Κλαυδιανός. Τον καθαρισμον έπεδοκίμασε

πλήρως ό ύπο τού Ύπουργείου χάριν μείζονος άσφαλείας διορισθεΙς πρόεδρος
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επιτροπής εκ χη μικων καθηγητης κ. Κ. Ζέγγελης, ο-δ το μέγα ενδιαφέρον καΙ το

επιστημονικον κυρος παρεϊχε κατα την λεπτην εργασίαν το άναγκαίον θάρρος.

Καθαρισθεν και τοπο

θετηθεν επι του νεωτέρου

βάθρου το αγαλμα μετρεί

ϋψος μέχρ ι της κορυφής

της κεφαλης 1.24 και μέχρι
-3 ; " -

του ανωτατου ακρου της

δεξιάς 1.30. Λείπουν άπο

κρουσθέντα κατα τους άρ-
ι , ,~

χαιους χρονους, το ακρον

του δεξιου ποδός, συμπλη

ρωθεν βραδύτερον δ ια γύ

ψου (είκ. 2) καΙ μικρον τε

μάχιον κατα το έξωτερικον

σφυρον του άριστερου (πλά

τους μεγίστου .045 καΙϋψΟ'υς

.085).~H διατήρησις της επι-
, "'; :J ,

φανειας ειναι αρκουντως

ικανοποιητική. ~H λεγομένη

πάτινα είναι πολύχρωμος,

υποπρασίνη, υποκύανος λευ

κάζουσα, υπέρυθρος καΙ με

λανη στίλβουσα. Άλλ' δμως,

επειδη αι παραλλαγαΙ του

χρωματισμουδεν άντιτίθεν

ταιζωηρως προς τας γει

τονικας καΙ δεν εκτείνονται

πολύ, ενώνονται ευχερωςείς

, \' -
τον γενικον τονον του σκο-

_ , ,-C! "
τεινου πρασινου και η εν~

ι 11' ~ ι ,
τυπωσις ειναι ενιαια και

ευχάριστος. ~H πολυχρωμία

ΕΙκ. 1. ΤόαΥαλμα πeο τοVκα·{j.αeισμοV. προηλθεν άφ' ένος μεν εκ

της επιδράσεως των διαφό":

ρων παραγόντωνεν τίΊθαλάσση, ϋδατος, αμμου, οστράκων, άψ' ετέρου δε εκ της

μερικης φθοράς.των υπερκειμένων άλλήλων στρωμάτων, του πρασίνου πρωτον,
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ΕΙ... 2. Τό όιΥαλμα μειά ιόν ..α<Jαelf1μόν ..«ι ιην ιτvμ.:rtλήeωσ~ν

...aii δεξlοV ποδός.

έπικαθημένου έπί τού έρυθρωπού χαλκού, καί τού ύπεράνω λάμποντος μελανού.

Περί τού τελευταίου τούτου μελανού λείου καί στίλβοντος στρώματος, όπερ

έκάλυπτε σημειωτέον πάσαν

την έπιφάνειαν τού άγάλμα

τος, μη έξαιρουμένης π. χ.

της κόμης, δπου φαίνονται

ίχνη, δ κ. Ζέγγελης, μελετή

σας έμ6ριθώς τα σχετικα

ζητήματακαι έκδώσας πραγ

ματείαν έν τfI Άρχ. Έφημε

ρίδ~τόμ.1924 σελ.86-101,

φρονεί, δτι τούτο έπετέθη

τεχνητώς ύπο τού άρχαίου

καλλιτέχνου χάριν διατηΡ11-

σεως καί χρωματισμού τού

άγάλματος.Ή ύπο τού κ. κα

θηγητού γενομένη άνάλυσις

τού κράματος τού άγάλμα

τος ήτο: χαλκος 88.5, κασ

σίτερος 9.2, θείον 2, ίχνη

ψευδαργύρου, μολύβδου και

έλάχιστα άργύρου καί σιδή

ρου.Ή δε άνάλυσις τού όνΟω

μασθέντος έπιχρίσματος άπέ

δωκε: χαλκον 89.6, κασσίτε
ρον 6, θείον 4.2 και ίχνη

ψευδαργύρου κ.τ.λ. Έκ της

διαφορας εΙς ποσότητα τού

θείου δ κ. Ζέγγελης έξάγει

το συ μπέρασμα, δτι το μέ

λαν έπίχρισμα άπετελείτο έκ

τού αυτού κράματος, ούτινος

όμως ή έπιφάνεια ειχε ::ροσ

6ληθη τεχνητώς ύπο θείου

(ε. ά. σελ. 90). Άλλ' εΙναι άδύνατον ή έπιπλέον ποσότης τού θείου να προσε

τέθη τυχαίως καί να προέρχεται έκ θειωδών άτμων; τουλάχιστον άλλοι χημικοι
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άνδρες ι δέχονται μόνον τας έπιδράσεις έκ τού θείου της άτμοσφαίρας, ε(.ς το

παράδειγμα δε ήμων το θείον ύπάρχει ηδη καΊ. εις δλον το κράμα, πράγμα, δΠΕΡ

σπανίως μέχρι τούδε είς άναλύσεις άρχαίων χαλκών παΡ8τηρήθη 2, Περαιτέρω δ

κ. Ζέγγελης θεωρήσας βέβαιον τΟ τεχνητόν έπίχρισμα επί τού έφή60υ έπιχεΙΡ8ί

να άποδείξτι. δτι καΙ ή λαμπρόχρωμος εύγενης πάτινα των άρχαίων χαλκών, ή

στίλ60υσα, όφείλει τον σχηματισμον αύτης είς τεχνικην επέμβασιν. Προς τουτο

αναφέρεται εις τα γνωστα χωρία τού Πλινίου, άλλ' δμως τα πράγματα στηρ(ζουν

μέχρι τούδε τούλάχιστον την γνώμην των άρνουμένων την τεχνψην πάτιναν s.

Διότι ΈVφ έ6ε6αιώθη εύγενης πάτινα έπί τής επιφανείας κατόπτρων καΙ των

αίχμών ξιφών, δπου άκα~ανόητoς θά ήτο ή τεχνικη έπέμοασις, οί υπέρμαχοι της

έτέρας γνώμης δεν εχουν παρόμοι?ν έξαν~γκαστικoν λόγον. Ούτε εχουν οί τελευ

ταίοι σύμφωνον τo~ Πλoύταρχ~ν, δστις εις την πραγματείαν του neei του μή

xeαv νυν εμμετρα ,την Πυ{)ίαν (395 κέ.) έξετάζει έν πλάτει καί με ένδιαφέρον

το ζήτημα. Ό λόγιος ξένος αυτόθι προκειμένου περΊ. των άνδριάντων των ναυάρ

χων έν Δελφοϊς έκ θαυμασμού πρός το ανθηρον του χαλκού παραβάλλει μόνον

τουτο προς βαφην κυά~~ στίλβοντος, άλλα το πράγμα θεωρεϊ. άπαράδεκτον.

Όμοίως άπέκρουσε την έρμηνείαν μήπως ή λάμψις αύτη ή κυανή προέρχεται έξ

είδους κράσεως τού χαλκού των παλαιών τεχνιτών. Άκολούθως με μέθοδον έπι

στημονικην άκρι6η άλλα καΙ με την άγνοιαν της έποχης του άναπτυσσει, δτι ό

λόγος της έπιχρώσεως είναι ό λεπτος αμe;ι καί πυκνος άηρ των Δελφών. ι:~Eνδυό

μενον ουν αυτον", (τόν άέe"«) -υπο λεmό:τητος καί τέμνοντα dvaxaedaaetv
πολύν ίον ές α(ιτοii'καί γεώδη, στΈΥειν δέ~ τoVτoν αό .πάλιν καί πιέtειν της

πυκνότητος διάχυσι-ίι_μή διδούσηςJ-τ~ν δ' -υφιστάμενον αύτου διά πΛ:ηδ'ος

έξανiJ'είν και λαμβάνειν ~ύγήν και 1'-άνωμα neet η)ν έπιφάνειαν». ΟΙ νεώτε·

ροι συμφωνούν με τον Πλόύταρχον γενικώς κατα τούτο, δτι ό άτμοσφαιρικος

άηρ καΙ δ χαλκος "σiJ"τελουσιν εΙς την άνάπτυξιν -του περί την έπιφάνειαν γανώ

ματος, αλλ' άντιλαμβ4νονται διαφορετικα τον ρόλον έκατέρου παράγοντος. TijV

Σημ. 1. Π..χ. δ F. de Vίl1enoisy έν Rev. Arch601. 1896 σελ. 203 γράφει ~α έξης: .. de soufre, sur..
tout sous r~rm.e dc gaz hydrogene suifure, attaque le cuivre, le plomb et preι;que tous 1es metaux, en
donnant 'd.es.s~lfures, qui generalemeιi:t sont.. noir. Ίδε ~ί Fr. Rathgen, Die Konseτvierung νοπ A1teτ·

tumsfunde~" 2" 'εχδοσιι; 1924, σελ. 10...

Σημ.2. Ratbgen, ε. ά. σελ. 18,4.
Σημ.3. KU'Td 'Της 'ΤΕχνητης πα~ίνης εγραψαν δ F. Villenoisy Ιν Rev. Archeol. 1896, 67·71 καί 195

212, δ Ε. Pernice έν Zeitschrift f. bild. Kunst 1910, 2ΙΟκέ. καί ό Ratbgen έ. ά. σε).. JOκΙ 18, 19. Ό 'Ρου

σόπουλος εις 'T~ς 'Τελευ'Ταίας 'Του εργασίας εΙχε μΗαΜλει γνώμην ύπερ 'Της πχνη'Της. Ό Lecbat άν'Τέχρουσεν
άσΟενώι;; ~όν Villenoisy έν Rev. Arch. 1896, 11, 331 κΙ Καιά της ιεχνητης πα'ΤΙ,ης μαQwρεr χα; 'Τό έκ

Λυκαίου άγαλμά'Τιον ΑΕ 1904 ε[:ιι,. 23 (π6λ. σελ. 2Ο9.2ΙΟ). 'Η patina έσχηματίσθη μόνον έπί 'Του σώμαιGι;;

'Του άγαλμα~ίoυ, 1ό όποΈον δέν έχαλυφθη αρχηθεν διά μολύ6δου, άλλ' η"ο Εκιιιθειμένονεις 'Τήν άφόσφαtραν.
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εύγενη πάτιναν, την λάμπουσαν, οιουδήποτε _χρώματος, παράγουν άφ' ένος μεν αι

χημικαΙ έπιδράσεις του άέρος επι τα/ν συστατικο)ν του χαλκου, αφ' έτέρου δε το

εΙδος του κράματος, δπερ άνάγκη να μΎι είναι πωρα/δες, αλλδ. λεπτόκοκκον, όμοιο

μερες καΙ πυκνον καΙ να εχτι την επιφάνειαν πολυ λείαν, ωστε ή οξείδωσις να

προχωρη βραδέως 1. Πιστεύω οϋτω, δτι αι επι τού άγάλματος ήμων μελαναl λάμ

πουσαι κηλιδες εΙναι λείψανα της άρχικης λείας επιφανείας, ητις προσέλαΌε συν

τφ χρόνφ το σκοτεινον χρώμα εξ έπιδράσεως του εν τφ κράματι θείου καΙ αλλων

εξωθεν θειωδων άτμων και δτι τον χαρακτήρα τού επιφλοιώματος δεν όφείλει η

επιφάνεια εΙς τΟν &ρχαιον τεχνίτην, &λλ' εΙς την φθορό.ν αότης εντος της θαλάσσης.

Διάφορον ύλικον ε<τος τού μπρούντζου εχομεν επι τού &γάλματος ελάσματα

κυκλικά, διαμέτρου .02, εξ &κράτου χαλκού, εντεθειμένα εις τας οΙκείας θέσεις

προς δήλωσιν των μαστων. Τον &κρατον χαλ>ιον δηλώνει το διαφαινόμενΟ'ν πυρ

ρότερον χρωμα &ντΙ τού κιτρινερύθρου τού κρατερώματος. Τοιούτον ενθετον χαλ

κον δεν δυνάμεθα να δεχθωμεν δια τα χείλη, διότι ό εξέχων γύρος τού κάτω χεί

λους είναι πολυ ταπεινος καΙ πιθανώτερονέχρησίμευεν είς την περιγραφην τού

θαυμασfου μέλους. Οι όφθαλμοΙ &ποτελούνται εκ πυ>ινού την σύστασιν λευ>ιού

λίθου, εντος τού όποfου εστερεώθη κύκλος εκ πάστας ύαλ,δδους, χρώματος ύποκι

τρfνου, εΙκονίζων tilv Ιριδα καΙ περικλείων την ελλείπουσαν τώρα κόρην. ΤΟ περί·

γραμμα της ιριδος ~τo γύρος Ιδιαίτερος. εξ ύλικού βαθυτέρου χρώματος, ώς δια

τηρειται καλως επι τού 'Ηνιόχου των Δελφων. Έχρησίμευε δε ό γύρος ούτος ώς

καΙ ό μικρότερος, επίσης >ιατεστραμμένος, δ περιΌάλλων την κόρην, προς δ,άκρι

σιν άπ' άλλήλων καΙ τονισμον των διαφόρων μερων τού όφθαλμού. 'Ως συνήθως,

δεν εχουν τοποθετηθη άμέσως επι των άνοικτων κογχων, άλλα προσηρμόσθησαν

προηγουμένως επι ελασμάτων εΙ,ωνιζόντων τας βλεφαρίδας. Τούτων το όδοντω

τον περίγραμμα, τΟ προωρισμένον να δηλών1.1 τας τρίχας, εχει άποτριοη κατα

μέγα μέρος, ώστε οι όφθαλμοΙ σήμερον να φαίνωνται κατά τι μεγαλύτεροι. Λεπτο

μερείας περΙ τού τρόπου της χύσεως τού άγάλματος εΙναι άδύνατον να μάθωμεν,

έπειδη τΟ εσωτερικον κοιλον μέρος δια την ευτυχη διατήρησιν ε(ναι άπρόσιτον

εις την ερευναν. Βεοαίως τΟ εργον εχύθη >ιατα μέρη, &λλα πάντα ταύτα δεν δι.α

κρίνονται.. ουδεμία π. χ. φαίνεται γραμμη κατα τΟν λαιμόν, ητις να ύποδεικνύ1.1

την εκει &ναμενομένην συγκόλλησιν της κεφαλης. Έπίσης τίποτε δεν φαfνεται

κατα το &ριστερον σκέλος. Κατα το δεξιον γραμμη τεθλασμένη άκανόνιστος, κατό.

την &ρχην τού μηρού παρατηρουμένη, πρέπει να προέρχεται. εκ της εργασίας της

συνενώσεως. Περίεργον ε(ναι δτι αι χειρες δεν εχύθησαν ιδιαιτέρως μέχρι της

μασχάλης, ώς είναι αλλοθεν γνωστόν, αλλα μόνον μέχρι τού άνωτέρου τρίτου Τ01,

Σημ. 1. Rathgen, ε. ά.. 01'.1-. ιο
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βραχίονος. Μικρα όρθογώνια χαράγματα, δηλώνοντα ώς γνωστόν την θεραπείαν

των άναποφεύκτων μικρών ρηγμάτων κατα την χύσιν δια της έπιθέσεως καλυπτι

κών έλασματίων, παρατηροϋνιαι πανταχού, άλλ' ΟΧΙ τόσον πολλά. ΤΟ πάχος τού

χύματος κατα τους πόδας και την άριστεράν, οπου μόνον ητο δυνατη παρατήρη

σις, κυμαίνεται μεταζυ 3 - 4 χιλιοστών.

Ώς προς την στάσιν τού αγάλματος επί τού βάθρου είμεθα ίδιαιτέρως εύτυ

χεις, διότι εχομεν έπί τού πέλματος τού άριστερού ποδος κάτω αύτην ταύτην την

αρχαίαν βάσιν) διατηρουμένην είς ίκανην εκταοιν. ΈπΙ της είκ 3, δπου δεν πρέ-

Ε/κώ" 3.

πει να συγχυσθώμεν με τον τελευταίως χάριν της στερεώσεωςέμπαγέντα γόμφον,

βλέπομε\', δτι το πρός τα άριοτερα μ~ρός τού πέλματος μετα των έξεχόντων

μήλων τών τριών πρώτων δακτύλων έχει άποκοπη είς το αύτο έπίπεδον, όπερ

συνέπιπτεν ασφαλώς προς την έπιφάνειαν τού αρχαίου βάθρου. ΤΟ υπόλοιπον

μέρος προς τά εξω ητο κατά τι ύψηλότερον και δι' αύτο δεν απεκόπη. <Η κατα

την πτέρναν αρχαία έπιφάνεια δεν διετηρήθη, αλλα δεν μένει αμφιβολία, δτι είς

το αύτο έπίπεδον θα έτελείωνε, είς δ και το μεγαλύτερον έμπροσθεν μέρος.Άκόμη

πληροφορούμεθα έκ της είκόνος και περι τού τρόπου της στερεώσεως τού άγάλ

ματος, ητις εγινε δι' άπλης μολυβδοχοήσεως, ανευ γόμφων. Ή δια την είσροην

τού χυτού μολύβδου ανοιχθεισα όπη ύπijρχε πιθανώς περι την πτέρναν και δια

τούτο 'ίσως άπεκόπη κατα την άπόσπαοιν του ανδριάντος η κατόπιν το σήμερον

έλλεΙΠο'\' μέρος.Ό δια της όπijς είσρεύσας μόλυβδος έπλήρωσε πρώτον την προσ

κειμένην κάτω κοιλότητα, επειτα ύπερχυθεις κατα την κοίλην ε.σωτερικώς γέφυ-
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ραν τού ποδος την άλλην ύπο το μετατάρσιον και τέλος άνηλθε μέχρι που άνω

τέρω τών σφυρών εtς ύψος .09, δπου όριζόντιον χάλκινον διάφραγμα άπέφραττε

την περαιτέρω ανάβασιν και έδυνάμωνε το κάτω βαρυ στήριγμα. Άλλα το σπoυ~

δαίον εΙναι ή ρηθείσα ίσοπέδωσις τού έσωτερικού ήμίσεος τού πέλματος, διότι

δια ταύτης έπιτυγχάνομεν ασφαλώς την αρχαίαν στάσιν, όσον παράδοξος και αν

φαίνεται. Δια τού έμπροσθίου μέρους τού έτέρου ποδός, όπερ Iέπάτει και λείπει

σήμερον, '1το αδύνατον να ήλλοιώνετο ή στάσις. Φανερα εΙναι ή κλίσις τού κορ

μoiί προς τα αριστερά. ΤΟ νήμα της στάθμης έξαρτώμενον έκ τού μέσου τής

μηνοειδούς άποφύσεως απομακρύνεται .03 έσωτερικώς της αριστερας πτέρνης και

.055 εξω της δεξιας, έαν έξαρτηθϋ dπό τού μέσου της μασχάλης. Ή κλισις δεν

προέρχεται έξ ιδιαιτέρας τινος προσπαθείας τού δεξιού μέρους τού σώματος, όπερ

μένει ακριβώς άνετον, αλλ' ανταποκρίνεται εtς την συνειδητην πρόθεσιν τού καλ

λιτέχνου να τονίσn την έλαστικότητα τού νεανικοίι σώματος και να αναπτύξn

αύτο καθ' όλους τους δυνατους τρόπους. ΕΙναι πρόδηλον, ότι θα ήγνοούμεν ενα

καλον μέρος τών προθέσεων τού καλλιτέχνου, έαν δεν διετηρεϊτο ή ίσοπεδω

μένη βάσις.

Τί ύπηρχεν έπι τής αριστεράς χειρός, όπερ κινεί αρκετα ζωηρώς την προσο

οχην τού έφήβου, εΙναι αδύνατον με θετικότητα να είπωμεν, διότι το αντικείμενον

έξηφανίσθη χωρlς το μικρότερον ίχνος. Μόνον διατηρείται η διευθέτησις της χει

ρός, χάριν τής στερεώσεως τοίι ύποβασταζομένου (εtκ. 4). Εύθυς μετα τον καρ

πον και κατα το μέσον της παλάμης ανοίγεται βάθυσμα, ου ή αρχικη περιφέ

ρεια δια την φθοραν εΙναι άγνωστος. ΤΟ βάθυσμα τούτο εΙχεν ήδη πρ06λεφθη

έπι τοίι κηρίνου προπλάσματος, διότι ή περιφέρειά του κατα την προς τον αντί~

χειρα πλευραν παρουσιάζει την όψιν τοίι χυμένου χαλκοίι και όχι την βιαίαν

έπέμβασιν αίχμηΡΟύ όργάνου γενομένην μετα την χύσιν. Κατα το κέντρον παρα

τηρείται άρκετα ίσχυρος χαλκούς ήλος με κάπως πλατυτέραν άνω κεφαλήν, ευρι

σκομένην εtς το αύτο ακριβώς ύψος, ώς ή λοιπη ίσοπεδωμένη παλάμη. Ό ήλος

έχρησΙμευσεν ώς μολυ6δοχοημένος γόμφος (ίχνη όξειδωθέντος μολύ6δου έ6ε6αιώ

θησαν έντος τοίι βαθύσματος) δια την στερέωσιν τού ύπεράνω αντικειμένου, δπερ

πρέπει να 'ητο κάτω έπίπεδον t) να εΙχε τοιαύτην βάσιν, διότι μετα την χύσιν

βεβαίως όλόκληρος η παλάμη μετα τών δακτύλων ίσοπεδώθη, άποκοπέντων η

ταπεινωθέντων τών έξεχόντων μερών. Το άγνωστον άντικείμενον έξετείνετο τού

λάχιστον έπι 20, διότι ή άπόστασις άπο τοίι άκρου τοίι μέσου δακτύλου μέχρι του

ήλου εΙναι 1Ο έκατοστών, άλλα δε τόσα μετρούνται άπο τοϋ ήλου μέχρι ένος

σημείου έπι τοίι πήχεως, δπου εΙναι φανερα έλαφρα ταπείνωσις τής έπιφανείας.

Κατα ταύτα το πρώτον τούλάχιστον έπιτεθεν αντικείμενον πρέπει να είκόνιζε κάτι

άψυχον. Τοίιτο άποκλείεται να εΙναι φιάλη η κύλιξ δια την άπροσάρμοστον βάσιν,

λPXAIOΛorιKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1924·25 20
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η λύχνος δια. το δυσανάλογον μέγεθος, είναι δε δυνατον να {μο δίσκος, πινάκιον,

κανούν η πίναξ. ΈπΙ έκάστου τούτων ανάγκη να ύπη~χε το προκαλούν την προ

σοχην τού εφήβου καΙ πιθανως τούτο να. είκόνιζέ τι εμψυχον.

Έκ της δλης διαθέσεως της δεξιάς χειρος ευκόλως πιστεύει κανείς, δτι ό

νεανίας ανασύρει νημα τι εκτυλισσόμενον εκ τού επι της αριστερας αντικειμένου

η ταινίαν εξαχθείσαν εκείθεν. Άλλ' αν εξετάσωμεν ακριβέστερον τας λεπτομερείας,

δεν θα. διατηρήσωμεν επι πολυ την πίστιν είς τας έρμηνείας αυτάς. Πραγματικα)ς

ή κίνησις των δακτύλων δεν σημαίνει ουδε την πλέον ελαφραν ενέργειαν. Είς την

περίπτωσιν αλλως τού νήματος διαφορετικη εδει να εΊναι ή θέσις της παλάμης

καΙ των ανασυρόντων δακτύλων. Άκόμη ό αντίχειρ δεν συνεργάζεται μετα 'toii
δείκτου καΙ το φαινόμενον, δτι πλησιάζουν ό εΙς τον αλλον, είναι τυχαίον καΙ

ασήμαντο"". 'Εν ανάγκη θα ηδυνάμεθα να δεχθωμεν, δτι μεταξυ των δύο χαλαρων

δακτύλων, οίτινε'ς ακριβως δεν εφάπτονται αλλήλων, αλλ' αφίστανται κατα τα

πλέον εξέχοντα σημεϊα εν χιλιοστόν, διήρχετο ταινία, αλλα τοιαύτη ανάγκη δεν

ύπάρχει, ώστε να πιστεύσω μεν είς θέμα επιφέρον διάσπασιν της είκόνος καΙ

αλλως αρκετα. ανούσιον. ΚαΙ ή υπόθεσις, δτι το μειράκιον εστηρίζετο δια της

δεξιάς επι τοίχου 11 κίονος, δεν ευοδούται, διότι επρεπε να εχωμεν καπου την εντα

σιν των μυων η την δήλωσιν της πιέσεως εκ του επερειδομένου σώματος. Προτι

μωμεν δια ταύτα την γνώμην, στι 11 χειρονομία της δεξιας σημαίνει συμμετοχην
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εΙς την άπλην πνευματικην κίνησιν τον συνόλου. Ό νέος προσβλέπει με εκπληξιν

καΙ προσοχην το βασταζόμενον έπί της άριστερας, την συγκίνησιν δε αύτiιν

έκφράζει καί το άκρότατον δεξιον μέλος.

Παρα τας χείρας ύπολείπεται, ώς έξωτερικον ένδεικτικον σημείον, να έξετά

σωμεν την ύπερ το μέτωπον κερατοειδη μικραν έξοχήν, ητις έθεωρήθη κατ' άρχας

πρωτοφανής. Ή κόμη περισφίγγεται έλαφρώς δια μετρίας το πλάτος ταινίας, δενο

μένης οπισθεν κατα τον συνήθη

άπλοϋν τρόπον καί εμπροσθεν

στολιζομένης δια τού παραδό

ξου αυτού κοσμήματος. Είναι

τούτο κάτι χωριστόν, προσηρ

τημένον είς την ταινίαν. Γενι

κώς εχει το σχημα τού καμπτο'ί

μένου πρός τα εξω φύλλου, με

ttlv κάτω όψιν καΙ την έξέχου

σαν ράχιν έμπρός, άλλ' ή ίδέα

τού φύλλου έπισκοτίζεται, διότι

δεν είκονίζεται τούτου το μετα

τού μίσχου κατώτερον μέρος καί

τούναντίον καλύπτεται έν μέρει ύπο της ταινίας. Ώς λεπτομερέστερον φαίνεται

έπΙ τού σχεδιάσματος (εΙκ. δ) ή ταινία σκεπάζει πρώτον το ημισυ τού φύλλου

κάτω άριστερα καί είτα χάριν της προσαρμογης είσερχομένη είς σχισ!.ιήν, ύπάρ.

χουσαν κατα το μέσον, ύποτρέχει το ετερον ημισυ. 'Επί της έκ 'Ραμνούντος κεφα

λης τού Έθνικοϋ Μουσείου ι (είκ. 6), ήτις πιθανώτατα είκονίζει τον Έρμην, εχο

μεν το Ιδιον κόσμημα, άν καΙ ή παράστασις αυτού δεν εΙναι πλήρης. Ή υπεράνω

όπiι έχρησίμευεν εΙς ενθεσιν τεμαχίου μαρμάρου συμπληροϋντος την είκόνα τού

κοσμήματος, όπερ κάτω τελειώνει είς ευθείαν γραμμην καί έπιτιθέμενον δλόκλη

ρον έπί της ταινίας φαίνεται υπερέχον καί κατα τας τρεϊς πλευράς. Διάφορον

τρόπον προσαρμογης παρουσιάζει ή λεγομένη στήλη Borgia 2 τοϋ Μουσείου της

Νεαπόλεως, ώς έδιδάχθην έκ σχεδιάσματος τού κ. Amelnng, ευνοήσαντος καΙ

Σημ. Ι. Τήν κεφαλήν (I{CΙOτρlώτης, Γλυπτό 31'1· 318), tlootetioav lono του Στάη κατυ. τήν ΠQός τήν

θόλσοοαν δδον (Άρχ. 'Εφημ. 1891,57 κΙ). Ιδημοσ(ευσεν δ Blum Ιν Rev. Arcileo1. 1913, Ι, 27δ. Δεν ουμ

φω\'ώ μετά του Blnm χο.ρσκτηοίζοντος τήν κειrα'.ήν ώς εlκο\·ικήν. 'Επειδή κο.τ' οίοδέν δlο.lfέQει άπο τας δυο

άλλιις, τήν μετά του Ιομο.Ι1(ου κooμoi'ί διο.τηοηflεΤσο.ν (Καστοιώτη, Ι'λυπτό 313) 1(ο.Ι τήν άνευ 1(οομου un' όρ.

317, ου"δέονται δε μέ τον κοινον τόπον της ΙδοUoεωο; (ώς άνο.θήμο.το. λαμπο.δηδοόμων ",θο.\,ώς καί σί τοεις,

ώς ώοlομένως εlνο.ι ή δι' Ιπιγοο.φης των άρχων 3'"' ο.ίωνος χο.ιιακτηιιιζομένη άQ,θ.1Η3) καί τον ο.ίοτΟν τύπον

τ/ς lιιμαϊκης στήλης, πιστεύω, litt πάσο.ι ό.νεφέιιοντο εΙς τον έναγώνιον Έομην ώς είκόνες τoi'ί θεoi'ί.

Σημ. 2. Brunn - Bruckmann 416. Perrot - Cbipiez, νιιι, 133, f. 73.
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αλλως την προκειμένην έργασίαν. <Η έπιταφία στήλη, άνήκουσα εις τας άρχας του

Ε' αιώνος, παριστ{t ανδρα παίζοντα, ώς δ Άλξήνωρ, μετα τού κυνος αυτού. ΤΟ

φυλλοειδες στόλισμα δένεται έπΙ της ταινίας δια λωρίου Ιδιαιτέρου, διαταχθέντος

Elu. 6. Κεφαλή εκ ~Pαμ/;"o:;;."τoς.

σταυροειδώς. ΚαΙ επι τρίτου επιφανους μνημείου της πλαστικης, του Λαπίθου

δηλ. της 'Ολυμπίας του συσφίγγοντος τον λαιμον τού Κενταύρου, υπάρχει το

αύτο κόσμημα, αν καΙ δεν ειναι πολυ γνωστον δια την μετρίαν διατήρησιν 1. Φαί

νεται ώσεΙ έκφυόμενον εκ του μέσου της ταινίας. 'Οπωσδήποτε πολλα παραδείγ-

Σημ. 1. AιI1aIHl!nllgel1 d. sachsisclten (;'esel1. (1, Wissells. 1907 σελ. 10, πίν. ΠΙ 10, 13 (Tl"eu). την

παραπομιτη'\· οφείλω εΙς το\' ?~. Buschor.
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ματα δεν ύπάρχουν και θά έπίστευε κανείς, οτι το κόσμημα σημαίνει ίδιαίτερον

χαρακτηριστικόν, άν μη πολυάριθμοι άγγειογραφίαι τού Ε' αίωνος έδίδασκον, οτι

πρόκειται περι συνηθείας πολύ διαδεδομένης. Συχνη πρό πάντων εΙναι ή έμφάνι

σις τού άπλού και κομψού στολιδίου μεταξi, των παλαιστριτών και έν γένει τής

νεολαίας και των περι αυτήν]. Ούχ ήττον κοσμούνται έπίσης και άλλα πρόσωπα,

ώς οί άΤΤΙΚΟ1 ηρωες, Νίσος, Πάλλας, Όρνεύς, Λύκος έ...1 κρατήρος έκ της Άκρο

πόλεως 2, διάφορOL θεότητες, πτερωτοι δαίμονες S και έπι κρατηρος τού Μουσείου

της Νέας Ύόρκης παρά τούς Λαπίθας κα1 εLς Κένταυρος (. ΤΟ κόσμημα παριστά

νεται συνήθως με μΙΥ.ραν κάθετον κεραίαν, άλλά δεν λείποuν έπι των άγγείων

παραδείγματα τής κεραίας κυρτωμένης έμπρος και άλλα, σπου ή είκ<1)ν τού φύλ

λου εΙναι άναμφισβήτητος. ΤΟ ύλικον τού μοναδικού και έπιφανούς κοσμήματος

πρέπει νά ήτο πολύτιμον. "Αν κρίνωμεν έκ τών αναλογιών, ώς εΙναι π. χ. οΙ λεΥό

μενοι άμπυκες, χρυσα έλάσματα ύψηλα προσερραμμένα έΠ1 τής ταινίας, η αί χρυ

σαί στλεγγίδες, όνομασθείσαι οϋτω δια την όμοιότητα προς το κυρτον σκεύος των

παλαιστρων, το φύλ/ον θα ήτο 'έκ χρυσού Τι το όλιγώτερον έκ δέρματος έπιχρύ

σoυ~. Βεβαίως ό Έρμης ό έναγώνιος, το πρότυπον τών παλαιστριτών, ήδύνατο

συχνότερον άλλων να φέρ!l τον στολισμον αύτόν, άλλ' όχι ώς άποκλειστικόν κτήμα

και γνώρισμα. Τούτο συνέβη μόνον κατα την έλληνιστικην έποχήν, οτε ένόμισαν

απαραίτητα τα έ...1 της κεφαλης πτερα και έπομένως άναγκαίον το συμπλήρωμα

τού μεταξύ κενού δια τού φυλλοειδούς κοσμήματος. Ή διακοσμητικη άρα ανάγκη

άπέδωκεν είς τον θεον ώς μόνιμον κτήμα το κόσμημα. τα πολυάριθμα χαλκά

αγαλμάτια, συνήθως προερχόμενα έξ ύστέρων ρωμαϊκων χρόνων, με το τριπλοίιν

κόσμημα της κεφαλης, είκονίζουν τότε παρα τον λόγιον Έρμην κα1 τον παρό

μοιον αίγυπτιακον θεόν, τον έφευρέτην της γραφης θώθ 6.

Σημ. Ι. Rom. Mitteilungen 1923/4, σελ. 86, 2 (Merklin) Pauly - Wissowa, Realenc. Τόμ. νπ. σελ.

2131 - 2133. Rev. Archeo\., 1913, Τ, σελ. 269 >ι.Ι (Blum).
Σημ. 2. Άρχαιολ. Έφημ. 1880, πίν. 11 >ι.αί 12 (Τσούnας).

Σημ. 3. Furtwangler, Gr. Va.senmalerei, πlν. 70.
Σημ. 4. Furnvangler ε. ιi. π(ν. 118, σελ. 314 '[όμ. ΙΙ.

Σημ. 5. Πρβλ. Πολυδ.νιιι, 9 (ιιερΙ '[ης σtλεΥγίδος): δέρμα κεχιιυσωμένον, δ ιιειιί '[ο κεφαλτι φoρoiίσιν.

Σημ. 6. ΕΙναι YVWO'rOς δ πόλεμος μnαΙiι Furtwangler καί Forster nqO>l.tIμiVOU περΙ τ/ς έιιμηνεlας

'[ου με'rαΙiι '[ων π'[ερων άν'rι>l.ειμένου.Ό πιιαnος ύπεστ/ιιlΙε παιιαδόΙως (Bonner Jabrb. '[ε(οχ. ΙΟ3, 1 >1.. Ι, '[ο

107,87, '[ο 108/9,239, '[ο 114, 193) O'rl '[ο πιια.γμα σημαίνει '[ην γραφίδα (Feder) '[ου θα/θ ώς 1εΡΟΥραμμα

'[έως, ενω δ Forster Oabrbuch 1898, 177 κ. Ι, 1904, 137) δικαίως έτόνισε '[ον χαρακ'[ηρα '[oiί φύλλου. ΆλΙ'

δμως καί δ '[ελευτα1ος έσφάλη άποδώσας '[ην εiίιιεσιν '[oίi κοσμήμα'[ος εις '[ην ΑίγιιΠ'rον, οπου το φ,;λλον, ώς

άvϊj>l.ον δηθεν καtα '[ους βοτανικούς εις '[ο εΙδος Nympbaea Lotus, θα έοήμαΙ\1! '[ον θεόν της ε,jφορίας, 010ς

άπέ6η καη! '[ην μαρtl1ρίαν '[ων nanuQα/V δ Έρμής εΙς τους ,jO'riQoIις <ιλεΙανδιιινους χρόνους (1IέΥισ'[ος θεός,

άέναος, κύριος >ι.οσιιο~ά'r(ι)Q). ΟΙ άναφερόμενοι iιπo '[oiί Forster αΙγιιΠ'rιακοί θεοί, ώς δ Ζευς WΑμμων π. Χ.

(Svoronos, DescήΡtίοn des monnaies des Ptolemees ρι. XVII) ή Ίσις καί άλλοι φέρο\1V μόνον άνθος

λω'rοίi έπΙ Πιο; κοιιυφής τoiί μΡτώπου, ούδείς δ6 φύλλον. WΕn;εΙ'rα '[ο. παλαιό'rερα γνωσ'[α έQγα 'ς'oίi τ(,που, ώς
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Έν τούτοις παρά την απουσίαν η άνεπάρκειαν των έξωτερικών γνωρισμά

των δεν λείπουν εντελώς ιiλλαι ούσιαστικώτεραι ενδείξεις. π ρό παντος ή έξαίρε

τος καλλονη τού έκφραστικοϋ προσώπου avvaotg άμέσως την θείαν καταγωγην

τού είκονιζομένου. Είναι δε ή αυθόρμητος αύτη 'Ιδέα ένισχυτικη των δισταγμών,

είς οϋς θα περιπέση τις, αν δεχθϋ την ύπόθεσιν τού θνητού μειρακίου. Πραγματι

κώς πολλαι εΙναι αΙ δυσκολίαι, αν δεχθώμεν άθλητην παϊδα νικ~σαντα .είς τινα

τών άγώνων. Διότι εΙναι άδύνατον να έννοήσωμεν, κατα τας μέχρι τούδε γνώσεις

ήμών τουλάχιστον, την έντονον άνύψωσιν της δεξιάς χειρός ι, "'Έδει έξ άλλου να

εχωμεν έπί τής κ.εφαλής εν τουλάχιστον έκ τών χαρακτηρικών τού νικητoiι άθλη

τού, η στέφανον (ώραία χαλκη κεφαλη έκ Benevento τού Λούβρου) Τι τους έξωγ

κωμένους λο60υς των ωτων (θαυμασία κεφαλΎ] παιδος τού Μονάχου) και θα

περιεμένομεν σύμφωνα με την έποχήν, διότι ύπερ το 6' ήμισυ τού Δ' αίωνος δεν

δυνάμεθα να άνα6ώμεν, ρεαλιστικωτέρανόπωσδήποτεπαράστασιν τού προσώπου.

Προστίθεται άκόμη, δη το μέγεθος τού αγάλματος (ϋψος 1.24 μ. παρα το 1.49

τού συνομηλίκου Σαυροκτόνου) εΙναι αίσθητως μικρότερον τού φυσικού, με τοι

αύτας δε διαστάσεις δεν εχομεν μέχρι τούδε περιόπτους είκόνας αθλητών 2. Το

'Ιό xάλx~νoν ουμπλεγμα iς 'Αντιοχείαι; '10υ ΜουσεΙου '1ης Κωνο'lαντινουπό4ως (Jabrb. 1898, n(y. 11, οελ.

171- 182, ύψος Ο.δΩ) εΙκον(ζον 'Ιόν 'ΕQμην, &J.; ΠQό'lυπον 'Ιών naAαIO'lGJv, xa'lQMλAoV'lQ tiιXtQGJ.; 'Ιόν dv'liπa·

λον χα. χάλχινον άγαλμάηον 'EQitou δlοχο6όλου (Rom. Mitl. 1914, 168. Silzungsb. Heίdelberger Akadem.

1911,46 Χέ. πΙν. 11 χαί 111) Oliδόλως OXt'li1;OV'lOI nQO'; '1ον δψιμον ρόλον 'Ιού ΈQμου &Jς θεού καθολιχο\l 'ri'j.;

εiιφΟQίας. Διά '1aii'lQ πισ'lευω. 05'11 ή άνάγχη, fj,llt; έγχα'lέσ'lησε μονίμως με'lαξΙ, 'Ιών δυο nttQWV '10 εχπαλαl

Υνωο'lό,' Χόσμημα, Iι'lO καθαQώς '1εχνική XaQtV πληQώσεως 'Ιού κενού καί δη, αν άπεδόθη σημασία '1Ις εΙς 'Ιό

:κόσμημα, αίίτ/ θά fI'lO iισtεQογενής.

Σημ. 1. Ό Χ. Massow άναγγέλλων 'Ιό εUQημα lv Gnomon, 1925 σελ. 244 iχφQά1;ει "τ/ν Υ\'ώμην, 0'11 δ

νιχη'lής παίς lXQa'ltl ini '1ης a(llo'ltQιiι; έν'lος χίσ'lης ίσως 'Ιό βQα6είον '10υ χα' δη με '1ην δ~άθεσιν 'Ιών

δακηJλ<t\ν '1ης δεςιαι; έκφQά1;εl '1ήν XOQav '10υ και ΙπιδοκιμασΙαν. Ή έQμηνεία εΙναl λογική άληθως, άλλά δεν

ο'lηQί1;ε'lαι έπ' '1ης παραδόοεως και 'Ιό ένtος κυtίοιι βQαδείον φαίνεται πο1\1 νεωtεQΙΧόν.

Σημ. 2. Τού παιδος 'Ιού Μονάχου (Purlw. Glyptolbek ιlQιθ. 4!Ίί) ιο ύψος 'Ιού ΠQοοώπου εΙναι 0,136,

Ιξ ού συ\'ιίγεtαl ύψος tου όλov άγάλμαtος 1.86 μ. ΜΙΚQόtεQον μέγεθος άθληtοϋ δεν γνωQ(ζω, άν Ιξαlρέσω

μεν έννοει'ιαι '1ά πολuάQlθμα μΙΚQU Xαλxιi άγαλμά'lια, tα άνήκονια εlς τήν XOIVO'lIiQav συνήθη Aα'lQtiov. ΤΟ

γνωστόν Idolίno (άν σημαίν\1 νιχητήν σπένδοντ:α) Ιχει iίψoς 1.50, το QU'lO δε πεQίπου μέγεθος (l.4δ) nOQou'

σιά1;εl ό Κυνίοκος χαί δ έπίσης πολυκλεί'lειος παις '1ης ΔQέοδης. ΕΙναι ~lOν ΠQο<κιχης, οτι, όσάκις έχομεν

'1_ ή Ί. 'Ιού πιθανοϋ φυσικσϋ μεγέθους, δ είκονι1;όμενος δέν ε1ναι πλέον θνψός. Ό λεγόμενος NaQxtooo.;

π. χ. μέ ύψος 1.16 δε" ΠQ.(ιιστ~ άθλη'lήν καί δ ,1υπος τοϋ παιδός της ΔQέσδης μέ σμlΚQυvοlv Ί~ είΧο\"ί1;εl '1ον

Πάνα η Διόνιισον (Fnrtwang1er, Meislerwerke, 481,485, Ι). Καί ό Χ. Amell.ng, ώς εmιQεσ,lήθη να άπαντ:ήoΊJ

είς παQάκληοίv μου, δέν γνωQ~Ι άθλη'lών άΥάλμα'lα είς '10 μέγεθος τοϋ μαQαθωνΙου. Τό φαινόμενον δεν

θά ε1ναι τιιχαίον. ΑΙ είκόνες 'Ιών θεών η ήQώων iμεΤQούν'lο ουμφώνως nQO'; '1άς οίκονομικuς δuνάμεις '1oίi

άφιεQώνοντ:ος, άλλα nQoxtIμlvou neQi τfjς μοναδικης χαί κυQίας άφιεQώσεως 'Ιού dvbQIιi,''1oς 'Ιού Vlxη'lOii,

intlbi) οliτος iv μέQει '10ιΌλάχlο'lοv καθ' όλας τας Ιποχάς 1)το είκονικός, τό μΙΚQό,lεQον τού φυσικού μέγεθος

θά ηtο άvάQμοοτον. Τοϋ &JQaiou άΥιiλμα'lο; ix 'Ιού Έλευοινιακού (tQoii τού 'Εθνιχου ΜουσεΙου άQιθ.254

παραλλαΥης 'Ιού ,1υπου 'Ιού Ι{uνίοκοu των dQXGJv τού Δ' αίώνος, το ολον ύψος δ!ίναται vΆ ύπoλoyισθίi εlς

1.30 -Ι.ίlt. 'Αλλ' οι'ί'lε βέ6αιον ε1"αl, 6η οημαίνει νιχήοαντα άθλητ/ν οι'ί'lε ή Ιν '1q) Έλευσινιακφ itQqI WQII
οις 'Ιού άγάλμα'lος εΤναι XQ,l' άνάΥχην ή ΠQώτη άφΙι!Qωσις.
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περιωρισμένον μέγεθος θα συνεφώνει προς την έκδοχήν, στι εχομεν ένταύθα

είκόνα παιδός, εκ τών ανηκόντων είς το ίερατικον προσωπικον καί βοηθούντων

είς τας θυσίας, άνέχοντος δια της άριστεράς κανοϋν η δίσκον μετα προσφορών.

Τφόντι δ χαλκούς προσευχόμενος παίςτού Βερολίνου εχει ϋψος 1.26 καΙ δ ώς

σπλαγχνόπτης έρμηνευθεΙς παϊς τού Έθν. Μουσείου, άριθ. 248, 1.30 μ. ι. Άλλά

τότε, άν μη αδύνατον, δυσχερες όμως εΙναι να προσαρμοσθυ η έκφραστικη χαράς

η ενθουσιασμού χειρονομία της δεξιας. Τέλος όφείλομεν να αποκρούσωμεν την

έρμηνείαν, καθ' ην το μειράκιον άσχολείται εΙς οίονδηποτε παίγνιον 2, διότι τοι

αύτη παράστασις (genre) εΙναι ασύμφωνος με την έποχην τού έργου, παλαιοτέραν

πάντως, ώς θα ίδωμεν, τών έλληνιστικών χρόνων. Έαν τώρα μετα τους αρνητι

κΟ'υς τούτους λόγους επανέλθωμεν είς το θετικον δεδομένον της σπανίας εύγενι

κης καλλονης τού προσώπου, θα αναγνωρίσωμεν με μεγάλην πιθανότητα ενα νεα

νικον θεόν. Τούτου τεθέντος, επειδη δ Άπόλλων ώς έχων πλουσιωτέραν πάντοτε

κόμην καί δ Διόνυσος ώς όλως διαφορετικός, αποκλείονταΙ, ακολουθεί σχεδον

άναγκαίως, δτι το άγαλμα είκονίζει τον πολυώνυμον υΙον τού Διος και της Μαίας,

τον Έρμην.

'Αληθώς δ αεικίνητος, πολυμήχανος καΙ συνετος θεος δεν έμφανίζεται έπΙ

τού άγάλματος τού Μαραθώνος κατ' ασυνήθη τρόπον. Τούναντίον ή ζωηρα πνευ

ματικη κίνησις, η εμφαινομένη τόσον είς το πρόσωπον, όσον είς την χειρονομίαν

της δεξιάς, εύρίσκουν τώρα την αρίστην έξήγησιν. 'Επί πολυαρίθμων μνημείων,

αγγειογραφιών, αναγλύφων και άγαλμάτων παντος μεγέθους απαντωμεν τον

Έρμην ζωηρώς χειρονομούνταS.Άναφέρομεν έκ των έπιφανων έργων τον <Ερμην

Ludo\,isi καΙ το θελκτικον πολυκλείτειον χαλκούν αγαλμάτιον τού Annecy, παρα
θέτομεν δε δια το πολυμερες αύτών ένδιαφέρον τας είκόνας δύο άλλων χαλκίνων

Σημ. ι. 'Επειδή χατά τήν πρώ~ην δημοσίεvσιν του άγάλματος Oabrbucb, 1898, 224) άνεγράφη το

έοφαλμένον ύψος Ι.5ύ μ., τό λάθος έΧληροδοτήθη εις ~ήν άκολουθήοασαν βιβλιογραφίαν μέχρι ~oυ νεωτά·

του Guide du Musee Nationa! σελ. 98 τής Δδο<; Σ. Πσ...·tασm.ιρίδη.

Σημ. 2. Εις ~ήν έφη μερίδα <Πρόοδον. της 20 'Iovvίov 1926 ό Χ. 'ΔQ6ανιτιJπουλος προτείνει τήν

έρμηνείαν του βειιβικίζοντος, πα~oντoι; δηλ. με τήν βέμβικα πεΡΙΟ1:ρεφομένην έπl 1:0υ δίσχου της άριστεράς,

σιινιστ~ δέ συγχρόνως τήν έπίνσιαν τoίi κ. Πεζα/toύ1,oυ, καθ' ην ή δεςιι1 έκράτει δια νήματος μηλσλόl·θην

Βεμ6ικίζοvtαι; παiδας γνωρίζομεν έξ άγγειογραφιών, άλλ' ή βέμβις περιo~ρέφειαι πάvtοτε έπl τoίi έδάφους.

τό δέ παίγνιον τής μηλολόνθης ο{ιδαμου, καθόσον γνωQίζω, ώτεικoν~ται. Έπειδη καΙ κατά ~ας δύο περι

πτώσεις nρόκειται περΙ άσημrιντoυ καί όχι άγωνιστικης παιδιάς, ή κατασκευή καϊ άφlέρωσις τοιούτου άγάλ

ματοι; q;aivttGI δλως άnίθανας.

Σημ. S. 'Εκ τών σ.ΥγεΙοΥραφιών χαQ(tκτηριστική εΤναι ή bι:J. κύλικας του ΒΡύΥου .1:0υ Bρεττανικoiί

Μουσείου (Funw. Reich., Vasenmalerei πίν. 4'1). 'Ιδέ τόν 'ΕQμην δδηγουvtα 'tόs- Xάρι~ας iπί τoίi άναγλύ

φου της Θάσου (Perrot, Hist, d. β. VIII, Βδ3). ntQi τoίi άγαλμα~ίoυ ΑnneCΥ.πρβλ. Collίgnon, Sculpture
καί Jabrbucb XXIV, 1 κΙ ~Aλλα χαλκά άγαλμάτια Ιδέ παρα Reinach, Repertoire d. Ι. statuaire, 1Ι, 152, Ι,

152,10, Ι53, 4. 'Επί δαΚ't\ΙλιοΙίθων Furtwiίngler, Gemmen πίν. 43, ΊΙ
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160 Κ. Ρωμαίου

7. XaA'foiί.. άΥαλμάΤjΙW τον Μονσε;ον

τη, Bu"I'.".
El'f.

άγαλματίων. ΤΟ της είκ. 7 άνηκον είς το Μουσείον της Βιέννης καΙ είκονίζον τον

Έρμην κρατουντα δια της δεξιάς βαλάντιον εΙναι μέτριον εργον των μετα τον

Λύσιππον χρόνων J. Το τής εΙκ, 8 έξαίρετον άγαλμάτιον τού Λού6ρου 2, χαρα

κτήρος πολυκλειτείου κατα το μέγιστον

μέρος, παριστ~ έπίσης παρα την άπου

σίαν έξωτερικων σημείων τον αύτον θεόν,

μαντευ6μενον πιθανως δι' άστραγάλων,

δπως πoλiι εύφυως ύπεστήριξεν ό Mabler.
ΚαΙ έπΙ τών δύο ή χειρονομία της έτέρας

των χειρων εΙναι έκφραστική της έσω

τερικης' άνησυχίας καΙ συνήθης εΙς τον

Ιμ:πολαίον καΙ λόγιον θεόν, τόν τό λέ.

γειν τε καί τόν λόγον μησάμεvoν κατα

τον Πλάτωνα (Κρατ. 408). "Αν τώρα ή

χειρονομία τού Μαραθωνίου διαφέρει

κατά Τ1, ώς έν μέρει σχηματικη (πρβλ. είκ.

11) καΙ οχι τόσον άμεσος καΙ φυσική ώς

έπΙ των άγαλματίων, ό λόγος πρέπει να

ζητηθΏ είς τας αύστηροτέρας άπαιτήσεις

τού μεγάλου άγάλματος, δπως θα ίδωμεν

κατωτέρω. Με έντόνως άνοικτους.όφθαλ

μους βλέπει ό Έρμης ήμων προς το έπί

τής άριστερας άντικείμενον, ακριβώς δπως

έπΙ τού αγαλματίου τού Λού6ρου. Τί εΤ

ναι το κινοϋν την περιέργειαν τού θεού;

Θα ήτο έλκυστικη ή γνώμη, δη εχομεν

έδω σύμπλεγμα Έρμού καΙ ΔΙ9VΎσOυ,

παραπλήσιον προς τα γνωστα τού Πρα

ξιτέλους, τού Κηφισοδότου καΙ {ίλλων.

Άλλ ι ή υπόθεσις αυτη άνάγκη ταχέως

να έyκαταλειφθ!j~ διότι άφύσικον θα ητο

να κρατηθfι ουτω έπί τού ακρου τής τε

ταμένης άριστερας ό μικρος Δι.όνυσος. 'Ελαφρότερος παντος θείου βρέφους καΙ

Σημ. 1. Τήν εΙκόνα κα" "άς πε{lί "ου άΥα),μα,,(ου ειδήοεις πα{lελά60μεν έκ "ου βl6λίο" 100 Α. Mabler.
Polyklel und seine Schule (1902) οε;'. 68 - 69.

Σημ. 2. Τό.άγα;'μά1l0ν, ~ψoυς 0,218, άνηκε ποότεοον είς την ouλAoyήv Greau (Frohner, Col1. Greau
πΙν. ΧΧΧΙΙ). Πο6Ι De Ridder. Bron2.es anliques du Louvre, 1, πίν. 19, ά{ιιθ. 184. Mahler ε. ά. είχ. 13
οε),. 67 κΙ
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πλέον ευμεταχείριστος είναι ό άλέκτωρ, δστις και ξένος δέν είναι είς τον Έρμην 1

καί αριστα άνταποκρίνεται είς το βλέμμα τού θεού, το ύπεράνω της χειρος διευ

θυνόμενον. Άλλα και 1Ί έρμηνεία αύτη δεν

εύοδούται, καθόσον εΙναι άνάγκη ό άλέκτωρ

να πατίΊ έπι ιδιαιτέρας βάσεως Τι δίσκου,

πράγμα, δπερ και καθ' έαυτο άδικαιολόγη

τον εί.'\'αι και εκ των μνημείων δεν μαρτυ

ρε"ιται i. Τούναντίον τούς δρους τους υπο

δεικνυομένους εκ τijς άριστεράς χειρός, εκ

πληροί τελείως ή εκδοχή, καθ' ήν ό καθηλω

μένος δίσκος η πινάκιον περιείχε είκονισμέ

νην κεφαλην κριού Τι χελώνην, ίερα είς τον

Έρμην ζφα. ΈπΙ ώραίου δακτυλιολίθου,έρ

γου τού γνωστού γλύπτου Διοσκουρίδου3,

είκονίζεται άγαλμα Έρμου, είς την στάσιν

τού πολυκλειτείου Δορυφόρου, κρατούντος

δια τijς άριστερας έπίπεδον εύμέγεθες πινά

κιον, εφ' ού φανερα εΙναι κεφαλη κριού. Τον

αυτον τύπον άγάλματος τού Ε' αίωνος άντι

γράφουν ίχανως πολυάριθμοι άλλοι δακτυ

λιόλιθοι με την διαφοράν, δτι ή άριστερα

τού Έρμοϋ στηρίζεται έπι κίονος και κρατεί

άπ' εύΟείας την κεφαλην του ζφου 4. Διατί

να μil δεχθώμεν, γνωστης ούσης δια πολλών

παραδειγμάτων τijς μακροβιότητος των θε

μάτων, στι και κατα τον Δ' αίώνα υπfjρχoν

άγάλματα Έρμού ώς το άντιγραφεν υπο τού

ΔΙΟ(J"/coυρίδου; Παρομοίας εμμέσους ένδεί

ξεις, άλλ'άφθονωτέραςκαι ποικιλωτέρας εχο-
ΕΙκ. 8. XaΙκoiί,.. άΥαλμαε".ον tov Λουβρου.

μεν περι της έξόχως σημαντικης δια τον

Έρμην χελώνης, έκ τού όστράκου της όποίας κατεσκεύασεν ούτος την πρώτην

'Σημ. Ι. 'Επί πηλ,νο\l άναΥ'.ύφου ιου Ε' αίώνος Ικ ιών 'Ε",ιtεφuρίων Aox(lwv δ Έρμης χραιεl δ,ό

,ης δεςιclς άλέχτορα, Ausonia, 111, 186. 'Επί xcιλκoυ ό,Υαl.ματίου τού "Ερμου Ικ Π,ιραμιοθ,αι; ίιπο το βραχώ·

δες Χάθιομα εΙxoνίζεtα, άλtxτωρ (F9rn~11, CUIIS χ_ι.λ. V ο[λ. 1'18)0 Έχτος άλ1.ων Ιμφανηχώς δη1.ώ\,[ι την

οχέσl\' δ δαχτυλ,όλιθος πορό FurtY..iingI~r, Gr~Inm~n 46, 29, σπου είχOVίζεtαι ά1.έχτωρ μέ χεφαλήν Έρμου
χ,ιί χηρΙίχει(>ν.

Σημ. 2_ Διό τον αι,(ον λόγον δέγ ΔUναμO\ νά δεχθώ τήν άλλως άξιόλογον ι1ρμηνεΙαν του χ. Picard
(Revuc de l'aft 19260 Nov~Inbre, 241 - 4) χαΟ' ην δ έφη60ς ήμα/'ο είκοvίtn ι'ιχητήν [Ις άγώνα άλεκτρυονο.

μαχίας άνέΧΟ"1α το όΥ'<Πητόν το,, π:η,-ό".
Σημ. 3. Πl'βλ FurtwanIζ1~r, G~Inmen, πΙ,ο. Μ, 19 χπ; 49. 6, χεΙι,ενον ΙΠ σελ. 355.
Σηll. 4. Furtwiιlgler, G~llJllJeno πί •. Μ, 44. Πρ6λ. Katalog d. GeInIlJen του Βερολίνου άριθ.2713,

ΑΡΧΛΙΟΛοnκuΝ ΔΕλΤίΟΝ HJ2-l- 25 21
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162 Κ. Ρωμαίου

λύραν. Έπ1. εκμαγείου δακτυλιολίθου διατηρουμένου εν τΩ συλλογή του εν Ρώμη

Γερμανικου 'Ινστιτούτου εικονίζεται Έρμης κρατών κατα παρόμοιον τρόπον επι

πιναιιίου χελώνην 1 με την ενδιαφέρουσαν λεπτομέρειαν, Ότι δ θεος προσβλέπει

μετα προσοχης το βασταζόμενον. ΤΟ αυτο ζφάριον επι κυκλοτερούς δίσκου η

πινακίου χρατεί δια της αριστεράς μικρος χάλκινος Έρμης άνήκων εις αγνωστον

τώρα συλλογην της 'Ιταλίας 2. 'Ότι η παράστασις τοΊ) Έρμου εν σχέσει με την

χελώνην ητο συνήθης, ισως άπο του Ε' αιώνος καί έξης, ύποδεικνύουν ίκανα χάλ

~ιινα άγαλμάτια 3 καΙ χαλκους δίσκος τού.Βρεττανιχου Μουσείου παρέχων ανά

γλυπτον παράστασιν τού Έρμού άσχολουμένου εις την κατασκευην της λύρας 4.

κυνόητον εϊναι δτι καΙ ευμεγέθη αγάλματα δεν θα ελειπον. "Εν τοιούτον, πιθα

νώς χάλκινον, άναφέρει ό Παυσανίας εντος τού ναού τού Άπόλλωνος Λυκίου εν

wΑργει, 19, 7: ... και <Ερμής ες λύρας ποίησι'/l χελώνην ηρκώς. Παρα την

βραχυτάτην περιγραφην εΙναι βέβαιον, ότι καΙ επι του άγάλματος του ~Αργους η

χελώνη θα εχρησίμευεν ως χαρακτηριστικονπαραπλήρωμα (Attribut) της εικόνος

του θεου, με την παρατήρησιν, ότι τουτο πρέπει να ητο επιφανες η μοναδικόν,

ωστε να ενθνμίση τον περιηγητην την ίστορίαν της λύρας. Τοιαύτην επιφανη

θέσιν εχει η χελώνη επι του ανωτέρω μνημονευθέντος εκμαγείου καΙ επι μικρου

χαλκίνου άγαλματίου ύστέρων χρόνων ευρισκομένου εις την Λυών". ΤΟ πιθανώς

γαλλορωμαϊχης προελεύσεως έρμίδιον διασφζει εν τούτοις παλαιαν παράδοσιν

καΙ ομοιάζει μεγάλως εις την διάθεσιν τ())ν χειρών καΙ το προσεκτικον πρόσωπον

με το άνωτέρω απεικονισθεν ωραίον άγαλμάτιον του Λούβρου. ΈπΙ της υπτίας

αριστεράς ίJπάρχει η χελώνη, με εκπληξιν δε δ νεαρος θεος διευθύνει προς αυτην

βλέμμα καΙ δακτύλους της υψωμένης δεξιας. Ένθυμείταί τις τότε εστω καΙ προ

2714. 3510, 3516. Ίδ/Ο; καΙ Gisela Ricbter, Catalogne of el1graved gems του ΜητροπολιτικουΜουσείου της

Ν. Ύόρκης σελ. 105 αριθ. 155.

Σημ. 1. Miiller - \Vieseler, DenkmaIer ant. Kunst, ΙΙ, 328 (impronte gemm. dell'lstit. di corr, arcb.

Cel1t. ΙΙ, πΟ 11). Κατο. την αυτόθι περιγραφην το δοχείον ονομάζεται Schale δηλ. κύλιξ, αλλ" προκειμένου

περΙ μικροtάτου είΚΟΥιδίου πιστεύω, δτι ό καθορισμός της κύλΙ1tος δεν εΤναι δυνατός 1ιαΙ ΟΤΙ δίσκος η πινά

κιον είναι κατά :Ι;Ώλi.ι πιθα\·ώτερα.

Σημ. 2. Miiller - Wieseler, ε. α. 327.

Ση μ. 3. 'Εξέχει {",ερ πάντα αγαλματιον του Μουοείου της Βουδαπέστης τύπου Idolino, Oest. Jahres

hefte, 1908, 236 κε. Προς το παρ" Reil1acb. Repertoire, ιν; 89, 1 παρόμοιον είναι αγαλμάτιον τής (J1Jλλο

γης Καραπάνου έν τφ 'Εθνικφ Μουσείφ ύπ' άριΟ. 564. ΤΟ τελευταίον διαφέρει μόνον ιf>ς έχον χλαμύδα καί

πέτασον. ΚαΙ τα δύο εχουν στάσιμον σκέλος το άριστερον καΙ κρατοϋν την χελώνην διά της αριστεράς.

ΠρΟλ. προς τούτοις Reinacb έ. ά. ΙΙ, 106, 3, 171, 6 IV, 87, 7.

Σημ. 4. Muner - Wieseler έ. ά. 249, Farnell, Cnlts V, πίν. VII. 'Αδίκως ό 17arnell έ. ά. σελ. 43 μέμ

φεται το\' Παυσ., ΟΤΙ παρηρμ11νευσε προκειμέΥου περΙ του εν '"Αργει άγάλματος την σημασίαν της χελώνηςι

οϋσης δηθεν άπλου συμ6όλου (attriblttiv).

Σημ. 5. του άγαλματίου εΙκόνα γνωρίζω μόνον την παρα Reinach, ReperfoiretI, 171,6.
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τόσον ασήμου εικονιδίου, τΟ'υς ώραίους στίχους τού ομηρικού υμνου, περιγραφι

κους της εκπλήξεως καΙ θυμοσοφίας του "Ερμου:

στ. 132

στ. 37

Π6{Ρε'll τάδε καλο'll {i:{}ovefLIl,

aΙόλον Οσ..ρακο'll, εσσί, χέλυς ορεσι ζώουσα;

i} γα.ρ επηλυσίης πολυπήμονος εσσεαι εχμα

ζώουσ'· ην δε {M.,IIrις, ..6..ε κεν μάλα καλόν dείδoις.

Άληθώς ή γοητευτικη ίστορία της παραδόξου κατασκευης της λύρας, παραμεί

νασα αλησμόνητος καθ' δλην την αρχαιότητα, δεν αφησεν άδιαφόρους τους αγαλ

ματοποιούς, σπως εοεοαιώθημεν Ι1δη εκ τών δύο τουλάχιστον ανωτέρω μνημονευ

θέντων μικρ(ον μνημείων. Εις ταύτα είναι πιθανόν, στι πρέπει να προστεθΌ δ

Έρμης τού ~Άργους καΙ εις την ουτω συγκροτηθεϊσαν σειραν εύρίσκει την ~ιαταλ

ληλοτέραν θέσιν το νέον αγαλμα του Μαραθώνος.

Δεν διαφεύγει παρα ταύτα τον αναγνώστην, στι ή ερμηνεία τού αγάλματος,

ώς εικονίζοντος τον Έρμην περιεργαζόμενον την χελώνην, δεν δύναται να θεω

ρηθΏ όριστικη καΙ βεΟαία. Ή απώλεια του χαρακτηριστικου αντικειμένου, ώς καΙ

ή ανεπάρκεια τών αναλογιών, αq:ήνουν ελεύθερον το στάδιον εις πολλας εικασίας.

Άλλ' είναι ασύμφορον να εξαντλήσω μεν τον περΙ αυτών λόγον, προκειμένου

αλλως περΙ θέματος μικράς σχετικώς σημασίας. Ήμεϊς πιστεύοντες εις την ανω

τέρω γνώμην, ώς την μέχρι τουδε τουλάχιστον πιθανώτέραν, είναι καιρος να τρα

πώμεν εις το ουσιαστικον ζήτημα της εκτιμήσεως τού νέου εύρήματος ώς καλ

λιτεχνικού εργου με την ελπίδα, στι έδώ θα καταλήξω μεν εις συμπεράσματα

βεβαιότερα.

'Ως ηδη εν αΡΧΊΊ ε'ίπομεν, δεν είναι πάσαι αί απόψεις του αγάλματος της

αυτης αξίας. Μάλιστα μερικαΙ εξ αυτών είναι ελαττωματικαΙ καΙ φανερώς αντίθε

τοι προς τας προθέσεις του καλλιτέχνου. Άπλη παραβολι] τών εικόνων 9 καΙ 10
προς τους πίνακας 2 καΙ 3 xaOtGtg εκδηλον το πράγμα. Άκριβέστερον, δλα ύπο

λείπονται εις εκφρασιν καΙ δύναμιν επι της εΙκόνος 9 καΙ κατ ακολουθίαν επι

της αντιστοιχούσης οπισθεν φωτογραφίας 10. 'Η κλίσις εν πρώτοις του κορμού

προς τα αριστερα είναι τόση, ωστε να φαίνεται αμφίΟολος ή ευστάθεια του δλου

σώματος. Συγχρόνως ο κορμος αποβαίνει καθ' ύπερβολην λεπτός, ώς διωωπτόμε

νος ΜΙ προς τα δεξια δια του μεταξυ αυτού καΙ του αριστερου βραχίονος σημαν

τικου χάσματος. Έπίσης ό αριστερος μηρός, δπως καΙ ό δμώνυμος βραχίων, ώς

πεπλατυσμένοι καΙ δρώμενοι εκ της εμπροσθεν στενωτέρας πλευράς φαίνονται

σχετικώς ασθενείς. Τί δε να είπωμεν δια την δεξιάν; Έπειδη ή κατα τον αγκώνα

κάμψις είναι αφανής, εκτεινομένη συνεχο}ς προς τα &ριστερα αποσπάται του λοι

που σώματος καΙ χάνεται εΙς το κενόν. 'Ε αρθρωσις του δεξιού γόνατος κατα
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την έξω πλευραν σημειώνεται μόλις ώστε το περίγραμμα άπο6αίνει ύπερ60λικα

στρογγύλον καί το δλον σκέλος ~ντερoειδλς καΙ ατονον. ~o πηχυς της αριστερας,

ώς διευθυνόμενος σχεδον προς τα έμπρός, σμικρύνεται δυσαρέστως καΙ τέλος ή

\.. κεφαλή, εις όψιν 3/..1δεν παρουσιά-

\ ζει τας άκριβείς αύτης διαστάσεις

καΙ φαίνεται μικροτέρα.

Όποία 1:ώρα μεταβολή, ά~ στρα

φα/μεν είς τους πίνακας Ι ΕΙναι θαυ

μαστόν, πώς διαμιάς έξαφανίζονται

τα σημειωθέντα μειονεκτήματα καί.

μάλιστα μετατρέπονται εις φανερας

αρετάς. Ή ύπερ60λικη κλίσις με

τριάζεται αίσθφ:ώς, ώστε να ση

μα(vu μόνον την εύλυγισ(αν τού

κορμοϋ, δστις Μο6αίνει με την γει

tOVLav τoiί αριστερού βραχίονος πλα

τύτερος καΙ είιρωστότερος. Ό άρι

στερος μηρος ώς φαινόμενος έκ των

πλαγίων δεν ύπολείπεται του δεξιού

εΕς μέγεθος. Τονίζεται ή αρθρωσις

κατα το δεξιον γόνυ. ΤΟ κατώτερον

μέρος της αριστερ{iς άναπτύσσεται

έλευθέρως καθ' δλην την εκτασιν.

"Ολως διαφορετικη φαίνεται τώρα

ή δεξιά. Καμπτομένη σημαντικώς

εi.ς τον αγκώνα συνδυάζει την μεγί

στην προς τα εξω κίνησιν με την

ένεργον έπιστροφην καΙ συγκέντρω

σLν. Κατα την πλαγίαν όψιν έξακρι~

ΕΙ,.. 9. 'Εσφαλμ&'1 αΠΟΨ!5 ..-oiι ~φήβoυ. 6ώνεται καΙ σαφηνίζεται το μέγεθος

καΙ ή θέσις της κεφαλης. 'Εν τφ

συν6λφ ή είκων παρα την μεγίστην δυνατην ανάπτυξιν τών λεπτομερειών παρα

μένει αδιάσπαστος καΙ ένιαία.

ΑΙ πολλαΊ. αύται καΙ ουσιώδειςδιαφοραΙ δLδάσκουν ήμας φανερά, πώς ήθελε

να φαίνεται το αγαλμα δ καλλιτέχνης καΙ πώς δεν ηθελε. ΕΙναι δε τόσον εκδηλος

ή αρνητική του θέλησις, ώστε θα έλέγομεν, δτι εΙχεν απαγορεύσει τας ciπόψεις 9
καΙ 1Ο με την τoπoθέtησιν τού άγάλματος μεταξυ τών τοίχων ναϋδρωυ η τών
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κιόνων στοάς ή άλλων άναθημάτων. ΆλλΟ ή άπαγόρευσις δεν ίσχυει πλέον. eo
θεατης δια τούτο περιφερόμενος σήμερον έλευθέρως περΙ το αγαλμα άποκομί

ζει έντυπώσεις θολας καΙ άπέρχεται μέ τινα σιωπηλην άπογοήτευσιν.

ΕΙναι γνωστόν, πόσον ή άρχιτεκτονικη ιδέα της διαθέσεως τού χώρου ύπηρξε

σημαντικη είς την τοποθέτησιν των

άρχαίων πλαστικων έργων. Δεν ήτο

άπαραίτητος ό αρχιτεκτονικος σρος

μόνον, δταν έπρόκειτο περΙ λατρευ.

τικών άγαλμάτων Τι τών Κορών τού

Έρεχθείου καΙ των παρομοίων, άλλα

καΙ δταν οΙ άνδριάντες παρετάσσοντο

ώς άναθήματα εις την σειραν προ τοί

χου Τι παρά τινα όδόν. 'Ακόμη εtς

την περίπτωσιν, καθ' ην το άνάθημα

δι' οΙονδήποτε λόγον ητο μονηρες,

ύπηρχε το βάθρον, δπερ δια τού σχή

ματος αυτού καθώριζε την σχέσιν με

τον πέριξ dπειρoν χώρον. Γνωρίζο.

μεν προς τούτοις, όποίαν θεμελιώδη

έπίδρασιν είχεν εις την άνάπτυξιν

της πλαστικής το άρχιτεκτονικον στοι

χείον. ΤΟ περίοπτον πλαστικον εργον

εδει να παρουσιάσυ αριθμον είκόνων,

αυστηρώς ώρισμένον καΙ άντιστοι

χούντα προς τας δυνατας δικαιολο

γημένας απόψεις. Συνήθως αύται δεν

ύπερέβαινον την μίαν καΙ μόνην έμ~

προσΟίαν είκόνα, εις ην προστίθεται

κατ' άκολουθίαν ή σπισθεν παράλλη

λος. Μόνον ευάριθμα εργα, άπο τών

χρόνων τού Λυσίππου καΙ κάτω χρο- ΕΙ... 10. Έσφαλμέι-'1 αποψις ιoov Sψήβoυ.

νολογούμενα,παρουσιάζουνάπο παν·

τος σχεδον σημείου άρτιας εικόνας. Άλλ' εΙναι χαρακτηριστικόν,στι καΙ ό Άπο

ξυόμενος δεν εΙναι απηλλαγμένος έντελως των έλαττωματικών απόψεων καΙ είς

μίαν μάλιστα έξ αυτων μέχρι έσχάτων απεικονίζεταιι.

Σημ. 1. Π. χ. είι; {ήν {εΛΕUταίαν εκδοσιν, 1923, SpriIIger- WoIter:s, KuIIst d. Altertums. σελ. 360 εΙχ.

675 ή είΧO\'l~OμέVΗ Οψιι; εΤναι fπυ,lOθηfως μειονεΧfιχή. ΤΟ δεςιόν οκέλος δεν παρoυolά~ει σαφή riJv ttρθρω-
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-Ίσως τα άνωτέρω, ώς πoλiι γνωστά, φανούν ένταϋθα χοινοτοπίαι. Άλλ'

όμως, έφόσον εχομεν μέγαν άριθμόν εργων μακραν των βάθρων αύτών ι, εΙναι

χρήσιμον να ένθυμούμεθα ~ην θεμελιώδη άλήθειαν. Δ~ότι μόνον ούτω θα έλατ

τωθύ ή άπροσεξία είς την τοποθέτησιν των άγαλ

μάτων είς τα Μουσεία καί την όρθήν αύτών

dπεικόνωιν. ΤΟ ζήτημα άληθώς εΙναι άξιον της

μεγαλυτέρας προσοχής, άλλα. καΙ δύ,σκολον συγ~

κρόνα/ς. Σημαντικα έμπόδία είς την ερευναν εΤναι

αί προσωπικαΙ αντιλήψεις καΙ προτιμήσεις, έπειδη

καΙ είς τας δευτερευούσας άπόψεις δεν λείπει

έντελως το θέλγητρον. Άλλ' έπιμελης σύγκρισις

πολλών φωτογραφιών καΙ έξέτασις διαφόρων

εργων τού αύ1:'οϋ τύπου δύνανται να οδηγήσουν,

πολλάκις άσφαλώς, είς την βεβαίωσιν της πλη

ρεστέρας είκ6νος.

Ή πλαγία όψις, εtκ. 11, εΙναι προφανώς

δευτερεύουσα. 'Εν ",ούτοις δεν παρουσιάζει τα

σημειωθέντα έπί της είκ. 9 μειονεκτήματα. του

ναντίον αΙ κινήσεις πασαι των άκρων εΙναι φανε

ραί καΙ ή συγκέντρωσις άναμφισδήτητος. Μάλι

στα ή είχών εχει το ίδιαίτερον θέλγητρον να

φανερώνυ την προς τα οπισθεν κάμψιν τού κορ

μού, λυγιζομένου ώς εύχύμου νέου βλαστού καί

την άντίστροφον κατάνευσιν τής κεφαλης. Προς

τούτοις εΤναι προ πάντων έδω αίσθητη Τι έπί

τηδες γενομένη μεγέθυνσις της δεξιάς κνήμης,

μακροτέρας 3 έκατοστα ύπερ την άριστεράν,προσ

δίδουσα ραδινότητα καΙ χάριν εΙς το όλον άνά

στημα. Έπίσης ή κώτως ύπερδολικη διαπλάτυν~

Εi,.ώ.> 11. σις τού άριστερού μηρού καΙ βραχίονος άπέ6η

εύνοϊκη είς την συγκρότησιν της συμπαθητικής

άπόψεως. Άλλά διατί νά έπισωρευθοϋν τά ελαττ(οματα έπΙ τ/ς είκόνος 9; Τούτο

o~ν 1:0ίι YOV(lioς και ή δε~ιό. βραxυνετα~ δυσαρέcπως:.Ή uIίri] &.τuχής: εΙκα/ν και παρά ColligιIotl, Lysippe,
25. Τήν όρΟήν έμπροσθεν είκόνα ιδ~ παρά Ch. Picard, ScuIpture sDtique, τόμο 11,169 και 'Ι:(ιΡο. Winter,
KunsIgeschichte ilI Bildern μετά tών δVo καλών πλαγίων Οψεων.

Σημ. 1. Τού έφή60U ήμών π. "{,. ή τοποθέτησις έπί του verotiQOU βάθροu δέν εΤναι ή όρθή χαί εΤναι

d,νάγχη νά δlορθωθυ, δπως ιύ~υxώς toίito εΤvαι ΕUIι.Oλoν. Φαvερώς άτο.'ιος εΙναι και ή tOn:OeW10Ioς τoίi 41α

boutIivou 1:ης Δήλοu έν τώ Έθν. Μοuσείφ. Διατ/QεΤiαι autoίi μόνον ή χαμmί'.η τό περίγ(lαμμα πλίνθος,
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του Σατύρου, ή σύγκρισις αγει εις το

ΕΙκ. 12. .Μαeμάρινο'J/ αγαλμα Σατύρου τού

.Μουσείου της Δρέσδης.

βεβαίως δεν θα άποδοθΊ\ εις άμέλειαν, άλλ' εις την άμεσον γειτονίαν της κυρίας

εΙκόνος. "Ίνα άναπτυχθο)σιν επι της τελευταίας τα έκατέρωθεν ακρα προς τα εξω,

ηκολούθησε κατ' άνάγκην το άποτέλε

σμα, τα μεν της άριστερας πλευράς να

διευθύνωνται επι της γειτονικης δψεως

σχεδον κατ' εύ&εϊαν προς τον θεατήν, τα

δε της έτέρας να φεύγουν ύπερ το δέον.

Οϋτω Ο τονισμος της κυρίας εικόνος

άπέβη εις βάρος της γειτονικης, άδίκη μα,

βεβαίως άνώδυνον καΙ χρήσιμον.
•Ασχέτως προς τα άνωτέρω, την

ορθότητα του ισχυρισμου περΙ της μο

ναδικης κυρίας εικόνος άποδεικνύει καΙ

μόνον άπλη παραβολη προς τον γνωστον

οινοχοουντα Σάτυρον. Τούτου παραθέ

τομεν εικόνα συμφώνως προς το καλύ

τερον σχετικώς άντίγραφον της Δρέσδης

(εΙκ. 12). Τοϋ εργου, το χάλκινον πρω

τότυπον του οποίου υποστηρίζεται ισχυ

ρώς ως πραξιτέλειον, ή ομοιότης τουλά

χιστον ως προς τον τύπον εΙναι πρόδη

λος. Το αυτο άριστερον στάσιμον σκέλος

καΙ ή αυτη γενικώς διάθεσις των λοιπών

ακρων. Τίς λοιπον ηθελε προτείνει ως

κυρίαν η ισοδύναμον εικόνα του Σατύ

ρου, Έπειδη ίσως θα εφαίνετο μεγαλύτε

ρον μέρος του προσώπου, την έκ των

δεξιών αποψιν; την πρότασιν άπέκρου

σεν ηδη ο άρχαϊος άντιγραφεύς, τοποθε

τήσας τον κορμον του δένδρου εις θέσιν

κατάλληλον, ωστε να άναδείξΊ] την μό

νην κυρίαν εικόνα καΙ να άποφράξΊ] την

άσή μαντον. Παρα τας δυσκολίας εκ της

διαφοράς του υλικου, της εργασίας και

ισως της ελάχιστα μεγαλυτέρας ήλικίας

ητις εΙναι ανάγκη να στραφΏ μικρο\' προς τα αριστερά, (OatE να φανύ ή αρθρωσις κατιι το γόνυ τοίί αριστε

ρού σκέλους. 'Επίσης πρέπει να στραφΊΊ ή πλίνθος τού ε1Ι Δήλου παγκρατιαστού υπ' δ.ριθ. 1828. 'Ως εχει
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συμπέρασμα, δτι δ μαραθώνιος εφηοος ανήκει εις νεωτέραν κατά τι εποχήν. Ό

Σάτυρος διατηρεί έτι μέρος του παλαιοτέρου τετραγώνου σχήματος τού κορμού

καΙ το κάτω ημισυ τού σώματος δεν υπερυάλλει τόσον το ανω. Εις δε την νεω

τέραν εποχην αντιστοιχεί 1] μεγαλυτέρα ανάπτυξις του κοινού τύπου, ον το προ)

τον θα συναντήσω μεν είς εποχην κατα αίώνα παλαιοτέραν.

Μαρμάρινον αγαλμα ίδιωτικης συλλογης εν Petworth της Άγγλίας, εικο

νίζον αθλητην εγχριόμενον, οΌ το πρωτότυπον ανηκεν εις τον πολυκλείτειον

κύκλον, εΙναι το αρχαιότατον παράδειγμα τού 'όπο εξέτασιν τύπου 1. Με στάσιμον

σκέλος επίσης το αριστερον δ αθλητης υψώνει την δεξιαν σημαντικώς 'όπερ τον

Φμσ'Υ, Ίνα αποστάξη το έλαιον, δπερ μέλλει να ύποδεχθjj ή προ τού στήθους αρι

στερά. Ή κεφαλη στρέφεται μεν προς το αριστερον μέρος τού σώματος, αλλ'

ένεκα τού θέματος οχι τόσον ενεργώς, δσον επι του Σατύρου καΙ τού εφήβου;

Προσέτι δια την εποχην δ κορμος καΙ τα ακρα )Ηνουνται κατα τρόπον μαλλον

συντηρητικόν. Άλλ' Ίνα καλύτερον κατανοήσωμεν τον πολυκλείτειον τύπον, σπως

είναι απαραίτητον δι' ήμας ενταύθα, δεν θα περιορισθώμεν εις το σχεδΟν κρυφον

ανωτέρω εργον. Ό Δορυφόρος καΙ δ Διαδούμενος, τα περίφημα καΙ βέβαια εργα

του μεγάλου Άργείου, είναι τα διδακτικώτερα παραδείγματα, ή δε διαφορα εΙναι

ά,σήμαντος, δτι επ' αύτών ως στάσιμον σκέλος χρησιμεύει το δεξιόν.

συμοαίνει συνήθως εις την ίστορίαν της αρχαίας τέχνης, τα μεγάλα

κεφαλαιώδη ζητήματα είναι τα. περισσότερον παρημελημένα. ουτω περΙ της

πολυκλειτείου στάσεως συχνότατα δ λόγος περιορίζεται εΙς ολίγας, τας κυριωτέ

ρας, κινήσεις καΙ ουτε τούτων ή καλλιτεχνικη αξία κατανοείται ουτε το 1ωίριον

ζήτημα σαφηνίζεται, αν εχομεν στάσιν η βάδισμα. ΚαΙ δμως πρόκειται περΙ

μεγάλου θριάμβου της αρχαίας πλαστικης καΙ μιας απαραμίλλου καλλιτεχνικης

εύρέσεως, αναπτυχθείσης έξαιρέτως εΙς την πολυκλείτειον σχολην του "Άργους,

καθ' ην εις το ίστάμενον καΙ γενικώς ηρεμον σώμα παρέχεται το μέγιστον δυνα-

εκτεθη, ασΧ'1μον εΙνα.ι το αριστερόν του σκέλος καί το μετα.ξυ τών σκελ,σν άνοιγμα.. 'Ως προς "ας απεικονί·

σεις σ'1μειιόνομεν, οη δ ωραίος εφηοος τών Άντικυθήρων σπανίως απεικονίζετα.ι καλώς. Ή εν τίj Άρχα.ιολ.

'Εφ'1μ. 1912πίν. 10 απεικονιζομένη προτομγι α.iιτoϋ μέ την πληρέστερον ανεπτυγμένην αριστεραν παρειάν

σημαίνει την όρθην αποψιν, αλλ' ακριΒώς το μάλλον ένδιαφέρον αριστερον μέρος τού προσώπου φωτίζεtαι

ατελέστερον. Παρα Bulle, D. schoue Meusch σελ. 117 παρέχετ<Υ.ι ή σωστ,] είκών, οπως καί παρα Ch. Picard,
Scu1pture antique, π, 67. Άδικείται ό ωραίος Άποξυόμενος της Έφέσου είς την παρα Springer. Wolters,

319 απεικόνισιν. '"Ασχημον εΤναι το μέγα ανοιγμα των σκελών. Πολ-υ χαλ11 εΤναι {} είκό)γ αύτου έν Forschul1

gen ίη Ephesos, Ι, πίν. ΧΙ μέ την παρσ.τήρησιν, ΟΤΙ εδει να στραφΌ κατά τι πρός τα άριστεράτου ό άνδριάς,

ωστε να φαίνεται ή καλυτέρα έργυ.σία του δεξιού κροτάφου. Toiιναντίoν τερατώδης εΙναι ή είκων της κεφα

λης όρθίας εν πίν. ΙΧ.

Σημ. 1. Furt\viingler, Meisterw. 464 εί". 77. Φαίνεται Ο", εν Θήρ,l" είς κεφαλην νέου ευρεθείσαν είς

τάς άνασκυφάς του Γυμνασίου, εχομεν δεύτερον άντίγραφον τού αύτοϋ εργου (Hiller νοη Gartringen, Thera
Ι, σελ. 210 πίν. 27).
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τον ποσον κινήσεως καί ζωης. "'Οταν έπί τού Δορυφόρου καί τού Διαδουμένου

το μέγιστον βάρος τού σώματος μετα6ιδάζεται επί. τού δεξιού σκέλουςκαί το αρι

στερον συρόμενον έλαφρώς προς τα όπίσω πατεί με ύψωμένην την πτέρναν

δια τού έμπροσθίου μόνον μέρους τού ποδός, κατα την βάσιν τού κορμοϋ

παρατηρείται κίνησις σημαντική, παραπλησία, άλλ' ούδαμώς ή αύτή, προς τιΊν

κίνησιν τού βαδίσματος. ΤΟ δεξιον δηλ. ίσχίον προχωρεί μικρον πρός τα έμπρός,

το δε αριστερον αντιθέτως, ώστε και' τα δύο απομακρύνονται τού κατακορύφου

έπιπέδου τού έξίσου έπί τών δύο σκελων έδραζομένου σώματος. Touτo συνεπάγε

ται την αντίρροπον κίνησιν τού ανωτέρου κορμού με τον αριστερον ώμον έμπρός.

Ό χιασμος τών μελών, γνωστος προ πάντων εκ τού βαδίσματος, παρατηρείται

ώρισμένως έπί τών ανωτέρω εργων και' μόνον ή κακη τοποθέτησις τον xaOtorq.
αφανέστερον ι. Πρός τούτοις δια την κάμψιν τού άριστερού σκέλους προέχει

τό όμώνυμον γόνυ, και' άντιθέτως κάτω προηγείται δ δεξιος πούς. 'Ώστε το

δλον σώμα εΙναι διατεθειμένον είς τέσσαρα λοξα επί.'tεδα, εναλλασσόμενα κατα

την διεύθυνσιν, τών όπο(ων τα προέχοντα μέρη κατα σειραν εΙναι: άριστερός

ώμος, δεξιον ίσχίον, άριστερον γόνυ, δεξιον πέλμα 2. Είς ταύτα πρέπει να προσ

tεθfι εν πέμπτον σπουδαιότατον λοξον έπίπεδον, δπερ αποτελεί ή πλαγία όψις της

κεφαλης, διευθυνομένης προς το στάσιμον σκέλος. ΕΙναι μέγα τό θέλγητρον εκ

τών αφανών άλλ' έν τούτοις τόσον θεμελιωδώς όργανικών τούτων κινήσεων, είς

ας πρέπει να συνάψω μεν τΥlν έλαφραν κάμψιν τού κορμού πρός τα οπίσω,

κλειομένην εμπρος με την έπιστρέφουσαν κεφαλήν. Τί συμδαίνει ώς πρός το

πλάτος; Με την ανισον κατανομην τού βάρους, εΙναι φυσικόν, δτι τα δύο

ήμίση τού σώματος απομακρύνονται άλλήλων, ή δε απόκλισις αϋτη παρακολου

θουμένη συστηματικώς καΙ τονιζομένη επιφέρει την ανάπτυξιν της μορφης.

Οϋτω τα πέλματα τών ΠOδ('i:ιν, δηλωτικα της δλης διευθύνσεως τών σκελών,

βλέπουν αντιθέτως πρός τα εξω. Ό κορμός δια την φυσικην εύλυγισίαν δεν

μένει όρθιος ακριδώς, αλλα καμπυλώνεται και έκτείνεται πλατύτερον δεξια και'

αριστερά. Ή κεφαλή, διευθυνομένη κατα κανόνα προς το στάσιμον σκέλος,

παρουσιάζει ε3;tιφανώς ανεπτυγμένην την πλαγίαν όψιν και' έντεύθεν πιστεύομεν,

δη εχει τΥlν καταγωγήν του ό ιδιάζων είς τα πολυκλείτεια τετράγωνος σχηματι

σμος αύτης. Έν τέλει σημειώνομεν τας κινήσεις τας αναφερομένας είς το ϋψος. Ό

δεξιος ώμος καταδαίνει και' πλησιάζει πρός τό άνερχόμενον ίσχίον, έYci} τα αντί

στοιχα μέλη της έτέρας πλευράς απομακρύνονται άλλήλων. Ή 'aπόκλισις των

Σημ. 1. lleQi της έοφαλμένης τοποΟετήσεως τοίι Διαδουμέ,'ΟΙ! τη; Δήλο" πρβλ. άνωτέρω σελ. IG6

σημ. 1.
Σημ. 2. Τόν neq; των 4 έπιπέδων λόγον, θαuμασίως διαηιπωμένον εύρον έΥώ τοuλάχιοτον μόl'ον είς

τό ώραίον, άλλ' όχι βέβαια άQxαιoλoγικόν, βιβλίον τιι,ν Rodin - Gsell, L'art οελ. 258 κΙ
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μορφών της ανετου πλευρας, πόρισμα της άπέναντι συγκλίσεως :, ευνοεί την εις

υψος ανάπτυξιν αύτών καΙ συντελεί μεγάλως είς την εντύπωσιν του ελαφρού καί

υψηλου άναστήματος.

"Αν καί τινες όμοιάζουν πρός τας χαρακτηριστικας κινήσεις τού βαδίσματος,

δμως ούδεμία τούτων αποσκοπεί είς την μετατόπισιν τοϋ σώματος. Πασαι είναι

φύσεως στατικής καί χρησιμεύουν είς το ζύγισμα των διαφόρων μελών καΙ την

ίσορρόπησιν. Βασικη καί. πηγαία κίνησις είναι ή καθορίζουσα το στάσιμον καΙ

άνεΤΟΥ σκέλος. ΕΙς ρυθμον ακώλυτον και' ένιαίον άκολουθΟ'υν πασαι αί αλλαι.

Άκόμη καΙ αί σχετικαΙ προς το θέμα κινήσεις τών ανω ακρων προσαρμόζονται

προς τας ύπαρχούσας στατικας κινήσεις. Ούτω έννοουμεν διατί ό Δορυφόρος άνέ

χεί το δόρυ επί του άριστερού ώμου και διατί του Διαδουμένου ό άριστερος βρα

χίων ύψώνεται περισσότερον. Αί εξαιρέσεις η ά\ιεπιτυχείς λύσεις ενισχύουν και

σαφηνίζουν τον κανόνα 2. Ούτω π. χ. έπί του λεγομένου Κυνίσκουή κεφαλη κλίνει

προς τΟν ανυψούμενον ώμον και έπέρχεται σύγκρουσις των άντιθέτων κινήσεων,

ητις σταματ~ τον ελεύθερονρυθμόν. Χειροτέρα ακόμη εΙνω ή λύσις έπί του λΖγο

μένου παιδος του Δρέσδης και του ανωτέρω άπεικονισθέντος χαλκίνου άγαλμα

τίου τού Λού6ρου (ίδε είκ. 8). Ή κεφαλη στρεφομένη προς το ανετον σκέλος

κλίνει ουτω προς τον ανερχόμενον α/μον και ό δεξιος βραχίων τείνει να άνυψωθύ

έκ τού κατερχομένου ώμου της στασίμου πλευρας.

ΕΙναι φανερόν, στι ή συγκρότησις της ώραίας είκόνος τού νεανικού σώμα

τος εΙνω ό μοναδικος ύψηλΟς σκοπος τού καλλιτέχνου. Δια τούτο βλέπομεν τον

περιορισμον τών θεμάτων είς τας πλέον άσημάντους ίστορίας και την τροποποίη

σιν αύτών, την άγνόησιν των συμ6όλων και την τελείαν «ήρωϊκην» γυμνότητα,

ην δεν έξηγεί επαρκώς ή συνήθεια τού γυμνασίου. ΤΟ στήριγμα έπι τού ένος

σκέλους με την ύψωμένην πτέρναν τού έτέρου εΙναι στάσις φυσικη άναντιρρήτως,

άλλα σπανία εις την ζωήν. Κατα πολύ συχνοτέρα και άναπαυτικωτέρα, συνηθε

στέρα εις την άττικην τέχνην, εΙναι ή στάσις με το ανετον σκέλος πατούν έπι

όλοκλήρου τού πέλματος. 'Αλλ' ή σπανιωτέρα στάσις εχει μείζονα καλλιτεχνικην

άξίαν και συνοδεύεται ύπο πλήθους άπλών και ποικίλων κινήσεων, ώστε να άπο

τελέστι μετ' αύτών εντος τού πλαισίου της ηρεμίας την θαυμασιωτέραν είκόνα τής

ένδοθεν παλλομέ,ιης όργανικης ζωης. Έντεύθεν εξηγείται δ μέγας ενθουσιασμος

Σημ. 1. '0 Rodin· GseIi i, ά. σελ. 269 παρα6άλλεl εfιφυωι; ώς πρός τον μηχαν(σμον τα/ν άμοl6αίωι;

κα()Οριtουσων άλλήλας τοντων κινήσεων προι; το μουσικον οργα"ον accordeon, τήν παρ' ήμiν·φuσαρμόνικαν.

Σημ. 2. Παρά τον Δορυφόρο\' κα, Διαδονμενον εΙς '(ά ;ιανονικά πoλυκλεί'fεΙO έργα έκτος τού έγχριο.

μένου 'foii Petworth καtαλίγεται καί ό Έρμης Bobolί Uabrbuch, 1909, σελ. 1 κέ.) τού όποίου το πρωτό

'{υιtον JΊ:Lλ1τα/ς άποδίδεl '(Ο θαυμάσιον άγαλμάτιον τού AnIJec)'. ΠαραλλαΥήν '{ου Δορυφόρου ένδιαι:rέρoυoαγ

σημαίγει το ώραίογ χαλκοϋν άγαλμά'fιον Πανοι; τής Έθι'ικi'jς Β,6λlοθήχης των llaQlOIrov.
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των άρχαίων υπερ του τύπου, του όποίου ή επίδρασις επί των αττικων εργων

εύθυς άπο των χρόνων του Παρθενωνος εΙναι ζωηρως αισθητη (Ραρθένος,

Λημνία, 'Ήρα Barberini, Άθηνά Farnese, Άφροδίτη «Άλκαμένους» x.f.Ic.). Άλλα

καί αύτοίισιος Ο πολυκλείτειος τύπος εύρίσκει ίιποδοχην καΙ άνάπτυξιν εν Άθή

ναις εις τον πραξιτέλειον κύκλον, ενθα καί αλλως συνεχίζεται ή αυτη παράδοσις

των γυμνων νεανικων σωμάτων με την κατανεύουσαν κεφαλην καΙ τιμάΊ!.αι κατ'

εξοχην το ρυθμολογικον καΙ μορφολογικον Ιδεωδες.

Βεβαίως Ο γνωστότερος πραξιτέλειος τύπος είναι Ο μετα στηρίγματος καΙ

δευτέρου καθέτου αξονος, επειδι] τα περίφημα εργα, ο Έρμης, ή Κνιδία, ό Σαυ

ροκτόνος, ανήκουν ενταύθα. 'Αλλ' ουχ ,Ιιττον συνήθης εΙναι Ο τύπος τού ελευθέρως

ίσταμένου αγάλματος. Διότι καΙ αν εξαιρέσωμεν τους γυναικείους Τ1'ιπους (της

Άρτέμιδος Βραυρωνίας = Άρτ. Gabii, της Άφροδίτης Arles) εχομεν να τάξωμεν

. εις την αυτην σειραν τού Διαδουμένου τον οινοχούντα Σάτυρον, ενα τουλάχιστον

εκ των 'Ερώτων καΙ τον ύπέροχον Έρμην της 'Άνδρου. Άρκεί δι' ημάς ενταυθα

ή εξέτασις τού Σατύρου. Αί περιγραφείσαι ανωτέρω κινήσεις εΙς βάθος, πλάτος

καιυψος ύπάρχουν δλαι καΙ ωνίζονται αί κυριώτεραι με την μεγαλυτέραν κάμψιν

τού κορμού καΙ την κατάλληλον προσαρμογην τού θέματος. Δεν εΙναι ασήμαντον,

δη ή δεξια ανυψώνεται προς τα εμπρος καΙ ή αριστερα πρωτον μεν J{ataoaCVH

επειτα δε προβάλλει. Βεβαίως αί κινήσεις α11ται αποΌλέπουν εις την εξεικόνισιν

της οινοχοήσεως, αλλ' ουχ ηττον εξυπηρετούν τας ανάγκας τού τύπου. Διότι, αφού

ενταύθα στάσιμον σκέλος είναι το αριστερόν, πρέπει να προέχη το αριστερον

ισχίον, δπερ τονίζει YJ προτεινομένη σ.ριστερά, να καταΌαίνη ιιαΙ ύποχωρη ό αρι

στερος ωμος, προς ον συμμορφώνεται ό παραπλεύρως βραχίων ιιαί να ύψώνεται

καΙ προχωΡΏ Ο δεξιος με πλήρη έναρμόνισιν της ομωνύμου χειρός. Προσαρμογη

θαυμασία. Ή κίνησις των χειρων σημαίνει συνέχειαν ακώλυτον τοίι μεγάλου εσω

τεριιιού ρυθμού καΙ εξωτερίκευσιν αυτού εντονωτέραν. Έαν ύπάρχτι τις άντίθεσις,

θα έξομαλυνθη συμφώνως προς τας απαιτήσεις της κυριαρχούσης ρυθμικης εικό

νος. Οϋτω συνέβη επί του Σατύρου, ή δεξια να άφήση την φυσικωτέραν διεύθυν

σιν προ rης κεφαλής καΙ να τοξοποιηθύ ύπερ αυτήν, δηλώνουσα εμφανως την

περιφέρειαν τού νοητού κύκλου, εντος τού οποίου αναπτύσσεται ή δλη μορφή.

Άλλ' ο μερικος 011τος περιορισμος του θέματος, Ο κινων ενίοτε τας μεμψιμοιρίας

των κριτικων 1, διδάσκει ήμας φωτεινως, πού διηυθύνετο των Έλλήονων καλλιτε

χνων ή πνευματικη συγκέντρωσις. Ό τύπος, το μοναδικον μέγα κοινον κτήμα των

συγχρόνων, ητο το αντικείμενον της αγάπης καί αφοσιώσεως και τού μεγαλοφυε

στέρου καλλιτέχνου. Άρκεί να ειπωμεν, δτι καΙ επί ένος εκ τr'Ών μεγίστων διασω-

Σημ. 1. Οϋτω τελευταίον ό Picard έν Sculpture antiqne, ΙΙ, 120 καλεΊ τllν δλην στάσιν (ςfΟΓt then.

trale a vrai dire~.
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θέντων αριστουργημάτων, τού Έρμού της 'Ολυμπίας, είναι φανερα 11 καταδυνά

στευσις του θέματος υπο της μεγάλης τυπικής εικόνος ι.

Έπανερχόμενοι τώρα προ τού αγάλματος τού Μαραθωνος θα εννοήσω μεν

ευκόλως, πόσον εΙναι επ' αυτού εις τον ανώτατον βαθμον τονισμένα τα γνωσθέντα

χαρακτηριστικα τοΊ) παλαιού τύπου. 'Ιδίως προέχει ή ανάπτυξις της εικόνος εις

πλάτος. 'Ο κορμος καμπυλώνεται ισχυρότερον 11 επι τού Σατύρου, ισορροπουμέ

νης της τολμηράς καμπύλης με μεγαλυτέραν κατάνευσιν της κεφαλης. Προπαρα

σκευάζεται δε 11 μεγάλη κλίσις προς τα αριστερά, ην, ώς εϊδομεν, ελέγχει το γεγο

νός, δτι αί κατακόρυφοι δ.πΟ τού μέσου τού λαιμού και της μασχάλης καταπί;ττουν

εξω των αντιστοίχων πτερνων, απο της βάσεως αυτης τού αριστερού ποδός, επειδη

το πέλμα, κατα συνήθειαν γνωστην εκ τών λυσιππείων χρόνων 2, πατεί μόνον κατα

το εσωτερικον 1Ίμισυ αυτού (βλ. εΙκ. 3). Χάριν τού αυτού σκοπού της αναπτιΥξεως

εις πλάτος, ή αριστερα κατα το κατώτερον αυτης μέρος και ολόκληρον το ομώνυ

μον σκέλος μετα τού ποδας ανοίγεται σσον ενδέχεται προς τα εξω. Δεν καθυστε

ρούν εις την αυτην προσπάθειαν τα ακρα της έτέρας πλευράς. 'Ιδίως ή υψωμένη

δεξια εξαντλεί πάσαν δυνατότητα απομακρύνσεως χαl εις τούτο πιθανώς οφεί

λεται ή σχηματικη χαπως παράστασις της ακρας χειρός. Διότι φυσιχωτέρα θα

ητο ή χειρονομία της εκπλήξεως, αν η παλάμη με τους δακτύλους εΒλεπον προς

τα εντός. 'Έχομεν αρα και εδώ μικραν παραΒίασιν τού θέματος επιΒληθείσαν

υπο της χυριάρχου εΙκόνος. Τέλος ή κεφαλη αναπτύσσεται επίσης. Δια τούτο δια

τηρεί τον γενιχώς τετράγωνον χαραχτηρα, αχι κατά τινα προτίμησιν, αλλ' εκ του

ουσιιοδους εσωτερικου λόγου, δτι εις τ'Γlν μεγάλην εικόνα υπάρχει μόνον κατα την

πλαγίαν αυτης αψιν. την αυτην γνώμην υπεστηρίξαμεν ανωτέρω προκειμένου

περΙ των πολυκλειτείων κεφαλών, αλλα κατα τον Δ' αιώνα το πράγμα βε5αιώνε

τα\ δι' ισχυροτέρων ενδείξεων. Ό Άποξυόμενος π. χ. της 'Εφέσου εχει κρανίον

στρογγύλον απισθεν και περιωρισμένον, αφού το αγαλμα εφαίνετο προ πάντων

εκ τών εμπροσθεν, ενφ δ εφηΒος των Άντικυθήρων παρουσιάζει σχημα γωνιωδέ

στερον της κεφαλης, επειδη ταύτης μάλλον προείχεν ή πλαγία δψις". Και αί εις

Ση μ. 1. 'Όπως δ τύπος ο.παιτεΙ το\' περιορισμόν του μικροϋ Διονύσου είς τον ελάχιστον χώρον, οϋτω

επιβάλλει και την οψιν των &/., είς ηiv κεφαλην και τον κορμόν. 'Εντεϋθεν αί ψυχολΟΥικαι παρατηρήσεις,

δσον λεΠίαι και ιiν εί\'αι (Picard ε. ά. 126) περί άφηρημάδας 11 άπαξιώσεως του <"Ερμοίί νά δεχθΏ τον ταπει

\,0" ρόλο" του παιδαγωγού φαίνονται περΙ1ταί.

Σημ. 2. Άναφέρομεν έδcϊ) ΤΙΙΥ γνωστην βάσιν είς σχήμα &στραγάλου της 'Ολυμπίας, οπου το στάσι~

μΟΥ πέλμα πρέπει νο. έπ6.ΤΕΙ κατά το τιμισυ και ,διά τοϋτο είναι άδυνατον νσ. d.",'ήΚ[J είς τον talo incessentenI

τού Πολυκλείτου (01)"'111pia, τόμο 30ς πίν. 55,4,!') σελ. 21.2) κατf!. τον Πλίνιον.

Σημ. 3. Διό το" αύτ:ον λόγον εξηγείται και ή υπερβολικη διαπλάτυνσις του προσώπου του' Αποξυο

μένου καΙ ή ίJποχώρησις της σιαγόνος προς τα όπίσω, ή σχετικώς μεγάλη. Πλάτυvσιν του προσώπου και

μιrtρον βάΘος ΠCΙΡOυσυ)ζει καΙ η παρά Hiller νσπ Gartι"ίnκen ,~εφαλY} του ~Hλίoυ εκ ·Ι:>όδου, έπειδη προδή..

λως έφα.ίνει::ο εκ τ(()\' εμπροσθεν. Ίδε Stl"ena ΗeΙ\)ίιζiana, 99 κέ. (Graf).
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βάθος κινήσεις, τονίζονται ισχυρως με την εντονον κάμψιν του κορμοΊΊ καΙ την

ακρως επιτυχη διάθεσιν των χειρίον. τα δύο κύρια λοξα επίπεδα του κορμού

αναπτί,σσονται οϋτω μεγά.λως καΙ αποΒαίνουν τα κύρια χαρακτηρισωια της δλης

είκόνος. Τέλος το ϋψος δεν εξαίρει μόνον Ίιμεγίστη ανάπτυξις του περιγράμμα

τος της δεξιας πλευρας, αλλό. τονίζει εις σημαντικον βαθμον ή μεγαλυτέρα ανύ

ψωσις της πτέρνης καΙ ή ύπερ την αριστεραν κατα 3 τουλάχιστον εκατοστα μεγέ

θυνσις της δεξιας κνήμης. Έννοοίψεν καλίος, δτι το αναΒαίνον γόνυ δίδει αέρα

είς το ανάστημα.

Οϋτω ή ανάπτυξις του πολυκλειτείου τύπου εφθασεν. επι του εφήΒου του

Μαραθωνος τα ακρότατα δρια. Τίποτε δεν είναι δυνατον να προστεθη είς το έξης

νέον, χωρΙς να άλλοιώση τον ουσιώδη χαραΚΊ:ηρα του παλαιου τύπου. Διότι δ

εφηΒος των Άντικυθήρων με την ενεργον άπομάκρυνσιν του δεξιου σΧέλους χαΙ

δ Άποξυόμενος της Βιέννης με το αυτο ίδίωμα χαΙ τας προΒαλλομένας χείρας

εχουν ηδη λά6ει ,ην προς τον λυσίππειον Άποξυόμενον αγουσαν. το χάλχινον

αγαλμα 1 ΝΕρωτος η κατ' αλλΟ'υς Άγωνος, το ανασυρθεν εκ παραλίας της Τύνι

δος, αν καΙ είναι εργον μεταλυσίππειον, επαναλαμ6άνει τον τ{,πον τού Κυνίσ110υ

ανευ τινος σημαντικης προόδου. ΤΟ ανωτέρω απεικονισθεν (σελ. 160) χάλκινον

αγαλμάτιον 'Ερμου του Μουσείου της Βιέννης, δμοίως μεταλυσιππείων χρόνων,

δεν παρουσιάζει έπίσης τίποτε το νειΟτερον. Κατα ταύτα δ εφηΒος ωυ Μαραθω

νος σημαίνει το τελευταίον έπιφανες μέλος της σειρας, ης έξάρχει δ Δορυφόρος.

τουτο είναι σημαντικόν, διότι ή ιστορία του τύπου, εκτεινομένη απο των μέσων

του Ε' μέχρι μικρον περαν των μέσων του Δ' αίωνος, αποτελεί στοιχειωδες κεφά

λαιον της έλληνικης πλαστικ'Υlς. ΈπΙ των σχετικων αγαλμάτων μελετωμεν καλύτε

ρον την σκέψιν τού καλλιτέχνου η έπΙ των ενθέου πνοης εργων του Φειδίου καΙ

του δ::ιμητικου Σκόπα, βλέπομεν δε καθαρώτερα τα καλλιτεχνικα προΒλήματα και

τας λύσεις αυτων. Προ τού ενδιαφέροντος ύπερ της συμμετρίας του ρυθμού καΙ

της καλλονης τού τελείου νεανιχού σώματος εξαφανίζονται πάντα τα αντικαλλιτε

χνικα στοιχεία, ώς θα ησαν τα ενδύματα η εξωτερικα γνωρίσματα των είκονιζο

μένων η θέματα σπουδαία, διαταραχτικα της ώραίας ήρέμου είκόνος. Τούτων

τέλειον παράδειγμα είναι δ ήμέτερος εφηΒος με την «ήρωϊχήν» του γυμνότητα.

Άκόμη εις την ύπόθεσιν, δτι είκονίζει τον Έρμην, δ τύπος ηθελεν επιβάλει την

απομάχρυνσιν των πτερων η της χλαμύδος καΙ θα επέτρεπεν ετι την απουσίαν

του κηρυκείου, επειδη Θδ. 'ηρκει το επι της αριστερας γνώρισμα η ή επι τού

βάθρου μόνον επιγραφή. Άλλ' είναι επίσης ώραίον το αγαλμα χατα ττιν παρά

στασιν της επιφανείας καΙ την καθέκαστα μορφολογίαν;

):;ηf1. 1. Πρβλ. C11. Picarιl, Scnlpture antique, π! 118 - 119. Springer - Wo1ters, 1923. 40δ είκ_ ί65.
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Ή πρώτη έντύπωσις περί ώραίας έργασίας σχι μόνον άντέχει είς τήν δοκι

μασων άλλα καί ,φωτιζομένη ~έκ της παρατηρήσεως ένισχύεται όλοέν. Πανταχου

ή όργανική ζωή έν συμφωνίg προς την δεδομένην περίστασιν άπεδ6θη με άκρί

6ειαν μέχρι τωΥ έλαχίστων. Όλίγα παραδείγματα θα πείσουν περί τούτου. ΤΟ

κάτω περίγραμμα τού θώρακος της :δεξιάς πλευράς με την άνάτασιν της χειρός

άπέ6η έμφανέστερονκαι ή έντευθεν πρoελθoiίσα μικρο. διαφορό. προς το άπέναντι

πλευρον απεδόθη με διακριτικην λεπτότητα. Κατα την κάμψιν τού κορμού δεν

έλησμονήθη ό όμφαλός, δστις έκ της σχετικής πιέσεως προσέλα6εν έλαφρώς έπί

μηκες σχημα. Δια την εντονον προς τα άριστερα κίνησιν μετεκινήθη καΙ το

αίδοίον έκ της κανονικης του θέσεως. Ή πτέρνα τού δεξιού ποδος ώς μετέωρος

και χαλαρα είκoνCζεται όλίγον ϋψηλοτέρα της έτέρας, ήτις συμπιέζεται και ταπει

νούται. 'Επίσης διαφέρουν ελάχιστα και δσον πρέπει οΙ τένοντες κατα τα σφυρα

και το άντικνήμιον. Οί όσφυακοΙ μύες κατό. την δεξιαν πλευρα.ν ώς άνατεινόμενοι

εΙναι φανερώτεροι."Ολαι αύταί αί μικραΙ διαφοραΙ άποδεικνύουν, πόσον έ.πρόσε

ξι.:,ν δ καλλιτέχνης είς την έσωτερικην ζωήν, iιτις δεν έκδηλώνεται μόνον δια. των

μεγάλων κινήσεων, αλλό. και δια των μικροτάτων μετα60λων εις κάθε σημείον

της έπιφανείας.

Ή εκφρασις των πολλων τούτων λεπτομερειων, συνοδευομένη με λεπτότητα

και ευαισθησίαν, εΙναι βεβαίως καλλιτεχνικον στοιχείον άξιοσημείωτον.Άλλ' δπερ

άναβιβάζει το εργον εΙς το ύψηλΟν έπίπεδον της άνωτέρας τέχνης, εΙναι ή τολ

μηρα. καΙ έπιτυχης χρησις των γνησιωτέρων καλλιτεχνικών μέσων. Είδομεν άνω

τέρω, ότι παρα την κοινοτέραν φυσικην αλήθειαν ή δεξια κνήμη εΙναι μακροτέρα

της αριστερας. Ή παρα6ίασις αυτη της ανατομικης ακριβείας δεν εΙναι μοναδική.

ΤΟ κρανίον δρώμενον έχ των ανω !παρουσιάζει, ώς γνωστόν, σχημα στενούμενον

προς το μέτωπ~ν καΙ έξογκούμενον κατα. τους κροτάφους. Άλλα το σχημα τούτο

εΙναι αίσθητώς έλλιπες κατα τον δεξιον κρόταφον, αν άναβϋ τις υψηλότερα καΙ

κοιτάξιι ανωθεν το άγαλμα η αν δ αναγνώστης ενταύθα προσέξ!] είς την είκόνα 15.
Ή έξαιρέτως τολμηρα συμπίεσις η άποκοπη μέρους τού κρανίου σημαίνει έν τoύ~

τοις την άρίστην διευκόλυνσιν εΙς τήν έξεικόνισιν της προς τα δεξια. κλινούσης

κεφαλης. Ή διαπλάτυνσις τού άριστεροϋ μηρού ύπερβαίνει σημαντικώς τα. φυσικα

όρια, άλλ' όπως επι τού κρανίου δεν παρατηρείται καΙ τουναντίον άποδίδει την

έντύπωσιν τού ευτόνου καΙ ίσχυροϋ σκέλους. την αυτήν υπερβολήν χάριν της

έκφράσεως παρατηροϋμεν καΙ είς τον άριστερον βραχίονα, πλατυνόμενον έν άντι·

θέσει προς τον στρογγυλώτερον δεξιόν. Ύπερ την φύσιν ογκώνεται ό θώραξ 5πι

σθεν κατα την ώμοπλάτην. Πως θα. είκονίζετο καλύτερον ή ζωή είς το κεφάλαιον

της άναπνοης; Δια τον αύτον σκοπον της Ισχυρας έκφράσεως τονίζεται ό μέγας

όρθος κοιλιακος μϋς καΙ χωρίς να. έξαφανίζιι ούδεμίαν έκ τών λεπτομερειών προσ-
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Ό έφηβος του ΜαQαθώνος 175

λαμβάνει σχημα μεγάλου τόξου, όπερ παραλλήλως προς το έκατέρωθεν περί·

γραμμα έξαίρει την ευκολο'\' κάμψη' τού νεαρού κορμού. Έν τέλει δεν λησμονοϋ-

Εl,.ων 13.

μεν ένταύθα και την τολμηροτάτην απόκλισιν του άξονος προς τα αριστερά, διότι

αποβλέπει· είς την εντονον εκφρασιν και μένει άπαρατήρητος. ώς ίσορροπουμένη

με την αντίρροπον κατάνευσιντης κεφαλης καί το έπί. τijς αριστερας άντικείμενον.
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"Όπως έπί των μεγάλων εργων της έλληνικης άρχιτεκτονικης αί καμπύλαι

Τι κλίσεις έσήμαινον μέσα καΙ δχι σκοπούς, ούτω καί έπΙ των δυνατων εργων της

αρχαίας πλαστικης αΙ παραβιάσεις της ανατομικης ακριΒείας η οίαιδήποτε ύπερ

οολαl δεν προωρίζοντο δι' έαυτας άλλα δια τα άποτελέσματά των. Άρχ(ζουν δε

ΕΙκώ1' 14.

ηδη άπο των αρχαίων χρόνων, όπως φανερώνουν αί διδακτικώς &σύμμετροι κεφα

λαί τού τρισωμάτου δαίμονος rijς Άκροπόλεως, καΙ είναι αναπόσπαστοι πρός

πασαν γενναίαν καλλιτεχνικην έργασίαν. Κατα τον προχωρημένον Δ' αίωνα είναι

συνηθέσταται. Ό πραξιτέλειος άναπαυόμενος Σάτυρος εχει επίσης dιν dνετοv
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Ό εφη60ς του Μαραθώνος 177

κνήμην μακροτέραν καΙ δ Άπόλλων του Belvedere παρουσιάζειπλείονας άνακρι

βείας. <ο <Ερμης της Όλυμπίας δμοίως δεν είναι άπηλλαγμένος άσυμμετριων1

και ή Καλλίπυγος 'Αφροδίτη του Μουσείου της Νεαπόλεως δρωμένη εκ των

πλαγίων φαίνεται πως θα πέσιι 2. Άλλ' δσον διαδεδομένα καΙ αν εΙναι τα εξαίρετα

ταυτα καλλιτεχνικα μέσα, ή χρησις αυτων ή δεξια ανήκει μόνον εις τΟ'υς μεγάλους

καΙ τολμηρούς, εις το επικίνδυνον δε τουτο στάδιον ό δημιουργος του εφΙ100υ

ώρισμένως δεν υπελείφθη.

ΤΎlν εξέτασιν της κεφαλης καΙ του προσώπου Θα επιχειρήσωμεν ιδιαιτέ

ρως, διότιεχομενciναντιρρήτως επ' αύτηςτοκορύφωματης επιτυχίας. ΚαΙ

μόνη αν διετηρείτο,θα ημεθα βέβαιοι,. δτικατεχομεν άνεκτίμητον κειμήλιον

εκ της αρχαίαςπλαστικης.<ΥπΟ τον κόσμιον στέφανον τηςαφθόνου κόμης

ακτινοβολεί το νεανικον πρόσωπον<πληρες χάριτοςΚαισΦ('Ωροσύνης. 'Όμμα

δε Ί,μερώδες η1'< αιδοΤ (ΙυμμΙΥες <θαελεγεκαΙ .πάλιν όΚαλλίστρατος, δπως

δταν περιέγραψε τονεπι της Άκροπόλεως παρόμοιονχάλκινονηιθεον του Πρα

ξιτέλους 3, Πραγματικως το δλον πρόσωπον\εΙναι είκωντηςνεανικης καλλΩ

νης, τη; άνεπιτηδεύtου καΙ συγκρατουμένης τόσον'ύπο<της φύσεως δσον καΙ υπο

τΥlς άγωγης. Έντευθεν αί γενικαιεντυπώσειςτης ερασμιότητοςκαΙ αίδημονύνης,

α'ίτινες προ πάντων φανερώνονται ειςταςπλαγίαςοψεις, επιτωνπινάκων, διότι

τονίζονται δια της θαυμασίας κλίσεως τηςκεφαλης. Άλλα καΙ το πρόσωπον κατε

νώπιον κινεί. μεγάλως το ενδιαφέρον. Δια την συνολικηνεντύπωσιν θα χρησι

μεύσιι ή είκα/ν 13, ή παρέχουσα οχι μόνον τiιv άκριβη θέσιν της κεφαλης σχε

τικως προς τον κορμον καΙ ταζ άληθιναςπροοπτικας διαστάσεις, άλλα καΙ την

εντονον θέλησιν καΙ φρόνησιν του νεανίου. Θαυμαστη είναι ή μεγάλη δια

κύμανσις του μετώπου εν συνδυασμφ με το ανω θαλερονφύλλωμα της κόμης.

Μόνον αί ισχυραΙ σκιάσεις, αί προερχόμεναι εκ του ατελους καΙ άκαταλλήλου

φωτισμου του Μουσείου, προσδίδουσιν εις το πρόσωπον τον χαρακτηρα της

υπερβολικης συνέσεως, εγγιζούσης την σκυθρωπότητα. <Ως βοηθητικη δια τουτο

εικων δύναται να χρησιμεύσιι ή υπ' άριθ. 14. <Η φωτογραφία ελήφθη εκ των

κάτω καΙ δεξιώτερα μ~ κλίσιν ακόμη του φακοϋ σχεδον την αυτην με την κλίσιν

της κεφαλης. <Όθεν είναι μεν ή εικων άπατηλη ώς προς την θέσιν της κεφαλης

άλλα παρέχει εντύπωσιν ένδιαφέρουσαν καΙ φωτεινην ώς :πρός τινας λεπτομε-

Σημ. 1. -Ίδέ τας παρατηρήσεις τού γλύπτου Εlο παρα Fr. PoUΙsen DeIphische Forschnngen, 73.

Σημ. 2. Stratz, Darstel1nng des mensch1ichen Korpers in der Knnst, σελ. 98.

Σημ. 3. Καλλιστράτου, 'Εκφράσεις, αγαλμάτων 11. Είναι τόσαι αί ομοιότητες του περιγραφομένου

ύπο τού ρητορικού σοφιστού πραξιτελείου αγάλματος προς τον εφη60ν τού Μαραθωνος (ήιΟεος, γυμνός,

διάδημα της κόμης συγκρατούν τούς βοστρύχους κ.τ.λ.J, ωστε σκέπτομαι, ΟΤΙ άλλος τολμηρότερος θά προέ'

βαινε Είς την ταύτισιν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟ1ΊΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ: 1924 - 25 23
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ρείας. Ούτω φαίνονται καθαρα ό ά6ρος εύτονος λαιμός, τα έλαφρως άνοιγόμενα

και. θαυμασίως έσχεδιασμΈVα χείλη, Τι περιοχη της ρινος ή παιδικη καΙ ή διάφο

ρος θέσις της κόρης είς έκάτερον όφθαλμον εΙς εκφρασιν τοϋ πλήρους περιεργείας

βλέμματος ι. Προσθέτομεν, δπερ πάντοτε έπί τών φωτογραφιών δεν είναι αΙσθη

τόν, στι ή έργασία πανταχού εΙναι Ι.ιτυχης και έγκρατής. Δεν λείπουν αί άσυμμε

τρ(αι. ΤΟ ϋψος απο της γωνίας τού στόματος μέχρι τής αντιστοίχου οφρύος είναι

μικρότερον έπΙ Πις αριστερας πλευρας καΙ διαφορετικη εΙναι ή διαμόρφωσις της

μεταξiι ρινος καΙ παρειάς περιοχής. 'Αντιθέτως μικροτέρα εΙναι ή ά,πόστασις ά.πσ

τού μέσου της ρινο; μέχρι τοϋ δεξΙΟύ ώτός. Ώς φαίνεται ό καλλιτέχνης επεδίωξε

δια τοϋ τελευταίου μέτρου να διευκολύνυ την έμφάνισιν του ώρα(ου προσώπου

καΙ απο της θέσεως της κυρίας απόψεως. ~Ως προς το θείον στόΧισμα της κόμης

Σημ. Ι. Τήν αί"ήν διάφοοον θέσιν τα/ν κορα/ν εχομεν έπl της κεφαλης ήις Ν κλιτUoς τής 'Ακροπό

λεως, ην δ Studnitzka άllέδωκεν εΙς Άριάδνην καΙ έπ' Τίνων κεφαλών τής Ικ Σιδώνος σαρκοφάγου με τlΊν

κυνηγsτικην σκηνήν τοίί Μ. Άλεςάνδρου.
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άφήνομεν την περιγραφην εις τας εικόνας, εις ας πρέπει ως πέμπτη να προστεθίΊ

ή ύπ' άριθ. 15 εκ τα)ν ανω ειλημμένη φωτογραφία. Διότι ή καλλονη τού συνόλου

καΙ ό πλούτος τα)ν διαφόρων μορφών καΙ διευθύνσεων τών βοστρυχιδίων είναι

μυθικός. 'Εν τούτοις εις το βάθος της τρικυμιώδους επιφανείας ύπάρχει ή ήρε

μία τού σχήματος, τού αφανούς σχήματος τών περΙ την κορυφΎlν συγκεντρικών

κύκλων. τους κύκλους τούτους τών βοστρύχων τέμνει οπωσδήποτε κατα μηκος ή

αi'iλαξ, ή αξιούσα -crjV θέσιν της χωρίστρας, άλλα καΙ αύτη εξαφανίζεται οριστικως

δια της βίας τού διαδήματος, προκαλούντος άμα ύπερ το μέτωπον την διαμόρ

φωσιν εξέχοντος ιδιαιτέρου θυσάνου.

Τοιούτον, οίον είναι το αγαλμα τού Μαραθώνος, ήτο φυσικον να προκαλέσυ

τον ενθουσιασμον πολλών κριτικών της αρχαίας τέχνης, ο"ίτινες πιστεύουν ουτω,

οτι εις το νέον ευρημα εχομεν πρωτότυπον εργον τού Δ' αιώνος. Μεταξυ τού

των θα αναφέρω τα ονόματα δύο επιφανών αρχαιολόγων, τού κ. Picard καΙ τοϋ

κ. Buschor. Είναι άξιοσημείωτον, δη ό πρώτος, γνωστος δια την αυστηραν κρι

τικην διάθεσιν καΙ ολίγον επιρρεπης εις ενθουσιασμούς, εύρίσκει τους θερμοτέ

ρους τών επαίνων δια το νέον αγαλμα 1. Ό κ. Buschor δεχόμενος την πρωτοτυ

πίαν τού εργου παρετήρησεν εν τούτοις, δτι ή εργασία των χειρών δεν συμφωνεί

καΙ εικασεν, οτι καΙ αί δύο χείρες απο του μέσου τού βραχίονος καΙ κάτω πρέπει

να είναι συμπληρώσεις μεταγενέστεραι, του πρωτοτύπου παθόντος δι' αγνωστον

αιτίαν βλάβας κατα τα ειρημένα ακρα. 'Ότι ,tCiJtOLa ύπεροολικη άπλότης καΙ ξηρό

της ακόμη χαρακτηρίζει την αριστεράν, ιδίως ,ιατα τον πηχυν καΙ τους δακτύλους,

είναι βέβαιον. Άλλ' ενεκα τούτου δεν νομίζω, οτι πρέπει να σπεύσωμεν. 'Η άπλου

στευσις της εργασίας δυνατον να είναι θεληματική, ωστε δ πηχυς να συμφωνΌ

πρρος τον επίτηδες διαπλατυνθέντα, ως είδομεν, βραχίονα, την δε ξυλίνην ξηρό

τητα τών δακτύλων κατα σημαντικον μέρος πρέπει να αποδώσωμεν εις την άπα

κοπην της ανω επιφανείας χάριν της άναγκαίας ισοπεδώσεως. την γνώμην περΙ

της πρωτοτυπίας του αγάλματος στηρίζει ακλονήτως Τι αριστοτεχνικη εργασία,

την οποίαν, ως άνεπτύξαμεν ανωτέρω, θαυμάζομεν εις πάσας τας λεπτομερείας

καΙ το σύνολον. Άκόμη καΙ αν εκνικήσ'!.] Τι περΙ νεωτέρας επισκευης γνώμη του

κ. Buschor, ελάχιστα Ba ζημιωθΉ το κειμήλιον καΙ αφ' έτέρου ή ιδέα της πρωτο-

Σημ. 1. ΊδΒ το ώραίον περιεκτικον αρθρον εν Revue de l'art του ΝοεμΒρίου, 1926, σελ. 241· 244.
«Mais certes, au compte d'un createur inconnunll chef d'oenvre)\. Πρβλ. ετι. του αυτοϋ συγγραφέως μικρα

αρθρα εν Revue de l'art, 1926, AvrH, 243·4, Juillet, 113·6, Acropole, 1926, 40·42 καί Revue archeol.,

1926, 132· 4.

-Ωραίον μικρον άρθρον έδημοσίευσε και δ κ. Ρ. De la Coste - Messe1iere υπέρ "&'ης πρωτοτυπία, τού

άγάλματος κατ' αντίθεσιν προς τον φειδιωtον εφηΌον της Πομπηίας, τον συγχρόνως εύρεθέντα, έν Journal

des Debats, 22 Juin, 1926.
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τυπίας τού ύJtOΛryUτου μεγίστου μέρους θα ένισχυθη ετι μάλλον. Προς τούτοις καΙ

αν άκόμη δειχθfι δι' άπροσδοκήτου τινος εύρήματος, ώς τού συνανήκοντος βάθρου

μετ' έπιγραφης, δτι το εργον ανήκει ε(.ς μεταγενέστερον αντιγραφέα νεοαττικόν,

οίος π. χ. εΤναι ό έκ Μαραθώνος 'Απολλώνιος δ Άρχίου, θα καταλήξω μεν καΙ

πάλιν είς την γνώμην, στι κατέχομεν αύτουσίαν την αρχαίαν είκόνα, είς δε τον

νεώτερον τεχνίτην θα άποδώσωμεν το ύλικον μέρος της έργασίας, την μηχανικην

δηλ. άναπαραγωγην έκ μητρών πολλών '~ εΙλημμένων έκ τού πρωτοτύπου.

. Χρονικως παρα ταύτα το άγαλμα δεν καθορίζεται με την περι πρωτοτυπίας

γνώμην. Διότι σχι μόνον κατα την πρώϊμον έλληνιστικην περίοδον τού Γ' αίώνος,

άλλα καΙ καθ' όλον τον Β' καΙ τον Α' ετι αιώνα εχομεν πρωτότυπον δημιoυργι~

κην τέχνην. Άλλ> δμως ύπάρχουν λόγοι πείθοντες δτι δεν πρέπει να καταΒώμεν

κατωτέρω τού Δ' αιώνος. ~o έφηΒος τού Μαραθώνος κατα την ήλικίαν δεν φαίνεΜ

ται αίσθητώς μεγαλύτερος τού Προσευχομένου του ΒερολΙνου, αλλ' έπΙ τού πρώΜ

του η παιδικη φύσις είκονίζεται κατα τον αρχαιότερον τρόπον με τας ~λαττω

μένας δηλ. διαστάσεις, ούδεμία δε μαλακότης καΙ τρυφερότης τών μορφών

παρατηρείται, δπως έπΙ 'coϋ Προσευχομένου, τού αποδιδομένου γενικώς είς τον

μαθητην καΙ υίον του Λυσίππου Βοήδαν. ΚαΙ εν μικρον χαρακτηριστικον εΤναι

διδακτικόν. Ή επιδερμΙς έ..-τί τού όσχέου τού έφήΒου πτυχώνεται κάτω έλάχιστα,

ένφ έπΙ του Προσευχομένου, κατα την κλίσιν της έλληνιστικης έποχής να προσέχ1l

το δέρμα, ή πτύχωσις εΙναι σημαντική. Έπίσης διαφέρει ό έφηΒος άπο τοϋ εν

Βερολίνφ χαλκου αντιγράφου τοϋ <'Υπνου " έπΙ των σκελών τού όποίου βλέπομεν

τας αληθινας τρυφερας παιδικο.ς μορφάς, ΆναΒαίνοντες ούτω είς τον Δ' αΙώνα

εχομεν εν πρώτοις ν&. δρίσωμεν, είς τίνα εκ τών 6πικρατουσών γ'\'ωστών διευθύν

σεων Τι σχολών θα κατατάξωμεν το άγαλμα. ΠερΙ του σκοπαδείου κύκλου ούδεΙς

δύναται νο. γίηl λόγος. Άλλο. καΙ με {ην λυσιππείαν τέχνην τίποτε το σημαντικον

δεν συνάπτει τον έφηΒον. Ή ίσχυρα ταλάντευσις τού κορμού' δυνατον να εΙναι

κοινον κτημα κατα το 6' ημισυ του αιώνος! όπως είναι καΙ το πάτημα έπί τού

ήμίσεος πέλματος, χαρακτηριστικονεμφανιζόμενονκαΙ έπί τού μη ακρι6ώς λυσιπ

πείου έφή60υ τών Άντικυθήρων,Ή κατα το μέσον τού μετώπου δριζοντία αύλαξ

'ΒΤναι μεν έπΙ τοϋ εφήΒου άνεπτυγμένη άλλ' εΙναι πλατεία καΙ δεν όμοιάζει προς

την στενην καΙ βαθείαν πτυχην του Άποξυομένου. Έπίσης δεν διακόπτεται κατα

:Σημ. }, Μέχρις iσχάτωl' ~:ιιστεύEτo, δη οι άρχαίΟΙ l:γvώριζoν τάς ~κ γύψου μήτρας, τας όιιοίας μετε

χειρίζοντο, Τνα διαμορφώσουν τ<Ι κήρινον :ιρόπλασμα κατ' δ'λίγας μεγά'λας έπιφανείας καί δη δεν ~γνώριζoν

η άπέφεuγoντήν χύσιν ~ντός μονΙμων μητρwν ές εtδικου άμμο" (Fortnsand), Oester. Jabr. 1904, νιι, 154 κ.Ι

(Pernice). Τελευτιιίον δμως, ώς θά γ"ωσθΌ ~κ μέρο"ς εΙδlκω,·, l6ε6αιώθη, δη κα! οΙ παλαιοί !γνώριζον τήγ

"vτ/ν άναχύσεως μέθοδοΙ', ώς οΙ νεώτεροι,

Σημ. 2. Πρ6λ. Keku]e, Gr. Scnlptur, 262 καί τήν ώραΙαν έιηασίαν περί του "Yπvoυ ώς έργο" του

Λεωχάοου; rov Η. Schrader, 850ν Wiecke]mannspragraIllm, Hypnos, 1926,
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την διεύθυνσιν της ρινός, σπως έπΙ τών λυσιππείων, ή κάτωθε'\' της αϋλακος προε

ξοχή του μετώπου καί ή διαμόρφωσις τού στόματος καΊ. της κάτω σιαγόνος, μ~

χωριζομένων dπΌ της γειτονίας, εΙναι διαφορετική ι. Άλλ' στι έν γένει άπομακρύ

νει το άγαλμα άπο τού λυσιππείου τρόπου, τΟ ϊδιον 10 φέρει πλησίον εΙς τον πρα

ξιτέλειον κύκλον. Εtδομεν άνωτέρω, πόσον συνήθης είς τον κύκλον τούτον ητο ό

πολυκλείτειος παλαισς τύπος, ού τελευταιον μέλος άποτελεϊ δ έφηβος. Βεβαίως

ήσχολήθη καί ό μέγας Σικυώνιος με τον tδιον τύπον, άλλ' ίνα ούσιωδως μετα

Βάλη αύτόν. Το ώραίον σχήμα τijς σωφροσύνης καί χάριτος ήλλοιώθη καί άντί

τούτου εχομεν τους νευρώδεις νέους της παλαίστρας με όρθίαν πάντοτε τήν

κεφαλήν να κινούνται έλευθέρως καθ' όλας τας διευθύνσεις. Έξ άλλου τα χαρα

κτηριστικα τού προσώπου στηρίζουν την έκ τού τύπου ύποβαλλομένην ύπόθε

σιν. ΤΟ εύμέγεθες, κάτω στενούμενον, πρόσωπον καί ή σλη έκφρασις, ή πνευ

ματώδης καί μαλακή, εΙναι γνησίως πραξιτέλεια, ό δε σχηματισμος τού μετώ

που ένθυμίζει ζωηρώς τον Έρμην 1ης 'Ολυμπίας. Ή διαφορα είς τήν έπεξεργα

σίαν της κόμης καί τή'\' στενότητα της ρινος άνω πρέπει άναντιρρήτως να άπο

δοθύ εΙς το διάφορον ύλικόν. ΈπΊ. τού Έρμού της "Ανδρου, οϋ το πρωτότυπον

ητο βεβαίως χάλκινον, διετηρήθη ό αύτος λεπτος κορμος της ρινός, ένφ επί τού

άριστουργήματος της 'Ολυμπίας ή διαφάνεια τοίί μαρμάρου έπέτρεπε τήν είς

πάχος καί μέγεθος άνάπτυξιν. Θα προσθέσωμεν άκόμη ώς συνδετικον χαρακτηρι

στικόν, τήν παρομοίαν μαλακότητα καί υγρότητα τοίί κορμού, σπως συμπερα(νο

μεν αύτήν εκ τών μαρμαρίνων άντιγράφων τού Σαυροκτόνου καΙ της χαλκίνης

σμικρύνσεως της Villa A1balli 2.

'Ότι ευκόλως καΊ. με Ισχνας ένδείξεις άπεδώκαμεντο άγαλμα είς τον πραξιτέ

λειον κύκλον, δεν θα φανΌ παράδοξον. Τήν τέχνην τοίί μεγάλου 'Αθηναίου γνω

ρίζομεν σχετικώς καλύτερον, άλλα πάντοτε άτελώς- δεν εχομεν χάλκινον πρω

τότυπον έκ τού εργαστηρίου του - το δε χειρότερον d.γνΟΟύμεν εντελώς η σχεδον

έντελώς την τέχνην πολλών άλλων συγχρόνων του έπιφανών η άσημοτέρων. Πρα

ξιτέλειον αρα σημαίνει όνομα της άνάγκης, χρήσιμον να περιλάυυ πολυ η όλίγον

όμοιάζοντα εργα. τα όποία άδυνατούμεν να κατατάξωμεν ύπο την παρομοίαν έπι

γραφην τών λυσιππείων η σκοπαδείων. Κατα ταύτα δεν θα εΙναι θαύμα, αν το όνο

μασθεν πραξιτέλειον αγαλμα τού Μαραθώνος ιiπoδειχθίj ποτε δι' εύρημάτων τού

μέλλοντος εργον τού Λεωχάρους π. χ. η τού Εύφράνορος η τού Σθέννιδος κ.τ.λ.

Άλλ' έπί τού παρόντος αί γν(οσεις ήμών δεν Επιτρέπουν άπομάκρυνσιν ιiπo τού

Πραξιτέλους και τών περι αύτόν, έξ ών πρώτους θα μνημονεύσωμεν τον πρα-

Σημ. Ι. Περί \"01) σχετικού λυσl:ιπείο," τρόπου ίδε Strena Hellίgial1R, σελ. 108 (Graf).

~ημ. 2. Picard, ScιI1Ρtl1rΕ.". 11, 121, ε!κ. 52 (άντ\ τοίι 0,40 τού ίίψους ΥΡ' 0,96).
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ξιτελίζοντα Βρύαξιν ι καΙ τους υιούς, Κηφισόδοτον καΙ Τίμαρχον, οίτινες εργαζό

μενοι με την φίρμαν τού πατρος αυτων καΙ ώς Πραξιτέλους υίείς ύπογραφόμενοι

εΙναι βέοαιον, δτι δεν ενεωτέρισαν κατα πολύ 2. 'Ακόμη δυνάμεθα να είπωμεν

ώρισμένως, στι μαλλον προς το τέλος της σταδιοδρομίας τού μεγάλου καλλιτέ

χνου πρέπει χρονικώς να τοποθετηθΌ δ εφηΟος. την γνώμην θα ιενισχύσ,!! μία

τελευταία ερευνα επι της συμμετρίας τού αγάλματος εν σχέσει προς άλλα εργα,

αρχαιότερα καΙ νεώτερα αυτού.

Ώς εΙναι γνωστόν, Τι lιατανόησις των αναλογιων καΙ τού συστήματος της

συμμετρίας των αγαλμάτων δεν εΙναι σσον εις τα αρχιτεκτονικα εργα εύκολος.

Διότι εις ταύτα μεν αί διαστάσεις είναι 1ιαθωρισμέναι καΙ αναντίρρητοι, εις δε

την πλαστιχην τα πέρατα τών μελων δεν είναι πάντοτε σαφη καί, σταν δ άξων

τού σώματος δεν εΙναι κατακόρυφος, αί διαστάσεις των μελών καΙ του συνόλου

εΙναι διτταί, ώς φαίνονται καΙ σπως πράγματι εΙναι. Το ζήτημα περιπλέκεται

ακόμη με τας ανισότητας των συγκρινομένων εργων, ώς πρωτοτύπων η αντιγρά

φων, καΙ με τας υποδεΙlινυομένας πλείονας της μιιας μονάδας, ώς είναι το ύψος

της κεφαλης, του προσώπου καΙ το μηκος του ποδός. 'Εντεύθεν επεκράτησεν απο

θάρρυνσις καΙ αί περΙ αναλογιων ερευναι δεν τιμώνται άφ' ίκανου χρόνου μεταζ;υ

των αρχαιολόγων 3.

'Εν τούτοις το πράγμα δεν εΙναι, σσον φαίνεται, απηλπισμένΟΥ.Ώς προ πολ

λου ύπέδειξεν δ κριτικώτατος αλλ' άτυχως προώρως άποθανων Kalkmann δια

της σπουδαίας εργασίας του περΙ των αναλογιων του προσώπου 4, εΙναι δυνατον

δια προσεΚΤΙlιης 1ιαι συγκριτικής μελέτης πολυαρίθμων εργων να ύποπτεύσωμεν

τουλάχιστον τας άντιλήψεις των παλαιων καΙ να σαφηνίσωμεν εν μέρει την ίστο

ΡΙ1.ιην 1ιατάταξιν. Σήμερον μάλιστα, οτε είμεθα απηλλαγμένοι της εσφαλμένης

γνώμης τού Βιτρουοίου (ΙΙΙ, 1,65) Τι της ερμηνείας της γνώμης αυτού, lιαθ' ην το

ύψος της κεφαλης μετρείται απο της σιαγόνος μέχρι της ανωτάτης κορυφης (ad
snmmum verticem), ήτις δια την διάφορον άφθονίαν και τον σχηματισμον της

κόμης δεν παρέχει πάντοτε το αυτο αναντίρρητον οριον, δυνάμεθα να προχωρή-

Ση μ. 1. Picard, Sculpture, 11, 95 κέ.

Σημ. 2. 'Εν Jahrbuch, 1923/24, σελ. 242 κέ. ή Μ. Bieber έξ.τάζε, με πάσαν εόρύτ/τα τά εύρεθέντα

λείψανα γλυπτων έν τφ Άσκληπ,εΙφ της κω, των μνημονευομένων "αρά Ήρώνδα (IV. 1) ώς έργων των

υιων του Πραξιτέλους. 'Ενδιαφέρον εΙνα, ότι ή "υγγραφευι; καταδι6άζε, την δράσ,ν του Πραξιτέλουι; μέχρι

του 320 π. Χ. ~αί συγΧΡΟΎΙζει σχεδον αύτον με τον Λύσιππον.

Σημ. 3. Ό L. D. Caskey εν AJA. 1924,358, άναφερόμενος και εΙς τάς γν(ομας του Guil1aume θεωρεί

αδύνατον π. χ. τήν έξακρί6ωσιν των μέτρων τΌϋ Δορυφόρου, άφoίi εχομεν πρό .ημών μόνον άντίγραφα καΙ

στερούμεθα την σχετικήν συγγραψην του Πολυκλείτου.

Σημ. 4. August Kalkmann, Die Proportionen des Gresichtes ίη der griechischen Kunst, 53ovWin
ckelmanns programm, ]893.
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σωμεν ασφαλέστερον. Έαν πράγματι το μέγεθος όρίσωμεν κατα την άνθρωπολο

γικην μέθοδον 1, διπλασιάζοντες δηλ. το υψος άπο της σιαγόνος μέχρι του κανο

νι~oυ κέντρου της κόρης των οφθαλμών, θα εχωμεν τότε μονάδα μέτρου α}ιριοέ

στερον καθωρισμένην καΙ χρησιμωτέραν εις τας συγκρίσεις. Ή τοιαύτη μετρικη

μονας επαναλαμβάνεται εις στρογγύλους αριθμους επι τού Ολουυψους. ΈπΙ του

εφήΒου π. χ. με υψος της κεφαλης 160 χιλιοστα (2 χ 80) φθάνομεν μέχρι της ται

νίας της 1ιόμης εις σημεϊον ύψούμενον ύπερ την βάσιν 1200 χιλ., άριθμόν, εν Φ

τα 160 επαναλαμβάνονται&κριοως 71/2 φοράς 2. "Αν ύπερ την ταινίαν μέχρι των

&νωτάτων τριχων ύπολείπονται 40 χιλ., τουτο είναι, ώς λέγομεν, αλλος λογαρια

σμός. ΈπΙ τού εφ1100υ των Άντικυθήρων το υψος της κεφαλης επαναλαμβάνεται

&κριοως 8 φοραζ (8 Χ 240) με περίσσευμα επίσης 40 χιλ., οπερ δμως είναι δια την

όρθίαν στάσιν της κεφαλης σχεδον ανύπαρκτον. Έπι του Έρμού της 'Άνδρου δεν

εχομεν περίσσευμα καΙ το ολον υψος συνίσταται εξ 8 ακριοως μονάδων (8 Χ 250).
ΈπΙ τού <Ερμού της 'Ολυμπίας εις το κανονι}ιον υψος (8 χ 260) συνάπτονται

57 χιλ. της ανωτάτης κόμης, εν Φ επι του <Ερμού της Άταλάντης (8 Χ 234) μόνον

28. Βεοαίως τα περισσεύματα ταύτα, οσον μικρα καΙ αν είναι καΙ δταν δεν ύπάρ

χουν καθόλου, είναι σημαντικα δια το μέγεθος της κεφαλ-ης καΙ τού συνόλου, δεν

άναιρουν ομως την ύπόθεσιν της ρηθείσης μεΤΡΙ1ιης μονάδος. τουναντίον προκει

μένου περΙ τού πολυσυνθ.έτου εργου φύσεως, οίον είναι το ανθρώπινον σωμα,

καΙ των εΙκόνων αύτου δφείλομεν να περιμένωμεν παρα ttjV βασικην απλην συμ-

μετρίαν 1ιαΙ αλλους ύπολογισμούς. Τδ ~ παρά διά πολλώ'!'

μώ'!' έφη (: Πολύκλειτος δ ανδριαντοποιος) κατα την σημαντικωτάτην

μαρτυρίαν Φίλωνος τού Βυζαντίου (ΠερΙ μηχανικης συντάξεως IV, 2). Άλλ' εα.ν

δεν είμεθα εις θέσιν να εύρίσκωμεν ταυς &ριθμους πάντας, τούτο δεν είναι λόγος

να δεχθωμεν αύτολεξεΙ την γνώμην τού Διοδώρου (Ι, 98, 7), οη οι "Ελληνες κατ'

άντίθεσιν προς τους ΑΙγυπτίους, έργαζομένους έπΙ άριθμων, εκρινον την συμμε

τρίαν των αγαλμάτων μόνον απ;, κατά Βεβαίως ή

Σημ. 1. Περι της μεθόδου Ιδέ Stratz, Darstell"og d. meoschlicheo ΚδφΟΤΒ ίο der Koost σελ. 9,
οπου ώς άνω πέρας όρίζεται ή ευθεία. ή ένώvουσα τά ~~έντρα. των δυο κορών (φέρουσα τό ονομα του άν6ρω~

πολόγου Segge1). Πρ6λ. και σελ. 21 σημ. 2, σελ. 13 εΙκ. 3 ανω "ριστερά.

Ση". 2. Παρέχομεν ενταύθα τά επι το;; εφήβου παρατηρηθέντα μέτρα: το δλον ύψος 1.24, ύψος προ

σώπου 120·4 χιλ., ύψος κεφαλης 205, μεταξiι σιαγόνος και μέσου όφθαλμών 60, "πόστασις εξωτερικών γιJ>

νιων δφθαλμων 67, εσωτερικών 25,. άπόστασις μαστών 170, ύψος μαστών ύπερ τον όμφσ:λόν 170ι πλάτος

ι\\μων (166+168) 336, άπο της ρίζης το;; αΙδοίου και κάτω 635, μηκος άριστερού ποδΟς 195. Μέ το 1Jψoς

κεφαλης 205 οΜεμίαν ευρίσκομεν δ.πλην σχέσιν προς το δλον ύψος, είτε τούτο ,ος 1,24 η 1,20 εκλά6ωμεν.

Χαρακτηριστικον της άκαtαλληλότητος της τοιαύτης μετρήσεως είναι, στι ό Benndorf κατά τήν πεΡLγραφην

το;; Άποξυομένου (Ephesos Ι, 181 κΙ 184) μη ευρίσκων δ.πλην άριθμητικην σχέσιν μεταξύ τού ύψους 305

της κεφαλής "αι τοϋ ολου {:;ψους 1.91 καταφεύγει είς την ύπόθεσιν, στι α.ν ό νέος ώρθώνΗΟ θά, εφθανε το

ύψος των 2,00 μ. Άλλα καί ουεω το ποθούμενον μόνον ΚαΊ;,α προσέγγισιν έπιτυγχάνεται, ό δε λόγος είναι 6 ΙI~.
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έντύπωσις ήτο ό ύπέρτατος δρος, άλλ' σΙ άριθμοΙ ήσαν εν χρήσει και υπαρχουν,

ώς θα πεισθΏ τις, αν μόνον έπιχειρήση πολλας ίδιοχείρους μετρήσεις. Ίδσυ δε

πώς ό ίδιος έπείσθην. Κατα τας μετρήσεις επι' των μαρμάρων τού Έθν. Μου

σείου καί τινων εύαρίθμων γυψίνων παρετήρησα, δτι, όσάκις το αγαλμα ήτο όρ

θιον (Ερμής Άταλάντης, έφηΒος Άντικυθήρων), το άκρον τού διαβήτου κατα

την έπανάληψιν τού ϋψους tής κεφαλής εφθανε έλάχωτα ύπεράνω της γραμμης

των μαστών καΙ κατα την τρίτην έπανάληψιν μικρον ύπεράνω τού ομφαλού, ένφ

έπί των άγί-ιλμάτων μετα καμπής της σπονδυλικής στήλης και' κλίσεως της κεφα

λής (Έρμης 'Ολυμπίας,"Άνδρου, έφηΒος Μαραθωνος) τα άντίστοιχα σημεία εύρί

σκοντο χαμηλότερα. Άκολουθεί, στι ή διαφορό: πρέπει να απoδoθfι είς την κλίσιν

καΙ ότι τα τρία μέρη εΙναι ίσα προς αλληλα, άλλα μετρούνται καθ' έαυτά, τα δε

πέρατα δεν καθορίζονται έκ της έπαναλήψεως της κεφαλης είς το δλον ϋψος.

ΕΙναι αρα φανερόν, δτι πάντα ταύτα δεν είναι ·δυνατΟν να κιινονίζωνται άπλως

ΈJt των έντυπώσεων καΙ άνευ της βοηθείας το)ν άφανων άριθμων.

Οί αύτοι συγκεκαλυμμένοι αριθμοί είναι βέβαιοι και ώς προς το ύψος του

προσώπου.. Επι τοίί αγάλματος έμετρήσαμεν άπο της σιαγόνος μέχρι των ύπερ το

μέτωπον πρώτων τριχών 120 χιλιστά. Άλλα το τελευταίον δριον δεν εΙναι αυστη.

ρώς ώρισμένον,ωστε και το ύψος τών 124 χιλιοστών να μη άποκλείεται.'Εντεύθεν,

ένφ εΙναι βέ6αιον, δτι το πρόσωπον εΙναι το δέκατον τού όλου ύψους, καθό. άπαι

τεί ό ΒιτρούΒιος, έ. α., ή μαθηματικη άκρίοεια εΙναι ανεπίτευκτος καΙ δεν γνωρίζο

μεν είς τίνα έκ των δύο &.ριθμων (1,24 η 1,20) άντιστοιχεί το ύψος τού προσώπου.

Γενικώς οί κίνδυνοι έκ της φυσικης αοριστίας των μεγεθών δεν εΙναι μεγά

λοι καΙ δύνανται να περιορισθούν είς τΟ έλάχιστον δια της χρήσεως συγκριτικού

πίνακος. Κατωτέρω, κατα το παράδειγμα τού· KalkniaDD, παραθέτομεν πίνακα, έν

Φ περιλαμΒάνονται έκτός μερικών έκ των ύπ' αυτού μετρηθέντων εργων καί τινα

νεώτερα τού 1893 εύρήματα, έν otς καΙ το νέον άγαλμα. Είς Πιν πρώτην σειραν

περιελήφθησαν ολίγα ε.ργα τού Ε' αίώνος, είς την δευτέραν άγάλματα τού Δ' ανε

πτυγμένων ώρίμων νέων καΙ εΙς την τρίτην είκόνες μειρακίων είς την ήλικίαν

περίπου τού έφήΒου τού Μαραθώνος. Μετα την στήλην τού όλικού ύψους αί

στηλαι Α, Β, Γ, περιέχουν άριθμούς, δηλούντας διαστάσεις σχετικας με την προϋ

πόθεσιν, στι το όλικον ύψος παντος αγάλματος= 2000. 'Εκ τούτων ή μεν Α

στήλη παρέχει τάς άποστάσεις τών έξωτερικων γωνιων των όφθαλμών, ή Β το

ύψος απο της σιαγόνος μέχρι τού μέσου των κορών, δπερ διπλασιαζόμενον άπο

τελεί το ύψος της κεφαλής 1 και ή Γ τΟ ύψος τού προσώπου.

Σημ_ Ι. Ε{ς τήν Β στ/λην ο;τοv σVνάΠΤΗ'ΙΙ +. ivvoet~CIt. οτι ΠΡ8πεl νά "ρoσ~εθoυν πεQΙ ~ά 2·3
χιλloσ~ά. Τοίίτο e[Vl1.t άναγκαιόν, διότι δ KaIkItJaIltJ έμέτρει μέχρι τής έoω~εΡIKής; γωνίας τών 6φθαλμών

(έ. ά. σελ. 17), τό δt μέσον των κορων, μtΧQΙ '10ίί δποίου ήμ3'iς; έμετρήσαμεν, εΤναι εΙς τήν πραγματικότητα

κατά 1- 2 χιλ. ίιψηλόΤΕρον.
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'( ϊφη60Ι; lo[ Μαραθώνοι;

Όλ,ι<ό\,
Α Β r

ϋψοι;

.
Δορυφόρος. 1.980 100,8 126 + 201,5

Κυνίσχος (=άθληtiις '\lestmacott) , 1.458 103,2 127,2+ 20Ι,3

Idolino 1.500 111,3 136 + 196

Διαδούμενος Δήλον ... 1850 109,1 132,9 180,5

'Αποςυόμενος 'Εφέσου 1.910 107 123,5 212

Έρμης Όλυμπίας 2.137 104 122 183

Έρμης 'Ά \'δf,)ου 2.000 93,5 124 186

"Εφη60ς 'Αντlκυθήρων 1960 101 124 188

Έρμης Άταλά\'της 1900 95 123 200

Άπόλλων Belvedere . 2.145 Ό6 116,6+ 193

'Aπoςυόμεvoς Λυσίππου 1.945 88,9 Jl7,2-1- 179,9

Σάtvρος οίνοχόος 1452 92,3 115 + 180,4

Σάτυρος δ .. ΠεριβόηΤΟ5"' 1.710 101,6 128,1 + 190,1

Σταυροχτόνο, Λούβρου 1.493 103,8 127,3+ 213

'Έφη60ς Μαραθώνος 1240 108 129 200

Προσεvχόμενος Βερολίνου. 1266 117 133 198

Σαvροκτόνος Villa Albani 960 130,2 141,7+ 231,2

185

Έαν δι' εύκολίαν άποβλέψωμεν πρώτον είς την στήλην Β, θα ίδωμεν, οτι

κατα μεν τον Ε' αία/να οί άριθμοΙ είναι άδιακρίτως ήλικίας άρκετα μεγάλοι, κατα

δε τον Δ' αί διευθύνσεις διχάζονται, ωστε έπΙ μεν των νεαρών άνδρών τα ϋψη να

μειώνωνται φανερώς, έπΙ δε των μικροτέρων με η6ην ατριχον έφήβων, έκτός τής

μοναδικης περιπτώσεως τού οΙνοχοούντος Σατύρου, όχι μόνον να διατηροϋνται

άλλα καΙ να τείνουν εΙς αύξησιν. Άποτέλεσμα τούτου εΙναι, οτι είς μεν τα παρα

δείγματα τού Ε' αίωνος ή κεφαλη επαναλαμβάνεται περίπου 7 1/2 είς το όλον

ϋψος, είς τον Δ' έπΙ των άνδρών 8 - 81/2 καΙ έπΙ των έφή6ων, πλην τού αύτού

Σατύρου, "7 1/2' Σχετικώς πρός τους τελευταίους είς τα τρία παλαιότερα παραδεί

γματα (Περιβόητος, Σταυροκτόνος, Προσευχόμενος) προστίθεται τώρα ό εφη60ς

τού Μαραθωνος, ωστε να βεβαιώνεται ή πρόθεσις της μεγεθύνσεως της κεφαλης

συμφώνως πρός την φύσιν τής μικροτέρας ήλικίας. την γνώμην ένισχύει μεγά

λως ό χαλκούς Σταυροκτόνος της Villa Albani. Έπειδη ο'δτος έποιήθη κατ' έλευ

θέραν μίμησιν καΙ σμίκρυνσιν τού πρωτοτύπου εΙς έποχην νεωτέραν τού Δ' αίώ-

APXAIOAOfIKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1924,25 24,
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νος, εΙναι φυσικόν, οτι παρουσιάζει διαστάσεις της κεφαλης μεγαλυτέρας και ετι

μάλλον προσεγγιζούσας είς την άλήθειαν. Προς τ/\' αύτην γενικώς κατεύθυνσιν

συμφωνούν καΙ τα ϋψη των προσωπων της στήλης Γ. Κανονικώς το πρόσωπον

έπαναλαμ6άνεται δεκάκις l5ίς το δλον ύψος κατα τον Ε' αία/να, ένδεκάκις έπΙ των

ανδρών καΙ δεκάκις έπΙ των έφήβων τοϊί %ατόπιν αίώνος, έννοείται χωρΙς να λεί

πουν μερικαΙ έξαιρέσεις τού κανόνος, όχι εντελώς αποροι καΙ ή σύμφωνος προς

τους χρόνους τάσις αυξομειώσεως. Έπίσης το αυτο φαινόμενον παρατηρούμεν

καΙ έπΙ τών άριθμων της στήλης Α των δηλούντων το πλάτος τού προσώπου καΙ

έπομένως σημαντικών τού μεγέθους της όλης κεφαλης.

Ούχ ήττον ή διαφωνία τού οίνοχοούντος Σατύρου fίναι κτυπητή. "Αν καΙ

το μικρον ύψος {ης στήλης Β δύναται '\'α άπoδoθfι είς την πρόνοιαν τού να μη

αυξηθfι ύπερ το δέον ή ηδη προς τα ανω ύψηλη γενομένη κεφαλη (φαινόμενον,

δπερ άκριβώς παρατηρείται και έπΙ τού Άπόλλωνος Belvedere) το δε μικρον

πρόσωπον έρμηνεύεται έκ της στενευούσης αύτο ταινίας, ύπολείπεται το μικρον

πλάτος της στήλης Α, δπερ dnoong τον Σάτυρον έκ της τάξεως των συνομηλίκων

καΙ κατατάσσει αύτον μεταξiι τών άνδρών και πλησιέστατα τού Άποξυομένου.

Μήπως το μικρον τούτο πλάτος έδει να άκολουθήσl1 είς το μικρον ύψος τού κατω·

-ιέρου ήμίσεος της κεφαλης; Δυνατόν. 'Αλλ' όπωσδήποτε έπΙ τcύ οίνοχοούντος

Σατύρου εχομεν <ός προς τας διαστάσεις διδ.φορον άντίληψιν. ΤΟ να άρνηθώμεν

~εκα τούτου την πραξιτελείαν καταγωγην είναι ύπερ60λικόν. Διότι αριστα εϊναι

δυνατόν, ό αύτος καλλιτέχνης να εδωκεν είς ό)ρισμένην έποχην διάφορον λύσιν

είς το ζήτημα. ''Οτι ή έποχη αύτη εΙναι ή παλαιοτέρα τού καλλιτέχνου ι, στηρίζε

ται έπι της άντιθέσεως τών ώρίμων πραξιτελείων έργων, τού Σταυροκτόνου καΙ

τού ο: Περιβoήτoυ»~, είς α προστίθεται ηδη εμφανώς ό εφηβος τού Μαραθώνος.

τας αύξηθείσας τούτων διαστάσεις τονίζει ετι μάλλον, ώς εΙναι φυσικόν, ό κατα

το τέλος τού αίώνος ποιηθεΙς Προσευχόμενος.

'Εν τέλει συγκεφαλαιώνομεντα πορίσματα της γενομένης έρεύνης. 'Ως είδο

μεν, ή έλαττωματικη διατΎlρησις κατα την άριστεραν δεν έπιτρέπει τον βέιJαιoν

καθορισμον τού είκονιζομένου καΙ. μόνον περΙ πιθανοτήτων δύναται να γίνη

λόγος. Έπροτιμήσαμεν την έκδοχην τού Έρμου προσβλέποντος μετ' έκπλήξεως

χελώνην, η άλλο τι ίερον είς αύτον ζ6)ον, άλλα δεν άπεκλείσαμεν την έρμηνείαν

Σημ. Ι. ToOto κι;ι.Οώρισε δι' ίσχ1Jρών λόγω,' ό P"rL"'aIlgler έν Meister'v. δ36.κέ. Ή δυσπιστία 10ίι

Picard, Sculpture 116 μου φαίνΗαι ύΠFρ60λΙΚ11'

Σημ. 2. Ό Wolters ~κτός άλλων t\· Handbuch, Η123. 339 δέ" "ομί!;εl ά"αγκαΤΟν νά δεχώμεθα τ1"I\'

πραξΙ'fελείαν προέλευοιν του .Περι601jΤΟU> καί δ KalkIlIann έ. ά. σελ. 62 δίν lύρίακll συμφώνους πρός πρα

ξΙ'fέι.εια eργα "άς διαστάσεις α1ίfΟΟ. Άλλα καί αν fttuta δεχθώμε\' Ι»ς άί.11θη, ή χρο\·ολόγησις εΙς τό 6' ημισυ
του Δ' αιω"ος, uItEQ )ιμας Εηαυο,ι ένδιαφέρει. με"ει riκλόνη'fος.
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τού διακονούντος εις θυσίας παιδός, ενφ 1'1}ν δνομασίαν του αθλητού εύρο μεν

δυσκολωτέραν. Άντιθέτως ή θαυμασία διατήρησις του πέλματος του αριστερού

ποδΟς εοεοαίωσε την τοποθέτησιν του αγάλματος μετα τής παραδόξου εκ πρώτης

οψεως ελαφράς κλίσεως. Σπουδάσαντες είτα την διάθεσιν τών μελών και την

μορφολογίαν αυτών ηχθημεν εις θετικα συμπεράσματα. 'Ο εφηοος ώρθώνετο

ελευθέρως χωρις να στηρίζεται ουδαμού, εχειρονόμει δε με. την δεξιάν, ητις τίποτε

δεν εκράτει. Ώς εκ πλείστων ενδείξεων προκύπτει, το άγαλμα σι:ροωρίζετο να φαί

νεται εκ μιας κυρίως εμπροσθεν θέσεως, αφ' ης ή κεφαλη παρουσιάζετο εις πλα

γίαν Οψιν. Άλλ' ύπηρχον και δευτερεύουσα ι αξιόλογοι εικόνες, ενφ αί αμέσως

γειτονεύουσαι πl;!()ς την κυρίαν εικόνα πλευραι ήσαν πραγματικώς απόψεις ανύ

παρκτοι ,ωι δια τής αρνητικης αυτών ιδιότητος συνετέλουν εις την εξαρσιν καΙ

τον τονισμον τού σλου εργου. Μελετήσαντες επειτα το άγαλμα ως προς την σλην

στάσιν ευρομεν, στι επ' αυτου εχομεν την τελευταίαν αναπτυξιν τού παλαιού

πολυκλειτείου τύΠΟ1) του Δορυφόρου, τον όποίον θα ωνομαζομεν τύπον τών πέντε

λοξών επιπέδων. Έδιδάχθημεν ούτω, στι της λαμπρας σειραςπεριφήμων εργων ό

εφηοος αποτελεί το ακρότατον επιφανες μέλος. 'Ότι το εργον είναι πρωτότυποΙ',

επεισεν ημας ή πανταχού εκτεινομένη Θαυμαση1 απόδοσις της οργανικης ζωης,

συνδυαζομένη με εγκράτειαν και με δεξιότητα εις την χρήσιν ηον τολμηροτέρων

καλλιτεχνικών μέσων. Τον καλλιτέχνην ητο αδύνατον να όνομάσωμεν, αλλα με

ίκανην ασφάλειαν απεδώκαμεν το εργον, καθόσον επι του παρόντος επιτρέπεται,

εις τον πραξιτέλειον κύκλον. Τέλος χρονικώς δεν απομακρυνόμεθα πολυ της αλη

θείας, αν αποδώσωμεν το άγαλμα εις τους χρόνους μεταξυ 340·320 π. Χ.

Πιθανον μερικα εκ τών ανωτέρω συμπερασμάτωννα διορθωθώσινεις το μέλ

λον. Άλλ' η πίστις εις την καλλιτεχνικην αξίαν του εργου θα μείνυ σταθερά.

λάμψιν τού ωραίου εφήΌου δεν είναι δυνατ()ν επι πολυ να επισκιάζυ το εξωτεΡΙ1ιον

μειονέκτημα των μικροτέρων διαστάσεων, ώς και ή παροδικη δυσχέρεια του ακα

ταλλήλου φωτισμού. Και τότε το αγαλμα τού Μαραθίί)νος δύναται ν(1. ύπομείνη

αμείωτον οίανδήποτε σύγκρισιν. 'Ακόμη και αν ή αι,τη θάλασσα του ενδόξου

τόπου μας επιφυλάσσυ πολλας όμοίας εκπλήξεις, το αγαλμα θα διατηρήστι

πρώτην αίγλην. Διότι φέρει την γνησίαν καλλιτεχνικην σφραγίδα καί, ώς σλα τα

αριστουργήματα,είναι μοναδικόν.

Κ. Α. Ρ.ΩΜΑΙΟΙ
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ΠΡΟΣΤΟΜΙΑΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΙ,.. 1. :Ετ:aVQός μετ:ά φ{ιΗω....
l~~ "*

Αί κάτωθι δημοσιευόμεναι ύπ' άριθμ. 1,2,3 κα'ι 4 είκόνες παρέχουσι τας

άναΥλύφους παραστάσεις, δι' ών κοσμουνται αί τέσσαρες κατακόρυφοι παρειαί

κυβικού μαρμαρίνου πeοστομιαίου (στομίου φρέατος) εύγενως παραχωρηθέντος

μοι πρός δημοσίευσιν παρό: τού διευθυντού τοίί Μουσείου Ήρακλείου κ. Στεφά-

νου Ξανθουδίδου. ΤΟ γλυπτον

-1 άπόκειται έν τϋ αυλίι τού Μου
σείου Ί-Ιρακλείον προέρχεται

δ' έκ της αύτής πόλεως. ΑΙ δια

στάσεις του εΙναι; μηκος 0.83,
πλάτος o.~2, υψος 0.615, ή δε

διάμετρος της κοιλότητος τού
/
/ φρέατος 0.56. 'Επί τής ανω έπι-

φανείας εϋρηται περιθώριον πλά

τους 0.10 ύ,νούμενον κατα 0.02
ύπερ την λοι.πην έπιφάνειαν τoi!

λίθου.Όπαι γομφώσεως έπι δύο

dπέναντι πλευρών τής· ανω έπι

φανείας εύρισκόμεναι φέρουσαι

δε καΙ ζωηρα ίχνη σκ<ορίας ύπο

δηλούσι τήν ύπεράνω ϋπαρξιν σιδηρού άνυψωτηρίου των κάδων βαρούλκου. την

χρησιν τού λίθου ώς προστομιαίου μαρτυρεί και ή έκ των σχοινίων χαρακτηρι

στικη φθορα του μαρμάρου- κατα το έσωτερικαν χείλος τού κύκλου.

Και έπΙ μεν της μιας πλευράς τού κύβου (είκ. 1) εικονίζεται άγκυρωτός

στ~υρας άπα τής βάσεως τού όποίου έκφύονται έκατέρωθεν δύο μεγάλα φύλλα

έν φ μεταξυ των κεραιων ίιπάρχουσι κάτω καί ανω τρίφυλλα. Ή δλη παράστασις

περισάλλεΤαL ύπα πλαισίου πλάτους 0.10.
.Έπι της δευτέρας πλευράς (είκ. 2) είΚOνίζOνΤαL χατα κρόταφον δύο άντιμέ

τωποι λέοντες εχοντες κοινην την κεφαλην βλέ.ι-ωυσαν κατ' ένώπιον. Μεταξυ των

έμπροσθίων ποδων των και κάτωθεν άκριβως τής κεφαλης των είκονίζεται πιθα

νως περιρραντ/ριον βαίνον έπΙ καρδιοσχήμου φύλλου άπα τού όποίου έκφύονται

μακροι μίσχοι καμπτόμενοι διαγωνίως προς τα ανω και καταλήγοντες κατα τας

γωνίας εΙς δέσμην 3 η 5 φύλλων. 'Η χαίτη των λεόντων εΙναι δεδηλωμένη διά
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ΠQOσtομιαίον {ου Μουσείου 'ΗρακλείοlJ 189

παραλλήλων κυματοειδών χαράξεων, όμοίως δε καΙ αΙ πλευραί των. ΟΙ λέον

τες δεν εΙναι έ',ταϋθα πλαστικώς δεδηλωμένοι αλλα έλαφρώς εκτυποι και γεω

μετρικώς έν ενι έπιπέδφ dno

δεδομένοι, κατα διακοσμητικην

δλως τεχνοτροπίαν.

Έπι της dπέναντι της είκό

νος 2 πλευράς είκονίζεται έντΟς

περιθωρίου εν και μόνον ζφον

(είκ. 3) εχον κορμον μεν και οπί

σθια άκρα λέοντος, κεφαλήν δε

και έμπρόσθ ια άκρα πτηνοϋ κα

θως και πτέρυγας πρόκειται λοι

πον ένταϋθα περ ι της μικτής

παραστάσεως γρυπος και λέον

τος (γρυπολέοντος) ητις τόσον

συχνα d.πaVt(i είς την βυζαντι-

νήν τ~χνην. Ή τεχνοτροπία καΙ Είχ. 2. Αiο..τ..s-.

τής πλευράς ταύτης εΙναι ή αύΤ1!

και ή τής προηγουμένης ήτοι ή έπιπεδόμορφος. Κατα διακοσμητικην δ' όλως

άδειαν τα μεν πτίλα τοϋ λαι

μοϋ άπεδόθησαν δια ρόμβων,

αΙ δε πλευραι δια παραλλή

λων χαράξεων, και οΙ μύες τών

μηρών δια καρδιοσχήμων σχη

μάτων.

Τέλος έπι της τετάρτης

πλευράς είκονίζεται συνθετω

τέρα τις παράστασις κυνηγίου

(εΙΚ. 4). Δύο άνδρες μακρόλαι

μοι ένδεδυμένοι βραχείς χιτώ

νας μετα διακόσμων παρυφών

καΙ περιπόδια καλύπτοντα .καΙ

τους μηρoυ~ κατα τον τύπον

ΕΙκ. 8. Γeιι;πολJω... τών εύζωνικών «καλτσών"» φέ-

ροντες δε καΙ υποδήματα δερ

μάτινα προσαρμοζόμεναέπΙ τών ποδών δι' ίμάντων είκονίζονταικατα κρόταφον,

ό μεν βλέπων πρός τ' άριστερά, ό δε προς τα δεςιά. ΚαΙ ό μεν πρώτος κρατεί
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190 Α. Κ. Όρλάνδου

ασπίδα τρ~γωνικην καΊ, δόρυ έπιτίθεται δε ",ατα ζΦου (λύκου i), δ δε δεξιος τοξεύει

προς τα δεξιά. Δύο δένδρα εικονιζόμενα έκατέρωθεν μεταξυ τών κυνηγών καΙ τών

ζφων ύποδηλούσι δη ή σκηνη λαμβάνει χώραν εντος δάσους.

Ώς πάσα\' αί λοιπαι πλευραι οϋτω και ή τελευταία αϋτη εξετελέσθη κατα

τον αυτον αφελή διακοσμητικον τρόπον, δστις εχρησιμοποιείτο κυρίως ύπο της

ΕΙκ.4. Σκηνηκυνηγίου.

λαϊκης τέχνης κατα τους βυζαντινους χρόνους εν Φ ή μνημειώδης γλυπτικη λεπτο

λογούσα περισσότερον πρoτιμ~ τα λοξα επίπεδα καΊ, ταςσοφώς πλεκομένας γραμ

μάς. "Ομοιον προς το ήμέτερον λαϊκης τέχνης ανάγλυφον είναι καΙ το ύπο τού

Traqnair δη μοσιευθεν εκ ΠλάτσαςτηςΜάνης 1 ανάγλυφον επι κιονοκράνου, το

παριστίϊ)ν κυνήγιον αρκτου 2.

ι British Schoo1 Annual 1908 - 9 σελ. 203.
2 Όμοιότης τεχνοτροπίας ύπάρχει εν τινι μέτρφ ?ιαι προς το ανάγλυφον της Γεράνας και του Πυγ-
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Προστομ,αίον τοίί Μουσείου Ήρακί\.εΜιυ 191

Προστο.μ.ιαία τετράγωνα η κυκλοτερή βυζαντινων χρόνων (7 0υ μέχρι 1Ο0υ

αΙό)νος) αφθονούσι κυρίως εν 'Ιταλίq; 1 ίδί~ δ' εν Βενετίψευρέθησαν όμως καί

τινα εν 'Αγγλίq. 2. 'Εν Έλλάδ. το ενταύθα δημοσιευόμενονείναι τοπρωτον ευρι

σκόμενον, καθόσον τούλάχιστον γνωρίζω.

'Όσον άφoρ~ την χρονολογίαν κατασκενης τού προστομιαίου, α.ύτη δεν είναι

δυνατον εκ των παρεχομένων στοιχείων να καθορισθΌ dσφαλως, κυμαίνεται όμως

πάντως μεταξυ τού 120υ και τού 130υ μ. Χ. αίω·νος.Πιθανως το εξ Ήρακλείου

προστομιαίον να εξετελέσθη μετα την κατάκτησιντηςνήσουυπο τωνενετων υπο

βυζαντινΟύ τεχνίτου μιμηθέντος καθ' υπόδειξιν τα ενετικα προστομιαία.

Α. Κ. ΟΡΜ.ΝΔΟ!:

μαίου τό έν τφ Βυζαντ. Moυσείq:ι 'Αθηνών νίίν άποκεψένφ, ουτινσς εΙκόνα δρα παρα Bιrehieιr Νοιιν. Arc!l.
des Missions Scientif. Νοιιν. Ser. Πίν. νΙΗ είκ. 15.

1 C"tt"l1eo L'ar<:hitecture εη ltaJίe Venise 1890 είκ. 154, 155, 160 (Βενετίας), είκ. 85 καί 97 (Ρ{όμης).

, Rivoiιr3i> Le origin idella architettura lombarda Milano 1908 είκων 423. (Canterbury), εικων 532
(WinclIester).
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ΡΑΓ ΙΚΗ ΣΦΡΑΓιΣ ΕΚ ΔΑΦΝΙΟΥ

Κατα τας εν ετει 1926 γενομένας εργασίας στερεώσεως της Μονης Δαφνίου

ανευρέθη ύπο του άρχιτεχνίτου της άναστηλώσεως Μιχ. Άγγελικη εντος ταn' χωμά

των της παλαιας ανασκαφης και παρα την ΝΑ. γωνίαν του Καθολικου μεταλλικη

σφραγις διαμέτρου 0.033. Ή σφραγίς, ης φωτογραφίαν τού θετικού εκμαγείου

παρέχει η παρατιθεμένη εικcον, φέρει έν τφ μέσφ την παράστασιν χειρος έξερχο

μένης εκ πλατείας χειρίδος (φαρδομάνικο) κρατούσης δε

ράβδον καταλήγουσαν, ώς πολλαι ποιμενικαί, εις ελικοειδή

λαβήν. Προ της χειρος εικονίζονται ό εΙς ύπο τον αλλον

δύο άστέρες. Ή περιγραφείσα παράστασις περιβάλλεται

ύπο λατινικης έπιγραφης έχούσης (Με:

+ C S'. ABBATlS D. FIRMITATE

Και το μεν άρχικον C είναι βεβαίως σίιντμησις τού

ΕΙκ. 1. Σψρaγις Δaψνίο'!J. c(nnl), ώς μαρτυρεί η έν τέλει αφαιρετικη firιl1itate, το δε

δεύτερον γράμμα S' πρέπει αναμφιβόλως να αναγνωσθΌ

s(ancti). Ώς προς δε το προ τού finl1itate D. τουτο είναι βεβαίως συνήθως συν

τομογραφία του dOlllini, αλλ' είναι πιθανώτερον ενταυθα να θεωρηθΌ ώς σύν

τμησις του D(alphini) η D(alpllilleti), δεδομένου δτι έπΙ φραγκοκρατίας το Δαφνι

εκαλείτο Dalphilllllll η Dalpllinetunl 1.

Κατα ταυτα ή επιγραφη αναγινώσκεται ουτω:

'j- Cun1 sanctl abbatls Dalp11ini firmitate ητσι

t Με την δύναμιν του &Υίου ηγουμένου Δαφνίου.

Πρόκειται .λοιπΟν αναντιρρήτως περι της βούλλας ενος εκ των Φράγκων

ηγουμένων της Μονης Δαφνίου (ΧΙΙΙ '"" χν αιωνος) αγνωστον δμως τίνος 2,

αφ' 0'6 το (ίνομα αυτου δεν μνημονεύεται εν τί'ι επιγραφη της σφραγίδος.

Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

• ·Ορα τας παραλλαγας του όνόματος του Δαφνίου έπι Φραγκοκρατίας παρα G. Mi11et, Le nlona·
ste,'e de Daphni σελ. 27 σημ. 1.

, 'Ονόματα Φράγκων ηγουμένων τ)ς Μ. Δαφνίου δρα παρα Millet ε. ά. σελ. 41.
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ΆρχαιoλOΎι?~oν Δελτίον 1924·25 Πίναξ

Ό [φηβος του Μαρα-θ-ω1l0ς.
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Άρχαιολογικον Δελτίον 1924 - 25 Π ίνας 3.

Ό εφηβος τού Μαρα{j.ωνος.
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JΑρχαιολογικ,ον Δελ'tίον 1924 ~ 25

<ο εφηβος .oV Μαeα{}ωνος.

ίναξ
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Άρχαιολογικον Δελτίον 1924·25

~o εφηβος του Μσ.eσ.{)Wνος.

Π ίνας 5.
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π Ρ ΡΤΗ ΜΑ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ

ΕIΔΗΣΕι:Σ ΕΚ ΤΗΣ 8 ΗΣ APXAIOΛOΓlKHΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1922-25

ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ

ΕΙς το Παράρτημα τού Άρχαιολ. Δελτίου
1920 -1 σελ. 172 υπέδειξα δι' ολίγων την ανάγ

κην να εξετασθΊi, ως άρμόζει, η σημαντικη επι
γραφη τού Αυγούστου, ην εύρεν Ο κ. Φιλαδελ-

προσπάθειαν μεγαλυτέραν θα 11ΤΟ δυνατον να
απoκατασταθΊi εις το ακέραιον ή ίστορικη επι
γραφή. Άλλ' δμως Ο'υτε τότε ουτε κατόπιν ηύ
καίρησα. Δι' αυτο αποφεύγων ,νέαν αναβολην

περιορίζομαι να εκθέσω εδώ, δ,τι εκ τών ηδη
γνωστών λίθων ηδυνήθην να εννοήσω.

Είκ. 1. Έκ της &φιερώσεως τοϋ ΑVγοVστοv.

φευς παρι'ι' την Νικόπολιν 1. Προς τουτο το θέ
ρος τού 1922 εξήτασα καΙ πάλιν τους λίθους,
εις τους οποίους προσέθεσα τέσσαρας άλλους

(τους υπ' αριθ. 1, 4, 7 καΙ 13 της εικόνος) με
την βοήθειαν ολίγων εργατών, ους φιλικώς πα
ρεχώρησεν ο αυτος ανασκαφευς της Νικοπό·
λεως. Τούτο κατωρθώθη με εργασίαν ολίγων
μόνον &ρών, η δε σχεηκη επιτυχία καΙ οι ακί

νητοι λιθοσωροι υπεδείκνυον επιμόνως 3τι με

ι 'Η εΙς τα Πρακτικά του 1913, σελ. 85 - 91, δημο

οίευσις τοϋ ευρήματος εΙναι τόnον άνακρι6ης καΙ άντι.~
επιστημονική, ώστε περιττεύει οΙοσδήποτε περι αύτΤΊς

λόγος.

ΕΙς 13 το σλον ανέρχονται οι επL του παρόν
τος διαθέσιμοι λίθοι (εΙκ. 1) 1. Ούτοι κατάκειν

ται πάντες μετα πολλών άλλων αναμΙξ 11ατα
μ'~κoς της 'ι'οτίας πλευράς μεγάλο" κρηπιδώμα
της, εστραμμένουπρος ανατολάς,0-0 το μεν μηκος

εΙναι 62, το δε πλάτος 45 μ. ΟΙ λίθοι εχουν
δλοι &ρισμένον ϋψος, 0,61, καΙ κοσμούνται

κάτω καΙ άνω με διάφορον σειραν κυματίων

ι 'Η εικων κατηρτίσθη σύμφωνα προς τας μετρή
σεις καΙ τα πρό των λίθωΥ σχεδιάσματά μου. Ταϋτα

δεν ύστερουν ώς προς την άναγκαίαν άκρί6ειαν άλλά
βε6αίως δεν άποδίδουν την έξαίρετον λεπτότητα των

αρχαίων χαραγμάτων.
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2 ΠαιΖάρτ/μα 'ι"οί Α"χαιοΜ>γιχοί Δε),ΤLΟV 1922·25

και ταινιών. Πλην τούτου έν~ ή κάτω σtOλι

σμέVΗ έπιφάνεια εχει ύψος 0,16, ή ανω μετρεί

μόνον 0,15. ΕΙναι φανερον οη ή άφιερωματικη

έπιγραφη εΤχε χαρπχθη επι ζώνης όμοίων λίθων,

διηκούσης καθ' δλην τήν VOftu\' μακραν πλευ

ρόν. της ζώνης ταύτης, '~Iς ή θέσις τόσον μόνον

εΤναι γνωστή, ΟΗ tουλπχισων fttO ύπερ τας 4
διατηρουμένας σειρας λίθων, δεν κατελάμ6ανεν

ή έπιγραφη δλην την ε"τασιν, Διότι κατα το

δυηκον ακρον της πλευρας παρετήρησα lπί του

έδάφους δύο αγράφους λ(θους του αύτου σχή

ματος, Τι δε άριθμητική σειρά των ένεπιγράφων

δεν άνtαΠOκρίνεcαι μόνον προς την πιθανην

άναπαράστασιν tQU κειμένου, &λλό. περίπου καί

προς την άπόστασιν, είς ην είιρίσκεtαι εκασtOς

'(ούτων απο της ΝΔ γω\·ίας. Οδτω π. χ. οΙ λί

θοι 1 καί 2 κατάιιειηαι εις απόστασιν 10 μ.

απο της γωνίας, οί 10, 11, 12 και 13 είς από

στασιν 25 - 28 μ., εν τφ μεταξυ δε αναλόγως οΙ

λοιποί. Έκ τούτων lξάγομεν: 1) οτι οΙ λίθοι

μετα την κατάπτωσιν δεν άπεμαιιρύνθησαν πολυ

απο της αρχικης των θέσεως (έκτός ίσως μιας

περιπτώσεως), 2) δη ~ lπιγραφη ηρχιζε μετ&

ιιενον 6 - 8 μ. καΙ 3) δη, αν &ι; εΙναι λογικον

ό χαράκτης απέ6λεήιεv εις την συμμειρίαν, το

ημισυ σχεδόν της δλης έπι γραφης πρέπει είς

το μέλλον να αναζητηθfi προ; τα δεξια μετ&

τον λίθον ΙΒ.

'Επί της είκόνος φαίνεται, δτι μεριιιοί εκ των

λίθων συνεσχετίσθησαν, ώς π. χ. οΙ λίθοι 5 καί

6 ώς καί 10- 13. Δια τήν έ"λλειψιν των σχετι

κων μέσων η συναρμογη εγινε μόνον γραφι~

κως, σύμφωνα με τας ασφαλείς ενδε(ξεις της

γειτονίας των ογκολίθων, της φορας των χαρα

κιήρων καΙ του περιεχομένου. Κατ' αύτον τον

τρόπον σιινηψα το 1921 τους 3 λίθους, 10, 11
και 12, καΙ ανέγνωσα ιην σημανrικην φράσιν

pace parta. Τό ΙΙρχικον γράμμα τοϋ λίθου 12
μό,'ον ώς Ε ~τo δυνατον να συμπληρωθη. 'Ήτο

φανερο\' εκ τούτων, δη έπρόκειτο περί της

αναμεvoμένης είς ιον τόπον αφιερώσεως του

Alιγoύστoυ, δστις μετα την νίκην τοϋ Άκιίου

διεκήρυξεν.άρκετα πομπωδως rήν δι' αύτου γε

νομένην παγκοσμίαν εlρήνην. Ή φράσις έπεβε

δαιώθη το 1922, οτε ΙΙνατραπέντος του γειτονι

κoiί λίθου άνεγνώσθη έπ' αύτου το μεγαλύτερον

μέρος του Α καί το προσδοκώμενον terra. ΕΙ

ναι αυτόδηλον, δη επ' άλλων λίθων θά εχωμεν

το φυσικον συμπλήρωμα: marique.
Τό άλλο συγκρότημα, 5+6, έπετεύχθη κατα

περίεργον άληθως τρόπον. Δεν σημαίνει πολύ,

δη οι λίθo~ ευρέθησαν εγγύτατα αλλήλων, άλλα

το περιεχόμενον έπιγραφης παλαιοτέρας, &πο
ξεσθείσης, συνάπτει αναμφισβητήτως τους δύο

λίθους. Έπι του πρώτου αναγινώσκονται άσφα

Mj; GAIO, liv καΙ διατηροίίνται μόνον τα κα

τώτερα ημίση των χαρακτήρων, επί δε του δευ

τέρου IV, οπερ περαιτέρω πρέπει να συμπλη

ρωθη είς IVL10. ΕΙχεν αρα προηγηθη επι της

ζώνης διάφορος αφιέρωσις, καθ' ην το όνομα

τοϋ νικητοίί έφέρετο κατ' ΙΙφαιρετικην πτωσιν.

ΆJJ,.' ή πρώτη αϋιη άφιέρωσις δι' αγνωστον

λόγον απήρεσεv. Παρηγγέλθη άλλη διατύπωσις,

τα γράμματα εγιναν μεγάλα. ετάχθησαν είς μίαν

σειραν καΙ τότε πρωτον έχαράχθησαν αΙ διακο

σμηηκαί ταινίαι. ΤΟ φαινόμενον εΙναι άξιον

προσοχης. Διόη είς μέλλουσαν προσεκτικην έξέ

τασιν δλων των λίθων πιθανον να αναγνωσθη

καΙ η αποκρουσθείσα διατύπωσις. Έπί τοϋ πα

ρόντος είμεθα βέ6αιοι, οτι οί λίθοι 5 και β

συνανήκουν και qn μετα λέξιν λήγουσαν είς C
πρέπει να &ναγνώσωμεν: regioη ...

Έπίσης συ\'αVΉκoυν οί λίθοι 3 και 4 δια

το quod, αν και κατα παραδρομην ετέθησαν

επι ιης είκόνος χωριστά. Μεταξυ τoίi 1°" και

του 2°" λείπει εΙ; μόνον λίθος περιέχων το προς

δεξια 'όπόλοιπον τού ν, το Ι και την κάθετον

κεραtαν τoίi F. Διότι εΙναι φανερον καί μύνον

εκ Toίi πρώτου liOou, Όπου εχομεν λέξιν τελειώ

νουσαν εΙΙ; R, Ότι πρόκειται περι του νικητου

τoίi Άκτίου.

Κατα ταίίτα προτείνομεν την ακόλουθον συμ'

πλήρωσιν της έπιγραφης:

Gaius Iulius Cacsa]r Div[iJ f., vict[or, Αροl
lίni Acti]o, quod [fccίt hui]C, rcgion[is ul[tori,
i]mperat[ori olptim[o, templ]um, pace parta
terra [marique •..] ι 'Ήτοι: Γάϊος 'Ιούλιος Καί.

σαρ, θεου υίός, νικήσας, 'Απόλλωνι Άκτί<!J οπερ

κατεσκεύασβν αύτφ, της χώρας τιμωρω, (Ιτρα

τηγώ αρίστφ, ίερόν, ειρήνη!; γενομένης κατα γην

καί θάλασσαν ..
ΑΡΟΙΙίηί Actio. ~Aν καί τoίi ονόματος toίί

θεού μόνον το τελευιαΙον γράμμα διετηρήθη

επι τοίί λίθου-Β, ομως ή συμπλήρωσις εΙναι ίκα·

νως βεβαία. Διότι είναι &δύνατον ό θεός, είς

δν άφιερώνεται το 'ιερόν, να μη εΙναι ό αϋτος

προς τον κατωτέρω αναφερόμενον regionis ul
torem, Όστις πρέπει συγχρόνως να εΙναι καί

optirnus imperator τοϋ μεγάλου άγωνος. Τις

δε αγνοεί, δτι δ Ailyouaro;; εκ λόγων πρωτt

στως πολιτικηο; προνοίας άπέδωκε την νίκην του

, Μίαν άλλην συμ~λήρωσιν 1ης έπιγραφης κατεχώ

ρισα εΙς 1ήν Cbronique 10υ BCH, 1922, ρ. 51" τήν

οποίαν τώρα ιi"ακαλώ ως πολύπλοκον. -'Ως πρός τήν

ά.νωτέρω άιι;λ<'ιυστέραν συμπλήρωσιν άμι:eιβάλλω μόνον

ως πρός τό ui[tori. Διότι έπΙ το11 λίθου 1 αν καΙ iίπάιηει

χώρο; ούδέν φαίνεται '1χνος του Τ. Προσθέτω στl ό.νcί

το11 hulc εΤναι δυ"ατον να ίmi'ιρxε hic = ένταυθα.
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εις τον θεον τοϋ Άκτίου.; 'Αρκεί να ύπενθυμί

σωμεν, δτι κατα τήν περιγραφήν ri'ις dσπίδος

τοϋ ΑΙνείου, δπου πλήν li.λλων παριστάνεται

dναχρoνιστικως ή περίφημος ναυμαχία, δ Βιρ

γίλιος ρητως άποδίδει εις τον αύτον θων τ/ν

νίκ~ν κατα των βαρβάρων, ~νφ οΙ ΨωμαΤΟι

αντίπαλοι φυσικα αποσιωπώνται.

Aen. νπι, 704:
Actius paec cernens arcum tendl':bat Αροl10.

Άλλ' έχομεν καί ρητας καΙ σαφείς μαρτυ

ρίας dναφερομένας εις τον τόπον της επιγρα_

φης των δοκιμωτέρων συγγραφέων. Οϋτω ό

Στρά6ων, σστις κατα το έτος 29 π. Χ. διηλθε

τουλάχιστον έκ Νικοπόλεως κατα το Υνωστον

αύτοϋ ταξείδιον δια των Κυκλάδων και Κορίν

θου εις Ψώμην, άναφέρει τα έξης σχεtικα προς

το έν λόγφ ιερόν, Ζ, 6 : •Η μεν oliv Νικόπολι,

.... χώραν 1"ε Ιχουσα πολλήν καί 'Ιόν Ικ 'Ιιην

λαφtίρων κόσμον, τό τε καtασ'UvασJJ.εν 'Ιέ·

μενό, Αν 'Jφ πρoαστε(~ 'Ιό μεν εΙς 'Ιόν dyUS"a
'Ιόν .:n:εντετηρικΟν Αν cl.tGeI lX(lιotl )'υμνάσιόν

'ι"ε Ηαί στάδιον το δ' eν τ'9 'όnερκeιμέν~ λόφ~

'Jov :4..:n:όλλωνος. Κατα ταϋτα το εν τφ προα

στείφ τέμενος διαιρείται εις δύο μέρη, το κάτω,

δπερ περιλαμ6άνεΙ10 στάδιον κ:τ.λ. και το όποίον

άριστα Υνωρίζομεν, διότι φαίνεται και σήμε
ρον βορείως της πόλεως το στάδιον, παρα το

μέγα θέατρον (άμνημόνευτον ύπό τοϋ Στρά6ω

νος ως νεώτερον) και το άνω μέρος έπl τοϋ

νπερκειμένου λόφου, δπερ ρητώς dποδίδεται εlς

τον Άπόλλωνα και εΙναι το αύτο προς το ήμέ

τερον ιερόν. Έξ αλλοll δ κ.αλύτερος έκ τών Έλ

λήνων ίστορικών, τών dσχοληθέντων με τα ρω

μα'ίκα πράγματα, δ Κάσσιος Δίων, εις ον όφεί

λομεν την άρΙστην περιγραφήν της νωψαχίας

καϊ. τών σχετικών τόπων, άφοϋ προηγουμένως

σαφέστατα περιέγραψε τόν τόπον ενθα εστησε

την σκηνήν του δ Όκτά6ιος, L, 12, dvtaxoXQI
νόμενον άριστα εις την τοποθεσιαν τοϋ άποκα

λυφθέντος κτΙσματος (Ιπ, μετεώρου κ.τ.Ι) έπι

φέρει βραδύτερον, έν LI, 3, τ/ν πλέον επιθυ

μητην περιγραφήν: 1"6 τε χωρΙον, Ιν φ Ασκή·

"ησε, λ.l-Doις τε τετρα,πέΙΙοι, Ακρη.:n:(δωσe καΙ

'101.. άλοΟσι" Ιμβόλοις ~κόσμησe"ι έ"δος 1:Ι τοΟ

:4π6λλωνο, 'όπαΙ{).ριον Ιδρυσάμενος.Ένταϋθα

το έδος πρέπει να έκληφ{tΪi ώς αγαλμα, άλλα

δια τούτου μανθάνομεν άναντιρρήrως εις τΙνα

ΈΥένετο ή άφιέρωσις. 'Όταν λοιπον εχομεν δύο

πολυ ίσχυρας μαρτυρίας, εις τας όποίας προσ

τίθεται τρίτη δια της ανω συμπληρώσεως της

έπιγραφης, μικραν νομΙζω βαρύτητα δύναται

να έχη τι διάφορος μαρnιρΙα -ςού Σουητωνίου,

Aug. § 18: l0cum castrorum, quibus fue
~'at usus, exornatum navaIibus spolίis Ne-

ρωηο et Mθrιί consecravit. Ό συγγραφευς

τών βιογραφιών τών Καισάρων '(σως να ~πλα

νήθη εκ ηνος συμπληρωματικηςάναγραφης,καθ"

ην τα έπΙ τοϋ {ερoiί τΌύ Άπόλλωνος tOnoOE'"l
θέντα λάφυρα έκ των πεζομαχιών και κατ' έξο

χην τά έμ60λα των έχθρικων πλοίων άφιερώ

νοντο είδικως εΙς τον Ποσειδώνα και τον"Αρην.

ΕΙναι πιθανΟν"δηλ. ή δλη &φιέρωσις να κατέλη.

γεν ώς έξης: spoliaque ab inimicis capta Ne·
ptuno et Marti consecravit.

Templum. Τό διατηρηθένum συνεπλήρωσα

ε'ίς temp1um, 6χι με τ/ν σημασίαν τoiί ναο;;

άλλα με την τοϋ Ιερoiί, τοϋ τεμένους, ώς άκρι

6ώς όνομάζει το tδρνμα ό Στρά6ων άνωτέΡα/.

Ό Δίων δμιλεί περΙ κρηπιδώματος μόνον. Ό

αυτος LI, 19, άναφέρεl, δτι και εν 'Ρώμ!l δ

Αύγουστος ~κόσμησε 'Jήν κρη.:n:ίdα τοΟ 'Iov~

λιεΙου t)eqJov κατα την αύτη ν εύκαιρίαν με τα

εμ60λα τών Εχθρικών πλοίων. ΕΙναι φυσικόν,

δη τα έπιδεικηκιl ταύτα τού θριάμ60υ λάφυρα,

δεν εκ\?ύπτοντο -όπο στέΥην. "Οτι τα εμ60λα

-fισαν τοποθετημένα έν -όπαίθρφ παρα την Νι

κόπολιν είκονίζε'Ται ζωηρώς εις 'Το ωραίον έΠL

γραμμα τοϋ Φιλίππου, Anthol. Pal. νι, 236:

.. Εμ.βολιι. χαλ>tΟΥwe"', φιλόπ.tοα rΕVxea "''1ιSJ'',
Ά ..rια ..oίo πολέμ.οv κeίμι{}α μαeτve~α'

ή"ί"e σιμβλwe~ Κ'1eόreοφα δώeα μ.eΙ~"σώv
Ισμο/ βομ.βητΝ ..v ...tόσ~ βe~{Jόμε"α.

Καίσαeσi εν..oμl.,ς xeτιστfι χάeις' οπλα yde ~{Jeιiw

..α€!ΠOίoς ele>Tιι'1' Ω1Ιτει'ίι'αξε τoίφε~".

Έκτος τούτων επί τού κρηπιδώματος άνέ~

κειντο και τα χαλκά άγάλματα 'Τοϋ Εύτύχου κα'!

το\1 ονου αυτoiί, τοϋ Νίκωνος:, τα δποια εοτησε

εκε! ό Καίσαρ συμφώνως προς το παρα Πλου

τάρχφ άνέκδοτον (Άντων. 65. Πρ6λ. καΙ Ζω

ναραν, Χ, 30). τα άνευρεθέντα αρα άρx~τεκτo

νικα μέλη δεν dvijxov εις ναον καταλαμ6άνοντα

δλόκληρον τον χώρον. "Αν μετα τον Aiίyoυστoν

οΙ Νικοπολ!ται 11 τις έκ των αύτοκρα1:όρων ειιτι

σεν ενταϋθα ναόν, ούτος θα κατελάμ6ανε πάν

'Τα/ς μέρος μόνον της κρηπίδος.

Pace parta terra marique. ΑΙ λέξεις εκφρά

ζουν το μέγιστον καύχημα τοϋ Όκτα6Ιου, δπερ

ούδέποτε έ6αρύνετο να τονίζη ό μέχρι πονηρίας

φρόνιμος αύτοκράτωρ.Χαρακτηριοτικα εΙναι τα

τοϋ Δίωνος, 11, 20, 4: •Πλείοτον δ' 6μω, ~nee

.:n:άντα -rd ψηφισlJέιι'Jα οΙ ~περήσ1Jη, Ii'Jt τά,

te πtίλας 'fd, ",ον Ία"ό'ίi ι:" κάΙ πάντων

σφΙσι 'J~ν πολέμιον παν",ελ~ς πεπαυμΙVων

6κλεισα". κ.τ.λ. ΌμοΙως καΊ τα τοϋ 'Αππιανοί\

Έμφυλ. Πολ. Ε, 130: ~Έκ δε των έψηφισμέ-

νων τιμών εδέχετο πομπην. και εν άγoρι;t

επι κίονος χρυσοϋς εστάναι.. πέρικειμένων

-τ~ κΙονι έμ6όλων. Καί εστηκεν ή εΙκών ~πιγρα_
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φην εχουσα δη την εΙρήνην έστασιασμένην Ιι<

πολλοϋ συνέσ~ησε καιά τε Υην καΙ t90ttAaa·
σαν>. Και ό tδιος ΛϋΥουστος ε1.ς τα περίφημα

άπομνημονεύματά του τοίί •Αγκυρανοίί μνημείου

δεν παρέλειψε να ωνίση την σηι.ιασ[αν τοίί φι

λειρηνικοίί ΚΝ:tOρθώματός του. Πρβλ. Mon1m·
sen, Res gestae Aug., Cap. ΧΙΙΙ, LXXXIV
καΙ LXXXV. Έηείίθεν παρέλαβον και κ«τα

παρεμφερή τρόπον διετύπωσαν το πραΥμα οΙ

'Ρωμαίοι ίστορικοί, &ς ό Λίβιος (Ι, 19) ό Σουη.

τώνιος (Aug. 22) και ό Vel1eius Paterculus
(11, 38). Είναι άξιον προσοxijς, δι! έπι πασων

των μαρτυριών τι μνεία της επιτευχθείσης εΙρή-

ρειος τοίχος άλλα καΙ αΙ μακραι πλευραί κυρ

τώνονται έλαφρώς καηχ 0.40 μ. (πρβλ. Άρχαιολ.

Δελτίον, 1915, σελ. 244).Ή νοτία στενη πλειιρα

tής εΙσόδοιι έσχημαr(ζεrο δι' είιθυγράμμοιι (οί

χου &ναχωροίίνrος εκαrέρωθεv καί διακοπτομέ

νου xarO: ro μέσον. ΤΟ ανοιγμα έν rούrοις "ης

θύρας δεν έ6ε6αιώθη. Έσημειώθησαν καΙ πάλιν

χαρακrηρισηκα oσrρακα, άνήκονrα είς ri]v πα

AaιortQav καΙ "ην VEwttQav περίοδον (οίί κrί

σμαrος, ΕΙναι xata ri]v διακόσμησιν (α αύtα

προς (α προμιικηναϊκα γεωμεtρικα iJotQaxa,
έΥχωρίοιι καtασκευης, άλλ' εχοιιν (ώρα ri]v λάμ

ψιν (ου γανώμαtOς και oνtw έλέΥχονtαι ώς

'.

APTEMITOΣAΓEMON~Σ
Η'ΙΙΙΤ ....ΝΔΡ ....."'·· - ••

ΑΡΤΕΜ/ΤΟΣΑ'
ε ΓΙ ι Δ Τ'ΑΝΔΡωΝ CN ~.~
εIΟΥΑΝτωΝΙΟΥΓ1Ο '~;~,~4ι

ο γ ΑΙ ΛΙΟΥΟΤ( Λ Ρ ι (1"0 Δ~,;

~~c~~;~~:I:oΊ~;~~~~I~'~~
(ωΤΗΡIΧΑΝΤΗΝ(IΔIΑΝΔ Ο ~
Λ ~N ΥflΟΔ IΑΗ/ιIΟΝΝΙ ΗΔ εΝI!'"
ΔΕ NflPO(HKOY(AΚA,AMHtI(~

"ΟΝ

ΕΙκ. 2. Άπελn>6εeωηκαι έπιreαφaί έ" ~oυ ;eeov τή~ 'Aeτέμιδο~ Ήyεμό"η~.

νης συνάπτεταιπρος την έπακολουθήσασανγνώ

μην της συγκλήτου να κΙεισθώσlν αΙ πύλαl (οίί

Ίανου. Εύλογον εΙν«ι δια tOijtO να περιμένω

μεν είς την άποκαλιιφθησομένην συνέχειαν της

άφιερώσεως και εύθiις &μέσως "ην άναγραφην

(οίί σχεηκοίί δόγματος "ης συγκλήτοιι.

Έν τέλει ώς προς "ην χρονολογίαν της &φιε.

ρώσεως σημειοίίμεν, δη α{ίτη προηγήθη τοίί

εtους 27 π. Χ. Διόη κατα (ο εtος τοίίtO ό

Όκτά6ιος προσέλαβε καΙ τον tίtλον τοίί Αύγού

στου, οσrις δεν ίιπάρχει έπι "ης έπιγραφης,

ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

ΤΟ Θέρος tOίί 1924 εγινε μικρα σκαφικη έρ

γασία είς το ιερον καΙ έπερατώθη ή ερευνα τοίί

ύπο (ον μέγαν &ρχαϊκον ναον παλαιοτέρου κτί

σματος με την yvwori]v έλλειψοειδη κισνοστοι

χίαν. Τούtου δεν εΙναι μόνον καμπύλος ό βό-

μεrαμυKηναΙκά. Προς άποφυγην συγχύσεως και

χάριν εξασφαλίσεως τ<ίιν ίιπεράνω λειψάνων τοίί

&ρχαϊκοίί ναοίί έπεχώσθησαν έν τέλει τα άνοl

χθέντα χάσματα. Δι' αλλης μικράς έργασίας άπε

καλύφθη τό βόρειον ακρον "ης παρα ri]v κρή_

νην μεγάλης στοάς. Εύρέθη μέχρι μιας σειράς

θεμελίων λίθων κατεστραμμένη. Παραπλεύρως

ήνοίχθησαν έπτα τάφοι. τοίί α' πιθανώς π. Χ,

αιώνος. την χρονολογίαν στηρίζουν συντρίμ

ματα άγγείων άσφαλώς συνα\·ήκονtα. ΤΟ εi'ίρημα

βεβαιώνει την όρισηκην έγκαrάλειψιν τοίί ίεροίί

μετα ri]v έν ErEI 20G π Χ. δευτέραν ριζικην κατα

σtροφήν του (Πολυβ. ΧΙ, 7, 2).
Kata την αύτην έποχην ι1δυν11θην να άποπε

ρατώσω ri]v άνάγνωσι\' της προ πολλοίί γ\'ω

στης ~νεπιγράφoιι πλακός, "ης έντειχισμένης είς

τόν νόtιον τοιχον της εκκλησίας τού Άγ. Νικο

λάου παρα την γειτονιιιην Μόκισtαν (IG, ΙΧ,

1, 413). Ή &νάγνωσις tδυσχεραίνεrο δια ri]v
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άσύμφορον θέσιν και' τα άβαθη χαράγματα,

ώστε μόνον μετά μακραν προσπάθειαν καί κατά

τάς διισευρέτους εύκαιρίας τοϋ πλαγίου φωη

σμ.ού εγινε διινατη εν μέρει (εΙκ. 2). Ή πλάξ

μετρεί: 1,41 χΟ,70. 'Υπο τάς επικεφαλίδας, με

μεγάλοιις εύθιιγράμμοιις χαρακτηρας, άκολοιι

θοϋν άπελευθEQωτικαΙ !πιγραφαl με μικρότερο.

<Jτρoγγύλα γράμματα των μ. Χ, χρόνων, τοϋ Β'

πιθανώς αίώνος. Έιι. τοϋ βε6αίοιι λειψάνοιι τοϋ

Α !βε6αίωσα, δτι ή θεά επωνομάζετο 'Λγεμόνα"

&ς έπεριμέναμεν, καΙ Οχ.ι Άγεμων ώς έξεδόθη,

Έν μεταγραφΏ ή προς τα δεξια σχεδον τελείως

άναγνωσθείσα επιγραφη εχει ώς έξης:

Έπί δύΟ άνδρών CN Π[οπ

λ]είοιι Άντωνίου, Πο[ιιλβί

οιι ΑΙλίου δ τε Άριστόδ[α

μος καί Νικίας ο'ι Βίωνο[ς

ελευθ(έ)ραν εποίοιιν γιιναϊκ(α

Σωτηρίχαν την εΙδίαν δο(ύ

λην {ιπο Δια ":Ήλιον, μηδενΙ μ(η

δεν προσήκουσα(ν) κατά-.μηδέν(α

τρό]πον.

Τά δύο γράμματα μετα το δυ' άνδρών άποτε

λοϋν συντομογραφίαν είς!μk τοίιλάχιστον διισερ

μήνευτον, Δυνατον να εΙναι, κατα λάθος πάν_

τοτε, μεταφορά εκ τοϋ λατινικοϋ (CN = ΓΝ =
Γναίοιι). Άλλα τόtε θά εχωμεν χαl άλλην δυσκο

λίαν τών δύο όνομάτων τοϋ γένοιις. Δήλωσις

tτοuς άποκλείεται, Δι' αίιτο το μονογράφημα η

θα εΙναι άντίστοιχον πρΟς το λατινικον ί. d.
=(IIviri) iuri dicundo, δηλ. !πΙ δύ' άνδρων

έ(ν) ν(όμοι.ς), ώς !πρότεινεν δ συνιίδελφο; κ. Πε

λεκίδης, η πιθανον να σημαίνη: ε(ν) Ν(ικοπόλει),

ΤΟ σημαντικον εΙναι, δτι ή άπελειιθέρωσις

τfjς Σωτηρίχας ώς καΙ ή προς τά &ριστερά, η

ατελώς άναγνωσθείσα, χρονολογείται δι(ι τω"

δύ~ άνΡιρων, ΤΟ l)νομα τfjς ρωμαϊκηι; άρχης των

duomviri άπαντα σπανίως εί; έλληνι.και; επι

γραφάς."Εκ Τροι.ζηνος γνωρίζομεντον Γν, Κορ

νήλιον κ,τ,λ, δύ' ΙΙJ'δρQj... άν'l"ισι:ρά'l"'1Υον b
ΚορΙ...{}ω, IG, ιν, 795. 'Ακόμη δ τίτλος άνα·

φέρεnιι -είς επιγραφήν της Όλ6άσας εν Μ.

Άσί~, ώς βλέπ(,~ εις: το Λες. τοϋ Herwerden
(παραπέμποντος εί.ι; το Wiener Stud. XXIV,
288, εις ~με άπρόσιτον). Άλλ' εΙναι Ικανώς γνω·

στόν, δτι Τι ύπάτη άρχη trov ρωμαϊκών άποι

κιών οΙ IIviri ~σαν καί επώνυμοι τοίί ετοιις

(Marquardt, R6m. Staatsverwaltung, ι, 154,
12), μ(~κρα δε σειρά νομισμάτων τfjς ρωμαϊκης

άποικίαι; της Κορίνθου με τος lπ' αίιτών λατι_

νικας έπιγραφας βεβαιώνει το ι.(~IO (ΔΕΝΑρχ.,

1899, σ, Ή9 - 116). Άλλ' άναγραφη τών δύΟ άν-

δρων ώς επωνύμων δια πρώτην φοραν σημειώ

νεται εις Ιλληνικας έπιγραφάς, καθόσον γνω

ρίζω. Βεβαίως τοϋτο δεν σημαίνει, δτι ή χρησις

τοιούτων άναγραφων tιτo εντελως έξαιρετική.

Διότι πισιεύω, δτι καΙ ~πΙ της έκ θέρμοιι άπε

λευθερωτικης ~πιγραφης, IG, ΙΧ, 1, 412, ητις

και κατά τον τύπον όμοια1;ει προς την άνωτέρω

(ίιπο Δίατην 'Ήλιον χ,τ.λ.) ή χρονολογία έδί

δε"ω δια ιών διιάνδρων, Ό πρώτος Εκδότης

αύτη;, ό Lolling έν ΑΜ, 1879, σ. 222 παρα

τηρεί, οτι ίιΠEQάνω της δημοσιευομένης έπιγρα

φη;, ύπηρχεν άλλη Ιπτάστιχος, ης Τι πρώτη σειρά

κατέληγεν εις: Μάρκου Νιγερίοιι; .f.ίνoμα δυά-ν

δροιι,: ώς εΙναι εύλογον τώρα να δεχθωμεν ι.

'Ακόμη πιστεύω, δτι ορθώς άνέγνωσεν ό 1ω·

hoof Blumer το επί νομισμάτων τfjς Σ~κυώνoς

μονογράφημα δ(υ)α(νδρικοίί) σιινοδείίον τό: επί

Γ, '10ιιλ: Πολυαίνου .(Revue Suisse νι, 239)
παρα τας άντιρρήσεις τού Mίinsterberg (Oes
ter. Jahresh. 1915, Beiblatt 309).

2ητεί,ιαι τώρα είς τίνα ρωμαϊκην άποικίαν

άνηκον οί δύανδροι της έπιγραφης καί επομέ

νως Τι περl τον Θέρμον χώρα. Ή Κόρινθος

εΙναι πολυ μακράν. Άντιθέτως αΙ Πάτραι, δπου

δ Αυγουστος εγκατέστησεν άποικίαν, είς ην ύπή

γαγε καΙ τους Όζόλας Λοκρους (Παυσ. Χ, 38,
9) γειτονεύουν καΙ δεν θα έδιισκολειιόμεθα να

τάς' θεωρήσω μεν ώς το πολιτικον }(έντρον των

Θερμίων ώι; και dλλων Αίτωλων, αν δεν είχο

μt'l' tijv μαρτυρίαν τοίί Παυσανίου, VII, 18, 8
και Χ, 38, 4, καθ' ην μετ' liAAWV χωρών καΊ ή

Αίτωλία συνεισέφερε κα'ι ήρημώθη χάριν τ/ς

Νικοπόλεως. Πραγματικως είι; την τελειιταίαν

ύπηρχεν αίιτόνομος πολιτεία (civitas libcra)
άλλα παρ' αύτην φαίνεται δτι 'ιδρύθη, btEi που
κατα την σημερινην Πρέ6εζαν, καΙ αποικία ρω

μαϊκη (ΡΙίη. IV, 5. Mart. VI, 651, Pomp, MeJ.
113.10).
Κατα τον τύπον Τι άπελειιθεοωτικη έπιγραφη

άνήκει είς την τάξιν έκείνων, «tnVEς είναι Εν

μέρει θρησκευτικαί, δια την επικεφαλίδα καΙ την

γενικην ~πίκλησιν τού Δως καΙ Ήλίου, καί εν

μέρει πολιτικαί (πρβλ. Inscr. ]uridiques ΠΙ

289). Ή έπίκλησις των θεοτήτων τούτω,' μετα

τfjς Γης εΙναι σιινήθης και είς παλαιοτέρους

χρόνους ώς 11:, χ, είς συνθήκας (SyllogeJ, Τ, 360.
196,39. 366,8) άλλά καί είς νεωτέρους ώς επι

πολλιίιν παπύρων (Mitteis-Wilcken, Π, 1,271).

1 ΊΙ σημειωθείσα όμσιότ/ς έκτείνεται ι«ιί εις ,",ν

ΙΠικεφαλίδα, Ό LoIIing ε. ά, αναφέρει, ότι εΙς το άνω·

ταιov μέρος τ/ς πλακός ύπά(ιχουν μεγάλα. γράμματα

Ι Ο γ Α τά όπoiα ιruμπληρώνε\ εΙς Ko'Jvou ΑΙΙτωλών.

θά bι:Qοτiμων την άνάγνωσιν: 'Απόλλωνο; θεQμ]ίοu
'Αlπόλλωνοι; θερμίου.
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6 Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1922 - 25

Ή διατύπωσις τέλος: μιηδενΙ μηδεν :πeοσή

κουσα'l' κατα μηδένσ. τ/!όπον dJtavt(i καΙ εΙς

απελευθερώσεις εκ Μαντινείας (Inscr. J t11·id.
ΠΙ 307, 41, 308, 42).
Πρωτότυπον εΙναι, καθόσον γνωρίζω, ή επα-

τας 6 ω,ρας B~ του Θέ9μ~~, ό ~υe. Μ?ρούκας
παρουσιασε το περυσινον ετος δυο πηλινας Χε.

φαλας παΙ δύο' συντρίμματα χειρων καΙ σκέλους,

τυχαία ευρήματά του εξ αγρου παρα τό χωρίον

κειμένου. 'Εκ των δύο κεφαλ(ον (εΙκ. 3) Τι μεγα-

ΕΙκ. 3. Πήλινα της Κόνισκας.

ναλαμ6ανομένη υπερ τας στήλας των απελευθε

ρώσεων επικεφαλίς. Ή 'Άρτεμις Ήγεμόνη, εΙς

ην ανηκε τό παρα τόν Θέρμον τοϋω Ιερόν, ητο

ή εγγυήτρια θεότης.

Έκ τοϋ χωρίου της Κόνισκας, απέχοντος περΙ

λυτέρα μετρεί μέγ. ϋψος .195 και η μικροτέρα

.125.'0 προορισμόςτων δεν είναι φανερός. Διότι

αν μεν απ06λέψωμεν εις τα συνευρεθέντα τεμά

χια των χειρων καΙ τοϋ σκέλους, ανήκοντα επί

σης εΙς τήν τελευταίαν εποχήν τοϋ αρχαϊσμοϋ
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όφε(λoμεv να άποδώσωμιν ταύτας είς αγάλματα

πήλινα. Άλλ' έαν παρατηρήσωΜΕV τ/ν λοξήν

διεύθυνσιν τoίi αύχένος, θα ένθυμηθωΜΕV τότι.

ΟΤΙ αΙ κεφαλαΙ ενδεχόμενον να εκόσμουν τα μέ

τωπα ήγεμόνων κεραμίδων. Τό ζήτημα θα δια

φωτίση μόνον Τι ερευνα τoίi τόπου riίς ιύρέ
σεως. "Αλλως αΙ κεφαλαί είναι πολυ ένδιαφέ

ρουσαι. Δεν εΙναι γελοιογραφικαί. Είκονίζουν

μάλλον δαιμονικα οντα κα'ι ενθυμίζουν ζωηρως

τα προσωπεΤα τής Σπαρτιατικης ·Ορθίας Άρτέ·

μιδος. ΑΙ λεπτομέρειαι παρουσια1;ουν Ικανην

άρχαϊκην αiιστηρότητα, αν καί διαφέρει Τι τολ

μηρα παράστασις των οφθαλμων με τας βαθυ

τάτας κόγχας, τους σχεδΟν κυλινδρικσυς βολ60υς

καί τας τρυπημένας κόρας,

''Όχι μακραν της Κόνισχας εΙναι Τι Άμπρα

,κιά, όπόθεν προηλθι το άξιόλογον άγαλμάτιον

τoίi κεραυνοβόλου Διός, περί ού συντόμως έπραΥ

ματεύθην εις το Παράρτ, του Άρχ. Δελτ. 1920·21
169 ι. τα έκ των δύο τόπων tερά, ακρι6ως επειδη

-εύρίσκονται είς ταςάγρίως δρεινας a-btCt.; έρημίας
καΊ εμειναν ούτω λησμονημένα άπό της αρχαιό

τητος, ύπόσχονται πολ/α εις τόν μέλλοντα έςε

.ριυνητήν των. Έν τούτοις δεν εΙναι ίσως ασχετα

τα 'ίερα ταίiτα fι ή πέρις χώρα πρός τό παρ'

Άθηνα(φ διασωθέν άπόσπασμα τοίι έςαιρέτου

A~ωλoϋ σUΤΥραφέως VII, 297α: ΝΙΧα.νδeος

Αν ιιρώτ~ AΙτωλιιcών την μα.vιιιcήν Ψ'1σιν

'λn6λλωνα vno rAavιcov δ~δαχ1J.ijνα.ι· 6η

eώντα δέ neel τήν 'Oeel'1" (οeος δε τού,"'

tίndexecv νψηλόν Αν AΙιωλΙ~) Ααγων 6η

eaoac κ.τ Α.

ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Άπο 1ων χρόνων τού Bazin (Mission.. Sci
entif. 11, 1,314) ή άρχαΙα πόλις του Άγριν(ου

ετοποθετήθη εφ' ης θέσεως, 20' ΝΔ του χωρίου

της Σπολαίτας, ΙΙπάρχει μικρόν άρχαϊον τιΤχος

(Woodhouse, Aetolίa, 169 κ. έ.). ·0 λόγος δε

1ης τοποθετήσεως ταύτης ητο ή μοναδικη το

πογραφικη ενδει.ςις του Πολu6ίοu, :V, 7, 7: na
eiJec (ο Φίλιππος) δ- Aιc μεν ηίωνιίμων dno
Αεlnων Zredrov, 'Ayelvcov, θεσΤ&εΙς κ,τ.λ.,

ενδειςις προσλαδοϋσα μεγαλυτέραν σημασΙαν,

άφότου έκτός της προ πoλλoίi γνωσri'jς Στρά-

, Πιρί τού ά.γαλματίοu εγραψε χαί δ Χ. Χ. Καροv

1;010 εις τό Άρχ. Διλτ, 1923, 93. Ι. 'Ατυχως αΙ παρατη·

ρήσεις του δ~ν προσέθεσαν τίποτε. Διότι με τήν oπou'

δήν νά δlδά~;η νέα δήθεν πράγματα παριρμήνιueπ τήν

Cι.ρκeτά σαφώς έκτεθιωο.ν Υνώμην μου. έδέχθη ά.ναλο·

γίο.ι; άπατηλάι; - 0.1 πo.Ρα/toμ..-ιαί ~oυ εις Neugebauer.
Ant. BrODzestat. 23, 27 χαί 30 !Τνο.ι ά.να/lρlδιIι; - καΙ

πλήν άλλων ήθέλησ! νά άΥνοήσυ τήν στοιχειώδη εΤδη

σιν τοίι τόπου rijιo ιίιρέσεως τοποθειων τήν Άμ."ιQα

χιάν ιtς τήν ΆΧfΙQνανία\·.

του Ιμάθομεν μιτα βεδαιότητος χαί την θέσιν

των Θεστιέων έJTΙ. της επι6ληnκης πυραμίδος

τοϋ Bλoχoίi. (Πρακτικα 1899, σελ. 63). Άλλ' δ

Καθηγητης F. Noack άπΙκρουσι την ταύησιν

ταύτην προς τα έρείπια της Σπολαίτας άπ06λέ

ψας είς την μικρότητα τον τείχους, μη ύπιρ6αί

νοντος κατα πολυ τα 4 στάδια καΙ μη άνταπο

κρινoΜΈVoυ ιlς την σπουδαιότητα τής άρχαΙαι;:

πό},ιως (Arch. Anz, 1916, 220, 3).
την σημασίαν τοϋ Άγρινίου μανθάνομεν

προ πάηων έκ τον Διοδώρου. 'Εν ΧΙΧ, 67, 4
δηλ. άναγινώσχομεν, δη ο Κάσσανδρος στρα

τοπεδεύσας, τό 314 π. Χ,, κατα τον παραπότα

μον τοϋ 'Αχε),ι!>ου Καμπύλον (την σημ. Μέγδο

δαν) κα'ι συγκαλέσας τους φίλους του Άκαρνά

νας είς κοινην σύσκεψιν συνε60ύλευσι χάριν

άσφαλείας άπό των επιφόδων άντιπάλων, των

Αίτωλων, να συγκεντρωθοϋν είς όλ(γα .μεγάλα
μεθοριακα φρούρια. την σuμδοuλην τoίi Κασ

σάνδρου Ιπραγματοποίησαν άμέσως οΙ Άκαρ

νάνες καί ο-υτω πλεΤστοι μέν σuνφΧίσθησαν είς

την μεγάλην Στράτον, οΙ έστερημένοι της πα

τρίδος των άπο τοϋ 330 π. Χ. ΟΙνιάδαι κα'ι

άλλοι είς την Ίθωρ(αν (= 10 μέγα τείχος της

Παλαιομάνινας) καί τέλος οΙ Δηριείς με άλλους

συνηλθον είς το Άγρ(νιον (πρδλ. Άρχ, Δελτ.

1918, 113). ΤΟ να συνεξετάζεται λοιπόν τό

Άγρίνιον με 1ην Στράτον καΊ την ~Iθωρίαν

σημαίνει, δη ή πόλις εΙχεν ΙΙρκετην σπουδαιό

τητα κα'ι πρό πάντων E"bρύχωρον φρούριον. Σημ.

οτι ώς φαίνεται εκ της παρά Διοδ. χνιιι, 38
τεταραγμένης κάπως ΙΙφηγήσεως οΙ Άκαρνιiνες

επιτυχόντες την E"bxaIQtav της άπασχολήσεως των

Αίτωλων ιίς θεσσαλ(αν διέδησαν τόν Άχελφον

κα'ι εlς άντισήχωμα τής κατoχi'jς 1ων ΟΙνιαδων

κατέλαδον το ΆγρΙνιον (άπο τοϋ 32 Ι π. Χ,):Άλ

λην ενδει.ςιν περί τoίi μεγέθους της πόλεως εχο

μεν ές άνεκδότου επιγραφης τοϋ Μουσείου τoίi

Θέρμου εκ Καλυδωνος, καθ' ην (άριθ. εfιρ. 34)
άναφέρεται ώς τό τρίτον σ1ρατηγήσας των Αί

τωλων Σάτυρος δ Άγρινιεύς. Προσέη εκ τoίi

Ιερον τοϋ θερμίου Άπόλλωνος προέρχεται χα'ι

βάθρον της πόλιως των Άγρινιέων ΙΙφιερούσης

τόν Άλέςανδρον 1όν υΙόν τον Άλ~ίωνoς (άριθ.

ευρ. 108),
ΕΙναι πρόδηλον. δτι δι'όλα τα άνωτέρω όφεί

λομεν να δεχθωμιν την άρνηηκην γνωμάτευσιν

τοϋ Noack, Άλλα πoίi ητο τότε το ευμέγεθες

φρούριον, άφoίi ή Σπολά'ίτα ώς άνεπαρκης εδει

να εγκαταλειφθη; Κατ' Αϋγουστον του 1921
(Άρχ. Δελτ, Ι 920 - 21, Παράρτ. 170) άποδλέ

πων άπό της χορυφης τοϋ Βλιιχον προς τον

τε1ράωρον βορείως άπέχοντα μικ~ό1ερoν άλλ'

ο(,χ 11tfOV έπιδληηκόν λόφον τοϋ Μαλε6ρού f\
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8 Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1922·25

Μαυροορου,σπου εγνώριζον κατα την πεοιγρα

φην του Woodhouse, ση ύπηρχεν αρχαίον τεί

χος, εσκέφθην, στι εκεί ητο ενδεχόμενον να

υπηρχε το ζητούμενον ίσχυρον φρούριον, σπου

ΟΙ Άκαρνάνες ηδύναντο μετ' ασφαλείας να εγ

κατασταθουν.Κατα την επακολουθήσασανπεριο

δείαν καΙ επιτόπιον εξέτασιν του συνοριακου

λίθου κατα τον φουρνον της Γριάς (ίδε χάρτην

είκ. 4), του τείχους του Μαυροβρου καΙ των

1 ωραν Α του Νέου Χωριου, παρα τον φουρ

νον της Γριά; μικρον παρόδιον σπήλαιον, σπου

τηρείται περίεργον λα'ίκον εθιμον υπο των δια

βατων, υποχρεουμένων να συνεισφέρουν «ενα

ξυλάκι για να πυρωθfι 11 γριά». Προ του λίθου

εβεβαιώθην ι στι το γ' γράμμα του 40υ στίχου

είναι Σι δεν ανέγνωσα δε μετα το Ε το Ω,

σπως ο Σωτηριάδης (εΙκ. 5). ουδεΙς εκ των

προηγηθέντων ερευνητ(tlν επεχείρησε να ερμη-

~--
ι

1\

1 = τόπος επιγράμματος. ΕΙκ. 4. 2=τόπος κεράμου Αυσιμαχέων.

πέριξ τόπων επείσθην, στι η βορείως του ρυα

κος της Έρμίτσας χώρα με τα διάφορα μικρα

οχυρώματα μέχρι τουλάχιστον του ποταμου

Ζέρβα ύπεδεικνύετο να άπoδoθΊi εις την κυριό

τητα της πόλεως των Άγρινιέων.

Εις την άνωτέρω γνώμην κατέληξα πρωτον

διότι εύρα, οτι η ερμηνεία της συνοριακης επι

γραφης του συγγραφέως της Aetolia ητο εσφαλ

μένη καΙ ατοπα τα εξ αυτης τοπογραφικα συμ

περάσματα. την επιγραφην άντέγραψε πρωτος

Ο Bazin (Miss. Scient. Π, 1, 368, Νο 5) και

μετα τον Woodhouse (Aet. 180, πίν. 7) Ο Σω

τηριάδης (Πρακτ. 1899, σελ. 64). cσ μέγας αμ

μώδης λίθος (είκ. 5) 1.90χ 1,40 μ., ευρίσκεται

εγγύτατα της αριστεράς σχθης της Έρμίτσας,

νεύση τους στίχους με τα μικρότερα γράμματα.

cyποθέτω, στι δασστηρες είναι ΟΙ δρίσαντες

τα σύνορα, }ους τέρμονας, παρα το δάσσασθαι,

σνομα παρόμοιον προς τους γαοδίκας της χαλ

κης επιγραφης του Θέρμου και τους αλλαχου

τερμονιξουντας (Sylloge3, 471). Ευαρχος είναι

ενας εκ των δασστήρων τούτων. Άλλα μεταξυ

τίνων τόπων εχρησίμευεν ο λίθος ώς σύνορον;

cO Woodhonse (Aetolia, 87, 180) ανέπτυξεν,

στι δ ρύαξ της Έρμίτσας ητο το σύνορον

μεταξυ των Ειτεαίων κατοικούντων την χώραν

επι της μιας σχθης του ρύακος και των Έοι

τάνων νεμομένων την αλλην και ση α1 δύο

αΟται φυλαι απετέλουν τον λαον των Θεστιέων

Εις ταυτα εχομεν να αντιτάξωμεν, στι, αν ο
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ΠΟl:αμος έxρησίμεuεν ώς σύνορον, ~τo άρκετά

περιπον να χαραχθη ή επιγραφή τού τέρμονος

τόσον εμφανώς έπί τσυ παροχθtoυ λίθου. θα

ηρκεl να μνημoνευθfι ό ρύαξ έπί τοϋ συμφω·

νηνικοίί, τού φυλασσομένου είς το οίονδήποτε

άρχείον 'Ιών ένδιαφεQOμένων μερών. "Έπειτα άν

οΙ Etrro'i:ot ήσαν διάφοροι 'Ιών Έοιτάνων 11.
διαwπωσις θα ητο συμφώνως XQo; τας Υνω

στας άναλΟΥίας: 11 τέρμων ΕΙτ. καΙ Έοιτ., η

τέQμων ΕΙτ. προς Έοιτανας, η τι παρόμοιον.

Δια tOiitO δεχόμεθα, δη έδώ εχομεν εν μόνον

Είκ. 5. Ή κα1'ά τό'l' Φοve"οv τη~ re.ii~

σννο(lιακη iπιreαφή.

έθνικόν, τούς ΕΙtεαίους, οϊηνες ""σαν έκ των

Έοιτάνων, ονόματος φυλης γενικωτέρου. ΟΙ

Είτεαίοι Έοιτάνες EςEtEEVOvtO άνατολικώς τού

τέρμο\'ος, δυηκως δε αύτοίί κύ(ΗΟΙ της χώρας

ήσαν βεβαίως οι θεστιεϊς. 06'100 δια τού τέρ

μονοι;, χωρίζεται, ώς Yι'fO άνάγκη, xa'fa εν '(olι.

λάXισtOν σημείον η xa'fO: μηκος 'fijς άρισtεριiς

Οχθης εκtασις καί Πιν Ettlav, η) πιθανον όνομα

(οίί συνοικισμού θα εχωμεν !κεϊ: οπο,", παρα το

χωρίον :Σιτόμενα παρετηρήθησανίκανα λf.ίψανα

άQχαιό'fη'fος. Περί 'fijς προς βορριίν 'foϋ ρύακος

χώρας τίποτε δεν μ.ιiς λέγει ή iΠΙΥραφή. Διατί

να άποδοθη εις τους Θεσπιεiς, ώς θέλει ό Wood~

house, να περιορισθπ δε είς άσήμαντον rXtaOLV
ή πόλις τού' ΑΥ(Ηνίου j

καη δλως διαφορετικον άφηΥοϋν'fαι τα δια

tηΡOύμενα 'fειχίσμαtα. Eύθiις ώς διαβώμεν Πιν

Έρμίτσαν κατά το Νέο Χωριλ θα συνανπl9ω
μεν ερείπια καλού μικρού τείχους, τού όποίο,",

διατηρεϊ:ται εις μικρον t'ίψoς καί πύλη μετα mJQ'
γου. Δεν μένει άμφιβολΕα, δη το τείχος τοϋτο

το προστατεύον' Πιν ε'ίσοδον είς τας προς τον

Μαλεβρον στενάι; κοιλάδας άνήκει είς κράτος

διάφΟQον 'fijς πόλεως '((σν θεσtιέων, κατα (ης

επιδρομης τών όποίων άκριβως ητο lKtO; ιiλλων
προωQισμένον. Είς το αlιτo κρά'fος fι πόλιν, ως

θα ελεΥον οΙ παλαιo~ άνήκει καί μικρον ιείχος,

δρθογώνιον σχεδόν, 2 σtαδίων περιμέtρου, παρα·

τηQούμενον μεταξiι τών οΙΚιών '(ης Σκοτισιάδας

(εΙΚ. 6). Τρίων τείχισμα πολυ των άνωτέρω

ΙσχυρότεΡΟΥ δια Πιν θέσιν του, εΙναι το παλι.ό~

κασtρO '(ου Μαυροtlροίι. ΤΟ βQαχώδες ώραίον

βουνόν, εφ' ού το τείχος (ΠόΡ'fα), εΙναι άρκετα

{,ψηλόν, άλλ' ομως ή θέα δυηκως προς Ώ)ν

εύφορον πεδιάδα άποκρύπτειαι εντελώς δια τας

εμπροσθεν ράχεις. Παρα taii'fa οΙ κατοlκουηΕς

τους όρεο'ού;, άξένους και πτωχικους 'fούtους

'(όπους, καταφεύγοντες εν ώρα ανάγκης εις τα

μνημονευθέντα μικρα φρούριά δεν 'ίΊσαν ασχε.
ΤΟι προς '(ους νεμομένους την Πfδιάδα. τουτο

εδιδάχθημεν παρα τού Woodhouse, παρατηQή

σαντος εύφιιώς (ε. ά. 178) Οη ό dρxαίoς κατα

σκοπευτικος πύργος, δ διατηρούμενος 1 &ραν

βορείως '(οίί σημερινοϋ 'Αγρινίου επι τού βου

νου 'fijς Παναγίας Βλαχέρνας, έχρησίμευ'εν άπο·

κλειστικ(ί"ις είς τον σκοπον να μανθάνουν οΙ εΥ

κλεισtOΙ (ων βουνων άΥρόται τί συμβαίνει κάτω

εΙς Πιν πεδιάδα και τάνάπαλιν. Διόη μόνον άπα

'fOV πtJQYOιI τούτου φα'νεται '(Ο καστρο του

Μαυροβρού.

Εις το συμπέρασμα, δη ό κεντρικος κύQιος

συνοικισμός 'fijς πόλεως θα ητο επι τον Μαυρο.

6ρού, συνέτεινε κα1 ή παρατήρησις, οτι εντός

της αλλως άγρίας καί άκατασκει!ου άκροπόλεως

ύπijQχε και ναός δωρικΟς μετρίου μεγέθους ες

Εγχωρίου άμμολίθου, ως ήδυνήθην εκ '(ων όλί

γων εμφανών μελών να κρίνω τοϋ 5°" π. Χ.

αίώνος. Έντε\ίθεν ό κ. Λουκόπουλος συνέλεςε

και μετέφερε εlι; τό Μουσείον τού Θέρμου ευμέ.

γεθες τεμάχιον χρωματιστης σίμης. "Αλλ' ομως

το γεγονός, ση ό Μαυρ06ρός άπέχει 5 τolιλάχι.

σtOν <'δρας άπό της σχετικης πεδιάδος προς δυσ

μάς, ητο σχεδόν άνυπΙρβλητον έμπόδιο\'. "Έδει

lίQα να άναμένωμεν xaAU'flQav λύσιν τού ζητήμα

τος καΙ (οϋτο επετεύχθη κατ" AXQiltov του 1925,
δτε χάρις εις ~ην φιλοτιμίαν και δραστηριότητα

τού φύλακος τών άQXαιοτήτων κ. Ν. ΜοσΙου εδ.

ρέθη με βεβαιόtητα ή θΙσις τiίς άρχαίας πόλεως.

Κατά το 30\' χιλιόμετQον τής άπό τού νεω·

τΈQoυ 'Αγρινίου δημοσίας δδου (XQ6l. xάQτην

είκ. 3) ό Μόσιος 'ήδυνήθη να παρακoλoυθήσn

'(ον εκτεταμένον περίβολον 'fijς άQXαίας πόλεως.

Ό ΠEQι6αλλόμενος χώρος εΙναι έλαφρως κοίλος,

άνυψoύμεvoς 'ήπίως πρός δυσμας και άνατολάς,

εΙς δε τα καλλιεργούμενα χωQάφια οΙ λΙθοι

2
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ElIf. 6. Έκ 1:0;; τείχους της Σκοτισ.άδας.

oVδαμoυ ύπερέχουν τού έδάφουζ. Άλλ' δμως Ii
γραμμη το\; τε(ΧΟιΙς ίδιως επί τής βορείας καί

δunκηc πλευρας εΙναι άναμφισβήτητος. Κατα

ταύτα 1') δλη περιφέρεια εΙναι τοϋλάχιστον 12
σταδίων, περί.1του ώς η της Καλυδώνος καθό

ύπεί.όγισεν αϋτην ό Noack (ε.α. 221, t). Προς

τούτοις ό περικλειόμενος χώρος δεν εΙναι αμοι

ρος κτισμάτων. Ό εξαίρετος φύλαξ παρετήρησε

πολ1.ους εΙργασμένους λίθους, iδίως κατά τας

οχθας του διαρρέοντος ρυακίου καί πολυάριθμα

οσιρακ α με καλον αρχαίΟΥ γάνωμα, κατέγραψε

δέ εΙς το πλησίον χωρίον Ζαπάντι, το όποίον

επι τουρκοκρατίας ηκμαζε καί κατέστρεψε τα

τελευταlα της άρχαιότητος άπομεινάρια, διαφό

ρους εΙργασμένους λίθους καί μάρμαρα. Έπι- .
γραφικόν σχετικόν ευρημα δέν ε-Υινε κανέν, άλλΟ

5ταν εχωμεν .ην θέσιν και εκτασιν τοϋ τε'χους

δυνάμεθα άζημίως νά το στερηθώμεν. Ε'[ναι

άξιον προσοχης,. δη ό Leake, χωρις νά γνω

ρίζη τίποτε πε9Ι dρχαίων ίχνών, ετοποθέτησε

οχι μακραν τοϋ Ιαπαντωυ τΟ dQ",(aiov Άγρί

νιον (North. Greece, Ι, 156). Έννοοϋμεν δέ

τώρα καλύτερον δη οί ΑίτωλοΙ :rεριεχαράκω

σαν την πόλη' κατα Πιν πολιορκίαν των προσω

ρ~νων κυρίων του Άγρινίου, 'Ακαρνάνων. Τό να

περικλείσουν δια πασσάλων την δμαλην εκτασιν

εΙναι ευνόητον, έν~ το αυτο πραγμα θα ητο

ατοπον επι τού άΥρίου βουνού τού Μαυρ06{)οϋ.

Ίδον ή σχετικη περιγραφητοϋ Διοδώρου, χαρα

κtηριστlκη του φ06ερού μίσovς μεταξύ των δύο

γεΙ'tονικων λαών, ΧΙΧ, 68: Άn«Αλ.α)'έtι"ες ιJέ

Ακ ~ης ΑΙτωλίας 'J"Otl Κασσά"δeοv otlo'l"eCI
φένι:ες τώ... Αl1Cωλώt' εΙς 'CeIaXt.tlov; χαι

περιχαρακώσιιιιτες 'Α)'ρ,,,,ο,, lnolt6eHOV't',
τώ,. δε xa10IHOtί"tWi' 1'0 χωρΙο" όμοΑο)'Ιαν

ποιησαμένων, ωσt"8 ~ήν μέν π6λιν παρα

δοtl"αι -Ι:'1ς δ' ιΙσφαλεΙας τtιχ6ηας CV'fotιιo

άπαλλαΥη ...αι, oυ~o, με... nI01:8vo'VtB;' 1ό"αΤς

σ.πονδαΤς ιΙπΥεσα..., οΙ δ' AΙ~ωλoι παραβάν

τες τας (J'Uvτ7-ηχας χαι κα~αδ,ώξανΤEς τους

ο{ιδξ" έ.tπίζoνι:ας πεΙσεt1'fJαt δεινοl' πλήν

όλΙΥων ,πάντας d,πέσφαξαν,

ΕΙναι δΙ-ως φυσικό\', δη ό κύριος συνοικι

σμός των Άγρινιέων εκειτο κατά

τό ευφορώτερον μέρος της περιο_

χης, Έν τούτοις 1"1 μεγάλη πεδιας

μέχρι τού Άχελψου και της λί

μνης Λυσιμαχείας δεν &νηκεν

όλόκληρος είς το Άγρίνιον. Είς

ίκανην &πόστασιν βορείως της

λίμνης έξετείνοντσ, ώς φαίνεται,

οΙ Λ υσιμαχείς. "Ο αντός φύλαξ

Μόσιος εύρεν είς θέσιν Τσιούλκα,

ημίσειαν ωραν δυτικως τού Δο

κιμίου (Ιδε χάρτη ν) μεταΞU όγκο

λίθων καΙ συντριμμάτων πηλί1'ων

και τεμάχιον κεράμου έσφραγι

σμένον με γράμματα ύστέρων

χρόνων: Δtισιμα[χέων}, 'Άλλο

δε ευρημα τού αυτού, περί ο{ι

κατωτέρω, παρέχει την ενδειξιν,

δτι οΙ Άρσινοεϊς έξηπλοϋντο βο_

ρείως της παρα τΟ 'Αγγελόκα

στρο πόλεως αυτων μΡ.χριτης θέ

σεως, δπου τό σημερινόν χωρίον

''Οχτ!α. Ό περιορισμός ούτος της

χώρας του Άγρινίου υπο των γειτόνων άντι

στοιχεί όλ/ως προς Πιν έν τη ίστορία θέσιν αυ

τού. Διότι δσον σημαντικη καί αν υπηρχεν ή

πόλις, ώς εν άρχη είπομεν, δμως υπελείπετο

κατα τους χρόνους της ακμης της Συμπολιτείας

τοϋ Tρ~χoνίoυ καΙ της Άρσινόης, ϊνα περΙΟΡL·

σθωμεν εΙ; τας γειτονικας πόλεις. Άπο των προς

άνατολας θεστιέων έχωρίζοντο διά της Έρμί

τσας, προς βορράν δε btτός τού Άχελώου πιθα

νόν σύνορον θα ητο ό παραπόταμος Ιέρ6ας.
είς Πιν dQLottQav σχθην 'Ιοϋ όποίου κατά την

Φραγκ'όσκαλαν δ Woodhouse (σελ. 175) παρε

τήρησε και ύπερ60λικα έθαύμασε τα νποlείμ

ματα αρχαίου ναοϋ. ουχ ηττον εις τήν κυριότητα

των Άγρ~νιέων νπήγοντο, ώς ιϊνωτέρω έδείχθη,

τα τειχίσματα τής Σπολάϊτας, της Σκοnσιάδας,

τού Νέου Χωριού καΙ τοϋ Μαυρ06ρού. Μάλιστα

δια των τριων τελευταίων φαίνεται δη τό ΆΥρί

νιο\' lξησφά).ιζε τ/v αυτοτέλειάν του παρά την
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Είκ. 7. ~Επίreaμμα εί; Πανταλέωνα.

,Το oψε~ιν, εgγων τ~ϋ α' σ~ίχoυ ~εν φα~νεται
δοκιμον, αλλ ομως το Ο και Ν ειναι βεΟαια.

Άγέμου ώς υποκοριστικον αντl Άγεμάχου ε'ί

κασεν Ο π. Wilhelll1. Εις τον ε' στίχον ο αυτος

συμπληρώνει γυμνάδος= γυμνασιαρχίας. Άλλ'

σμως δι' σλα τα γράμματα δεν υπάρχει χώρος,

διcJι τουτο συνεπλήρωσα γύμνης. ΕΙναι δυνατον

εν τούτοις να εχωμεν εδω τοπωνυμικόν, προς δ

θα προσηρμόζετο καλύτερον το ερατης. το το

πωνυμικον αναφερόμενον ε'ίς κώμην τινα των

Άρσινοέων εΙναι δυνατον να Ίιρχιζε καΙ δια

τού Ε.

'Εκ των 8 στίχων τοϋ επιγράμματος το μεν

ε' ανήκουν εξολοκλήρου ε'ίς τον επιφανη επι

γραφη,όν.

ι

\

1
1
Ι,

1I

!)
Ι)
1
!t;IΨi:.JI f"lΕΝ,ι.,'\jΑ\ΓΕΤ,Ο-Σ,Λ/J../,Λ""! (ι. \ ί":::: (,

!(';; ~:~IK[:~:~; ~':"~T~::~, .~.υ: \:~ .~' ο ι' ~ ::

[)'/;),.Λ\;'CΣ',ς..ΡIΓΝ.ιτc~ '" ,-...,

~~-').:">''''Δ.?0''' Δ !~?H"""M --~.

!
r::.,ρχrΙΣΙ:λ:Ξ:ΕΡΑΤΗr.-':ΙΟ,,,, :lf'1([["-

iil'~ ΗΚ Al.:!t. 4,'.\\(Ν,ό;- Ζ (" ΤΟΓ,ό,Ρι r '" 1 ~ -- Nσ~·N.Κ",

rN ~ ΡΑι". .ό.!f?,!ΟΤ ΟΥ [1 ~ IΡ,(,''- Ρ:; F ι\~'/:>.. '1 οΡ<-,:Σ

Ι

Κ]αι φθιμένων αρετσ.ς λάμπει [κλ]έος δ[ψεσι]ν Βργων,

μ]υρί' αν,κάτου μίμνε, αεθλα δορός

ο]ύ ψευδης μύθων κέχυτα, φ[άτις], α[λλ]α τυπωθει[ς,

χαλκός άρίγνωτος [Π]α[νταλ]έων Άγέμ[ου.]

Σ]ωσάνδρου δώρημα' [γέραρε δε] Πα[ν]ια.λέ[ωνυ.

αρχεύσας έρατης γύμν[ης Άρ]σ,νοέων.

Τ,ρ καί, δα.ίμον, αεξε, τό γαρ [θέ]μ,ς ου\'ομα κλΥιζ[ειν

άνέρα, και βιότου πείρατα κεδνα πόροις.

τα ασθενη χαράγματα δια την σαφήνειαν ετο

νίσθησαν. Δια τοίίτο παρέστη ανάγκη πολλων

συμπληράJσεων,ε'ίς τας δ~EOίας συνέΒαλε σημαν

τικως ο Καθηγητηςκ. Α. iVilhelll1, μελετfισας

τας σημειώσεις και το αντίγρ(ιφόν μου. Οϋτω

Τι ανάγνωσις τού φ6.τις ε'ίς τον γ' στίχον, του

'Αγlηισ'iΙ εις τον δ' καΙ ωυ γιι!ι;ιαllε δε εΊς τον

'ισχυρόν πόλιν των Θεστιέων.Ή δε διάκρισις καΙ

αντιπαράθεσις αϋτη των δύο πόλεων υποδηλού

ται καΙ ~λλoθεν. Διότι νομίζω, στι πολυ δικαίως

δ Leal,e (North. Gl'eece, Ι. 155) συνηψε το"
Πορθαονίδην 'Άγριον προς το Άγρίνιον, παρα

δίδεται δε πολλαχόθεν, στι ο μυθικος ούτος βα

σιλευς εδρασε κυρίως εΊς την Καλυδωνα, ενφ ο

Θέστιος καΙ οΙ Θεσnάδαι εΌασίλευον εις την

αντίπαλον Πλευρωνα (ΣτραΒ. 462. Παυσ. Π,

25, 2. Άπολλ. Ι, 8, 6).

Προ πολλού ή θέσις της πόλεως, της πρό

τερον δνομαζομένης Κωνώπης, είναι γνωστη

(vVoodllOuse, 209 κ. ε.). Ε'ίς τός παλαιοτέρας

επιγραφικός ενδείξεις ο Σωτηριάδης προσέθεσεν

εκ ΚακκαΌαριας παρό το Άγγε..όκαστρον δύο

συντρίμματα κεράμων, εσφραγισμένα: Αρ;ει ...
δι)λ. Άρσι[νοέων], φυλασσόμενα είς την συλλο

γην του Θέρμου. ΕΙς την αυτην συλλογην κατέ

θεσε πέρυσι καΙ Ο κ. Ν. Κοτζιας παρόμοιον ενε

πίγραφον δστρακον, ευρων τούτο καθ' ην ενήρ

γησε μικραν ανασκαφην κατα τον αυτον τόπον.

ΕΊς την παρα το Άγγελόκαστρον μονην του

ΠαντοκράτοροςΟ φιλάρχαιος Ήγούμενος αυτης

συνέλεξεν εκ των πέριξ μερικας επιταφίας στή

λας, εξ ων αξιόλογος εΎαι μία στολιζομένη δια

λαμπρού αναγλύφου συμπλεκομένων κλάδων

δρυος καΙ αλλη, ατυχως ελλιπής, κοσμουμένη

δ,'αναγλύπτων Σειρήνων.Άλλα το σημαντικάJ

τερον εϋρημα είναι το μνημονευθεν επίγραμμα,

οπερ ανασυρθεν προ ετων εκ της κοίτης αυτης

του Άχελφου παρα τα 'Όχτια (πρβλ. χάρτην)

μετεκομίσθη υπο τού φύλακος Μοσίου εΊς το εν

'Αγρινίφ Γυμνάσιον. Ε'ίς το επίγραμμα εμμέ

σως υποδηλούται, στι Τι περιοχη των 'Αρσι

νοέων εξετείνετο μέχρι τού τόπου της ευρέσεως,

τρείς ωρας δηλ. βορείως τού Άγγελοκάστρου.

ΤΟ επίγραμμα εχει χαραχθη ε'ίς το κάτω μέ

ρος πλακος εκ λευκοϋ λίθου, 0,31 σφζομένο!!

ϋψους, 0,23 πλάτους και 0,07 πάχους (ε'ίκ. 7). Δια
την προς τα ανω ελαφραν μείωσιν φαίνεται, στι

J1 πλάξ, στε lito ακεραία, απετέλει συνήθη επι

ταφίαν στήλην. ΤΟ παράδοξον, δτι το επίγραμμα

εχαράχθη τόσον χαμηλcJι ερμηνεύεται αν ύποτεθΊΊ

ΟΤΙ εΊς τον υπεράνω ελεύθερον χωρον είχε καθη

λωθη το χάλκινον ανάγλυπτον ομοίωμα (ο τύ

πος), το μνημονευόμενον εν τφ επιγράμματι.

Άλλ' σμως ίχνη της καθηλώσεως η προσκολ

λήσεως τού αναγλύφου δεν διατηρούνται επι

της ανω επιφανείας.

Ή διατήρησις των γραμμάτων δεν είναι τε·

λεία (JJ; βλέ1rει τις Έπl της ε'ίκόνος, οπου αλλως

ΑΡΣΙΝΟΗ
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12 Παράρτημα τού Άρχαιλογικού Δελτίου 1922 - 25

πρωτον ΙΙμισυ ανηκει εις τον εγκωμιαζόμενον

νεκρόν, οι δέ λοιποΙ 4 εις τον δωρήσαντα Σώ

σανδρον. Φαίνεται, ση ΠαΥταλέων δ υιος του

Άγίμου πρέπει να ητο σημαντικη προσωπιιιό

της ,Λλλα δεν εΙναι πιθανον δτι εΙναι δ αυτος

προς τον παρα Πολυ6ίφ (20, 9, 2 καΙ 28, 4, 9)
Πανταλέοντα τον δράσαντα κατα το α' η μισυ

"ου Β' π. Χ. αιωνος δια την σημαντικως νεω

τέραν εποχην του επιγράμματος. Δια το Α καΙ

τους λοιπους χαρακτηρας νομίζω, στι τουλάχι

στον πρέπει να κατέλθω μεν εις το τέλος του

αυτου αιωνος. Άνάλογον παράδειγμα, καθ' δ

επι επιταφίας στήλης αναφέρεται κάτω δ δωρή

σας αυτην συνέλεξα αλλοτε ε}ι του επινείου του

Θυρρείου ('Αρχ. Δελτίον 1918, 183) 1.

Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ

Ι' APXAIOΛOΓlKH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

ΕIΔΗΣIΕΙΙ 1925 - 1926

Άφ'IΊς εποχής άνέλαβον _ην Ι' Άρχαιολογι

χην Περιφέρειαν πέρυσιν ('Ιούνιον _ου 1925),
χατήρτισα ιδιαίτερον βιυλίον εν Φ χρατω ση

μειώσεις δια πάσας τας τυχαίως ανακαλυπτομέ

νας άρχαιόεητας, εν άρχη δέ του βιβλίου ση

μειω τας τοπωνυμίας κατ' &λφασητιχην σειραν

μετα παραμποπης εις την σελίδα δπου περιγρά

φονται τα ευρεθέντα αρχαία.

'Εκ του βιβλίου εκείνου αποσπιί) τας κυριω

τέρας εΙδήσεις:

Άι.'χ&:νιιιις. Το μεγαλύτερον καΙ πλουσιώτε

ρον χωρίον της Κρήτης, 15 χιλιόμ. προς Ν. του

Ήρακλείου χαΙ παρα τους πρόποδας του σρους

Γιούχτα (ο καθηγητης κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις εταύ

τισε το σνομα Γιούχτας προς το 'Iv-εός, αναφε

ρόμενον εν συνθήκη μεταξυ Κνωσίων και Τυλι

σίων εν τφ τελευταίφ τόμφ της 'Αθηνας), εφ' ου

ως γνωσ"ον εν τη ΜΜ ηδη εποχή υπηρχεν ιε

ρον (Evans Palace κλπ. 1, σελ. 151 εξ.). 'Εν

τφ χωρίφ και αλλοτε ευρέθησαν ΜινωικαΙ αρ

χαιότητες καΙ πέρυσιν (1925) χωρικος σκάπτων

παρα το ΒΑ. ακρον του χωρίου προς ανέγερσιν

οΙκίας ανευρε λείψανα σημαντικοϋ Μινωικου

, Άργα κατα την έκτύπωσιν εΙδον με ευχάρισtον

$κπληξιν, ότι το επίγραμμα. εΙχεν ηδη έκδοθη εΙς το
λαμπρόν βι6λίον των κ.κ. F. Courby και Ch. Picard
Recherches Archeologiqnes a Stratos σελ. 110 κέ. εΙκ.

66 με διαφορετικας σπουδαίας σ.ναγνώσεις γενομένας

έν συνεργασί<f μετα το;; κ. Ε. Bonrguet. OUΔεμία άμ

φι60λία, δη μετα τήν έκ διαφόρων μερών Ιδιαιτέραν

μελέτην το;; δυσκόλου κειμέΥου ό λίθος πρέπει εκ νέου

ό έξετασθϋ.

ο!.κοδομήματος,τα όποία είχενηδη διαλύσει οτε

κατόπιν εΙδήσεως της αστυνομίας μεεέ6ην επl

τόπου. Πλείσtoι μεγάλοι λίθοι είχον εξoρυχθij,

ων τινες πλακωτοΙ είχον μήκος μέχρι 2 μέτρOtν.

ΕΙς εξ αυτων εφερεν α6αθως κεχαραγμένον το

γνωστον τριαινοειδες σύμ60λον. 'Επι τόπου

εκειντο ετι μερικα τεμιχχια αρχιτεκτονικα (στρογ

γύλη βάσις κίονος εκ τιτανολίθου, τεμάχιον φαι

νόμενο'\' ως το ημισυ Δωρικου κιονοκράνου,

~λλ' αμε}~ως εχον πε~ε)ι;ημέ;,oν τον, εχ~νoν, εξ
ασ6εστολιθου κλπ.). Ευρεθη ετι τριπτηρ εκ ψαμ

μολίθου και πληθυς Υ.Μ. δσί'ράκων καί τινα

α}ιέραια αωτα κύπελλα συνηθέστατα της Υ.Μ.

εποχης. Πρόκειται λοιπον περΙ οικοδομήματος

της Ύστερομινωικης εποχης, του οποίου φαί

~ετα~ δη υπάρχει συνέχεια εντος παρακειμένης

αμπελου.
.:ΞΤΙΙΙ,'ΙΙι.'ά.κιιπ. Έπι του 8°u χιλιομέτρου της

απο Ήρακλείου εΙς 'Άγιον Μύρωνα άγούσης

οδου κατασκευάζεται διακλάδωσις προς το χω

ρίον Σταυράκια. ΠερΙ το μέσον σημειον της

κατασκευαζομένης οδοϋ επανειλημμένως ευρέ

θησαν σστρακα καΙ αγγεία, επανειλημμένως δε

επεσκέφθην το μέρος λεπτομερως χάρις εις την

ευγενη καλωσύνην του φίλου μηχανικου κ. Ίω.

Χρυσικοπούλλου. Πρόκειται περΙ ΜΜ και Υ.Μ

αγγείων, ων μερικα αωτα κύπελλα ευρέθησαν

ακέραια. Ουδέν δ' δμως 'ίχνος οικίας η τάφου

παρατηρείται ουδέ λίθος καν καθ' δλην την ευ

ρείαν αργιλώδη εκτασιν, πρόκειται δέ πιθανο>ς

περΙ κεραμεικοϋ τινος κλιυάνου, διότι το χωμα

πέριξ είναι ουχι απρόσφορον, εiίρoν δέ και

πολλα τεμάχια λίθου ισχυρότατα κεκαυμένου,

μέλανος, ευθρύπτου )ιαΙ με μεγάλους πόρους ως

σπόγγος. Ευρέθη δε καί τεμάχιον δίσκου εξ

ερυθρωποϋ ψαμμίτου, δστις την μεν μίαν επι

φάΥειαν ητο επίπεδος 1ιαΙ λείος, την δ' ετέραν

ανώμαλος και ακατέργαστος, εφερε δε λεπτην

δπην 0,006 εν τφ κέντρφ. Προφανως δια ταύ

της διήρχετσ μεταλλικη λεπτη ράβδος. ΟΙ γνω

στοι Μινωικοι κεραμεικοι τροχοΙ εχουσιν εντε

λώς διάφορον σχημα καΙ εΙναι πήλινοι (διότι

περΙ των μαρμαρίνων υπάρχει δικαία αμφι60

λία μήπως ησαν τράπεζαι προσφορων Evalls
Palace Ι, σελ. 590, ση μ.), στεροϋνται δ' δπϊίς

εν τφ κέντρφ (Franchet, Recherclles techni
ques κΛπ. σ. 49 εξ. καΙ πίν. 1, extrait εκ Nouv
archives des lllissions scientjf' τόμο 22 fasc.
15, 197). ΤΟ παρον αρατεμάχιον θα εΙχεν αΑ.

λην συγγενή τινα χρησιν.

'.ι!tyριαl1ά. Ή τοποθεσία αϋτη κείται κατα τύ

17"" η 180ν χιλιόμετρον της απο Ήρακλείου εΙς

Χερσόνησον δδοϋ, παρα την μεγάλην σιδηραν

«Γέφυρα" του 'Αποσελέμη" 'Εκεί, εν αγρφ τΟ
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πρώτον εκχερσουμένψ εύρέθη πηλίνη λάρναξ

<Υστερομινωικη (Etx. 1) μετα εξ οριζοντίων λα

6001', φέρουσα δ' ιχνη μέλανος χρώματος. Έντός

αυτης ο ειιρων XOOQtJto; παρετήρησεν, ως λέγει,

μόνον δστα, πράγματι δ' αι λάρνακες της επο

χης ταύτης συνήθως ουδεν περιέχουσι κτέρισμα.

Είκ. 1. Πηλίνη ΥΜ λάρναξ Ιξ Άγριανων.

Είναι πιθανον δτι πρόκειται περι νεκροταφείου

μετα πολλών λαρνάκων.

Όλίγοψ περαιτέρω, προχωροίιντες προς την

Χερσόνησον εύρίσκομεν το βραχώδες ϋψωμα

παραλίου πόλεως, απεκαλύφθη άνδρια; Ει'κονι

σ'nκός, Ρωμα'ίκης έποχης, ακέφαλος και απους,

παριστών ανδρα περιεσφιγμένον έντός του ίμα

,(ου.

Κατόπιν σχετικών'ΙΙποδείξεων μου, κατετέθη

σανΙΙπο χωρικι!)ν' Et; τον Άστυνομικον σταθ·

μον Χερσονήσου, ως με πληροφορεί Ο έκεί σταθ

μάρχης, τέσσαρες μαρμάριναι κεφαλαί, μία «βυ
ζαντινη» πλαξ ,ιαί τινα νομίσματα, τα οποία δεν

είδον ά,ιόμη.

ΈκΜεσαeι'iς.ΕΙς τα Ν. παράλια της Κρή

της εις τον λιμενίσκον του Λέντα (= λέοντα),

δπου ύπηρχε τοΡφμαϊκον 'Ασκληπιείον Λε6η

νος εύρέθηεφέτοςέντος της αμμου του αιγιαλοί,

το κάτω ημισυ μαρμαρίνου αγαλματίου παιδΟς

(Etx. 2α), καθημένου επι λίθου. Είναι εκ τών

συνήθων παιδικών μορφών τών εύρισκομένων

εν τοις ασκληπιείοις (Ίανίσ,ιων). Ή τοποθεσία

αυτη ανεσκάφη μετ επιτυχους άποτελέσματος

{'πό των'Ιταλι!)ν προ 25ετίας ,τερίπου, δυστυχώς

δμως καθυστερε'ί ετι η δημοσίευσις ("Ιδε μίαν

εκθεσιν 2 σελίδων ει, Nnoya anto!ogia) fa
scicolo 1 Φε6ρ. 1902 σελ. 13). Άπεκαλύφθη δ

ΕΙ",. 2. Τεμάχια f<αρμαρίνω" άγαλμάτω1'.

του <ΑΥΙου 'Ιωάννου μεθ' ομωνύμου εκκλησι

δίου. Ή εκείθεν διερχομένη νέα οδόςί\τις νυν

κατασκευάζεται, απεκάλυψε κτιστούς τινας δια

πλίνθων Ρωμαϊκους τάφους, είς δε τουλάχιστον

παραμένει ετι ασκαπτος. Περιείχον ύάλινα συ

νήθη δοχεία καΙ λύχνον με εκτυπα κοσμηματα

αριστα διατηΡOύμεl'Oν.

Έντός αύτης της Χερσονήσου (25"" χιλιόμε

τρον πρός Α. του Ήρακλείου), πολίχνης κειμέ

νης επι των ερειπίων της ομωνύμου αρχαίας

ναός, το θησαυροφυλάκιον μετα καλώς διατη

ρουμένου ψηφιδωτου κλπ. Μία ίαματικη πηγη

ης σήμερον ηρχισαν εκ νέου την εκμετάλλευσιν,

φαίνεται άσφαλώς ητο ή αίτία της Ίδρύσεως

του Άσκληπιείου. Εις το πλησιέστερον χωρίον

Μιαμού, έν τη olxC<;t του Δημ. Mαvιδάκη εύρί

σκετο ο πους μετα τεμαχίου της ράΒδου και

.Ioii Ίερου όφεως εκ μαρμαρίνου αγάλματος του

Άσκληπιού (είκ. 26). ΤΟ αγαλμα τοϋτο προ

30 και επέκεη'α ετών εύρεθεν διετήρει λείψανΟ!.
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Σπγρ. Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΑΤΩ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗ.

ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

την προσοχην τού ταξειδεύοντος απο Πα

τρων εις Kαλάoρυrα δια της άμαξιτής Οδού μόλις

φθάση εις το ΊΟον χιλ αποσπq: σειρα λόφων

παλλεύκων συνεχομένων καΙ προς ανατολας εκ

τεινομένων μέχρι του 720ύ χιλ εξωθι δηλ. τού

χωρίου της κάτω Γουμενίτσης των Καλα6ρύ

των καΙ είς απόστασιν δέκα λεπτων της ωρας

απ' αύτοϋ.

<Η σύστασις των λόφων τούτων εΙναι εξ ασ6ε

στο6ριθοϋς ψαμμίτου λίθου (άσπρόγεια κατα

δμοιάζοντα πολυ προς τα επι τού ωριμου J.ιiIΜ

Π εποχίις πίθου εκ Φαιστοϋ εν :NlonU111. Ant.
XIV πίν. ΙΧ6 (κατα το estratto) η 356 (πρβλ.

)ιαΙ Palace, 1, εΙκ. 1926).
Ή τρίεδρος τέλος σφραγΙς 3, εκ λευκοφαίου

στεατίτου, σχήματος πρισματικού ανήκει εΙς τας

πρώτας φάσεις της ΜΜ εποχης καΙ ευρέθη εΙς

τα Μάλια. <Ομοίαν κατα το σχημα ιδε εν Ξαν

θουδίδου vVanlted TOll1bs, πίν. 4,52R εκ Κου

μάσας. Αι γλυφαΙ παριστάνουν εν αγριμαίον

ζφον, τέσσαρα πτηνα η πτηvoειδη οντα βαδί

ζοντα οπισθεν αλλήλων καΙ εν ιπτάμενον 1Ι:τη

νον κατα τεχνοτροπίαν κοινην ου μόνον εν

Κρήτη &λλα καΙ εΙς τας Κυκλάδας επι αγγείων

("Ιδε λ. Χ Dugas, ]a cerall1ique des Cyc]a
cles, Parιs 1925 σελ. 66, εΙκ. 36α).

"λπ,;ερα. 'Εν ταξιδίφ μου κατα την δυτικην

Κρήτην {Ι/')ΙΗ'ήθην να ασφαλίσω εν 'Απτέριι. δύο

η τρείς κολοοας επιγραφάς, μαρμάρινον μέγα

πόδα λέοντος προερχόμενον εκ τινος μνημείου

(ουχι αγάλματος), σσης μετεφέρθη εν τη Συλ

λογη Χανίων παί τινας Βυζαντινας αρχαιότητας.

Έν ' Απτέρι;! ευρίσκονται πάμπολλα νομίσματα

και δακ,υλιόλιθοι κατ' ετος, α/ν το εμπόριον

δυστυχώς δεν ειμεθα εΙς θέσιν να εμποδίζωμεν.

Κατόπιν σχετικων οδηγιων ας είχα αφήσει εΙς

τας σχεηκας αρχας Χανίων και τον εκεί δρα

στήριον επιμελητην κ. Γέρ. Πιερρομπόνην πατέ

σχεν iΊ αστυνομία κατόπιν αιτήσεως τού τελευ

ταίου εξ δαπτυλιολίθους εΙς χείρας ενος χωρικου

τοϋ Καλαμίου (παρα την 'Άπτεραν), εΙς χείρας

δ' ετέρου «τέσσαρα αργυρα νομίσματα, Φν το

εν δίδραχμον καΙ τεσσαράποντα επτα χάλκινα

τα πλείστα εν καλη καταστάσει'" ('Αναφορα επι

μελητού 14 'Ιουνίου ε. ε.).

'Εν 'Ηρακλείφ 22 'Ιουνίου 1926.

ΕΙκ. 3. Αί-&,να, σφραγίδες. 1· 2, ΠΜ 1:" Μεσαρας.

3 ΜΜ τρίεδρος Ι:κ Μαλίων.

φέρει εν είδος πλέγματος, θέμα σύνηθες εις τας

ΠΜ σφραγίδας. Ή υπ' αρ. 1, ίΊτις είναι κομοιό

σχημος, ανήκουσα εις προκεχωρημένην φάσιν

τfjς Πρωτομινωικης ΠΙ εποχης, φέρει, αντΙ τε

τραπλης σπείρας, ητις είναι σύνηθες φαινόμε

νον της ΠΜ ΠΙ εποχης (πρβλ. λ. χ. Evans
Pa]ace 1, σελ. 113 εΙκ. 81 b), διπλην τοιαύτην,

)ιαΙ φυλλοειδες συμπλήρωμα εις τας κοιλότητας

της σπείρας. 'Έτι δε περιεργότερα εΙναι τέσ

σαρα καλυκόσχημα κοσμήματα τα οποία φέρει,

επιχρυσώσεως δι' δ εθραύσθη υπο των χωρικων

επ' ελπίδι στι περιέκλειε θησαυρόν. 'Αμφότερα

τα μάρμαρα τfjς εΙ,," 2 μετεκομίσθησαν εις την

συλλογην Γόρτυνος.

Έκ Μεσαράς προέρχονται (απο τα πέριξ τού

Πλατάνου καΙ των 'Ανωγείων) «t δύο Πρωτο

μινωικαl σφραγίδες εκ στεατίτου της εΙκ. 3, αρ.

1 και 2:Ή υπ' αρ. 2, σχήματος κολούρου κώνου,
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την εκφρασιν τών χωρικών) λίαν μαλωωϋ κα"!

ευκόλως τρι6oμΈVoυ κατά συ\'έπειαν καταΙ.ληλο

τά'(ου διά τ11ν κατασχευη\· λαξευτών σπηλαιω

δών τάφων ώς συνείθιζο" να κατασκευάζωσιν

αύτους οί dvθρωπ~ι κατα τούς χρόνουg τού Μυ

κηναϊκού πολιτισμου,

Ό· έπιθνμών να έπισκεφθη τη" άρχαιολογι

κην αύτην περιοχην κατέρχεται είς το 72 'xlλo

'Όταν τις σταθη είς τόν χώρον αΉτον βλέπει

σχεδόν όλόκληρον τόν όμαλωτατον δήμΟΥ τα,,·

Λαπαθων, είς.tΟ βάθος δε καί έγγύτατα-tό χω

ρίον κάτω rοιψέητσαν, ανωθl τού όποίου προς

άνατολας ίιψοίίνται τα ίιψώματα Σκεπαστό, Κά

κα60 καί Μαύρο Κούτσουρο,

Πρός Βορράν ύψοϋται λόφος Παληομονά

σιηρο καλoύμενo~, i)πισθεν του, όποίου άναφαί-

. Είκ. 1. Ευρήμ«.εα ΜΙΙΚ,l,·αι'κω,. τάφω... Γοιιμε ... ί:ι:a,l,;.

της δημοσίας δδοίί εί, την θέσιν <Κουδουνόμυ

λος», χατα6αίνει είς μίαν χαράδραν και άνέρχε

ται εΙτα είς τούς έχείθεν λόφους καΙ εtς δέκα λε

Π'fα/ν άπόσ~ασιν φθάνει εΙς α<Ιτήν. ΕΤναι μέγας

Λευκος 1.6φος, O~tινOΙ; ~ κορυφή εχει ίσoπεδωθfi

προ πολλού χρόνου, Τνα Xρησιμoπoιηθfι .είς πα

λαιοτέραν με\, εποχην δια "ην φύτευσιν άμπέ

λα/ν et'fQ δέ '(ων αμπέλων μη είιδοκιμησασων,

δι' άλώνια τω\' κα'fοUtων '(ού χωρίου μέχρι

σήμερον.

νονται α1 κορυφαΙ δλλου βουνοϊι .,Ρακίται ό\'ο

μαζομέ\'ου, οπισθεν της όΠΟLας διακρίνονται αϊ

{ίψισται κορυφ«l τού Παναχα"ι:κοϋ Ο{lους.

Πρός Δυσμας διακ{l(νει τις tψωμα καί δάσος

καλούμενον «Κάνισκα», ά(ιΙΟ'fερώΤΕρον δε και Ek
τό βάθος έξέχει μεγαλοπρεπης "ι ίίψίσnι κορυφη
1'01; Έρυμάνθου «<Άγιος Ήλίας~ κα).ουμενη

έκτεινομένου καθ' t'λην τ/ν Μασιν της Δύσεως.

Πρός Ν. έγyύta'(Q ίίπι1Qxει δ λόφος «'Άγιοι

θεόδωl10Ι.ι συνεχόμενος προς το χωΡLoν Σα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



16 Πα~άρτημα τοί Αιn,αιολ.ογικοί Δελτίου 1922·25

ραδη, άριστερώτερον έ,· οuνε;(εί~ τα ύψώματα

Koκoρέtσα, Άετοφωληά καί Μπάρκα σπισθεν

των όποίων και εις άπόστασιν ωρας άπ' αΙJτων

ίιψοίίται λόφος, Κάστρον όνoμαζόμενo~, επί της

κοριιφης τoiί όποίου ύπάρχει φρούριον Φραγ

χιχόν, εΗ δε άριστερώτερον ό λόφος Τοϋρλα,

οπισθεν τοϋ όποίου καί εις το βάθος διωιρί\'ε

ται δ λόφος της <Αγ. Λαύρας.

Ή άρχαιολογικη αϋτη περιοχ1ι ;τερι6άλλεται

πανtαχόθεν ίιπο χαραδρών χωριζουσων τάς ποι

κίλα; λοφοσειράς, επι των όποίων ώς .καΙ εντός

των χαραδρών άνα6λύζουσι άφθονοι πηγαι άρί~

στων και καθαρωτάτων ύδάτων.

Οϋτ:ω προς Ν. Εν άρχη όνομα'ζεται ~ χαρά

δρα Κού6ελος και προχωρούσα προς ΝΔ. εν

σιrνεxεί~ συναντι! τας πηγας .,Τρανην βρύσιν,

Ρά'ίκο καΙ Πλϋτρες, Κρύαν βρύσιν, Κορρίταν,

Κουδουνόμυλο,', Λει6άδεια (πέντε. εξ βρύσες)~

και τας θέσεις Γολέμος, Ι';:ορπος και Κενε6έζα.

'Ένεκα δ' ομω; της ίσοπεδώσεως της κoρυ~

φης α~τoίί και δια φυσικους λόγους και δια

τας &"άγκας τών χωρικιυν, ώς εΙπο,', έλεπτύνθη

τοσούτον δ οίΙρανος τών τάφων της άνωτάτ/ς
-" . ~.. .

σειρας, ωστε, κατεπεσεν ουτος εις τινας ταφονς,

σχηματισθέντων οϋτω λάκκων επί της έπιφα

νείας τού όροπεδίου.

Ε"lQον γέροντας τού χωρίου {ιιτερ τα έ\.ενή

κοντα έτη γεΥονότας, οΤτινες καλως F.νεθυμούντο

τήν ϋπαρξιν των λάκκων τούτων λέγοντες συγ

χρό"ως δτι εκεί κατέφευγον κατα την επανά

στασιν τού 21 οί 'Έλ/ηνες, φεύγοντες τήν δίω

ξιν των Τούρκων καί έφύλαττον τα σπαθιά των.

Προq:αvω; θά είχεν έρευνηθfι εΙ; αρχαιοτέραν

εποχήν λάκκος τις και θα ηλθε είς φως Μυκη

ναϊκό" τι ξίφος.

Οί τάφοι o~τoι εΙναι εκ των γνωστών τη;

έποχη; ταύτης εντος τού βράχου λαξευτα..ν θα

λαμοειδών f) σπηλαιωδών μετα ·ιδίου λαξευτού

Είκ. 2. Eiιρήματα Μυκηναϊκών τάφων Γoυμενίτση~.

Προς Α. τού χωρίου εΙ"αι αί πηΥαί Τουρ.

λίδι, Κάκα60, Βασιλικόβρυσι, Βρυσάρι (το κάλ

λιστον τών ύδάτων της περιφερείας. απέχον μό

λις 1fΊOO μέτρα τού χωρίου) τα Χανδάκια, το

Κεραμιδάκι, τα Νεράγκαθα και οί Βρυσούλες.

Κάτωθι της θέσεως Παληομονάστηρο εΤναι

δ κάτω μύλος, όλίγον ανωθεν τοίί όποίου εχει

εiιρεθη μαρμαρίνη παραστας άπολήγουσα εις

ήμικίονα άνήκουσα εις οίκοδόμημα πιθUl'ώτατα
ρωμαϊκCΊ)ν χρόνων.

Προς Δ. τοίί οροπεδίου των ανασκαφων εΙ

ναι ετερον ϋψωμα ονομαζόμενον Πόβλες εξ

άσ6εστο6ριθοίίς ψαμμίτου λίθου χωριζQμενον

&πο τον &γρον τού χωρίου και προς τήν ΜΑ.

διεύθυνσιν των ανασκαφών ετερον όμοίας συ

στάσεως λόφος f: Πρινάκια.. καλούμενο;, εν φ

διέκρινα ίχνη δμοίων λαξευτών τάφων, lr:.v Πιν

ερευναν άνέ6αλον δια το μέλλο,·.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΚΑΙ ΤΑ εγΡΗΜΑΤΑ

Καθ' ολην Πιν εκτασιν του άρχαιολογικον

ο(>οπεδίου εΙναι λελαξευμένοι τάφοι.

δρόμου και λαξευτης θυρίδος. 'Ανευρον κατα

σειραν 10 τοιούτους τάφους. Τούτων ό εις εΤχε

βυθισθfι ανωθεν. Ίδων δε τού τάφου τούτου

την θυρίδα εσωθεν κεκλεισμένην κατενόησα την

διεύθυνσιν των εΙσόδων και άκολο\lθήσας αύ~

την ανεϋρον είς Πιν αύτήν γραμμήν καί κατα

σειραν 10 τάφων τους δρόμους, οϋς κενώσας

εφθασα μέχρι των θΙ'ρίδων, δι' γ)ν εΙσijλθoν εις

τους θαλάμους.

Δύο εκ των τάφων τούτων 'εΙχον μεν τας θυ

ρίδας άθίκτους, ας η"οιξα, άλλ' ησαν βυθισμέ.

νοι καταπεσόντος τού θόλου αύτων καΙ ενεχα

τούτου ητο άδύνατος ί] Ερευνα α~τώ". Ήρεύ

νησα δμως τούς λοιπΟ'Ιις οίτινες ησαν δλως άl·έ

παφοι. Ούδεν είχε διαταράξει επί 30 αίωνας

Πιν l)συχίαν τών "εκρόΊν ούδ' ύδωρ εΙχε διεισ

δύσει είς αύτούς, διότι οί σκελετοί των νεκρών

ευρέθησαν εν τη θέσει ~ν fι εΙχον ΤOΠOθετ/θft
άδιατιίρακτοικαl,πάντες είς θέσιν πλαγίως όκλά.

ζοντος.

Το μηκος των λελαξεuμένων δρόμων των τά

φων ΠOIXίλJ.ει άπο τριων μέχρις 7 μέτρων ενω

τό EaOOtf:QIXOV των τάφων ητο σχεδόν το α~τrΊ
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εχον διάμετρον &πο τριων μέχρι 4 η 5 μέτρων

και ϋψος μέχρι 2·. η 3 εΙς τους μεγαλυτέρους

μέτρων <IScrtE ναισταται τις ορθιος εΙς ολους

τους τάφους.

Α ί θυρίδες είναι μικραΙ1!χουσι ϋψος και πάχος

:rιερίπoυ ένος μέτρου, πλάτος δε κατά τι δλιγώ

τερον ωστε να εΙσέρχεταί τις πρηηΊς.

Εύρήματα εις ολους τους τάφους i'lcrav σχε-

των όποίων σώζεται ήμισεσηπως καΙ ό κοντος

του δόρατος.

Χαλκαί λεπίδες μαχαιρίων.

Χαλκούς πέλεκυς.

'Έτι δε

Σφονδύλια εκ ποικιλόχρου στεατίτου καΙ εξ

οπτης γης.

Χάνδραι μικραΙ εκ πρασινοκ. ύαλώδους μάζης.

Είκ. 8. Εύαήματα Μυκηναί'κώll τάφων Γουμενίτσης.

δΟν τα αυτα, μικρα δηλαδη &γγεία των γνω

στων Μυκηναϊ1ιων τύπων ητοι:

Τρίωτα Λεβήτια.

» Κρατηρίσκοι.

Μόνωτα Κύπελλα.

ΕΙς ευμεγέθης &μφορεύς.

Τυφλόστομον &μφορείδιον μόνον εν.

'Έτι δε

Δύο λίθινα διάτρητα εργαλεία εν σχήματι

μαλλον μικρου πελέκεως.

Δύο al:,{fLal δοράτων χαλκαί εντος της μιας

Χάνδραι εξ &χάτου.

Κομβία αμφικωνοειδη διάτρητα και τεμάχιον

δψιανοϋ λ(θου.

Πάντα ταυτα εκομίσθησαν εις την &ρχαιολο

γικην Συλλογην Πατρων.

ΈπΙ των αγγείων καίτοι δεν εκαθαρίσθησαν

εισέτι επικρατουσιν τα γραμμικα )(οσμήματα,

κύκλοι, δικτυωτα τρίγωνα και τα παρόμοια,

&παράλλα)(τα σπως εΙς τα κεφαλληνιακα &γγεία

ως καΙ εlς τα α.γγεία του Λόπεσι και της Άγρα

πιδιας τω.ν Συχουενων και τα της νυν Πύλου.

3
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18 Πιι~~τ/μ.ιι "toi AqXaιo).oYLΚooiι Δεί.τΙΟυ 1922·25

Τά εύρήματα έπομένως ταϋτα άνάγονται εΕς

το τέλος της Μυκηναϊκης περιόδου (περΙ το

1100 π. Χ.).

'Ίχνη Μυχηναϊκοίί σ1JνOlκισμoiί f} άκροπό

λεως δέν ηδυνήθην να wQro καίτοι περιηγήθην

τα σπουδαιότατα των πέριξ μερών.

Λαμβάνοντες τοϋτο ϋπ' Οψιν ώς και το ϋψος

εΕς δ εύρίσκεται το Μυκηνα'ίκον αύτο Νεκροτα

φεioν (850 μέτρα περίπον ύπερ την ΙΠιφάνειον

tής θαλάσσης) δικαιούμεθα πιθανώς νά ύποθέ.

σωμεν, δη πρόκειται περι παραθεριζόντων κα

τοίΚα/ν νοτιωτέρων μερών.

Μετα τας dνασκαφάς του Λόπεσ: και τfις

•ΑΥραπιδιας της •Axatao; Τι ευρεσις καΙ αύτοϋ

τοίί Νεκροταφείου τη; κάτω Γουμενίτσης αγει

πλέον είς το συμπέρασμα δη δ Μυκηνα'ίχος

πολιτισμος της έΠΟΧ'ί1ι; ταύτ/ς τούλάχιστον ητο

εύρύτατα διαδεδομένος καθ' α/Σασαν την Δυτι

κην Πελοπόννησον και δη έν 'AXα'tα, δπου

ύπijρxε μέχρι σήμερον ίδέα δτι δέν θα εόρΙ
σκοντο Τχνη ν/τοίί.

Έλπίζω δη προσεχώς καΙ dAAQXou θα άναΥ

γε(λω τήν άνακάλυψιν ετέρου ΜυκηναΊJΙΟU Νε.

κροταφε(ου.

Ν. Κ νΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ ΕθΝIΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΥ 1923 -1925

Α. Έν ήj Μν"ηναϊNfj 2νλλοΥΥ κατετέθη.
σαν τα έξης:

1) Ετκοσι και εν πήλινα άγΥεία διαφόρων

σχημάτων (εΙΚ. Ι - 3) μυκηνα'ίκίίς έπoχijς εύρε

θέντα !ν ΠαλαιoxωρCΩ της Κυνουρ(ας (πλησΙον

τοίί χωρΙου rλυππ(ας) έν τφ κτήματι τoiί Π.

Συκώκη, dπέχον τετράωρον δυτικώς τoiί Λεω
,'ιδΙου, εντος σπηλαιωδών τάφων. ('Αριθ. Εόρετ.

Συλλ. Μυκηνών 6262 _6283).
τα αγγεία εΙναι κατα το πλείστον τών τελευ

ταίων μυκηναϊκών χρόνων (L. Η. ΠΙ), όΗγα

δέ μόνον εΙναι παλαιότερα σύγχρονα προς τα

τοίί άνακτoρικoiί ρυθμοίί (L. Η. Π).

Δια το μόνωτον ποτήριον εΙκ J, 6', !δε Κο

rakou Fig. 52, Ι και 4 (οπου παραστάσεις δι

πλών πελέκεων) και τα συντρΙμματα (L.H.I) σελ.

40, καΙ πρός τούτοις Fig. 63,5 (=L.H.II).
Δια το dσπιδοεlδές κόσμημα τoiί άγγεΙου 6

της εΙκ. 2 πρ6λ. Korakou, Fig. 52,3 (σπου το

σύντριμμα εΙναι L. Hell. 1).
Δια τήν πυξ(δα της είκ. 2, Υ πρ6λ. Furt,van

gler - Loschke, Myk. Vasen Taf ΧΧΙ, 153,

οπου το αύτο έσχηματισμένον πoλiι περισσότε.

ρον κόσμημα παριστών θαλάσσιον βράχον.

2) Χαλκοίίν ~ Μι\'ωϊκον ~ άγαλμάτιον τον

όποίου λεΙπει το δεξιον σκέλος απο τoiί γόνατος

καΙ ό αριστερός πούς. Με το δεξιον σκέλος, ώς

φαΙνεται, 3λ(γον πρός τα οπΙσω τεθειμένον tOtQto
όρθιον εχον το σώμα ενδεικτικώς 3λΙΥον τετα

μέ\'ον, προτείνον το στηθος καΙ κάμπτον {κα-

Είκ.. 5. ΠΙι"θίι; φέρουσα σφψοειδη i.πlfραφή".

νώς προς τα όπίσω το άνω tOU σώματος (~λoρ·

δωμένoν~). Τόν dQIOtEρov βραχίονα εχει καθει

μένον, τόν δέ δε;ιον κάμπτει κατα τον άγκώνα
και φέρει την πυΥμην προ τών όφθαλμών είς

τρόπον &στε να dποφράττn τούτους.

Ό σχηματισμός τoiί σώματος εΙναι λεπτός,

νευρώδης. Οϊ μύες, ίδί~ τών βραχιόνων καΙ τού

στήθους τονίζονται ίσχυρώς' έ'ΥκοπαΙ βαθείαι
ένιαχoiί, {,ποδεικνύουσι τας πλευρας και την δια.~

μόρφωσιν της κοιλ(ας (δχι φυσικήν). Φέρεl το

Κρητικον περίζωμα με tllV φαλλοθήκην, εν ίι ό
φαλλός φαΙνεται δτι hηρείτo ορθός. Ή κεφαλiι
εντελώς ώοειδής μακροι λεπτοι πλόκαμοι (ε(ς
άπο της κορυφης τoiί μετώπου και δύο δπισθεν

τοίί κρανΙου) εΙναι σπειροειδώς &νάγλυπτοι Επι
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ΕΙκ, 1 - 5. ΈfJ.71ικοϋ ~.Αρχαιολογικου Μουσείου, Μυκηναί'κα αγγεια Κυνουρlας.

19

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



20 Παράρτημα τού 'Αρχαιολογ",ού Δ.λτ'01J 1922 - 25

του πλαγίου <ου κρανίου καΙ επι της κορυφης

του νώτου. 'Ύψος 0,23. Προέρχεται εξ αγορας.

Άριθ. Ευρετ. Μουσείου 6284. (Δημοσιεύεται

προσεχώς εν Άρχαιολ. Έφημερ'δι).

3) πηλινον πλινθίον, 11<0 ι πινω,ίς: υψος 009,
πλάτ. 0.06 ΜΙ πάχ. 0.02' φέρουσα άμφΟ',έρω

θεν εγχάρακτον σφηνοειδη επιγραφην, εΙκ. 6.
ΕΙναι δε η επιγραφη αϋτη κατα τον καθηγητην

>t. U ngel" πολυ σπουδαία καθότι εΙναι αυτος ό

EΙ~ι. 9. ~E{}'1I. Μονσείου~ ΑfJ.ηνωv αρ/,,{}. 3484.

θεμέλιος λίθος του ναου Έανούα της Εν συρακ

θεας Τσιχταρ του υπο ΣΙν - ΓκασΙδ βασιλέως

του Ούρακ καΙ ΆναουνοVμ περΙ τα 2100 π. Χ.

άνοι"οδομηθέντος.

Έδωρηθη ύπο τοϋ Ίωαννου Γιαντσούλου

έκ Σ μύρνης καΙ προέρχεται t" Μεσοποταμίας.

(ΆριΘ. Ευρετ. ΣυλλογηςΜυ"ηνών 6261).
Β. Έν τη .:zvAloyfj ~ω" Γλυπτω" εισηχθη

σαν "ατα την τελευταίαν τριετίαν τα έξης &ρχαία

σημειούμενα δια τών &ριθμών του Ευρετηρίου.

ΑΙ δημοσιευόμεναι "ατωτέρω μαρμάριναι κε

φαλαί, ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων. εύ

ρέθησαν Φ"οδομημέναι μετα πλείστων άλλων

τεμαχίων επιτυμοίων στηλών, εντός του τείχους

του περισόλου της πόλεως. τα γλυπτσ. ταυτα,

δεν εχουσι βεοαίως σχέσιν με τα υπο τοϋ Θου

"υοίδου (Ι 93) παραδιδόμενα περΙ ενοικοδομη

σεως γλυπτών εξ aρχαίων μνημείων καΙ επι

τυμοίων σtηλών εΙς το υπό τοϋ Θεμιστοκλέους

Είκ. 10. ~EfJ.v. ΜQvσείου 'Ά#ηνών def.1J.. 3487.

ανεγερθεν εν τάχει τείχος, αλλα προέρχονται πι

θανώς εκ μεταγενεστέρας επισκευης του τείχους

του περισόλου της πόλεως γενομένης rσως μετα

την καταστροφην τούτου υ"ο Σύλλα.

Τό τμημα τοϋτο τοϋ τείχους ευρέθη εν υπο

γείφ οΙκίας τινος κειμένης εν δδφ ΈρυσίχΘωνος

πλησίον τοϋ Θησείου, Όπερ ή μεί; εξηρεuνήσα

μεν δια σκαφης.

1) Κεφαλη νεανίου μετα τοϋ λ",ιμοϋ (αριθ.

3482 εΙκ. 7), μεγέθους ολίγον τι μείζονος τοϋ

φυσικοϋ, καλης διατηρήσεως, .πλην τού άκρου

της ρινός, μικρον &ποκεκρουμένης. Προέρχεται

εξ έπιτυμοίου μνημείου Όλως προστύπου. Κλί

νει "ρος τον δεξιον ωμον. Κόμη εκ βραχέων

κανονικών βοστρύχων άποτελουμένη εχει δμοιό-
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22 Παιιό.ιιτημα τoiι Άρχαιολογικοu Δελτίου 1922·25

Εεκ. 13. Έο-...,.ου Mιw(l(;{oυ ·.A1'J.ηνώ.. άe.lJ. 3490.

ΕΙ... 18. 'Ef}yt,.o;:' Μοvσεiοv '.λΒηνώ" (σελ. 28).

τητα πρός την κεφαλην τού Έρμου l:oii Πραξι

τέλους. 'Ύψος 0,30.
2) Κεφαλη άνδρος γενειαφόρου (άριθ. 3483

είκ. 7) μετα μέρους τού λαιμοίί, μεγέθους ολίγον

τιμικροτέρου τού φυσικοίί. Σώζnαι καλώς, πλήν

τού ακρου της ρινος μικρόν d:τοχεκρουμένης.

ΠΡOέΡXεtαι έξ έπιwμ6(ου μν,llμεί-ου, Εχει μικράν

όμοιότητα πρός την κεφαλή' 'Ιοίί Δημοσθένους.
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Είκ. 14. πους τeαπέζης με ά-νάγλυπτο-ν Διό-νυ<10-ν

έκ Μεrάeω-ν. ' E1J.v. Μουσείου Ά1J.ηνων αρ. 8498.
Είκ. 15. ΔιόνVf10ς και 2άτυρος εκ ποδός τeαπέζης

εκ ΜεΥάeω-ν.

ΕΙκ. 16. 2τήλη ςΕρμαϊκη με πeοτομην Αιο

1lυσου tx Μεγάeων.
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3) Κεφαλη νεανίου μετα μέρους τού λαιμού

(άριθ. 3484 είκ. 9) εξ επιτυμβίου μνήμείου προ

ερχομένη. "Υψ. 0,22. Κόμη πλουσία εκ βοο",ρυ

χίων κυματοε,δων άποτελουμένη' σώζεται καλως

πλην τού "κρου της ρινος άποκεκρουμένης. Πα

ρίσταται ώσε, τεθλιμμένος.

4) Κεφαλη είκονιστικη φυσικού μεγέθους (άρ.

3487 εΙκ. 10) μετα τού λαιμοϋ, ανδρος γενειαφό

ρου, εξ επιτυμδίου μνημείου, λίαν εκτύπου ανα ψ

6) Κεφαλη μικρας κόρης κατ ενωπιον μετα

μέρους τού λαιμού. Έφερεν ιμάτιον ο"ερ εκά

λυπτε το ανω της κεφαλης. Έπ, τού μετώπου

κατήρχετο iΊ κόμη άτημέληtος. 'Ύψ. 0,17 (άριθ.

3489 εΙκ. 12, σελ. 29).
7) Κεφαλη μικρας κόρης εξ επιτυμβίου προσ

'cύπου αναγλύφου (αριθ. 3490 εΙκ. 13). Κόμη

περιέργως χωριζομένη κατα το μέσον κατέρχε

ται κυματοειδης έπΙ των κροτάφων.- Έπί του

ΕΙκ. 20. ~ Ε{J'Vι.κοV Μουσείου ~ ΑfJ.η'l'CJ1! (σελ. 28):

γλύφου προερχομένου. 'ΡΙς άποκεκρουμένη, ώς

καΙ μικρον κατα το μέτωπον. Κόμη ουλη έ)ι

βοοτρυχίων. Μέτωπον σννοφρυ. "Υψος 0,28.
5) Κεφαλη ανδρος γενειαφόΡΟ1! φέροντος μύ

στακα (άριθ. 3488 εΙκ. 11, σελ 29) μεγέθους 'Ι,

του φυσΙ1tOυ μετα μέρους του λαιμού, εξ επι

τυμβίου προστύπου αναγλύφου προερχομένου.

Κόμη εκ μικρων βοστρυχίων ολως ατι] μέλητος

κατέρχεταιΕ?ι τού _μετώπου. Eικoνίζεταικατ~

ενώπιον. Διατήρησις καλή. Μέτωπον ερρυτιδω

μένον. "Υψος 0,18.

"νω μέρους της κόμης σώζονται&,ιό σπα, δια
τηροϋσαι καΙ τας εκ σιδήρου '1<ρόνας δι' ων

προσηλουτο κόσμημά τι. Ό<ρθβλμοί πλαστικως

δεδηλωμένοι. Χείλη παχέαωι; .των. αΙθιόπων.

"Ισως ούχΙ έλληνι>ιή.'ΎψοςΟ,19,

8) Ψηφισματικον άνάγλυφονΆντιοχιδων (άρ.

Εόρετ. 3491). Πβλ.'Αρχαιολ. Δελτίον 1923 σελ.
92 αριθ. 2 (Χ. Καρούζος).

9) Άνάγλυφον εκ κoριiφης/ψηφίσματoς (αρ.

Εδρετ. 3492). Άρχ. Δελτ. 19Ζ3 εΙκ. 3. Έκ του

Ήρακλείου τού ΚυνοσάργΟlς (Χ. Καρούζος).
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26 Πο{tάl!τ/μα του 'Aqxa~oλoytκOU Δι).τΙοιι 1922·25

10) ΠοίΙς τραπέζης έπί J5ψηλοϋ τετραγώνον

βάθρου ίστάμενΟζ εΙκ. 14. Παρίσταται Δγαλμά

ηον Διονύσου γυμνού κατ' !νό)ΠLOν σtηριζoμi

νου επί του δεξιού ποδός τόν dQLGtEQov εxoν'(Gς

ΈV άovanauOEL. Τήν δεξιαν χείρα εχει επι της ΚΕ

φαλής ώι; εν άναπαύσει, t'ήν δέ dρισtεραν στ/

{'(ζει έπί του π«ρα τόν άριστερόν πόδα κειμένου

κορμού δένδρου ΠΕ"! δ ~λίσσεται άμπελος μετα

oταφuλών. Παρα τόν δεξtoν πόδα λεοντιδεύς,

ού η κεφαλη άποκεχρονμένη. "Ύψος 0,77 μεtα

12) Σtήλη 'Ερμού της τετραγώνον εργασιας

χρησιμεύουσα &ς πούι; ΤQαπiζης fφ' ης ανωθεν

ΟΤΡΟΥΥύλη κοιλόπις ϊν fι βτίθετο '(ο εμ.f)oλoν τ/ς
fπιχειμέ\'ης πλακός, ε{κ. 16. Eίκoν{ζεtαι κεφαλη

Διονύσου νεαρού άΥενείοv μπα κ6μ!jς καλώς

διευθετημένης. Έκ;«τέρωθεv επί 'Ιων ωμων άνα

είς βόσΤQυχος. Ύψος 0,75 (άριθ. 3496).
13) Πλαξ άνάγλυ1Πος επιμήκης μετα στεφά

νη:; άνω καΙ κάτω μήκ. 1,59, 'tAdr. 0,8Ι (άριθ.

3496 ετχ. Ι7). Κατα τας σιενας πλειιρας φέρει

ΕΙκ. 31. 'EihIKov MOVetfiiol1 'Αθ,l"ώ".

τού βάθρου 0,95.
μαη Μπερδελή

Ι Ι) Πούς
δεται σύμπλεγμα Διονύσου καί ατύρου, εΙΚ. 15.
Δι.όνυσος γυμνός κατ' ΈVώπιoν ιστάμενος σtηρί~

ζων tO σωμα επί τού δεςιου ποδός, τον δέ αρι.

στερον ΙΧων χιαστι ώς ΈV άναπαύσει. την δε

ξιαν χεΤρα ύπερ την κεφαλην άνακεκλιμένην ίΟς

εν άναπαύσει, δια δέ της αρισιεραι; ΠEQtΠTύaOSL

άπο l'oi'i ώμου ΣάnιQον έπίσης γυμνον με διε

στηκόια τα σκέλη καί ΚQ<πoiίνια δια ri}.; ΙΙρι

στεράς καλαύροπα. Ύψ. 0,65. ΕύQέθη εν Μεγά

Qolt; εν κtήμαη Μπερδελή (άριθ. 3494).

ΕΙκ. 22. 'E{J1'I~Ioiί Μο'vσfiiοtJ "Αθη"ώl' df}t1J. 3614.

dναθύρωσιν δι' ών συνείχετο μεt" ιϊλ/ων πλα

κων. Είκονίζεται θεότης γυναικεία ιιπαμένη εν

'tOMQEL Ιμαιίφ μετα διπλο.,:δ[ου κρατοuσα δια

της Uψωμένης ά(ιιστεραι; σκijΠΤQον, δια δε τ/ς

καθειμένης δεξιάς -φιάλην ην προτείνει' είς τον

δεξια αύΠίς ΙστάμενΟΥ νroν(αν- XQaroiιvttt δια

rij.; δεξιάς οίνOlόην. ~κατέQωθtν των δύο τού.

των' μΟQφων &να -'μία Νίκη "πτερυΥοφόρος εν

πλουσίφ πtυχωτ(!ι ιμαιίφ, .όδηγοϋσα προς θυ

σίαν Taupov. Τέχνη έλληνισtικων χρόνων. Εν

ρέθη εν'Αθ1ίναις κιπα την όδΟν Ρηγίλλης εν

θεμελίοις οίκίας Πανούτση μετ-α των δύο '6π'

4ριθ. 14 καΙ 15 άκολούθων άναγλύφων.
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14) Πλαξ όμοΙα ήj πρoηyoυμlνη (αρ. 3497
είκ. 18). llaQEστaraL εν αναΥλύφφ καιΟ: τό μέ

σον πάνθη" Πl1ός δεξια τρέχων.

16) Πλαξ δμοία ταίι; άνωιέρω (άριΟ. 3498
είκ. 19). Είκονί1;ονται έν ,,4} μέσ<!,) δύο Σάτυροι

ΥνμνοΙ βαστάζοντες έν τφ μέσφ έπΙ '(ων ώμων

μέγαν κάνθαρον. Έκατέρωθεν τούτων δυο Σει

ληνοΙ iV'f(J; χοφ(νων πατoiίντει; σταφνλάς. Τέχνη

έλληνισηκων χρόνων.

16) Μέγα επιτύμβΙΟΥ dνάyλυφoν των καλου·

μένων ναΊ:διοσχήμων (έλ/είπει τό επιστύλιον καί

ΕΙκ. 25. ΈδΨικου Μουσείου ΆDηttώ".

οΙ παραστάδες). Είκονίζεται άριστερα Υυνη έπΙ

έδρας μετ' έρεισινώτοlJ,καθημένη πρός δ~ια εν

ποδήρει Ιμαιίφ άχειι;tlδώτφ έχουσα τούς πόδας

διεσταυρωμένους,έδεξιουτο τόν πρό «iιtfj; Ιστά

μενον δνδρα (tόν σύζυΥόν της). Έλλείπουσιν

dμφ6τεραι οΙ χείρες. Είς τό βάθος είκoν(ζnαι

εν ταπεινφ dναΥλύφφ νεανις καΙ γέρων τεθλιμ

μέν~ ΈV πρoσωπι'lήί δμοιότ/τι ε'ίκOνι.ζόΜΕVoς,

πάνς~ δ πατήρ Πίς θανούσης.'Ύψ. 1,45, πλάτ.

1,55.-Άπικης-Μαρκόπουλον εν &γΡ(9 1. Χα
aIoώtou (άριθ. 3505 εΙκ. 20, σελ. 24).

17) Μέγα έπιnίμδιoν ΙΙνάγλυφον. E~oν(ζεται

νεανίαι; γυμνος πρός άρισι:ερά, σtηρι.ζόμενo,. έπί

κιονίσκου, εφ' ού εχεL άποθέσει τήν χλαμύδα του.

Τήν δςιάν xei4?a εχει κεκαμμένην κατο. τόν άγ
χωνα χα'ι ύψουμένην πρός τήν κεφαλήν, τήν δε

&.ριστερο.ν έπ(σης κεκαμμένην κατο. το μέσον fOV
σώματος κρατων το <Υκρον Πίς χλαμύδος του.

Ae(xeL ~ κεφαλη (άριθμi:lι; 3006 εΤκ. 21). Πρό

ΕΙκ. 26.•EIh,Hov ΜονιιιΙον •Α-θ-η"ώ".
·Α.φeιWiτ:,1 πeώ,lt' IIope.

αυτον ίστατο μικροι; παίς προσφέρων τι διά

της υψουμένης ιΧρισι:εράι;. Παρο. τούς πόδας

tOU νεαν(ου κύων. ΎψΟς 1,44, πλάτος 0,94.
Εύρέθη έν Μ<φαθωνι έν κτήματι Γεωρ. Βε

νιζέλου.

18) Εί.κονι.στικη κεφα).η άνδρσι; πωγωνοφό

ρου, μεγέθους μείζονος τον φυσικον φiρουσα

καί μύσταχα. Κόμη είς βοσtιruχους καdexεtαι
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Είκ. 11. ' E#v. ΜουσείουΊJ:lJ.ηvωv de. 3488 (/. 24. Είκ. 12. 'E{)ov. Μουσείου Ά#ηνων de. 8489 σ. 24.

Είκ. 29. ΈfJ.vt,κου Μουσεlου ' ΑfJ>ηvωv σ.ελ. 82.
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έπί των κqΟ1άφων καΙ τοϋ μεtιί1ΠΟ1J. ΜέΤα/πον

- μών πλαστικως δεδηλω.

. δεξια έσtραμμiνον.

ψ. 0,34. Προέln.ε
ται εκ xαtaoχiOEroc; dqIe. 3514 εΙχ. 22 σελ. 26).

19) Κεφαλη Υνναικοι; ~ έπΙfυμ6ίΟ1J άναγλύ

φου πρoερχoμ€vη, μετά μέρους τού λαιμοϋ και

τεμαχίου τοϋ μνημείου έξ ο\ι dπεσπάσθη. Κόμη

)ιατα το μέσον διηρημένη Χ«Iέ{1χεται Κ\ιματοει-

δ δεξιός ώμος μετα τον βραχίονος και ή ώιρα

ciQLOtEQO: χείρ, ijtIt; ην ΠQόσθετος. Και tOOV πο

δών έλλείπει δ δεξιός ~110Ι; Μο το\ί άοτραγά.

λο\l, τού δέ άριστερου έUΕίπoνσιν οΙ δάΧΤύλοι.

Ή θεα Τσταται όt?θία σtηΡι!;ομένη έπΙ τoiί δε.

ξιον ποδΟι; ΧΆμπτουσα τον dpIotEQbv XQta το

γόνυ. Εύρέθη ΈV •Αθήναις εν ήι δδφ •Αqιστεί.
δα" (άριθ. 3521 εΙκ. 25).

22) ΚορμΔς άγαλμα/ίου "Aφqoδίτηι; γυμνης

Εϊκ. 27. 'JUh,'JeoV Μουσείου 'AD-ηvOOt'.

δη.; κατα τα πλάγια. Βλέμrα μεστον πάθους,

σκσπιίδειον. Διατήρησις καλη.'Ύψ. 0,25. Προέρ
χεται εκ κατασχέσεως (ά{Ι. 3515 εΙκ. 23 σελ. 24).

20) Κεφαλη δμοία ΠεQίπou ήj προηγουμένn

ύπ' dριθ. 3515 έ~ έπιwμΟLoυ μνημείου άποσπα

σθείσα. Σώζεται καλώς μετα τοο λαιμού. Κόμη

δεδεμiνη ύπερ το μέτωπον σχηματίζει ώσεΙ στε

φάνην. Ρίς μικρον άποχεκοο"μένη. Βλέμμα με

στον πάθους, σκοπάδειον. 'Ύψ. 0,30 (άριθ. 3516
είκ. 24 σελ. 27).

21) 'Αγαλμάτιον γυμνής ΆφρoΔCτης, τοϋ τύ

που της Κνιδίας. "Έργον ρωμα'ίκα/v χρόνων.

'Ύψος 0,41. Λείπει ή κεφαλη μετα του Ααψον,

τον τύπου τή; Κνιδίας. Σώζεται το άπο τοο

3μφαλου μέχρι των γονάτων πεqίπoυ μέι;:.ος.

"'Ιστατο, ώ.; φαίνεται, .3ι;:.θCα, στηριζoμέν.'l !ΠΙ

αι dXΡa

κι;:.ατού

σης κλάδον κισσου, ο'δ το φύλλον κα ύπτει το

αΙδοΤον τής θεάς. 'Ύψος σωζόμενον 0,18. Έκο
μfσθη. εκ Προύσσης \ιπο του Έπιμελητου Λά

σκαρη (άριθ. Efιρ. Γλ"πτων 3523).
23) •Αφροδίτη πρώην σuλλoyης λόρδου Hope

(Reinach Rέφ.). Ήγοράσθη υπο "00 ΈV Δον

δίνιρ όμογενους Μιχ. Έμπειρί)lου ύφ" ~ καί
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εδωρήθη εις τό Μουσείο" (άριθ. 3524 είκ. 26).
24) Κεφαλη μικρ« (Άφροδίτης ,) μετ« μέρους

τού λαιμού (αρ. 3569 είκ. 27). Διατήρησις καλη

σχετικώς, πλην του lίκρoυ της ρινος αποτετριμ

μένης. Ή κόμη διηρημένη κατα τό μέσον κατέρ

χεται είς κυματοειδείς βοστρύχους επί τών ('.)των,

εΙ"αι δεδεμένη δια ταινίας ύψηλ« έπί του μετώ

που. Ot όφθαλμοΙ πλήρεις ήδυπαθείας otCt χα.

'Έργον καλών χρόνων. 'Εργασία έπιμελής. Είι

ρέθη έν Άθ1}ναις συνοικία Παγκράτι χρησι

μεiίoν ώς κάλυμμα τάφου μειαγενεστέρων χρό

νων (άριθ. E~ρ. Γλυπτών 3572). Δημοσιεύεται

προσεχώς ~ν Άρχαιολ. Δελτίφ.

26) 'Εν ΤΪi Αίθούση της θέμιδσς dνιδρύθη

έπι βάθρου τό άλλοτε ~ν τi;'ι .κέντρω της έσωτερι

κης αύλης τoiί Μουσείου καί ώτο έτών κατακεί-

ΕΙκ. 28. Έ{Jηκοv Μονσείου Άθη..ώ ...

ρακτηρίζει τiιν θεάν. 'Ύψος 0,18. Ε,',ρέθη έν

Άθήναις.

20) Μέγα d-νάγλυφον αναθηματικόν μετα

παραστάδων και επιστυλίου (λείπει ή άριστερ«

παραστας ώς καί το αποκρουσθεν κάτω μέρος.

Σώζεται κατ" ένώπιον ή θεα Δημήτηρ πεπλοφό_

ρος, ορθία Ισταμένη στρέφουσα Πιν κεφαλην

πρός τα αριστερ« έν ίματ(φ αχειριδώτφ πορπου

μέ"φ κατα τούς ώμους προ τού στήθους. Δεςια

κατωτέρω παρ(σταται ή θυγάτηρ αυτης Περσε.

φόνη καθημένη πρός &ριστερά, 'ιν περιβάλλει ή

μήτηρ αύτης δια τijς άριστεράς &πο του ωμου.

Αεςια έπΙ της παραστάδος σώζεται ή έπιγραφη

Δ]ΗΜΗΤ[ΗΡ. Πρόσωπον Δήμητρος αποκε

κρουμένον ώς και τό δλον ανάγλυφον d-ποτε

τριμμένον. 'Ύψος σωζόμενον 1,15, πλάτ. 0,53.

μενον εις δύο τεμάχια εν τη αύλη τού 'Επιγρα

φικοίι Μουσε(ου κολοσσιαίον άκέφαλον lίγαλμα

του Άπόλλωνος Μουσηγέτου (~Πατρ~oυ.) το

εύρεθεν κατα τό 1917 έν &vασκαφαίς τής Άρ

χαιο).ογ. 'Εταιρίας παρα την Βασίλειον Στοα"

εν Άθήναις, ανατολικώς κάτωθεν τού καλουμέ·

νου θησείου (πρ6λ. είκ. ΈV ΑΔ σελ. ). ΤΟ

lίγα).μα τούτο εργον πάντως έξό;(ου τεχν(του το\!

Δ' π. Χ. αίώνος (Ε'bφράνορος;) καίπερ d-κέφα

λον και ακρωτηριασμένον πολλαχού πρόκειται

προσεχώς νά δημοσιευθΌ εκτενώς καί λεπτομε

ρως ύπο τοϋ ενεργήσα"τος τας d-νασκαφος r.
Οίκονόμου διευθυντoiί του Έθν. Νομισιιατικου

Μουσείου. Σωζόμε"ον ύψος 2,65 (άριθ. 3573).
27) Μαρμάρινος κύων φυσικού μεγέθους (αρ.

3574 είκ. 28) πάλαι επι τάφου ίδρυμένος. Παρί-
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ΕΙκ. 80.
Xevqoiiv βραΚΤΙΟΕ:lδές

με...· έκτVπoυ τ(}ισκε

λους. 'EIJ." . .Μουσείου

&e.D-. 15019.

στατα~ καθήμενος έπι των έμπροσθίων ποδών

με Πιν κεφαλην έστραμμένην πρός τα δεξιά.

ΆΠΟΚΕlιρουμένοςπερί τον δεξιον όπίσθιον πόδα

καΙ την ουράν. Μηκ. 0,80, ϋψος μετα της βά.

σεως 0,53. 'Εκ Πειραιως.

28) -Αγαλμάnον Σαράπιδος έπι θρόνου κα

θημένου κρατουντος δια της δεξιάς κάνθαρον.

'Ύψος 0,21. Εύρέθη έν MεydQOtlj.

29) Τεμάχιον βάσεως άναγλύπτου άρχα"ίκης

τέχνης με δύο δψεις. Α') 'Ηρακλης σύρων τον

ΚέρΒερον. Β ') "Ηρακλής έξηπΛωμΈVoς. Τό άνά·

γλυφον τούτο εν τη Συλλoγfι Κορωπίου κείμε
νον παρετήρησε πρώτος ό Dt Wrede καί άνε_

γνώρισεν αυτο ώς άνηκον τω έν τ~ ΈΟνικφ

ΜουσείΟ} 6π· άριθ. καταλόγου Γλυπτων 42 εδ

ρισχόμενον άντίστοιχον ,,:εμάχιον, δπερ Ιδημο

οιεύθη έν Ath. Mittheilungen 1887 σελ. 118
πίν. 111, ύπο τού Milchhofer (άριθ. 3079).

30) Σαρκοφάγος μαρμαρίνη των καλουμένων

Έτρουρικων μηκ. 2,11, πλάτ. μετρ. (άριθ. 3580
εl.κ. 29, σελ. 29). ΈπΙ τοϋ καλύμματος αύτijς

σώζονται κατα τον παρ' Έτρούσκοις {ρόπον τα

άγάλμα{α των {αφέν{ων εν αύήj νεκρων. Παρί

στανται άναΚΕ1ιλιμένοι εν προσωπ\κΤΙ όμοιότητι

άνηρ καΙ γυνή (ης έλλείπει ~ κεφαλη &ποκρου

. σθείσα) XQatOijvtEς δια μεν τ/ς άριστεράι; άμφό

τεροι καρπον ροιας, δ δε &νηρ δια μεν της δεξιαι;

περι.πτύσει άπο τοϋ ώμου την σύζυγόν {ου, ή δε

γυνη κρατεί δια τηςδεξιας στεφάνην &νθέων.'ΕπΙ

των προσκεφαλαίων είκονίζεται εν άναγλύφ<9

κυνήγιον ελάφων, κυνων, λέοντος καΙ ταύρου,

κατα δε τα ακρωτήρια δελφίνες καΙ κεφαλαΙ

ϊππου καΊ λύκου.

Ό άνήρ είκονίζεται με γένεια εκ μικρών βο

στρυχίων. Κόραι οφθαλμών πλαστικως δεδηλω~

μέναι. 'Έργον 20V μ. Χ. αίώνος. Eiίρέθη εν ηνι

οι.κίCJ κατά την όδΟν Πανεπιστημίου παραπλεύ

ρως οικίας Σερπιέρη, κατα την ανόρυξιν βό

θρου είς βάθος 2112 μέ"rρων (αριθ. Εύρετ. Γλυ

πtων 3530). CH' σαρκοφάγος τοίί είδους {ούτου

εΙναι ή {εtάρτη των μέχρι σήμερον γνωστων έκ

των έν 'Αθήναις εύρεθεισών. Όμοία τοϋ ε"δους

εύρίσκεται εν Σπάρτη.

Είς την συλλοΥή" 'l"QW μΙΚ(J0'l"eΧ"1Jμάτ",ν
είσήχθησαν τα έξης σημειούμενα δια των &ριθ

μων τοίί ευρετηρίου.

15016. Στέφανος χρυσοίίς εχων έπί έλάσμα

τος προσηλωμένα φύλλα δρυος καΊ πέντε βαλά

νους ώς καΊ τε{ράγωνον εμtlλημα έξ ελάσματος

ωέρον εκτυπον κεφαλην Μεδούσης.
. 15017. Μηνοειδει; ελασμα φέρον ~{υΠOν Νό
σμημα ΙχΘUακάνθηςΝαι έξηρτημέναε'ίκόσι xQuaa
φύλλα μυρσίνης. Κόσμημα στήθους.

15018. "Αλυσις χρυσi'j λεπτή μετCι {[μματος

Ήρακλέους εξ ελάσματος χρυσοϋ μετ' έκτύπων

κεφαλων μικρων Μεδούσης καΙ Σιληνοίί. Μη

κος 0.31.
1501 9. Ζείίγος ενωτίων lξ ελάσματος μετ

εκτύπων Νικων, έπΙ των πτερύγων των όποίων

φέρεται μετάλλιον μετ' έκτύποlJ ΠQοτομης. "Ύψος

0.16.
15019 - 15022. Τέσσαρα χρυσα μετάλλια βρα

κτιοειδη μετ" αποφύσεως πρός έξάQητσιν φέ

{ιοντα εκτυπον τρισκελές

(εΙκ. 30).ΤΟ έν έκ των δύο

ελασμάτων συμπεπιεσμέ

νον. Διαμ. 0.02.
15023. Μεταλλιόσχη_

μον χρυσοίίν έλασμα μετα

κοκκίδων, γραμμών καΙ

έν τφ μέσφ κεφαλής Με

δούσης. Δύο άποφύσεις

ελασματoειδε'iς πρός σύν

δεσιν. Διαμ. 0.03.
15024. Φύλλα χρυσά

διάφορα εΊκοσι έπτά.

15025. Ταινία χρυσi'j

έκ λεπτοϋ ελάσματος μετ" έκτύπων κοσμημάτων

κοκκιδωτων άποτελούντωνκλάδους κισσοϋ μετα

ΚΟQύμ6ων.Έν τφ μέσφ Ήράκλειον {[μμα εξ o~

ΚQέμανται δια ν;Ίματος χρυσοίί σύρματος καρ·

πίσκοι κισσoiί(ί)' Μηκ.Ο.54.

15026. Ταινία lQUσi'j μετ' έκτύπου δικτuω
του κοσμήματοςκαΙ εν τφ μέσφ Ήρακλείου αμ

ματος. Κατα τα κράσπεδα κυμάτιον. Μηκ. 0.34.
15027. Όμοία χρυσij μετ' εκτύπων έλίκων καΙ

εν τω μέσφ ωσαύτως Ήρακλείου {[μματος ελλι

πής. Μηκ. 0.295.
15028. <Ομοία ταινία χρυσ!i έλλιπής κατα το

ετερον των liXQOOV. Μηκ. 0.285.
.... 15029. Ήράκλειον αμμα χρυσοϋν d:xέQaιov,

αποτελουν ποτε το μeσoν δμοίας ταίς προηγου

μέναις ταινίας. Μηκ. 0.11.
15030. Όμοία ταινία χρυσi'j μετα γεωμετQΙ.

κης διακοσμήσεως ελλιπής. Μηκ. 0.295.
15031. Ταινία χρυσij εκ πλειόνων τεμαχίων

μετ' εκτύπου κοσμήματος ίχθυακάνθης. Μηκος

0.275.
15032. Όμηία τfI προηγουμένη. Μηκ. 0.24.
15033-15034. Δύο ΧQυσα μεταλλιόσχημαελά

σματα μετ" έκτύπων προτομών ΉλΙου (εΤκ. 31).
Διαμ. 0.06 - 0.053.

15035 - 15038. Τέσσαρα δμοια χρυσά μικρό
τερα μετάλλια μετ' εκτύπων προτομων Ήλιου.

Δ,αμ. 0.047 - 0.05,0.048 - 0.047.
15039 ~ 15041. Τρία χρυσά μετάλλια μετ" εκ

τύlcου προτομης "Ερωτος. Διαμ. 0.025.
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15042. Όμοία μετα προτομης yuvaLKOς φε

ρούσης την δφαν πρό τοίί στήθοιις δυσδιάγνω.

στον. "lΞ:λασμα έςαρτήσεως. Διαμ. 0.025.
15043. Τριάκονια εξ δανακοειδη κοσμήματα

φέρο"τα Πήγασον. Διαμ. 0.015.
15041. Τριάκοντα έιττα δμοια μεταλλίδια φέ.

ροντα προτομην "lΞ:ρωτος άντωπήν. Διαμ. 0.015.

ΕΙκ. 31. Έl}νικον Μουσείου αριi1'. 15033.

15045. Δύο δα\·άκαι χρυσαΤ μετα περιστερας
πετομένης προς άριστερά.

15046. Σωλην χρυσοίίς ραδδωτος μηκ.0.055.

15047. Ζείίγος ενωτίων χρυσι1lν σωληνοειδών

μετ' έκτύπου λεοντοκεφαλης. Έλλιπη.

15048 Δακτύλιος στρειττος έν σχήματι οφεως,

εξ υ-άσματος χρυσοϋ.

15049. 'Όμοιος μεγαλύτερος χρυσοϋς.

15050. ΚρΤκος χρυσοϋς άπλοϋς.

15051. Δακτύλιος ές έλάσματος μετα έλλει

ψοειδοϋς σφενδόνης, λειττης rργασίας.

15052. Δακτιϊλιος χρυσοίίς μετα Χλιμαχοει

δοίίς σφενδό\'ης ανευ λίθου (εΙχ. 32).
15053. Δακτύλιος χρυσοίίς

μέγας μετ' έλλειψοειδοίίς σφεν

δόνης χαί λίθου ερυθ",οίί δια

'Ρανοίίς.

15054. "Όμοιος μικρότερος

χρυσοίίς, ελλιπης τον λίθο\· της

σφενδόνης.

15()55. Δαχτύλιος χρυσοίίς= μέγας μετα ύαλίνης γομώσεως
της σφενδόνης. Διαμ. σφενδό-

ΕΙ". 32. νης 0.05.
'Eih. Μοvσείοv. 15056. "Όμοιος χρυσοίίς

(ίνευ λίθου, άτελής. Διαμετ.

σφενδόνης 0.048.
15057. Βραχιόλιον χρυσοϋν εξ έλάσματος

"φεοσχήμου.
15058. "Αλλο δμοιον βραχιόνων.

15059...Αλλο δμοιον βραχιόνιον.

15060. 'Άλλο ομοιον βραχιόνιον.

1506 Ι. 'Άλλο βραχιόνων.

15062. 'Άλλο βραχιόνων.

15063. Κόσμημα στήθους εκ πλακιδίων χρυ

σών μετ' έχτύπων διπλών ρόμ6ων χαΙ έν τn

flEaaig μετ' έκτύπου μηνοειδοίίς κοσμήματος και

μετ' έξαρτημάτων εξ ιiλυσιδίων ΜΙ στερεών θυ

σάνων. 'lΞ:λλιπές. Εύρέθη εν Σπάτg (Άττικης)

εκ γεωl,ετριΧών τάφων άνασχαφέντων 6πο τοίί

εφόρου Α. Φιλαδελφέως έν κτήματι Α. Γέροντα

τώ 1921 .
. 6256. Τρίμματα φύλλων χρυσών εύρεθέντων

είς το κατώφλιον της θύρας τοίί τάφου της Κλυ

ταιμνήστρας (Άνασκαφαι Άγγλιχης Σχολής).

6224. Χρυσοίίν επικάλυμμα έπίμηκες 60tEt.
\"ου Ί:σωι;, έξαρτιιματος μάλλον άμυγδαλοσχήμου,

μετ' έκτύπων χοσμημάτω\'. 'lΞ:ξ δδραγωγείου νο

τίως δρόμου τάφου Κλυταιμνήστρας.

Χρυσά. τα ύπ' άριθ. 15008·15062 κατωτέρω

περιγραφόμενα χρυσα άντιχείμενα εύρεθέντα έν

Kάι<ι;l •AXat':! έντος niφου άνασχαφέντος 6πο

τοίί έφόρου Χ. Ν. Ι<υπαρίσση εν Χτήματι Βασιλι

χη.:; Πετροπούλου.

15008. Στέφανος χρυσοίίς συγκροτηθεις έκ

πεντήκοντα ένος φύλλων δάφνης.

15009. Στέφανος χρυσους συγκροτηθείς εκ

τριάκοντα εννέα φύλλων δάφνης.

15010. Στέφανος χρυσοϋς συγκροτηθεις έκ

τριάΧΟ\'τα τριών φύλλων δάφνης.

15011. Στέφανος χρυσους συγχροτηθεις εχ

τριάκοντα ε\'Ος φύλλων δάφνης έχόντων ανά

τρία μίσχον έχ συνεστραμμένου νηματοειδοίίς

σύρματος.

15012. Κλάδος άπαρτισθεις εκ δακατριών

ΕΙκ. 33.'Eθνικoiί Μου(1είου.

χρυσών φύλλων λογχοειδώνμετα μίσχων (είκ. 33).
15013. Κλάδος άπαρτισθεις εκ δέκ(ι €ξ χρυ

σών φύλλων έλαίας(j).
150Ι4. Κλάδος χρυσοίίς εχ συνεστραμμέ\'ου

ταινιοειδοίίς ελάσματος μετα εΙχοσιδύο φύλλων.
15015. Διάδημα εχ χρυσοίί έλάσματος μετα

5
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περικεκoμμέvων φύλλων μυρσίνης καί μύρτων

έκ του αυτού έλάσματο;.Έν τφ μέσφ τετράγω

νον εμβλημα μεrα κεφαλής Μεδούσης. Ψύλλα

31. Μύρτα 7, μηκ. 0.405.
Τριάκοντα πέηε φύλλα χρυσά παριστάνοντα

'ίσως φύλλα κρίνου καΙ τριάκοντα έπτά τριγω

νικά μικρότερα, έξ Άθηνών, παρα τΟ Ζυθοπω

λείον Φίξ (άριΟ. Κδρετ. Μουσείου 14997).
•Avvea. Πυξις άργυρα κυλινδρική, μετΟ: πώ

ματος εν άρΙστη διατηρήσει. Διαμ. Ο.lό, εξ Άθη

νών Ζυθοπωλείον Φlξ (άριΟ. Κδρετ. Μουσείου

14998).
Πέντε ύάλινα άΥγεία σωληνΟΕιδη με εύρείαν

βάσιν περιφερη' ϋψος 0.14 - 0.16, εξ Άθηνων,

δδΟς Θερμοπυλών άριθ. 76 έηος μαρμαρίνης

σαρκοφάγου, έν οίκοπέδφ Ν. Άλεξάνδρου (άριθ.

Εύρετ. Μουσείου 14999).
Άγγείον ύάλινον, μόνωtον, πρόχους, φέρουσα

περι την κοιλ(αν γραπτον μαίανδρον μυκηναί

κόν, μετά λαβης στρεπτης. Έλληνιστικων χρό

νων- iίψ. 0.39. Δωρον Β. Παπαναστασίου (άριθ.

Εόρετ: ΜουσεΙΟυ 15000).
Ύάλινος κυανoίiς άμφορίσκος έχων κιτρίνας

τας λαβάς, τα κράσπεδα των χειλέων και τον

πόδα. ΓραμμαΙ κίτριναι περl των ώμον και

περί Πιν κοιλίαν. Ή μεταΞV των (αμων και Πιν

κοιλίαν Εξόγκωσις ραδδωτη και έπ' αυτης σύν

θετος ζηοτειδης tCtt\·ra εκ γραμμων έναλλασσο

μένων βαθέος άνοικτοίί κυανοίί και ΚLtρί,'ου

χρώματος. Έκ δωρεας Κ. Κατσάνου. Εύρέθη

εν 'Άρτη (άριθ. Εόρετ. Μουσείου 15001).
Πήλινα. Έν ήΊ συλλoγft των πηλίνων άγ

γείων και είδωΗων ειοήχθησαν τα έξης:

<Υδρία έρυθρομόρφου ρυθμοίί' σtlμπεπληρω~

μένη. Περι το χείλος εξωτερικώς φέρει κυμά

ηον ώων. Κατά την βάσιν τού λαιμού και κατα

την κοιλίαν φέρει άνθεμίων ζώνην. Ή παρά

στασις είναι έλλι.."tής. Σώζονται νύν μορφαl έπτα

άκέραιαι και ελλιπείς. Κατα το μέσον της παρα

otetoero; άνηρ εν χιτώνι ποικίλο;ι ώπλισμένος

κράνει και άσπίδι και εχων άπορρίψει παριι τούς

πόδας '(Ο γυμνον ξίφος όρμα πρός γυναίκα έν

βιαΙ~ κινή?ει ~ρισκoμένψ (~ει:έλα~ς και Έ~
νη ;). Δεξια, τουτων βωμος, ου εxatEQroOEV δυο

γυναικείαι μορφαί. Τά άλλα σωζόμενα λείψανα

εΙναι ανω μέρος δπλίτου εν κράνει, άσπίδι καΙ

δόρατι, '(Ο μέσον μορφης νεανίσυ φέροντος πέ

τασον έξηρτημένον οπισθεν τi'jς κεφαλης. 'Ύψος

ύδρίας 0,46. Είσήχθη εκ τοίί έξωtερικοίί άγο

ρασθεν παρα τοϋ άρχαιοπώλου Νοστράκη (άριθ.

Συλλoγi'jς Άγγείων 14983).
ΕΙδώλιον καθημένης μορφης, Κ{ιατούσης είς

τάς χείρας επl τών γονάτων λέοντα. Παρίστησι

τήν Κυβέλην φέρουσανποδήρη χιτώνα με τό άπό

πτυγμα:Ύψ. 0,19. (Κατεσχέθη παρα τό) άρχαιo~

πώλυ Πολυχρονοπούλ,!,) άριθ. Συλλογη; 14988.
'Al6.paar;ov Πασιάδου. Εύρέθη εν ταίς άνα

σκαφαίς της Γαλλικης Σχολης εν Δελφοίς. Έδη

μοσιεύθη ίιπο DeInangel εν 1\lonuIl1. Piot
1926. Άριθ. Ευρετ. Μουσείου 15002.

Μέγας κωδωνοειδηςκeα\ήe συγκεκολλημέ\"ος

καί συμπεπληρωμένοςδιά γύψου. Περι '(Ο χείλος

κυμάτιο,,:Άνωθενκαι περί την παράστασιν πλα

τiις κλάδοςδάφνης.Φέρειτάς κάτωθι παραστάσεις.

1)' 'Επι εδρας με ερεισίνωτον κάθηται δ Διό

ι'υσος πρός άριστερά' φέρει 'ιμάτιον επι τοίί

κάτω σώματος στεφάνη εξ άνθέων περι .ην

κεφαλήν" κόμη πίπτουσα είς βοστρύχους Είς

Πιν δεξιάν στηρ(ζεται είς βακτηρίαν, την αλλην

δε επακουμ6li επι τού ερεισινώτου. Άπένανη

αΙΙτοϋ γυνη δρθία (σώμα '14' κεφαλη πρός αρι
στερά' πέπλος με μακρν άπόπτυγμα εχον μελα_

νην παρυφήν, στέφανος φύλλων περι την κεφα·

λήν), κρατεί είς την δεξιάν θύρσον. 'Όπισθεν

ταύτης, ~πι τοίί εδάφους εΤναι τύμπανον και

μεταςV τών δύο μορφών nEtd "Ερως, πρός δε

ξιά, με ανοικτάς τάς πτέρυγας, δστt.ι; εΙς Πιν

άριστεραν κρατεί Ιμάτιον και χονδροειδη θύρ

σον. "Α,'ωθεν της κεφαλης τοίί 'Έρωτος διακρί

νεται κιονόκρανον.

'Όπισθεν τοίί Διονύσου κάθηται ανω επι -δψώ

ματnς ytινη (σώμα πρός δΦά, κεφαλη άνηθέ.

τως), ητις κρατεί είς την δεξιαν τύμπανον και

εΙς Πιν αλλην θύρσον.

Ύπο τούς πόδας αυτών εΤναι Σάτυρος (πρός

δεξια έλλείπει πρόσωπον καί το πλείστον τοϋ

σώμαtOς), κρατεί εΙς τάς χείρας αγγείον. Δεξιώ

τερα οπισθεν τών δύο εΤναι ό Πάν, πρός άρι

στερά σιηριζόμει'ος είς θύρσον καΙ εχων είς τον

άριστερο\' βραχίονα νεβρίδα. Άριστερά, της πρό

τoίi Διονύσου Μαινάδος εΙναι Σάτυρος γυμνός,

ανευ ουρας, εστεφανωμ~oς, φέρων πρός τον

Διόνυσον κρατηρα. 'Άνωθεν τού Σατύρου, ~πΙ

όψώμαtος, κάθηται δ Έρμης (σώμα 8J4 πρός

dριστερά, κεφαλη ανtιθέτως) φέρων πίλον και

κρατών είς .ην &.ριστεράν κηρύκειον. Πρό τoίi

Έρμoiί, άριστερώτερα, εΙναι ΣάΙυρος γυμνός,

με ουράν, εστεφανωμένος, Βατις προχωρεί δε

ξιά. στρέφων οπισθεν .ην κεφαλήν. Κάτωθεν

της παραστάσεως εΙναι άνθέμια περιλαμβανό

μενα έντος τριγώνων.

2) Σύμπλεγμα νεανίου γυμνoίi, έσταφανωμέ.

νου, έχοντος είς .ην ώμοπλάτην Ιμάτιον και

κρατούντος θύρσον, και '(\JvalXo; φερούσης πέ

πλον με μακρυ ιϊιτόπτυγμα, έχο'ύσης ταινίαν περΙ

την κεφαλην και Κ{ιαtούσης εΙς .ην δεξιάν θύρ-
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σον καί ε~ τήν αλλην "ε6ρίδα χαί τύμπα,'ον.

Κάτωθεν τού lιέρους tOvtOIJ τού άΥΥείου εΙ

"αι κλάδος δάφνης. Πολύ πρόχειρος ΕΡΥασία

τού Δ' αίω"ος. Λευχόν χρώμα είς τά Υυμνά

τω,· Υυναιχώ,·.- Πιθα,·ως βοιωτιχού έρyασtη.

ρίου (άριθ. Eίιιιεr. Μουσείου 15(72).
Παίς χαθήμΕVoς χατ'Ινώπιον, φέ()ων ενδυμα

μέ NOVNOvAa,. Ιπί τής χεφαλης αφίνον Υυμνόν

τό πρόσθιον σώμα' εχει έν τη αριστερ~ άΥχάλη

χη\'α' 6ψσς 0.14 Μιχρας Άσίας (ά()ιθ. Εδρετ.

Μουσείου 15(73).
.ΕΝιίφο, ΈQνθρόμoρφoς ύψηλός μΕ lλαφpώς

Ι~ωyxωμένην χοιλίαν χαί στενοτέραν την βάσιν.

Κάιωθεν Ιχατέρας: τών ~ιζoντίων λα6ών μέΥα
αν~έμιoν, Έπί τής μιας δψεως Υυνη Εν μα'Ψ~

xιτωvι μέ διπλοίδα χαί ~νεμωμέyην τήν χόμην

βαίνουσα πρός δεςιά, στρέφει πρός αριστερά

την χεφαλήν, όπόθεν προσέ()χεται 'Έ()α/ς, μΈΥας

σχετιχα/ς, δλως Υνμνός, Χ()ατών έν τη προτετα

μένη αριστέρ~ πινάχιο,' (;). Ή yυvΗ εχει τύμ
πα\'ον δπο την δεξιάν χείρα. 'Επί τής έτέραι;

δψεω; δμοία yuvTι χαθημένη προς δεξιά χρατε!

ΈV. rfι &ριστερ~ δρθιον ύπεροειδές τι (δ~δα (;)
θ\'{ισον (;)) χαΙ στρέφει τήν κεφαλήν πρός "'Ε·

ιιωτα πρoσιινπroντα ι~ άριστερών' πρό Πjι; ΥΙΙ

~αιx~ς εΙ\'αι άνηρtημένoν τύμπα,'ον (;). Τέχνη
α!!U.ης· ~ψoς ο.Ι9, Προέρχεται bι χαταΣΧέσεως

(αριθ. Ευρετ. Μοιισείοιι Ι5Ο83).

XαλJcα. 'ΑΥαλμάτιον εΙκονίζο\' τράγον με γέ_

νειον."Υψος μετα των κεράτων 0.10. Θεσσαλίας

(άριθ. Εύρετ. Μουσεισιι 14985).
ι~γαλμάτι.?ν είχονίζον άνδρα φέροντα ποδήρη

χιτωνα orEI'WΙO συνεσφιγμένον κατά τόν ΑΙγυ.

πτιακον τρόπον' ε1.ς τη\' δεξια\· θα έκράω ίσως
δόρυ, εΙς την dPLntEQUV άλλο άντικείμε\'ονο ίiψος

0.10. Ά"ιιtία Άιιαρνα\'ίας (αριθ. Eύρεrηρ. Μοιι
σείου 14986).

ΕΙδώλων ανδρός, 0(' έλλείπουσιν α{ χείρες.

Στρέφει την κεφαλήν πρός τ' αριστερά' τό άριο

στερον σκέλος κεκαμμέ\'ΟΥ" {ίψος 0.09. Άλιιζία

Άκαρνανίας (άριθ. Εδρ. Μοιισείοιι 14987).
Άγαλμάrιoν' παριστά βοίίν βαδίζοντα' ϋψσς

0.03. Έκ τού ΜεΥάρου Πj; Λιιχοσούρας (άριθ.
Μουσείου 14989).

ΕΙδώλιον άνδρό, μέ χεχαμμένον τό εν σκέ

λος, Πιν μίαν τών χεL()ώ\' ε:<ει παρά τόν μηρόν,
ιιρο.τοϋσαν όνrιxείμενόν τι, την αλλην δέ φέρει

προ τού στήθοιις. Έκ τοϋ Μεγάροιι της Λιικο·

OOVQCI, (άριθ. Μιιυσείοιι 14990).
Τρείς μι'Ψοί χρίκοι. Έιι τού Μεγάρου τής

ΛνχoσoύQαι; (άριθ. Μουσείου 1499]).
Σιδηροίις: δακtvλιος μέ σφεvooνην, έξ ης έλ

J.EinEI δ δαχτυλιόλιθος. Όμσίας προελεύσεως Φς

~νωιέρω (άριθ. Μουσείου 14992).

Μιχρά ώτογλυφίς χαλχη' μηκ.. 0.10. Έχ Λιι

κοσούρας (άριθ. Μουσείοιι 14993).
Κεφαλ1'} βέλους χαλχη. Λιιχοσονρας (ιίριθμος

Μοιισείον 14994).
Τριίς μικραί ψηφσι Ικ Λυκοσούρας (άριθ.

Μονσείοιι 14995).
Άστράγαλας Ιξ ύάλου. Λιικοσούρας (άριθμι>ς

Μουσι::ίου 14996).
Χαλκοϋς κάπρος b άρίστη διαrηρήσει καί

lξEQγασίι:!-, lν σχήμαrι Ιψορμω\·τος πρΟς δεξιά:

όποχtltρσιιμένα μόνον τά ιΪ'Ψα των νώτων. Έπί

τοϋ όριστεροίί γλουτοϋ φοιλον τετράγω\'ον'

μηχ. 0.105. Άγνώστου προελεύσεως (άριθ. Μου

σείοιι 150(7).
Άγαλμάτιον χαλκοϋν 'HQailiou; γΕ\'ειωντοι;

Υυμνού σtηριζoμένoυ Ιπί φύλλον κρίνου διά τοϋ

ΕΙ/(. 34.• Ε/}-,ι.Η.ου Mo"o~ίOII.

δεξιοίί ποδός καί προτείνοντοςέν ά\'απανσει τόν

άριστερόν, dvanaιIoVToς δε την δεξιάν χεψα δπι.

σθεν έπί τού δεξιοϋ γλουτού χ'ιί κρατοίίl'τος ~ν
τη προτεταμένη άριστερα μέρος της λεοντης Πjς

όποία, τό ύπόλοιπον μέρος χρέμαται πρός το
μέρος τοϋ dριστεροίί σκέλσιις, οίονεί καλύπτον

άφανές στήριγμα κορμού (είΧ. 34). Ύστέρας τέ

Χ\'1lς lς-ιlρτηlιένoν bι τοίι ηί:ιοιι τοίί Ήρτικλέους
FarιIese (ίψος 0.23. Έκ Προύσης. Έχομίσθη

ί!πο τοϋ Ιπιμελητοϋ Ε. Ωαρασκιιιαιδον (άριθ.

Εδριτ. Μουοείοιι 1δ0(6).

n. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΣΤιΝΩΝ

ΚΆΛΥΒΙΩΝ

Ή Kdtro Πλανα η μερικώτερον τα Βραστινα

Καλύβια κείνται βορειοανατολικώς μέν της 'QQ
μύλιας (Άρχαίας Σερμίλης) ι καί εις άπόστασιν

τεσσάρων περίπου ώρών απ' αύτης, βορειοδυτι

κώς δε καί είς άπόστασιν τριών ώρώl' 6πο

των εν τι9 Σιγγιτικ<ί} κόλπ~ Πυργαδικίων, περι

ά τοποθΕτείται κοινώς Τι αρχαία"Ασσα !,

Ή καΙ εν τη θέσει ταύτη ϋπαρςις αρχαιοτή

των δέν γ\'ωρίζεται '(σως δια πρώτην φοράν:

ώς πανταχοϋ σχεδον της Χαλκιδικης, ο{ίrω και

ένταίιθα άπο των χρόνων ήδη της Τουρκοκρα

τίας ησαν δεδιδαγμΈVOΙ οί χωρικσί να άναζη.

ι Π(ι6λ. ΧQuσοχόοu, Ή ΣΙQμίlη έν Φιλ. Συ).λόΥφ

ΠαΡ\'ασσφ Έπετηοίδι.~Eτ. Δ' σ~λ. 105.
• Ή "Δσσα Ήροδ. νιr, 122 η τά ~Aσσηρα, 080

πόμπ. ItaQCι Στεφάγω Βυ!;αντίφ Ι\' λ. fι ή 'ΑσσηQΤης

χώQ(J,. ΆQιστοτ. 'Ιστ ZιiJ. ΠΙ, 18. nQ6. Leake, North
Greece, 111, 158 κ. έ. Derdevires du De~art, Geogr. de
la Maced. Δ'ι'lμιτσα, reroYQ. 1>Ιαχεδσν. Π, 484. :Σχι\'ά,

Όδοιπ, Σημ. 580. Oberburumer Ιν PauI)·. \\'issowa
RE ΙΙ, 1740. Α. StΓlI\';, Makedon. Fahrten Ι ChaIki.
t1.ike πελ. 65.

τωσι καί να συλώσι τούς άρχαίους τάφους, και

εν τ~ Άρχαιολογικφ δέ Μουσείφ των ~Aθη

νων, οπου διατείνονται δη άλλοτε απέστελλον

δλα αύτων τα εύρήματα, δέν απoκλεtεται να

υπάρχωσιν διάφορα άρχαιολογικα άντικείμενα

των Βραστινών Καλυβιών. 'Αλλα πολλα μετά

βεβαιότητος εκείθεν προερχόμετα πρόκεινται

ήμίν εν τη Άρχαιολογική Συλλoγfi της θεσσα

λονίκης εκ κατασχέσεως του ΗΗ 3, fξ ών μόνων

είικόλως θα εικάζετο ή εκεί που, βορείως της

'Άσσης καί της Σερμίλης, ϋπαρξις μιας τρίτης

άρχαίας πόλεως.

Έκ της μικράς άνασκαφης, tήν όποίαν Ενήρ

γησα εν ήj περιοχη των Βραστινων Καλυβιών

κατα τον παρελθόντα 'Ιούλιον (1925) δαπάναις

τω\' κυρίων Α. Καστοριάδου και Γ. Συρίγου,

διαπιστουται μάλλον συγκεκριμένως Τι θέσις του

νεκροταφείου της άγνώστου [αύτης πόλεως;

εκτείνεται παρα τον αρχαίον τύμβον τον κοινως

όνομαζόμενον Καστέλλι καί καταλαμβάνει τούς

άγρους τούς ύπέρ τήν άριστεραν σχθην της

ΣμΙξηι; - ρύακος χυνομένου είς τόν παρα tή"

Όρμtλιαν εκβάλλοντα δμώνυμον ποταμον (Χα

6ρίαν j). Πρός τούτοις πλείστοι εντελώς ομοιοι

πρός τούς τοίί dvro νεκροταφείου τάφοι εύρ[..

σκονται καί εν τ~ αγροτικφ συνοικισμώ tou
<Αγίου 'Ιωάννου (Προδρόμου) κειμ.ένφ εΙι; από

στασιν μιας ωρας άνοτολικώς.

ΤΟ νεκροταφείον τουτο έφ' οσον έπιτρέπεται

να κρί"ωμεν έκ μόνων τών δοκιμών, είς τας

οποίας περιωρίσθημεν, oiιδεν παρέχει τοιδιαι

τέρως αξιον λόγου: πρόκειται περί κοινων τού

Ε' κυρίως π. Χ. αίωνος τάφων, εύρισκομένων

είς βάθος σπανίως ύπερ6αΤν.ον το εν μέτρον.

κεκαλυμμένων δια μιας η περισσοτέρων πλα·

κω\, κοινοίί λ(θου - συνήθως τοίί κυανοίί φευ

δοοφίτου -, φερόντων δέ σπανίως πλάκας χιιί

κατα τας καθέτους αύτων πλευρά,. "Άξιον ση

μειώσεως εΙναι 'ίσως δτι μεταςU αύτών πλεονά

ζουσιν αΙ πυρα~ εν αΙΙ; σχεδΟν κατα κανόνα

εύρίσκεται καΙ άνα εν κοινον μετα ευρέως στό

ματος καί σφαιρικης βάσεως αγγείον έν τεμα

χίοις.

Tiι έχ των τάφων εύρήματα εχουσιν ώς έξης;

Α. Έκ πυράς χαθαρισθείσης εν τ~ αγρ~ τοίϊ

χωρικοίί Στεργίου.

1. Προτομη κόρης μετα δύο όπων έξαρη]'

σεως έπί της κεφαλης. <Ύψος 0,245, πλάτ. 0,18.
Έν τη δεξι~ κρατ'εί πτηνον πρός το στηθος,

δια δε της αριστεράς δυσδιάκριτόν n. Περί τόν

λαιμον πλαστιχως δεδηλωμένος δρμος. ΕΙχ. 1.
2. Τεμάχια στλεγγίδος.

3. Δύο κοτύλαι fK τών μεtα ίσχυρώς άποκΗ.
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νοντος τον χείλους, Τι μεγαλυτέρα (ϋψος 0,245,
διαμ. 0,10) μελαμβαφής.

Β. Έκ πιιρας του αύτoiί άγρoiί.

1. Μικρός σl<iίφoς (διαμ.0,07) μετα μιας λο

ξώς επί το σώμα τoiί άγγεωυ φερομέι'ης λα6η~,
φαιός bt της κα'ύσεως. '

2. Προτομη κόρης. 'Ύψος 0,14, πλάτ. 0,09.
3. Κύλιξ μελαν6γραφος ({;ψος 0,090, δ~άμ.

0,14). Έκατέρωθεν'_τών λαβών μεταξυ dveE
μίων άνα τρε'ίς άσαfρJ~ς μορφαί.

4. Τρε'ίς ~ λεπτοΊ. δΊ:iJ:tτύλω~, ών ό είς άρ
γυροίίς.

ΕΙ". 2. κοτυλη μελαμβαφής Βιιαστι..,ώ.., Καλυβιώ..,.

ΕΙ". a. Mελαμβαφεί~ "Ο1"υλα. Beaun..,c>i.., Καλυβ.ώ..,.

ΕΙ". 4. ΚΟ1"ύλα. Βιια<πι..,ώ.., Καλυβιώ..,.

2. Μελαμ6αφης σκυφος (διαμέτρ. 0,10) μετα

μιας όριζοντίας λαβης.

r. Έκ τάφου τοίί αύτοίί &γροίί.

1. Μεγάλη (ύψος 0,175, διαμ. 0,22) κοτύλη

μελανόγραφος. Περί το χεLλoς δύο σειραι στιγ

μών και υπ' αύτας έν πλατεί~ έρυθρ* ζώvrι

σειρα ζ«>ων (ιλάφων καί :κυνών εναλλάξ). Διά

φοροι λεπτομέρειαι τών μορφών δηλοίίνται δ~α

χαράξεως επί του μέλανος. ΕΙκ. 2.

5. Τεμάχιον σιδηροίί οπλου κεκαμμένου.

Δ. Έκ τάφου καθαρlσθέντος εν τφ άγρφ τοίί

χωρικοίί r. Τσώτσου.

1. Δύο προτομαι κορών. "Ύψος 0,11.
2. Κοινη κοτύλη (ίίψ. 0,18, διαμ. 0,26). Έξω

τερικώς ερυθραΙ περιφερικαι γραμμαι καί ζώ

ναι φύλλων.

3. Κορινθιακη κοτύλη. "Υψ. 0,11, διαμ. 0,13.
Έξωτερικώς περιφερικαΙ 'ζώναι καλύκων.
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ΕΙΗ. 8α. Ktίλ,ξ έevi}eόμ. Βρα ..",..ώ.. Καλvβ.ώ".

4. Κορινθιακη χοτύλη:Ύψ. 0,095, διαμ. 0,13.
Μεταξ\! των λαβών έκατέρωθεν άνα δύο άνη

μετώπους Σειρηνας καί τι μει:αξiι αiιηίιν δυσ

διάκριτον.

Είκ. 6β. Κ1ίλ,ξ έevf)eό,..Ο/l. Βeαατ."ω... Καλvβ,ω.,.

5. Δύο μικραι κοτύλαι μετΟ; κοσμήματος έπί

της κοιλίας. ΕΙκ. 4,6, Υ.

6.<Έξ μικραί μελαμ6αφεί,κύλ~κες ίιπό τον πόδα

μιιiς α'ότών μεταγενέστερον χάραγμα (graffito).
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7. Μικρά κύλιξ μετά περιφερικης ζώνης άν

θεμίων. 'Ύψος 0,085, διαμ. 0,155.
8. Μικρά κύλιξ. Ύψος 0,07, διαμ. 0,135.

•Α μφοτέρωθεν μεταξύ τών λαβών όφθαλμοί.

Είκ. 4,α.

9. Μελανόγραφος κύλιξ. 'Ύψος 0,08, διαμ.

0,195. Έσωτερικώς Σιληνός, εξωτερικώς ζώνη

Σιληνων καί Νυμφών. Διάφοροι λεπτομέρειαι

των μορφων δεδηλωμέναι δια χαράξεως έπ1. του
μέλανος. Είκ. 5.

10. Κοτύλη μελονόγραφος. 'Ύψ. 0,105, διαμ.

Είκ. 7 .•Εκ Bevor....<w Κα.Ρνρ.ώ ...

0,135. Ύπο το χείλος ζώνη γλαυκων. ΑΙ λεπω

μέρειαι των μορφών και εν τ~ ύπ' άριθ. 10.
11. Μελανόγραφος λήκυθος. 'Ύψ. 0,2. Έπι

τoiί ωμου άνθέμιον. Έπι της κοιλίας αρμα

μετα ήνιόχου και παρα6άτου εν κινήσει, πρό

αι,τoiί δε θέα/ν όπλίτης μετα άσπίδος, κράνους

και δόρατος. At λεπτομέρειαι δεδηλωμέναι δια

χαραςεως επι τoiί μέλανος.

12. Δύο μικραι ~ρυθρόγραφoι κύλικες. ('Ύψ.

0,085.0,07, διαμ. 0,017. 0,155), εσωτερικώς φέ

ρουσαι άμφότεραι ανά μίαν καθημέVΗν μορ

φήν. Είκ. 6α και 66.
13. Λεπτος δακτύλιος έκ Xαλκoiί και τεμάχια

σιδηρoiί δπλου.

14. Χαλκη πόρπη μετά τoiί ποδΟς aiiti;, πε'

πλατυσμένου εν σχήματι dξίνης - τύπου δηλο

νότι {,πενθνμίζοντός πως την γεωμετρικην πόρο

πην (Darenlberg-Saglio, Dictionn. des an
tigu. Π, 11Ο5,α. Pauly-'i,Vissowa, R.E. Suppl.
ΠΙ σελ. 503,40) καί άπαντώντος και άλλαχoiί

εν Μακεδονία. ΕΤκ. 7.
Ε. Έκ πυρας τoiί αίιτoiί άyρoiί.
Ι. Τεμάχια σιδηρού δπλου. _
2. Λεπτον ρομ60ειδές ~λασμα αργύρου, διά

τρητον κατα τά ακρα rii' μακροτέρας διαγω

νίου, μετά ~μπιέστoυ διακοσμήσεως, πιθανως

κόσμημα τoiί μετ<l1που (στεφάνη). Πoλλιi εντε

λώς δμοια τού μετώπου κοσμήματα χρυσα εύ-

ΕΙκ. 8. 'Εκ Beaon"w.. ΚαλνΡ.ώ ...

ρέθησαν b- τάφοις τoiί Ε' αίώνος της Τούμπας

Θεσσαλονίκης.

ς. Έκ τάφου εύρεθέντος εν αλλω άγρώ τoiί
r. Τσώτσου. . -

1. Πυξίδιον μελαμδαφές.

2. Πολλαι διάτρητοι ψηφοι όρμου.

Ζ. Έκ τάφου τού Άγίου 'Ιωάννου.

1. Πυξίδιον ανευ βαφης μετά πεπλατυσμένης

ti;, βάσεως και καθέτου τοιχώματος.

2. Κρίκος μετά καρδιοσχήμου Εξαρτήματος.

3. Άρyυρoiίς δακτύλιος μετά της έπιγραφης

ΚΑΛΗ.

Ποία άρχαία πόλις πρέπει νά άναζητηθfι εν

ήj περιοχη τών Βραστινών Καλυβιών ~ Ην πρό

κειται περι μεσογε(οu τινος συνoικισμoiί μιας

των ύπο τoiί Ήι;;οδότου 1 μνημονευομένων πό·

λεων τoiί Σιγγιτικoiί κόλπου, δέν είναι δυνατον

έχ της γενομένης ~ρεύνης νά έξακριβωθη. Και

ι νιι, 122 •... κόλπου, έν τφ wAooa τι πόλις καί

Πύλωρις καί ΣίΥγις καί Σάρτη oΙκηνται~. Σημειωτέον
ση οίίδεμιας των πόλεων rοuτων ή θέσι .. βΙναl άσφα

λως y\·ωιnή. Πρ6. Δήμι'tσα, ΓιωΥΡ. Μακεδονίας σι}..
431 κ. Ι
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40 Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1922·25

αι δύο δε επιγραφαΙ aL εΤς μικραν απο "ου νε·

κροταφείου απόστασιν εν τφ επι της δεξιάς

σχθης ,ης Σμίξης αγρφ του Δ. Χαλκιά ευρεθεί

σαι, ων πρόχειρος ανάγνωσις παρέχεται εν τοίς

εξης, - καΙ a1Jtat εν Ώ καταστάσει περιεσώθη

σαν o-UΔεν διδάσκουσι σχετικώς:

1. ΕΙκ. 8. 'Άνω τμημα μαρμαρίνης πλακός,

αμφοτέρωθεν άποκεκρουσμένον. 'Ύψ. 0,17. Μέ·

γιστον πλάτ. 0,14.

αύτου το ϋψος. ΈπΙ επιφανείας, ανευ επιμε

λείας ωμαλισμένης, συμΒόλαια πράσεως. Μεγεθ.

γραμ. 0,01. Χαρακτηρ γραμμάτων του Δ' ατωνος.

· σια tEQg. .
· . φραντ, .
Αριστοτιμο . .
ως Δημητρι τηι

· νχρυ }ερον τι Ρ

. Ζωιλος Στρατω[νος

ς παρα Κλεωνος του

ΕΙ". 9. 'Ε" Βeσ.<1τινων Κσ.λυβιων.

Μέγεθ. γραμ. 0,015. Έπ' αυτου:

. . αγαθει ουν . . . .
. . . ος ιερευς Kα~

. Μ ;]ενεκλεω .
.. Στ]ρατωνος . . .
. Ηρακ]λεωτου . . .

.. . ιε

.... ος

2. ΕΤκ. 9. Λίθος,' ϋψους 0,57, πλάτους 0,35,
πάχους 0,12 αποκεκρουσμένος προς μεν τα δε

ξια qνω μόνον, προς δε τα αριστερα καθ' δλην

Πο]λεμωνος τον αγρον

· εκJεκτητσ αυτος και απα ..
· Πολυδος επρ,ατο παντα

· το χωριον ο επριατο παρα

Κα}λιοουλης Ωσορρους

ιδιωτων Δυσ,α τα προς

σεμ6ινν. πα,\,τα

τιμη .Υ.ΒΒ ΧΧΧΧ μαρτυ

ρες Διονυσιος Ξενω[νος

... ων Πολυδος τφ! Νοη

ιδωρου βε6αιωτης Νι .
γι"ς Κρασεος

Σ. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ
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ΙΒ' APXAIOΛOΓlKH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ι. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΎΝΑΙ ΕΝ ΛΕΣΒΩI

Προ πολλών ετών ό R. Kolde,vey ανεκάλυ

ψεν εν Λέσβφ 'και εδημοσίευσε (Koldewey,
Die antil<en Baureste der Inse! Lesbos Πίν.

] 6, 1 -,7) κιo,:όιιραν~ν κα~ λι;ίψανα βά?εω ς ,και
l1πονδυλων ').ιιονος, οπερ ωνομασεν «αιολικον:ιι.

Τον ναόν, ειι; τον οποίον ανη,ιον τα άρχιτεκτο.

νι>ιι! ταυτα μέλη ενόμισε μετα του Lolling
στι εi'ίρε προς δυσμας του χωρίου Κλομιδάδου

(ό Κ. μειαγράφει το ονομα εσφαλμένως Κο

Inmdado) επι της θέσεως τών ερειπίων της

εκκλησίας το;; Τάξιάρχου «στην Τρουλλωτ/" και

άπέδωκεν αυτον είς τον Ναπαίον ~Aπόλλω"α

(Στράβ. 9, 426. Koldewey, ενθ' άν. σελ. 44).
Άπο του 1919 επροσπάθησα ερευ"ών να καθο

ρίσω ακριυώς την θέσιν αυτρϋ καΙ ν~ άνασκάψω

rαύτην, Οϋτω δια μικρας δοκιμαστικης σκαφης

έξηρεύνησα τον ρηθέντα χιορον, της όποίας το

αποτέλεσμα ητο δτι ουδεν ~ίχνoς αρχαίου ναού

ί,πη~χεν<:εκεί~ τ~", δ~ ύπο ~?lde...weΥ/άνα~ε~όμε.:
νον ση ο ναος εόραζεται επι του βραχου, επι του

όποίου απ' εύθείας η μεσολασούσης μαρμαρίνης

πλακος εσαινο\' οΙ κίονες, δεν στηρίζεται ε"ι της

πραγματικό,ητος. Ό Tαξιcίρχης ιδρύθη απ' εύ

θείας εν τΌ θέσει ταύτη, επι της όποίας ούδεν

αρχαίον κτίριον ΠΡΟϋπηρχε. τα ιrφζόμενα εκεί

αρχαία αρχιτειιτονικα μέλη ησαν απλουν οικοδο

μήσιμον ύλικόν. Ούδεμία δε αλλη ενδειξις παρέχει

την ύπόνοιαν άρχαίου κτίσματος, ούδε τεμάχιόν

τ ι άρχαίου άγγείου κατώρθωσα να ανεύρω.

Εύτυχώς αλλαι παρατηρήσεις με επεισαν αλ-

λαχο;; να σιρέψω την ερευναν. Μίαν ωραν περί

"ου προς δυσμας το;; χωρίου <Αγ. Παρασκευης

εν τφ με,οχίφ Κλοπεδη. άνήκοντι είς την μο

νην του Λειμώνος ό φίλος πολιτευιης Λέοβου

και φιλάρχαιος κ. 'Ορέστης Κυπριανος παρετή

ρησεν είς την θέσιν «Κερυ.μιδωτ.l» πληθiJν κε

ράμων, οtτινες εδωκαν το Όνομα είς αυι:ήν.

Μαθων εξ ανακοινώσεως αύτοϊί το πραγμα επε

λήφθην εγκρίσει το;; <Υπουργείου δΟ1tιμαστι1tών

εκεί άνασκαφών, τώνόποίων παρέχω ένταϋθα

σύντομον εκθεσιν μετ" προχείρων σχεδιασμά

των επιφυλασσόμενος βραδύτερον να ερευνήσω

λεπτομερέστερον την θέσιν ταύτην.

Οϋτω ανευρέθησαν τα λείψανα μεγάλου ναου,

αλλα τοσουτον κατεστραμμένου, ωστε είναι &δύ-

φ
"

νατος Τι συμπλήρωσις του σχεδίου αύτου. Και

δη της μεν νοτίας μωιρας πλευρας άπειιαλύφθη

το πλείστον μέρος τών θεμελίων, ώς και της

ανατολικης, αλλ" της δυ,,,ιης και βορείας ούδεν

μεν ϊχνος άνεφάνη κατα δοκιμαστικην επ~ αύ

τών τάφρον, αλλ" το πραγμα ΧΡήζει επιμελε

στέρας και τελειοτέρας σκαφης έ>tεί. Έντος πά·

λιν μόνον ελάχιστον μέρος το;; δπισθοδόμου

παρετηρήθη (ΕΙκ. 1).
τα θεμέλια ταύτα είναι κατεσκευασμένα δια

μεγάλων πλακών κοινου εγχωρίου τραχύτου'

α>tανονίστου σχή ματος "αί υψους 0,30 - 0,35 μ.,_

αϊτινες είναι τοποθετημέναι ούτως ωστε μίαν

μεν σειραν αποτελουσι δύο πλάκες, την- δ' επ'

αυτων μία εχουσα τό πλάτος καΙ των δύο όμοίί.

Δι' ούδενος μέσου συνδέονται "αι εις την νο

τιανατολι>tην γωνίαν φθάνουσι μέχρις επτα δό

μων δηλ. εις βάθος 2.35 περίπου απο του

ανωτάτου σφζομένου δόμου. Έννοείται ΟΤΙ

6
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δεν υπάρχου σι καθ~ δλον το μηκος απαντες οι

δόμοι αφαιρεθέντες αλλαχου αλλοι, το δε εδα·

φος προς ανατολας είναι χαμηλότερον. ΊΌ δλον

σφζόμενον μήκος της νοτίας πλευρας είναι

26.50, της δε ανατολικης 14 μέτρα.

~Aλλ~ 11 εκ της συλΙ1σεως των λίθων καΙ εκ της

επανειλημμένης καλλιεργείας του λίαν ευφόρου

εδάφους καταστροφη είναι τοιαύτη, ωστε ο-&δεΙς

ξεστος λίθος εκ των βαθμίδων η τοϋ οτυλοβάτου

εοώθη. Κατα την ΝΑ. γωνίαν εΙς το βάθος τοϋ

θεμελίου "πηρχεν ανεσ',ραμμένον ακέραιον οχε·

λήγει κατ' ευθείαν εΙς την ,ηρογγύλην ράβδον

ανευ αποφυγης ως εν Koldewey ενθ" άν. Πίν.

16, β. 7. ΕΙς τους πέριξ της ανασκαφης αγρους

εύρον και αλλην βάσιν ολίγον ανω άποκεκρου

μένην (ΕΙκ. 3, Α). 'Ύψος 0,5β, κάτω διάμετρος

Ο,Ίβ. Aϋ~η λήγε,Ι κάτω :Ις«χαμηλην ~ΤΡOΊγύλην
ραβδον η δακτυλιο,,) εις ον μεταοαινει ο κορ

μας κατ" ευθείαν επίσης α\'ευ αποφυγης. το υπο

τον δακτύλιον του 'ων μέλος της βάσεως, δ πα

χυς τόρας, είκάζω ση πρέπει '!"α εΙναι το εντος

ΤΟ)ι' θεμελίων ε'δρεθεν τεμάχιον σ'cρoγyύλης πλα·

ΕΙκ. 2. Αίολ,,,~ο-v n,ο-vόκeαvο'l-' Κλοπεδης Λέσβου.

δον κιονόκρανον, όλίγον βεολαμμένον κατα τας

ακμάς, δμοιον εντελως προς το όπα Kolde·
wey απεικονισθεν (El1t. 2). Και πέριξ ενtος των

αγρών κατακεχωσμένα η είς την κατωφέρειαν

κυλισθέντα παρετήρησα καΙ αλλα δμOLα κιονό

κρανα καί τεμάχια αύτων, άποτελουντα εν δλφ

εξ τουλάhιστον )tιονόκρανα έκτος t6'JV υπο Kol
dewey μνημονευομένων.

'Ολίγον κα,ωτέρω της θέσεως ταύτης "πάρ

χει ηρειπωμένον ερημοκκλήσιον του Ταξιάρχου

ι'ιπο"άτω μεγάλων δρυών. την αγίαν Τράπεζαν

αύτοϋ αποτελεί βάσις, ητις κείται ανεστραμμένη

1tal εχει τας αύτας περίπου διαστάσεις προς την

"ΠΟ Koldewey δημοοιευομένην με ,ας διαφο.

ρας δη η ενταϋθα εχει κάτω διάμετρον 0,82
(Kolde\vey 0,852) καΙ στι δ κορμος του κίονος

κος "ψος 0,16 (ΕΙκ. 3, Β), δπερ αποδεικνύει δη

καί S)t δύο τεμαχίων ήδύνατο ν~ άποτεληται

η βάσις.

'Έξω τοϋ μνημονευθένtος εκκλησιδίου παρα

την δεξαμενην σφζονται καΙ δύο αρράβδωτοι

σφόνδυλοι διαμ. Ο,ββ καΙ 0,β7.

τα ευρεθέντα κιονόκρανα κατ~ ούδεν διαφέ

ρουν του ύπο Kolde\vey γνωστοίί γενομένου.

(Βλ. δμοιον εκ Μυηλήνης, νυν εν Κωνσταντι.

νουπόλει, Mendel, Catalogue des sctιlptures

des nJusees imperiaux Ottonlans ΙΙ σελ. 36
άριθ. 27(;). Κατα την άνασ1tαφην δμως ευρέθη

εν τεμάχιον εκ του αυτου λίθου, αποτελούμενον

εξ ενος προσ1tεφαλαίου μεταξυ δύο δακτυλίων

(ΕΙκ. 4). τοιουτον μέλος ει'ιρέθη καΙ εν Νεαν·

δρίQ:~ άλλα μεγαλυτέρων διαστάσεων, ωστε δ
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Kolde\vev να σχηματίση δι' αυτοίί ίδιον κιο·

νόκρανον (Kolde\vey, Neandria είκ. 61). ΤΟ

ήμέτερον υποθέτω μόλλον δτι εκειτο ύπο τό κιo~

νόκρανον καΙ. θα εσχημάτιζέ τι άνάλογον προς

το ύπο Kolde\vey σιιμπληρονμΕ\'ον εκ Nεαν~

σιν προ:; τήν οργανικήν λιτότητα τοίί δωρικου

ρυθμοίί. τα αίολικα κιονόκρανα βλ. Dinsmoor,
A.J.A. 1923 (27) σελ. 171 καί αύΥ. σημ. 3.

Είς τούς τοίχους τoiί bικλησιδίoυ τoiί Ταξι

άρχου ύπάρχουν έντετοιχίσμέ\lοι και οΙ λίθo~

1

~ 1
~,~ •,.

~ .'J,
1".~ f--~ 8{ 7

"r Δ

<>,11& ---Ι ,,''.

ΕΙ,.. 3. 'ΑeΧΙ'fε"'fο..ι"a μέλη dexai'Hoiι ....ον Kλoπεδiί~ Λέσβο".

δρίας ενθ' άν. είκ. 60 άνευ τoiί τμήματος μέ τα

κρεμάμε,'α φνλλα.

'Εκ τούτου βλέπομεν οτι καΙ. τό εκ Λέσβου

αίολικον κιονόκρανον δεν εΙναι dπλοiίν, άλλά

πολυμερές καί σιιγγενές ώς προς το πνείίμα της

,~".I$"~~---- tJ) J'lS -- '_,~(C~-s..,.,, ,, ,,

ΕΙ,.. 4. Τεμόχ.ο.. εξ ".ολι,.ον HIo"oHeti ..o"
Κλοπεδijs Λέσβον.

διακοσμήσεως προς τα λOtπα αίολικα bι Νεαν

δρίας καί Λαρίσης. Πάντα ταυτα δια τ/ς πλου

σίας αύτων φuτικης διακοσμήσεως παρέχουσιν

εμφανη t"ήν άνατολικήν έπίδρασιν καί δεικνύ~

ουσι δαψιλή διακοσμητικην διάθεσιν, ητις QUQ.

σωρεύει τoσαiίτα ποικίλα στοιχεία κατ" άντίθε·

ΕΙκ. 3, Γ καί Δ άνήκοντες κατα πασαν πιΟανό

tητα είι; τον ναόν.

Τοίί θριγκον ούδεν εύρέθη, διότι κατα πασαν

πιθανότητα o~τoς εκ ξύλοu ';ιν εφθσρη ύπο τοίί

χρό,'ου. Μόνον των κεράμων της στέγης περι·

σιινελέγησαν πλεΤστα τεμάχια. τοντων άλλα μεν

εΤναι εξ ερuθροίί πηλου με γάνωμα στιλπνόν

καστανόν, καστανέρυθρον Τι ερυθρον κατα ζώ~

νας (σχεδόν ίσας προς τό πάχος τοίί χρωσtηρος)

παχυτέρας Τι άραιοτέρας επιτεθειμένον, αλλα δέ

εκ φαιοίί πηλoiί μέ μέλαν γάνωμα καΙ. ελάχι

στα εκ κιτρινολεύκου πηλου με ζωηρον ερυθρόν

γάνωμα. Καί οΙ GτρωTηρες καί οΙ καλυπτηρες

εΤναι σuνήθο"ς τύποu. τας πλαγίας πλευράς έκό·

σμοuν άκροκέραμοι, των όποίων εύρέθησαν τε·

μάχιά τινα καί μάλιστα ΔVo τύπων. ΟΙ τoiί

πρώτου τύποu (έν μόνον τεμάχιον) εΙναι άνθε.

μωτοι άκροχέραμοι μετ' ά\'θεμίου επ~ δύο έλί

κων. ΟΙ Toiί δευτέρου εΤναι πάλιν άνθεμωτοι

άκροκέραμοι κοσμονμενοι" δμως ύπό ά\'αγλύ

φων, τα όποία άπ' εiιθείας εΤναι επιτεθειμένα

επί τοίί μέσου τoίi ριπιδοειδοvς άνθεμίοu χωρις

να χωρίζωνται απ' αυτοίί δια περιθωρίου Τι ται

νίας τινός, ώς συνήθως άλλαχοii. Τ('Ιύτων ελάχ.ι-
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στα τεμάχια έσώθησαν.- Περιγράφω ένταίίθα

τα. κυριώτατα.

1. Τεμάχιον ακροκεράμου. Έρυθρός πηλός.

'ΎψΟς 0,095. 'Σ~ζHανω δύο όριζοντίωι; διευθυ

νόμενα κυρτά φύλλα άνθεμίου, 'όποκάΤα/ δ ι αν.

ΕΙ,.. 5. Τεμάχ._ πη.ι.ι...οιι άΚQοκεράμι>ν

έκ Κλοπεδη, Αlrrβοv.

των φαίνεται ή κερασφόρος κεφαλη μετά τοίί

λαιμοίί και μέρους του στήθους και τής ράχεως

έλαφον, επί τής όποίας εχει επιπέσει λέων κατα

σπαράσσων αύτήν. Τού λέοντος διακρίνεται ~

χεφαλη άριοτερόθεν τοίί λαιμοίί tής αάφου και

ΤΟ γοργόνειον έπι τών άκροκεράμων ητο τρό

πον ηνα dποτρόπαιον καί προφυλακτικόν κατά

τών βασκάνων όφθαλμών βλ. Robinson, Α.].Α.

1923 (21) σ,l. 3{4.
3. Είκ.5. του άνθεμίου σq)ζoνται τρία φύλλα

και πρό αύτών ό δεξιός βραχίων μέχρι του άγ

κώνος άνθρωπίνης μορφης.

4. Ε{κ. 6. Τεμάχιον dνθεμ(Οl' εξ ακροκερά

μου, δσης φαίνεται δη δεν εΙχεν άνάγλυπτοl'

παράστασιν.

Τοιαύτη διακόσμησις άκροκεράμων άπαντα

και dHaxoij κατά την άρχα.,;κην έποχην ώς Ιπι

στεγών nΊς Κάτω 'Ιταλίας, της 'Ετρουρίας, τού

Θέρμου και &λλα1;ου της <Ελλάδος. Πρ6. Koch,
Die Dachterrakotten ίη Kampanien, D. van
Buren, Archaic fictile reνetmeηts ίη Sicil)'
and 1\fagna Graecia πίν. XIV, του α'6του,

Figurative Τeπa-cοttareνetmeηts ίη EtrιI

ria and Latium και Greek fjctiJe revetments
οη the archaic period, passim. Πρ6. και Νο

tizie degJi Scavi, 1922 πίν. 11 (έχ του Ιν

Veio ναου του Άπόλλωνος).

Ταυτα είναι τά μόνα λείψανα τα περισω-

θέντα έχ του μεγάλου τούτου ναου, ονηνος I~

λατρεία φαίνεται δτι Ιξηκολούθησε μέχρι τα/ι'

ρωμαϊκών χρόνων, ώς φαίνεται τούλάχιστον έκ

τών εύρεθέντων όσ~ράκων άγγείων.

ΕΙ,.. 6. Τεμάχ<ο", πηΜ...οιι άκροκερά,ι.ιοtl

[,. Κλοπεδης Λέσβου.

οΙ όνυχες μετά τοίί ποδός, έμπηΥνυόμενοι επι

της ράχεως της ελάφου. ΤΟ σύμπλεγμα ε{ναι

σύνηθες είς άρχαϊκάς παραστάσεις.

2. Έρυθρός πηλός. 'Ύψος 0,09. Είκονίζεται

γοργόνειον, τοίί όποίου έλλεί.-ι:ουσιν ή κάτω σια

γων και τα έκατέρ(uθεν άκρα του προσώπου.

2· ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚ MVΤΙΛHNHΣ

Ή τοπογραφία nΊς Μυτιλήνης εΙναι είσέτι

εντελώς σχεδόν άγνωστος. άφ' ένος μεν διόη

έ\'εκα nΊς συνεχους οΙκήσεως της πόλεως και

τών μεγάλων έΠΙ1;ώσεων κατεστράφησαν και

κατεκαλύφθησαν εις μέγα βάθος τα άρχαία χτί

ρια, άφ' έτέρου δε διότι ενεχα τούτου ουδεμία

άρ1;αιολογικη άνασχαφη έπεχειρήθη μέχρι τουδε.

'Εκ των έκάστοτε άναχαλυπτομένωνέπιγραφώ,'

ελάχιστα και ουχι βέβαια δυνάμεθα να &ρυσθt:ίι.

μεν, καθ' δσον αύται εύρίσχονται συνήθως oiιχί

κατά χώραν. Έκτός τοίί θεάτρου, τών τεΙ1;ώ,',

του βορείου λιμένος καί της ρωμα'ίltής νεκρο·

πόλεως ονδεν γνωρί!;.ομεν περι τών άλλων οικο

δομημάτων της πόλεως και δη περι τοίί έπιση

μοτάτου ίερoίi τοίί Άσχληπιoίi, του Άσχλη.

πιείου, δπερ και έν έπιγραφαίς άναφέρεtαι

(Patoll IG ΧΙΙ•• 4, 15) ΑΙ έπιγραφαι αύται
εύρέθησαν είς την έχχλησίαν τοίί άγίου Συμεων

καί περι το Σαρη Μπαμπά.

'Εν ήj περιoxti ταύτη καί είς βάθος περίποι'

1,80 μ. είίρέθη και ή έ;ης επιγραφη εΙς Άσχλη

πιόν. Άνασχαπτομένων θεμελίων επί της όδοίί

.. Χατζηγιαννίκου Βρύση. δια τό ~ατάσtημα

Ίγγλεζέλλη ηλθεν εις φώς όρθογώνιος βωμό;

/
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εκ μεί.ανοφαίου μαρμάρου, άνω ά.."tοκεκρουμέ

νος, κάτω δε λήγων εtς κύμα λέσ6ιον άνεστραμ

μένον. 'Ύψος 0,06, πλάτ. 0,265 (κατα τό μέσον)

καΙ 0,31 (κατα την βάσιν) καί πάχ. 0,265.0,31.
<Ύψ. γραμμ. 0,027 (ΕΙκ. 7). Ή έπιγραφη εχει:

Μά'ρκος Όρδιό

νιος ΔΙΟ'Υέν

ης άν(έ)θηκε

ν Άσκληπιώ
ευχήν.

"Όθεν είς τόν περι το Σαρη Μπαμπά χω

ρον πρέ.."tει να ζητηθη το "Ασκληπιείον. ΤΟ ύπο

Παπαγεωργίου (U nedierte Inschriften νοη

MytiIene σελ. 23) λεγόμενον δτι κατα γενικην

γνώμην το "Ασκληπιείον εltειτo επί τοίί χώρου,

εν ΤΙΡ δποίφ νίίν ή εκκλησία τοίί <Αγωυ θερά

ποντος, ούδαμοίί σtηρί1;εται, τα δ' εκεί σφζό

μενα άQΧιτεκτoνικα λείψανα (Koldewey, Die
antiken Baureste der InseI Lesbos σελ. 9)
προερχόμενα έκ πολλων καί διαφόρων οίκοδο

μημάτων φαίνεται ΟΤΙ άλ/αχόθεν δι" αγνωστον

λόγον μετεκομ(σθησαν εκεί και τα βραδύτερον

άποκαλυφθέντα ψηφιδωτον δάπεδΩν καί δύο

μαρμάριναι πτέρυγες (Papageorgiu ενθ" άν.

σελ. Χ! oUΔεμων ενδειξιν ναοίί παρέχουσι.

Έξ ε.."tιγραφης εύρεθείσης είς μέγα βάθος ιho

τη σημερι"η Μψροπόλει (Patoll IG ΧΙΙ'. 67)
δύνατα( τις 'ίσως να τοποθετήσυ εκεί το Βου

λευτήριον. <Η προς νότον δε ri)ς Μητροπόλεως

κιιί προς άνατολας της εμπορικης οδοίί θέσις

όνομα'ζεται καί σήμερον «Κουμιδιάt, δπερ ση

μαίνει τόπον φυκών, τούτων δε πολλα είιρέθη

σαν καΙ έν τ~ φρέατι τφ λεγομένφ της Κουμι

δια;, ο-δτινος καί το 'δδωρ εΤναι ύφάλμυρον. Έκ

τούτων ΕVλoγoν εΙναι να συμπεράνωμεν δτι

bιείθεν θα διήρχετο δ συνδέων τόν άρχαίον η

βόρειον λιμ.ένα πρός τον σημερινον ΕVΡΙΠOς

(Πρ6. καΙ. Papageorgiu, ενθ' άν. σελ. 28).
"Ίσως το έκ ri)ς έπιγραφης Paton ενθ' άν.

άριθ. 92 πιθανολογούμενον ίερον "Αρτέμιδος

AliJoonla; (Πρ6. BechteI, Aeolica σελ. 22)
δυνάμεθα να τοποθετήσω μεν είς τον τόπον τ/ς

εύρέσεως αύτής, οπου και πολλαί άλλαι έπιγρα

φαί καί βάθρα ενεπίγραφα ε6()έθησαν (Paton,
91, 92, 93, 88, 204, 222, 233, 2(7) και κορμοΙ

άγαλμάτων, ών πολλα σΙΡζονται νύν εν τη αύλη

των Δικαστηρ(ων. Πάντα ταύτα προέρχονται έκ

τού b τό,ι σημερινιρ rυμναστηρίφ τού Όρφα

νοτροφείου άνασκαφέντος προ πολλών έτων με

γάλου άρ;(αίου οίκοδομήματος, τού όποίου το

οίκοδομήσιμον ~λικoν έχρησιμοποιήθη κατα τ/"

άνέγερσιν τού όθωμανικού σχολείου (νίίν δικα

στηρίου). Έγω αύτΟς άνεϋρον αύτόθι παρα τ/ν

δδΟν τ~ 1919 λείψανον μεγάλου τοίχου πάχ.

1,60' περίπου καί μήκους περί τα 20 μ. Οδτος

συνίστατο έκ δύο δόμων, ών δ μεν κάτω Ιξ

έρυθρΙζοντος εγχωρίου λίθου, δ δε άνωτέρω έκ

μαρμαρίνων πλακων κατα τ/ν πρόσοψιν και

εγχωρ(ων κατα τήν προς τα εντος 8ψιν. Έπί

τοίί το(χου είιρέθη καί ίωνικη βάσις κίονος μετα

πλίνθου. Κατ&: το άνατολικον ακρον τού ,"οίχου

παρετήρησα καί λεΙψανα ψηφιδωτού δα."tέδοιι

μετα γεωμετρικων πολυχρώμων κοσμημάτων.

Ύποθέτω στι δ τοίχος o~τoς θα έσχετίζετο πρός

το καταστραφεν οίκοδόμημα. τού οποίου εΙναι

το μόνον έχεί άπομείναν λείψανον.
..Αλλο σημαντικον οίκοδόμημα της πόλεως

θά ητο το έν έ.."tιγραφfι IG ΧΙΙ2, 51 (Πρ6.

Papageorgiu ενθ" άν. σελ. 12 αQιθ. 43) Ποτα.

μώνεΙΟΥ (έκ συμπληρώσεως πιθανης τού Παπα
γεωργίου) καλούμενον. Έπι των τοίχων α{ιτο{',

καί ουχι τού Άσκληπιείου, ώς θέλει δ Fabri
cius (Α. Μ. ΙΧ, 86. Πρ6. Cichorius Rom und
Mytilene σελ. 23), θα ήσαν αναγεΥραμμένα τα

Ε"ργα χαί ιϊμέραι τού περιφήμου Μυτιληναίου

ρήτορας Ποτάμωνος. Ό Paton (ενθ" άν. σ. 13)
11χασεν δτι θα ~πηρxεν 'ίδιόν τι οικοδόμημα

πρός τιμην τοίί Ποτάμωνος ίδρυθέν, ούτινος οί

τοίχοι Ιισαν έπιγεγραμμένοι, έξ αύτοίί δε θα

Π()Ωέρχωνται οΙ σU,'lζόμενοι ένεπίγραφοι λίθοι

(IG XIIt, άριθ. 28 - 57 τούλάχιστον). Έκ τοίί

βάθους δε b τφ δποίφ εiΊρέθησα,' δύο των λί

θων τούτων (αριθ. 23 και 24) δύναται τις να

συμπεράνη δτι εις την θέσιν αύτήν θα ~ψoiίτ()

το οικοδόμημα τοίίτο, σπερ δυνάμεθα να ταύτί.

σωμεν προς το Ποταμώνειον, καί δη είς τα

μoυσoυλμανικι~ νεκροταφεία τού βορείου λιμέ

νος (Βλ. IG ΧΙΙΙ, Πίν. Ι). Έκείθεν διεσκορπί.
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ΙΛ

ειο

Α IC. ι

ροχο

τοϊί όποίου τι επιφάνεια είναι κατα το πλείστον

εφθαρμένη.υΥψος0,94, πλάτος 0,63, πάχος 0,32,
{!ψος γραμμ. 0,052. Τώρα σΦζονται μόνον ελά

χιστα γράμματα τα έξης:

.Σ'....μη {J'

φ,λα ..
τόπου .
κείωl δέδ .
σομένους .
αντιμης φιλα .
αί σοι εδωκαν .
ταίίτ/ν τε τήν .
θρων δlσχιλίωΙν •.
γεσίας άρετfjς .
ω, δε δ,χαΙφ σ .
μέ\' άκόvι;ως σ'
ούδένα δέ: ..•.
κράτωρ •...
τoUτων . _ .
γuναικός .
προνο"ιαν κλε .
καθώς γ. ω [συμ-

βουλίου γνώμη .
ΟUt"ως τε υμών.

κα(llιί!;εσθσ ι .
καί περ, τoiί κ .

. . . οε και τον

... νο.οχε

· .. OνQιση~ Ιδ

· εραl Τ/Ι με·

· . τιδιατο
· .. ,λ,ησμεvη

... ;ί::'.λαυ

αύτης .μητρός 20

· •• ΙΑι χω .
· ..-αιιτων

';]0;:; ρωμαίων

π]εριπεπτω-

· .. α καί παν- δ
. . . •η τρος πρεσ-

· .. πεφευγέναl
. . . αυτοκ]άτορας ήμών

κ]αί των λοl·

:τών ],αΎ.αο,μ,πων 10
· • :Κα/Ι βιωl :καί

. . . \.Ον 'Σίίλλαν

Προς τούτοις καnι την ΒΔ. γωνίαν της πλα

τείας των στρατώνων τού φρουρίου ύπάρχει

ενtετειχισμένη επί προχείρως κατεσκεuασμένoυ

τοίχου στήλη έκ μαρμάρου εχουσα δεξια έξέχον

πλαίσlOν.'Ύψος 0,78, πλάτ.0,225, ϋψος γραμμ.

0,025 - 0,021 (ΕΙκ. 1Ο).

Έκ τού μικρού δε παρα τ/ν θάλασσαν κατα

την ΝΑ. ακραν της Μυτιληναϊκης χερσονήσου

μεμονωμένου στρογγύλου πύργου, δστ!ς ώνο

μάζετο Καστράκι καί κατηδαφίσθη τι!J 192 Ι

πρός άνέγεροιν εκεί Ήρφο" των πεσόντων εν

τοίς πολέμο!ς Λεσ6ίων, περισυνελέγη πλαξ μαρ·

μάρου ύποκυάνου σΦζουσα μόνον μέρος τi'jς

άριστερας άκμης άκέραιον (Είκ. 9).Ύψος 0,59,
πλάτ. 0,63, πάχ. 0,17, ύψος γραμμ. 0,02. Φέρει

επιγραφήν είς δύο στήλας, εκ των όποίων ιι

άριΟ'τερα κατα το κάτω μέρος εΤναι λίαν εξίτη

λος «ποτρι6είσα. <Η πρώτη στήλη εχει etxoOI
στίχους, οίτινες λήγουσιν «νωμάλως εναντι της

αρχης των στίχων τi'jς δευτέρας στήλης, ητις

εχει 21 στίχους καί εΙναι είς μικραν &.πόστασιν

άπο της πρώτης (0,10 μ.). Τούτων ήδυνήθην

v' άναγν(;ι,τω τα εςης:

δλόκληρον παριδων τάς ολίγον κατωτέρω υπαρ

Ζούσας δύο σειρας γραμμάτων (ΕΙκ. 8) ϋψος

0,71 (Paton 0,50). Στίχ. 8 σuμπληρωτέoν μάλ

λον dιιl ytj"eot; efeea καί Ο'υχι Γρ.'ύ}ν80ς (?)
τοϋ Paton. Στίχ. 11: ... βίου ιω . Στίχ. 12:
το δΌ '
ΈπΙ το;; α1Jτoυ τοίχου περl τα 4,50 μ. άνα

τολικώτερον καί ολίγον ύψηλότερον εΙναι έντε

τειχισμένος ορθογώνιος λίθος κυανου μαρμάρου,

σθησαν οί λίθοι αυτού, των όποίων περ\ τους

όκτω ~σαν η είναι είσέτι εντετεlχlσμένοι επι

των τοίχων τοϋ μεσαιωνικου φρουρίου.

Άλλά δέν εΙναι οί μόνοι, καθόσον τούτο παρέ

σχε πλείστας άλλας επιγραφάς. Έγώ δ' α;;τος

άνείιρον καί την ύπα Paton αναφερομένηνi\ιθα

άνωτ. άριθ. 239, τηνόποίαν ουτος δέν έξέδωχεν
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ΕΙ", 9. ΈΠΙ'Υρσ.φη 1:" Μιτυλήνης.

47

Αυτο

κράτορι

Άδριανώ

Καίσαρι

Όλυμπί-

ω σαώτηρι

χαριστή

ρων

Ό Άδριανος δια πολλών τιμητικ(Ι)ν στηλών

ετιμήθη υπο τών Μυτιληναίων. Προ. IG ΧΙΙ2 ,

183 εξ. Papag'eorgitt, Uned. Inschriften αριθ.

3, 15, <Η επιγραφη αύτη έχαράχθη μετα τό 129
μ. Χρ. οτε δ Άδριανος προσέλαοε την προσω

νυμίαν τού Όλυμπίου.

Άλλα και τυχαία ευρήματα έπιγραφών εγέ

νοντο εσχάτως πολλών νέων οΙκοδομών γενο

μένων και κατα Τ11ν άνέγερσιν τού προσφυγικοϋ

συνοικισμού.

Ούτω κατα την Ν, νεκρόπολιν της Μυτιλή

νης άνασκαπτομένων θεμελίων της οικίας Φωκ.

Λαλέλλη έπι της πρός Χάλικα δδοϊΊ ανευρέθη

σαν τάφοι ρωμα'ίιιών χρόνων εχοντες ασήμαντα

κτερίσματα. Έξ αυτών προέρχεται η δευτέρα

ΕΙ". 10, Άνα1Jηματι"η Ι:πιγραφη Ι:κ Μυτιλήνης,

τών 1ιάτω παρατιθεμένων επιγραφών, έν φ η

πρώτη εκ της αύτης μεν θέσεως προέρχεται,

αλλ' άγνοώ αν ητο επί τάφου,

Α{)τη είναι μικρα πλαξ κυανού μαρμάροι'
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ήμικvκλικη ανω. κάτω δε Ιχο"σα μικροτάτ/ν

έσοχην μόλις διοκρινομένην πρόο; στερέωσιν

κάπου (Είκ. 11) i'ίψ. 0.34. πλάτ. 0,17, πάχ. 0,04,
ϋψος γραμμ. 0,01.

•Αναξιδίκα Λυκεί

νεα, Υύνα δε Δα'ί·

θέμιδος 2ωήω (;)

Κατα τό σχημα (ων γραμμάtων Τι έπΙΥραφή

ε1ναι του δεutiρo" ημίσεος τού τρ((ο" αίώνος

π. Χρ.

Ή δε δευτέρα εΙναι dετωματώδης στήλη εξ

ίιποκυάνου μαρμάρου εχουσα Πιν κορυφην τοϋ

ΕΙκ. 11. 'E:ΙClf"JAIIOf; iπιreaφή Ι.. Μνηλήνης.

άετώματος, τό δεξιόν καΙ κάτω μέρος αυτijς

dποκεκρουμέ'Vον.'Ύψος 0,20, πλάτ. 0,24, πάχ.

0,05, 'δψος Υραμμ. 0,015.

Λάδας

ΣωσιΎfνη·
ΛΑΒΑΣ

ΣΩΣΙΓΕΝΗ

Τελευταίων έλληνισtικων χρόνων.

'Ολίγον πλησιέστερον πρός Πι" πόλιν οπι.
σθεν της oί)(ί~ της κ. Εφ.•Αθανασιάδll\l w.
ρέθη καΙ Τι έξης εΠΙΥραφη και προσεφέρθη εU-

ΕΙ... 12. 'Επι't"vμβ,ος Ιπιreαφή Ικ ΜνnΙή,,'1Ι;'

γενως εις την "Αρχαιολογικην σuλλoyην (ΕΙΚ.

12). Ετναι στήλη φαιΟΟ μαρμάρου κάτω dΠΟΙCΕ

κρουμένη καΙ ανω dπεστΡΟΥΥιιλωμένη, ώς σuvΉ

θως. 'Ύψ~ 0,19, πλάτ.0.175, πάχ. 0.06, ϋψ~
γρ«μμ. 0,015.

Κλεις

Βακχείω.

Τού τρίτου π. Χρ. αιωνος.

Άπεικoνίf;ω ένταϋθα καί τινα νέα προσχτή

ματα τijς συλλο-Υης Μυτιλήνης, τής όποίας τά

άvτιxείμενα μετακομισθέντα κατο τήν dπουσίαν

μου έκ της Νομαρχίας μετατραπείοης εΙΙ; 'Ορ

φανοτροφείον ΕΧουσιν dποθηκευθη προσωρινως

εν ηνι δωματίφ της αύλη; του 'Ορφανοτρο

φείου. "Εκ τοιίτων τα δύο πρωτα riιρέθησαν

κτιζομένου τού κάτω τοϋ άρχαίου θεάτρου πέ

ραν τoo cToaVOQ Τζαμί. πρoσφυγικOO σu"oι

κισμοϋ.

Ebι. 13. Άνάγλυφον Ιεροϋ δείπνου λευκού

μαρμάρου, UψoςO.57. πλάτ. 0.42, πάχ. 0,17. ΤΟ

ανω μέρος δηλ. το γείσον μετα των bτικράνων

των παραστάδων εΙναι κανονικως dποτετμημέ

νον ώσεΙ ητο Ιξ 'ίδιαιτέρου τεμαχίου bτιτεθει

μένον.

Πρό τραπέζης εΤναι dvaxεxlIΜΈVaI Ιπί κλίνης

τρείς μορφαί, έκ των όποίων ιι μεν μεσαία γυ

ναικεία, αΙ δε έκατέρωθεν αύτijς γ~ειωσαι άν

δρικαί. Άριστερα ιcρατήρ. ΤΟ dνάγλυφον παρέ

μεινεv ήμιτελές πιθανως ενεκα τijς Ιλαττωμα

τικότητ~ του τεμαχίου τoiί μαρμάρου, δπερ

ευθραστον εχει ποικίλας ρωγμάς. 'Όθεν μόνον

μέρος τοϋ ανω σώματος εΙΙ'αι ιπεςειργασμένον

καί αΙ κεφαλαΙ κατα τάς γενικας γραμμάς.

ΕΙΚ. 14. Έπιτύμδιος βωμος Εν σχήματι σαρ

κοφάγου εκ φαιοϋ μαρμάρου. Μία των κάτω

γωνιων dποκεκρουμένη. 'Ύψος 0,27, πλάτ.Ο,44;

πάχ. 0,30. Ή ανω bτιφάνεια όγκουμένη λήγει

Εν τ~ μέσφ εις όμφαλωτήν φιάλην, κατα τος

γωνίας δε εχει dνθέμια. ΑΙ τέσσαρες πλευραΙ

κoσμOOνται ύπο όφιoειδoiίς άτμήτου γιρλάνδας
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στηριζομένης κατα τάς γωνίας εις κεφαλάς ΚQιων,

περι6αλλούσης δε κατά το μέσον έκαστης πλευ

ρας φιάλην δμφαλωτήν. Πρ6. Altmann, Arcl1ί-

ΕΙναι έκ λευκοϋ μαρμάρου εχοντο.ς άραιάς φαιάς

φλέβας (έκ Προκοννήσου ;). 'Ύψος 0,40. Διαμ.

βάσεως 0,35, ϋψος άβακος 0,09, πλάτ. άιίακος

Είκ. 14. Έπ.τυμβιo~ βωμo~ έκ Μvrιλή..'1~.

ΕΙκ. 15. Παλαιοχριστια."ικίι"κιανόκ&!I1"'ΙW έκ ΜvτιλήνlJς.

tektur und Ornatηent der rOl1tischen Sar
kophage σελ. 38.

Είκ. 15. 'Εν τiι άρχαιολογικ!ι συλλογο Μυτι

λήνης, ύπάρχει το αξιόλογον τοϋτο παλαισχρι

στιανικον κιονόκρανον άγνώστου προελεύσεως.

0,49. Koσμε~ται κατα τ-ην βάσιν ύπο rιστραγά

λου, ύπεράνω δε αύτoίi εκφύονται δύο έπάλλη

λοι σειραΙ φύλλων άκάνθου. 'Έκαστον φύλλον

σύγκειται έκ τριων λοβων, εκ των οποίων ο

μεσαίος λήγει ανω είς άναρριπτόμενον ακρον.

7
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Οί λο601. λήγουσιν εις αίχμηρους οδόντας καί

εχουσι 'tov.; αίίλακας δια σειρας οπών δεδηλω

μένους. ΑΙ τέσσαρες γωνίαι ύπο τόν άβακα σu

σπειροϋνται προς '(Cc κάτω είς έλικας, το δέ

μέσον αυτου κοσμεί πτηνον Ιστάμενον επι των

φύλλων των περατούντων τον έλαφρώς καμmι·

λούμενον πρός τα Εξω κυλινδρικον κορμόν.

την εργασίαν του χαρακτηρίζει ~ έλλειψις

οχεδον της πλαστικότητος, τηΎ οποίαν άνηκα

θιστα ~ γραμμικη επιπεδόtης χινουμένη μόνον

δια της αντιθέσεως του φωτός καί τής σκιUς,

οπερ επιδιώκεται δια των ύπο τοϋ. τρυπάνο\l

γενομένων όπών. ΤΟ κιονόκρανον εΙναι απλούς

τύπο; Θεοδοσιανοίί κιονοκράνου, ομοιον δε τoiί

Ε' αία/νος JtQ6.WulffI Beschreibung altchrist
lichen Bild\verke:l ΠΙ, 1 σελ. 53 άριθ. 159
(άντΙ αε'ων εχει εν μέσφ τού α6ακος προεςο.

χην σφαιρική ν). Περί πιηνών επί κιονοκράνου

πρ6. Brehier, Etudes sur I'histoire de la
scu1pture byzantine σελ. 31 - 34, περί δε του

θεοδοσιανου κιονοκράνου Laurent BCH. 1899
σ. 208 καί Weigand εν Α. Μ. 1914 σ. 22-23

3. ΕΚ ΜΗΘΥΜΝΗΣ

'Έν ηνι δωμαt'ίφ του Γραφείου riίς κοινό

-ιψος Μηθύμνης εν Μολί6φ συνειιέντρωσα άρ.

χαίά -ιινα διεσπαρμένα άνα Πιν πόλιν. ΊΌύιων

ια κυριώιαια εΙναι ψηφ(σματαέκδοδομέναπλην

ΕΙκ. 15. 'En/Heuflofl παeα/Πάδoς lκ Μη{)Vμ1lης.

ένος σχεδον εξιιήλου, τα δε λοιπα εΙναι εφθαρ

μένα άνάγλυφα ίερου δείπνου, νυμφών, βυζαν

ηνον δικεφάλου άετου, δύο μέτρα ύγρών, πα

λαι.οχρισηανικΟν κιονόκρανον μέ γλωσσοειδη

φύλλα εν μέσφ άκα,'θοειδών έκαιέρωθεν αύτών

καΙ εν άξιόλογον έλληνιστικον §πίκρανον παρα

στάδος. Τοίίτο εΙναι εκ μαρμάρου, ανω άποκε

κρουμένον (ΕΙκ. 16) ϋψος 0,30, πλάτ. καια τήν

βάσιν 0,265. Έκ ιης βάσεως bιφιioνIαι δύο

εiίιυμα άκανθοειδη φύλλα περικλείσνια έν μέσφ

τρίτον. Ύπεράνω αύτών άναβαίνουσι δύο σιε·

λέχη καΙ εΙς τας γωνLας άνα εν ακανθοειδές

φύλλον. Έν τφ μέσφ 'δψoίiται στέλεχος εχων

εκατέρωθεν άνά τρείς καυλoVς έλισσομένους κατά

το ~κρoν.

Έκ Μολί60υ (MηθύμVΗς) προέρχεται καΙ ιο

~νανn εΙκονιζόμενον (ΕΙκ. 17) σταθμίσν. Παρε.

1

Q. Ο ~1

1:1
LrO(V~',QV :l:..... M'1VJf'YIιS>

χωρήθη υπο τού ix ΜολΟΟου κ. Ήρακλέους

Καζάζη εις. τήν αρχαιολογικην συλλοΥι)ν Μυτι

λήνης. EtvaL τετράγωνος πλαξ εκ μολύβδου
εχουσα ανω έξάρτημα διάτρητον. ΈπΙ τ/ς μιας

οψεως εχει εν εΥχοίλφ έδάφει μεταξ'U όριζο,'

τίων γραμμών εκwποv τ/ν επιγραφήν:

AΓ~p

AN~

M~Y

ΙπΙ δέ τής έτέρας καια ιόν αύτον τρόπον το

ονομα ιriιτoυ:

rENYK
Ι~Y τ Ρ

ΥΦWΝ

Ι Α N~Y

Ζυγίζει 466 γραμμάρια, το βάρος μιας μνας

ώς καΙ ~ εκ Χίου κατωτέρω εΙκoνιζoμέvη μ'να.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



ΠαιιάιιΠ]μα τοίι ΆιιxαιoMιyUΙOtl Δeλτίov 1922 - 25 51

Ι
\ '''-;:
~~

Τμ.ήμα πολυΥω"ι><ου -rείχοvς "''''/2'' τό"

Κλομιδάδον AioPoIJ.

-<..---.tJ, OS >
ΕΙ.., 20. Ζτα:(}μίον i", Χίου.

Εί,.. 19.

δεξιά δέ αύτου καΊ καθέτως είναι κεχαραγμένα

τα γράμματα Μ Ν Η. ΕΙναι πιθανώς τoίi r'

άπαντα/ν και επί των νομισματων rijς Χίου,

Αέαβου.

~,I5; ------...'

ΕΙ",. 18. Στα-{Jμίο" έ..

ριηλθεν είς την αρχαlOλογικην O1.'λλOγil" Μυτι

λήνης επιμελεΙα του τέως φύλωως άρχαιοτήτων

Μηθύμνης Γ. Χαδιαρίδο\!.

Παρα το χωρίον Κλομιδάδο ίιπάρχει μικρό

άκρόπολις, των τειχών τής όποίας σώζονται

ίκανά λείψανα. Τούτων την εκτασιν κα~ περι
γραφην θά παράσχω lιλλoτε μετά ακρl6εστέραν

μελέτην αύτων, απεικονίζων νύν μόνον μέρος

τοϊί πολυγωνικοίί τε(χους εκ φω'ωγραφίας,.ην

παρεσκεύασεν ό ρηθεΊς Γ. Χαβιαρίδης, οστις

κα( μο ι ύπέδειξε τά ερείπια ταυτα (Είκ. ] 9). Έν
τος άγροϊί iης άκροπόλεως ταύτης εύρέθη καΙ το

σταθμίον τουτο. Φέρει επί της μιας όψεως εγχά

ρακτα πέντε Μ, δπερ δηλο'ι στι ίcιoδυναμεI προς

πέντε μνας, έλκει δέ 2]60 γραμμ.

Ένταίiθα του λόγου μνημονεύω καί σιαθ

μίου τι\'ος αποκειμένου νϋν εν ηϊ άρxαιoλoγικfι

συλλoγfι Χίου. Εύρέθη εν τινι άμπέλφ της Πα·

ναγίας Έρειθιανης (ΕΙκ. 20). τουτο εΙναι ΤΕ

τράγωνος πλά~ έκ μολύβδου εχουσα ώχροπρα

σίνην επιφάνειαν (patina). Όπίσω εχει bιτoμην

δι' οξέος οργάνου καί πολλαχου μικρας όπάς,

,.:.,. \.: \ ίl... '__ . ~:::,:, ι •. ο,. " __"':',~
",Μ'Μ' " .. 'Ι'

'.": Ι'.' 1/~,:·,:r:,H~1"M1 1/'J_.
, ... , \" (" / 'If • '.',

'ι· .., .. ;...., :_ ' ..ιι' ι.,ι1.,1, .
• .. Ι Υ 1 ;. t' .\.' -\ .!.JJX·. \.....,...- ,/' / .<;:,,'-f_ -\ " "" 'Υ/"
Ί', .': ,'. _ F ),,)

., ••. ,-/.,., ':'-',.ι:"" ί' '1.'1/"1
'" Ι/Ι{Ι -.' .~
, '( "-Υ , ''r 1'" \,.',,' ~

, "'" _. ~ \ (1 1 -. ,- l' ,.

1-/ 1\..,"\. ,(,/Ι, J(' , ι', ' -. \ ''- '"! , ι
•• '1 •• ../, .•• ,- ' \,1, Ι .1 ..... '
-;, ;,;ι ι.'ι,,~· ,Ι, -~ '._,>_.:(/ - ...... ,

~. ι' " Ι'. Ι' \. '.,.
, ...• -' Ι, ._,.,. __ ","".,
... ·1 -. - ". '-- ,

Διά του μέτρου τούτου ό άγορανόμος Γενύκιος Έμπρος είκονίζεται εν άναγλύφφ άμφορεύς,

Τρυφωνιανος έξήλεγχε τά τών πωλητών ίδιω

τικα μέτρα βάρους. Περί άγορα"όμων βλ. Lie
benam, Stadtevenvaltung ίηι rOIl1ischel1 Κιιί

serreich σελ. 362.
Όμοιότατα σταθμία ίιπάρχουσιν Εν τώ εν

'Αθήναις νομισματικφ Moυσεί~ πρβ. Winde~

bant, Metrologische Beitrage εν Hermes,
]912 σελ. 422 ές. (πρδ. καί Pernice, Griechi
.sche ul1d Romisclle Ge\vicΠte σεΑ. 189 άριθ.

750 εκ Μηθύμνης σταθμίον έλκον 121,21 γρΙ

Μέτρον έπίσης βάρους είναι καί αλλη μολυ

δδίνη πλάξ ή εν είκ. ΗΙ εΙκονιζομένη, ητις πε-
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αιωνος π. Χρ. και ελκει 464 γραμμ. ως περί

που και τΟ εκ Μηθύμνης σταθμίον ανωτέρω
(ΕΙ$Ι. 17).
Έν Χίφ εχουσιν ευρεθη πολλάκις τοιαύτα

σταθμία καΙ δη εΙκονίζοντα σφίγγα, τον κυρίως

τύπον των νομισμάrων της πόλεως τούτων εν

σφζεται ετι εν τή αρχαιολογική συλλογη Χίου'

πριJ. Saglio - DaΓeιnbeΓgΊ DίctίοnnaίΓe Τόμ.

ΙΙΙ2 σελ. 1909 εΙ1Ι. 5038.

4. ΕΞ ΕΡΕΣΟΥ

cH Έρεσος παρέχει συχνα επιγραφικα 1ιυρίως

ευρήματα, 6)ν τα πλείσια εχουσι δημοσιευθη

των δικω[ν] ανδρας καλους και αγαθούς, αναγγείλ[αι]

[δε αυτους

καΙ στι ό δ[η]μος ό Παριανών στεφανοί Βά,κχιον

[Έρμοδίκου, Άρχίαν

10 Εύρυσιλά,ου, Άμφικλήν"Ισωνος καλώς καΙ δικαίως

καΙ συμφερόντως δικάσαντας παρ' αύτώι τας δίκας,

αξιωσαιδε ΈρεσίουςκαΙ 'ίνα τα εψηφΙ<1μέναδπο~oυ

δήμου αναγραφήι εΙς στήλην καΙ τεθηι παρ' αύιοίς

εν τωι αποδειχθέντι τόπωι {,πα του δήμου.

15 Μενίτας Πενθίλω είπε περΙ ιΈν ά βόλλα προεΟόλ-

, , " " , , [~(εγ]σε
και [οι] αρχοντες προτιθισι και οι δικασται οι απο-

[σταλέντες

εΙς ΠJάΡlOν τά τε γράμματα καΙ το ψάφισμα απέ

[δωκαν

δ εψαφ]ίσαντο ΠαριανοΙ περΙ τιμαν τώ τε δάμω

[καΙ 'tcOv

ΕΙκ. 21. Ψήφισμα εξ Έeεσου.

κατα καιρους ύπο του κ. Έμμ. Δαυ'ίδ είς δια

φόρου; εγχωρίους το πλείστον εφημερίδας.Τού

των εν ψήφισμα εδημοσιεύθη υπ' αυτου κατα

το παρελθον ετος εν τη εφημερίδι Σάλπιγγι.

Παρέχομεν αυτης ενταύθα μΙ$ιραν φωτογραφίαν

παραχωρηθείσανυπο τού κ. Έμμ. Δαυ'ίδ και το

κείμενον rva γίνη ευρύιερον γνωστη εΙς τους

άρχαιολογούνταςκατ' έμην ανάγνωσιν (ΕΙκ. 21).

. , ..... οΙ τεταγμένοι ύπο του δήμου καΙ

ίερα και αποστολήν'αποστείλαιδε τόδε το ψήφισμα.

και προςτονδήμον [τον] Έρεσίω[νκα]ιαξιώσαια-υτον

ποιήσασθαι επι[μέJλειαν σπως οί α[ρχ]οντες οί επι
[τούτω

{) τεταγμένοι [π]οll\σωνται την αναγγε[λί]αν των

στεφάνων ά[να]γγέλλοντες ό δήμος ό Παριαν[ων]

[στεφσ.νοί

τον δημον [τ]ον Έρεσίων στl απέστειλεν επί τη[ν ε]γ

[δικα<1ίαν

δικαστων ]των απoσ~αλέντων προς αϋτοισι καΙ 6.ξl-

20 ωσαι α]υtOισι καΙ τώ δάμω ταίς εψαφισμέναις

τίμαας ; '.. ]ον,δπω~ αναγγ~λλf?[σι .
........ αναγραφη εις σταλ]αν και τεθ[η .
'.' ιτω λω .

Στ. 15. Ό Δαυ'ιδ αναγινώσκει Μενίnας. Περι

των εις -ίτας ονομάτων, αrινα Ιδιάζουσιν εΙς

την ΑΙολίδα, πριJ. Becl1teJ, AeoJica σελ. 22.
Σύγχρο"α κατα πάσαν πιθανότητα προς το

ψήφισμα τούτο είναι και αλλα δύο ψηφίσματα .
cbν το μεν εδημοσιεύθη προ πολλού υπο τού

αυτού Δαυ'ιδ εν Nέ~ Ήμέρ~ Τεργέστης 1905
αριθ. 1605 (2581) (πρ6: Bec11teJ, AeoJica σελ.

33- 35), το δε αλλο ανεκαλύφθη εσχάτως εν τη

παραλίιt της 'Ερεσού εντετειχισμένον επι μετα

γενεστέρου τοίχου. τουrο είναι ορθογώνιος στήλη

μετ αετώματος, κάτω αποκεκρουμένη εκ λευκο-
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φαίου μαρμάρου. 'Ύψος 0,55, πλάτ. 0,375 ανω

και 0,39 κάτω, πάχ. 0,125, ϋψος γραμμ. 0,01.
τας πληροφορίας ταύτας ως και το δημοσιευό

μενον εκτυπον μοι άπέστειλεν ευγενώς δ επιμε-

15 λεμαείοισι,επιμελήθεις δε καΙ των νέων καΙ

των αλλων τι!>ν παραγινομέ\'ων εΙς τόν τόπον
ευτάκτως καΙ αρμοζόντως καΙ δαπανάσαις εκ των
Ι]δίων καΙ πλέονα εις τε οπλα καΙ διαδρόμαις καΙ κ.
α . ομίαις καΙ εΙς τάν αλλαν χορηγίαν, εξαγάγω[ν

ΕΙκ. 22. Ψήφισμα εξ ΈeεσοV.

λητης τών άρχαιοτήτων Έρεσού καθηγητης κ.

Πλ. Κουτρέλλης (Ε'ίκ. 22).

~Eρμoς Δαμονίκειος είπε περΙ ων α βόλλα προεβόλ

λευσε καΙ οι αρχοντες προτίθεισι περΙ ων Βάκχιος

Έρμοδίκω, Εύφάνης Δαμάρχω, Γλαύκων Μένωνος,

Εύρύλοχος Βακχίω επηλθον οπωςκε Άγλάνωρ Πε-
5 ριάνδρω γυμνασίαρχος γενόμενος καΙ επιμελή-

θεις τ&ν κατα τό Πτολέμαιον ορθως καΙ ακολούθ[ως

τα προαιρέσει τά τι!> δάμω άνέχων διατέλει πρός

τόν βασίλεα καί επιμελήθεις τι!> αγο.'νος, δΙ'

τέλει δάμος τι!> βασίλει ορθως και δικαίως καΙ ε]ν

10 τα άμέρα τα τι!> βασίλεος θυσιάσαις μετά τι!>ν ν[έ
ων καί τι!>ν άλειφομένωντι!> τε βασίλει και τα βασι

λίσσα καΙ τι!> παίδι αυτων θυσιάσαις δε καΙ πάν

τεσσι καΙ παίσαισι πανδαμι καΙ παραλάΒων εις

τάν θυσίαν τοΙς πολίταις καΙ ~στιάσαιςεν τοίς Π[το-

20 δε τοΙς νέοις )ιαΙ τι!>ν αλλων τοΙς θέλοντας επι τ

. . α τας χ(όρας καΙ επιδείξαις εκ τι!>ν Ιδίων δα

πα]ναμάτων, εφ' οΊ:ς πάντεσσι τούτοισι έστεφάνω

σα]ν αυτον οι νέοι στεφάνω χρυσίω καΙ εικοVl, ποιή

σαις δε καΙ ερ'!' . α καΙ έστιάσαις τοίς άλειφομέν[οις

25 . . . . καΙ . . . . . . . . . . . . . . ων εύκοσμία

Έν τφ ψηφίσματι τούτφ τιμαται δ Άγλά

νωρ Περιάνδρου, δστις κατα την περίοδον της

γυμνασιαρχίας αυτού οχι μόνον καλώς άλλα και

λίαν ελευθερίως εξεπλήρωσε τα καθήκοντά του.

Έξ αυτού μανθάνομεν δτι εις την Έρεσον

υπηρχε Πτολεμαίόν τι, 'ίσως γυμνάσιον προς

τιμην τού βασιλέως Πτολεμαίου άνεγερθέν, είς

ον καθ' ωρισμένην ημέραν εθυον, 'ίσως κατα τα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1922·25

«Πτολεμαείοια», ατινα θα ήσαν αγωνες, μολο

νότι αναφέρεται εν στίχο 8 - 9 αγών, «3ν τέλει

δη μος τω βασίλει", Ύποθέτω ΟΤΙ θα είχεν ιδρυθη

εορττ'ι τις μεγάλη, τα «Πτολεμαείοια» τελούμενα

εις σειραν ήμερων, εκ των οποίων μία ήτο ωρι

σμένη δια τον αγωνα, αλλη δια την θυσίαν κτλ.

Πτολεμάεια (κατ' αλλον τύπον) είναι γνώστα εΥ

Έρεσφ καΙ εξ επιγραφης ειψεθείσης εν Μιλήτφ:

Das Delphinion ίη Milet Να 152 στίχο 77 και

'18 του δευτέρου Π. Χρ. α"ίωνος. Κατα πάσαν

πιθανότητα ο Πτολεμα"ίος, εΙς 3ν αναφέρονται

αι τιμαl αΟται είναι Πτολεμαίος ό Φιλοπάτωρ

(229 - 205), σστις απέκτησεν υιον νυμφευθεις

την αδελφην αυτού 'Αρσινόην τφ 209. Οδτος
είναι ο παίς, 3ν αναφέρει ή επιγραφή, ανακη

ρυχθεl,; αμα τη γεννήσει σύντροφος του θρόνου

(Βλ. Bonclle - Leclerc, Histolre des Lagides
Ι σελ. 321/22. ~Aν τοϋτο είναι αληθές, τότε η

επιγραφη θα εχαράχθ'Π εiJθυς αμέσως μετα την

χρονολογίαν ταύτην.

ΕΙς τους αυτους χρόνους θέτει την επιγρα

φην ως και το προηγούμενον ψήφισμα των δι

καστών 11 εξέτασις τού σχήματος των γραμμά

των, αν καΙ εν τφ τελευταίφ γράμματά τινα (το

α, το μ καΙ τΟ σ) παρουσιάζουσι μορφας αρ

χαιοτέρας ενφ το π πάλιν·. εχει μορφην νεωτέ

ραν (προ. Pistorlus, Beltiage Ζητ Geschic1lte
νΟl1 Lesbos σελ. 140). Έντεϋθεν πρέπει να

υποθέσω μεν οτι το ψήφισμα των δικαστων ει

ναι δλίγφ αρχαιότερον του περΙ του Άγλάνο

ρος ψηφίσματος.

Σημειωτέον στι και εΙς τα tQia ταυτα ψηφί

σματα αναφέρεται δ αυτος Βάκχιος Έρμοδίκου,

οστις εις τα δύο μεν μπα δύο η τριων αλ
λων πολιτων επijλθεν εΙς. τον δήμον, εις δε το

τρίτον αποστέλλεται ως δΙΚαdτης εις Πάριον'

σθεν φαίνεται στι κατα τα τέλη του Γ' αιωνος

Π. Χρ. θα ήτο εξέχουσά τις προσωπικότης·εν

ΈρεσιΡ·

Παρα την εκκλησίαν του &γ. Άνδρέου ανευ

ρον καΙ μΙ1ιρον ανάγλυφον μαρμάρινον μετα

κομισθεν εκεί εκ του φρουρίου (Είκ. 23). ~Yψoς
0,32, πλάτ. 0,40, πάχ. 0,12. 'Άνω δεξια λείψανα

επιγραψης .. QC. Εικονίζει ~μπρoς ιππέα προς

δεξια με ανεμιζομένην οπίσω χλαμύδα. Ό ιπ-

πευς φορεί θώρακα καΙ υπ αυτον χιτωνα, του

όποίου φαίνονται εμπρος αι παράλληλοι καμ

πύλαι. Δια της δεξιάς εκράτει δόρυ, το όποίον

ητο πιθανώτατα γραπτόν. ΤΟ ανω ημισυ του

ιππέως )ιαι 1'1 κεφαλη του ίππου είναι κατ' ενώ

πιον, τα δε λοιπα πλαγίως εικονισμένα. Ό ίπ

πος προς τούτοις εχει ελαστικότητά τινα καΙ

ευκαμψίαν Jιατ' αντίθεσιν προς την σχηματικην

καΙ ξηραν απόδοσιν του ιππέως, τοϋ οπο(ου

χαΡα1ιτηριστικη ειναι η εν μέρει κατ ενώπιον,

εν μέρει πλαγία παράστασις. ΤΟ Ιδιάζον τουτο

ΕΙ". 23. 'Α"άγλυφο" έξ ΈeεσοV.

και η σχηματικη και εν επιπέδφ εικόνισις ειναι

χαρακτηριστικητων τελευταίων χρόνων της αρ

χαίας τέχνης του τετάρτου μ. Χρ. αιωνος, οτε

νέα καλλιτεχνικη αντίληψις επέοαλε νέα και μά

λιστα πρωτόγονα εκφραστικα μέσα παραστά

σεως απότοκα της σλης κοινωνικής καΙ θρη

σκευτικής μάλιστα μεταβολής ητις εΙχεν ωριμά

σει εις τας ψυχας των ανθρώπων του τετάρτου

αΙώνος. Βλ. πολλα ομοια ανάγλυφα εν Κων

σταντινουπόλει, Mendel, ενθ' ανωτ. σποράδην,

μάλιστα ΠΙ Πρβ. σσα θαυμασίως παρετήρησε

περΙ του αναγλύφου των Κωνσταντινικων χρό

νων ο Riegl εν Spatromische Kunstlndus
trle σελ. 47 εξ. και την βραχείαν αλλά αρίστην

διατύπωσιν του Rodenwalt εν R. Μ. 1921/22
σελ. 78. Περ~ του ιππέως ηρωος και δη του

Θρι;ικος λεγομένου ιππέως βλ. Seure Rev. des
Et. anclellnes 1912 σελ. 147 και τελευταίον
Kazarow εν Pauly - Wissowa - Κroll, R Ε

Suppl. ΠΙ σελ. 1132.
ΑΗΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΗΣ
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΟΛΥΚΡΕΙΩ.

ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Ή στενη εΤσοδο:; τού Κορινθιωιού κόλπου,

lί σχηματιζομένη προς δυσμάς δια της συμπλη

σιάσεWς της άκτής τής Πϋ.οποννήσου πρός την

της Σtερεας Έλλάδος, άπετέλεσε πάντοτε σπου

δαίον στραtηγικον σημείον. Σήμερον άκόμη εiς

τας δύο γλώσσας, α'ίτινες άντικρύζουσιν άλλή

λας εiς άπόστασιν δύο χιλιομέτρων, {ιψοϋνtαι

ιϊπειλητικά τα. 'Ιόσον δράσαντα μεσαιωνικα χα-

τινες μετα τ/ς περιοχης ri\:; δίωρον προς όνα

'Ιολας Υ.ειμένης Ναυπάκτου ~xoλOiiVtO ύπο τώ,'

άρχαίων Μολύκρεια 1 ~ Μολυκρία 3.

την εΙκασίαν 'Ιού Leake έπεδεβαίωσω' αί

ερεuναι τοϋ Wοοdhοusej,οστιςπρώτος άνεϋρε

τα λείψανα 'Ιοϋ άρχαίου Μολυκρείου 3 έπΙ (ης

χορυφης της στενης_'καί επιμήκους λοφοσειρας.

ηης δεσπόζουσα τής είσόδου 'Ιοϋ Κορινθίωιου

καtατείνει ε'ίς το Άντί.ρριον. Ή ταύτισις τών

λειψάνων τούtων iQOς τα τοϋ Μολυκρείου δέ\'
έγένετο δι' έπιγραφικοϋ τινος εύρήματος, εΙναι

δμως πιθανωτάτη έκ της είίρέσεως ναου, δσης

σtέλλια τού Μορέα (Ρίον) και της Ρούμελης

('ΑντΙρριον), ιϊναμφιβόλως έπί άρχαίων θεμε.

λίων ίδρυμένα.

Κατα την άρχαιότητα ιϊμφότεραι αί ακραι

έκαλοϋνtο Ρίον. ή μέν πρός νότον Άχα'ίκόν ι, ή

δε πρός βορραν ΑΙτωλικον 2 Τι καί Μολυκρι

κόν 3. Ό χαρακτηρισμος δ> ακριβώς σδτος του

Άντιρρίου ώς Μολυκριχοϋ, είναι δηλωτικος τfjς

πρός αύτο γειτνιάσεως (ης πόλεως τού Μολυ

κρείου, ην μνημονεύουσιν οΙ άρχαίοι συγγρα

φείς ( καί ητις, κατά ταϋτα, ωφευ.ε να κείtαι,

ως όρθόtατα ηκασεν δ όξu\,οuσταtος Leake 5

_inl των ϋπερθεν 'Ιού Άνtιρρίοu λόφων., οΤ-

, Θου><υδ. 11,86.
• Πολύβ. v. 94.
• θουκυδ. 11, 86 Ρίον τό ΜολUΧQΙΧόν. Z~etip. σελ.

336 MσλίixQιoν Ρίον 2τ:έφ. Βυζάντ:. Pwv ΜοΛ\ιΚ(ιιχόν.

• Θουl<υδ. Π. 84. ΠΙ, 102 ΠJ..οvτ:άeχ. Σ\ιιιπ. Έ~.

Σοφ. ΧΙΧ Πολυβ. V, 94 Havua't'. ΙΧ, 31, 6.
• Τrιινelg ίπ the Morea ΤΙ, 150.

ε'ίς ην θέσιν εύρίσκεται ,όνο,' ε'ίς Τ(Η' Ποσει

δώνα εΙναι φυσιχον να ητο αφιερωμένο.;. Τοϋ

Ποσειδωνος δ' άκριδώς ναον dναφέcει ε\, Μο

'-υκρείφ δ Παυσανίας ι, παραδίδων μάλιστα και

tOiίtO δη πρός τόν θεον αύτον ησέβησαν οΙ εις

Μολύκριον ΙΚ Ναυπάκτου καταφυγόντtς φονείι;

τού 'Ησιόδου υιοΙ τοϋ Γανυκτορος, Κτίμενος

καί 'Άντιφος δι' δ καΙ κατεδιχάσθησαν έν Μο.

λυκρε(φ. ΚαΙ επι τοϋ dJtivavtL δ' ύψώμαtος τού

'ΑχαΙlι:ου Ρίου ιϊναφέρει ό αύτος Παυσανία; 5,

δη ύπηρχε ναος του Ποσειδώνος.

τα ύπο του Woodhouse το πρώτον παρα

τ/ρηθένtα λε(ψανα κείνται ε'ίς ύψος περίπου

500 μ. ύπερ την θάλασσαν, την δε θέσιν tωl'

σημειώνει ε\ιll:ρινως συστας διlνδρων προβαλλο-

, Στ:eάβ. σελ. 427 Σι<ίίλλαξ l1ερίπl,. 35.
• Πολυβ. v. ~4 Παυσ. ΙΧ. 31, 6
• Woodhouse Ae\olίa Ο;ι:fοrd Ι8~7 ot).. 3'24
• ΙΧ, Si. 6 π6λ.. καί Θουκυ4. Π 84.
• Χ, ΙΙ, δ.
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μένων ζωηρώ~ εις τον όρίζοντα,

ορατών δε καί έχ της εναντι άκtijς

της Πελοποννήσου.

Καθ" ην έποχήν επεσκέφθη δ

Woodhouse τον ναον (1893) Ιπί.

χωσις καλύπτουσα τα σωζόμενα

έδάφη κατασκευης τόυ εκαμε τόν

έρευνητήν 'τοίίτον να πιστΕUσn.
σΗ ό ναος ιστατο έπί δι6άθμου

κρηπίδος. Πρός την γνώμην ταύ~

την συνετάχθη καί ό τφ 1915
ΙπισκεφθεΙς τον ναον τού Μολυ

κρείου κ. Ρωμαίος ι, οστις μάλι

στα παραδόξως dνέγραψεν ώς

διαστάσεις (οϋ ναοϋ 16.. χ 35"
i]rot κατα πολυ μεγαλυτέρας των

πραγμαηκών καί δη των ri'jς Εύ·

θυντ/ρ,ας (14,37Χ31,45).

Δια σχαφιχης Ιρειίνης,.ην ένήρ.

Υησα δαπάναις του ΎπουΡΥείο\.'

της Παιδείας κατά τας άρχΟς

Σεπτεμβρίου 1925 καθώρισα τας

Λεπτομερείας της κρηπίδος τοϋ

ναοίί ώς καί (ας τέως dοράrους

εσωτερικόςαίιτου διαιρέσειςάνευ

ρον δε καί λείψανά ηνα τών άρ

χιτεκroνικών μελών της άνωδο

μης, περί J)v θέλω κατωτέρω δια.

λά6ει. Κατ/ρησα δ" έπίσης καί

το συναπτόμενον ενταυθα (είκ. 2)
τοπογραφ'ιχ,ον διάγραμμα t!ijς

άκροπό1.εως του Μολυκρείου.

Ώς βλέπει ης έν ΤΙΡ σχεδί,!, fι

στενη καΙ Ιπιμήκης άκρόπολις

έφ' ης ε{!ρηνται δ ναος καί άλλα

δ11μόσια κτίρια του Μολυκρείου

περιβάλλεται ύπο συνεχους τεί-
• δ ' , ,

χους,ουηνος Ί.ιναται τις να παρα-

κολουθήση την διαδρομην .κατα

το πλείστον α{ιτης μέρος, άλΑα

χου μεν εν θεμελί,!" άλλαχου δε

μέχρις ύψους ενός καί ημίσεος

μέτρου. ΤΟ τείχος τουτο άποτε

λείται Ικ σκληρών κανονικώ" η

τανολίθων μήκους 1.00 καΙ ύψους

0.40 εκησμένων κατ' άκανόνι.

στον ίσοδομικον τρόπον...Αςιον
παρατηρήσεως εΙναι, δη το τεί

χος τουτο άποφεύγει κατ' άρχην

τας άποτόμους γωνίας χρησιμο

ποιουν την σuνεχij καμπύλην,ίνα

μη κάμη χρησιν πύργων, άναμ

φι6όλως λόγ,!, οίκονομίας ύλικου

ι ΆιιχιιιοΑΟΥ. ΔεΑ't'ον 1916 ΠΙΙQάQ
τ/μιι ΜΑ. 46.
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και εργασίας. ΤΟ σχημα της υπο του τείχους

περι>ιλειομένης εκτάσεως είναι επίμηκες ορθο

γώνιον βαινον απο Β. προς Ν. ενθα >ιαμπυ

λουται .. ΚαΙ αΙ μΕν προς ανατολας καΙ δυσμας

κλιτύες εις την δφρυν τα)ν οποίων εχει καία

σκευασθη το τείχος είναι αΡ1toύντως άπότομοι,

εν φ t'ούναντίον ομαλωτέραν εχουσι την. Ηλίσιν

ή προς νότον καΙ η προς βορραν κλιτυς εφ' ης

φαίνεται, ΟΤΙ εύρίσκειο ιΥ ε~ίσoδoς των άπα της

πόλεως εΙς την ακρόπολιν ανερχομένων. Πράγ-

ακροπόλεως διαιρειται εΙς δύο επίπεδα: εν

ύψηλότερον (3 περίπου μέτρα) προς νότον καΙ

εν χαμηλότερον προς βορράν. ΈπΙ του ύψηλο

τέρου, ενθα i'j συστας των μακρόθεν φαινομέ

νων δένδρων (εΙκ.13) εύρίσκονται τα θεμέλια

μεγάλου ορθογωνίου οΙκοδομήμαtoς (11.00Χ

16.00 μ.) περισάλλοντα, δίκην περιστάσεως, ετε

ρον δρθογώνιονεσωτεΡΙί!ον στενης πλευρά;

5.00. ΤΟ οΙκοδόμημα τουτο εκτισμένον δια μι

κρων σχεηκως λίθωνκαΙ δ1\ ακανονίστων δυσκο-

ΕΙκ. 3. Ή κυκλικη δεξαμενή.

ματι δε λείψανα κτιρίων καΙ τάφων αφΘονα

παρατηρουνται παρα την βόρειον πρόσσασιν

της ακροπόλεως ώς καΙ >ιαθ' Όλην την διαδρο

μην της ατραπου ητις αγει προς το 'γειτονι>ιον

μι>ιρον χωρίον Βελσίναν.

'Ολίγον εξωθεν του τείχους της ά>ιροπόλεως

"ρος νότον (εΙ>ι. 3) εδρίσ>ιεται μεγάλη >ιυ>ιλι>ιη

δεξαμενη διαμέτρου 5.35 μ. εκτισμένη δι' εύμε

γέθων αδρως >ιατειργασμένων λίθων κατα το

«αίγυπτιάζον» λεγόμενον σύσtημα. Αί στρώσεις

είναι άραταΙ μέχρι βάθους 3.00 μ. φαίνεται

Όμως Ότι διηκον πολυ βαθύτερον. Κυ>ιλικαΙ δε

ξαμεναΙ είναι συνήθεις εν ΑΙτωλί\f >ιαΙ Ά>ιαρ

'\'Hνί~l.

1'0 εμοαδόν, Όπερ περικλείει ά περί60λος της

! i'{Ieuzey Le mont 01ympe et l' Acarnanie σελ. 329.
Leake Travels ίη Notothern Gl'eece 1, 1580

λεύομαι να παραδεχθώ ώς ναόν, καίτοι δ προσό

ανατολισμός του είναι κανονικος και ύπάρχει

προς δυσμας αύτου >ιατα την κλιτυν του σχη

ματιζομένου ενταυθα λοφίσ>ιΟυ λίθινον >ιυοικον

βάθρον μετα προθύσεως, οπερ είναι άναμφιΌό

λως βωμός. Τον σ>ιοπον του κτιρίου θα διαλευ

κάνη πιθανώς ή συνέχεια της άνασκαφης αυτου !
ητις άνεσλήθη ελλείψει χρημάτων.

Κατα τον πόδα επίσης του αύτου λοφίσκου

>ιαΙ προς βορράν του βωμου άπε>ιαλύφθη επι

του χαμηλοτέρου επιπέδου εrερoν δρθογ,όνιον

>ιτίσμα (εΙκ 2) αγνώστου >ιαΙ τουτο προορισμου.

Ο Ν Α Ο Σ

ΠΟ,λυ σ~εoυδα,ιότερ? ,>ιτίρια τη~ α,~ρoπόλε~ς
- ναος >ιαι στοα - ευρισ>ιονται εις το χαμηλο

τερον, το βορειοδυτι>ιον επίπεδον αύτης >ιαΙ δη

εΙς το ακρον της περιοχης, οϋτως ωστε να σχη-

8
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ματίζεται προ τού ναού η αναγ1tαία πλατεία προς

tOποθέτησιν των βωμων "αΙ των αναθημάτων.

Ό ναος εχει, ως συνήθως, το σχημα επιμή

κους ορθογωνίου διευθυνομένου δμως ουχι d1tQl
6ως προς ανατολας αλλα με ισχυραν απόκλισιν

προς νότον. Διατηρείται σ1]μερον α1tεραία σχε

δον η κρηπίς ,ου κατεσ1tευασμένη ε" φαιοϋ

ασβεσtoλίθου ε'ίλημμένου εκ των πέριξ λατο

μείων.

Πριν i\ άρχίση ή ανασκαφη η κρηπΙς 1]ΤΟ

ΑΙ: διαστάσεις του ναού κατα την εύθυντη

ρίαν εΙναι 14.37 χ 31.45 μ. κατά τι δηλαδη μι

κρότεραι των τού ναοϋ της 'Αφαίας (15.50χ

3050) και των τοϋ «Θησείου» (15.41 χ33.47).

Έκ των τριων αναβαθμων της κρηπίδος Ο ανώ

τατος εΙναι, ως συνήθως, δια λόγους οπτικούς,

υψηλότερος των λοιπων' διότι εν Φ 0'[ δύο κάτω

εχουσιν fJψος καθαρον 0.26, Ο στυλοβάτης εχει

0.296. ΟΙ δύο κατό)τεροι ανα6αθμοΙ διατηροϋ

σιν εισέτι το απεργον αύτων κατά τε την ανω

ΕΙκ. 4. 'Άνα!ολικη δ'ψις Τ1]ς κeηπίδος.

κεκαλυμμένη υπο επιχώσεως τόσον ωστε να προ

6άλλωσι μόνον ή ανωτάτη βαθμΙς ητοι Ο στυ

λ06άτης κrι.Ι Ο αμέσως υπο τοϋτον ανα6ασμός.

Τόσον δε MVOVl1tTj ήτο η επίχωσις αυτη, ωστε,

ως καΙ ανωτέρω είπομε", ηπάτησε "αΙ τον

\Voodhonse το 1893 καΙ τον κ. Ρωμαίον το
19 Ι5, θεωρήσαντας αύτην ως δίβαθμον. Δια.

της ανασκαφης απεδείχθη ού μόνον δη η "ρη

πΙς ήτο τρίβαθμος αλλιΊ "αι δη εβαινε επι υψη

λης (0.295) ευθυντηρίας, ητις μάλιστα ητο "αι

1ιατα την αρχαιότητα ορατη κατα μέγα αυτης

μέρος, ως συνέβαινε "αΙ εις τον εν Στράτφ ναον

τοϋ Διός, ε"θα μάλιστα η εύθυντηρία αποτελεί

καΙιδίαν βαθμίδα, φέρουσα "άτωθεν "αΙ υπευ

θυντηρίαν 1.

1 Α. 'Ορλάνδου Ό εν Στράτφ της 'Ακαρνανίας "αας

του Διας Άρχαιολ. Δελτίον 1923 σελ. 5 Ei:/.. 2.

"αΙ τ/ν 1tατα1tόρυφον αύτων παρειαν (EL1t. 5).
Ή δε καθαρά των επιφάνεια εμφανίζεται παρα

τους αρμούς, ή μεν δριζοντία επι ταινίας πλά

τους 0.14-1- η δε κατα1tόρυφος επι ταινίας πλά

τους 0.04. Έ" δε των απαρτιζόΥτων τον στυ

λοβάτην λίθων οι μεν fJrrεοβσ:ι:η(Jsς, ητοι B1teiVOl
εφ' ων ε6αινον 0'[ κίονες, φέρουσι μόνον παρα

τους προσιόντας άρμΟ'υς το απεργον εν στενη

ταινίιΖ. (0.025) εχοντες την λοιπην επιφάνειαν

τελείως λείαν, 8v Φ οι λοιποΙ διατηροϋσι απερ

γον πάχους 0.03 - 0.04 "αθ' δλην aiJttQV την

ανω επιφάνειαν.

Και 0'[ τρείς αναβαθμο! τού κρηπιδώματος

φέρουσιν εις την ρίζαν της προσόψεώς των δύο

ταινίας εγγεγλυμένας - υrrεo-,;oμάς - αιτινες

ρίπωυσιν ελαφρας αλλα πλήρεις εντυπώσεως

σ1tιας τονιζούσας την οριζοντιότητα της κρηπί

δος. Ή δε λοιπη εμπροσθία επιφάνεια των ανα-
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βαθμων, έτ"ηρήθη, λόγιρ Toίi ά:rι:ιργoυ, άνώμαλο;,

πλαισιουμένη μόνον ύπο στενής ταινίας (0.04)
xaTU τούς χαταχΟQύφονς. άΡμου.; τώγ J.ίθων,

&στε να σχηματίl;ωνται πλαίσια διαχοσμητιχα

(εΙχ. δ). ΟΙ λίθοι tijιo χρη:rι:ίδoς φlρoνTtς χατα

τούς προσιόντας άQμO\ις Πιν πλαΤΕίαν d-νιιθύ

οωσιν 0.12 EΙνα~ διαΤΕταγμένο... ofίτως ωστΕ

εχαστος άνιων (χαταΧόρυφος) άΡμός να διχο-

': '....

,
.' ,

(SpiegeI), ώς croVYJeίζεto είς TOUς δωριχους

ναους d-Jto το\ί 40υ αίωνος π. Χ. χαί έξης.

ΤεχτονιχοΙ άγχωνες είίρηνται μόνον Etιo τους

γωνιαίους λίθους τού χαΤα/τάτου άναβαθμο\ί

τομΤΙ το μηχο; το\ί ύ:rι:oχEιμένoυ λίθου. Ή i:ναλ.

λαξ διάφορος λαςΕUσις των λίθων Toίi στυλοΟΟ

ιου -δποδηλοί, δτι το σύστημα tijιo χαTαΣΚΕUης

ητο το διλιθιχον χαθ' δ δηλ. εχαστος χίωΥ βαί-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



60 Παράρτημα το;; Άρχαιολογικού Δελτίου 1922.25

νει εξ όλοκλήρου επι ενος λίθου του στυλοιίά

του ουχl δ' επl <ϊρμοϋ, μεταξυ δε δύο κιόνων

παρεμιίάλλεται εΙς μόνος λίθος. ΤΟ διλιθικον

σύστημα ητο εν εφαρμογΩ απο τοϋ 50υ ηδη

ητοι ή συν ηθιζομένη κατα τον 5"" καΙ τον 4°v

π. Χ. αιωνα αναλογία τοϋ 2α: l'

Έκ των κιόνων τόϋ ναοϋ ανεϋρον εν μεν τε-

ΕΙκ. 7. Ι{άτοψις του ναου. - 2ημεeΙ'1Ιη κατάσΤιΧαις.

Είκ. 8. ~Α'Vαπαeάστασtς του ναου έν κατόψει.

αιωνος. Έκ τοϋ αριθμοϋ λοιπον των μετα κα

τειργασμένης ανω επιφανείας λίθων των δύο

πλευρων δυνάμεθα να συναγάγωμεν Xfll τον

αριθμον των κιόνων τοϋ ναοϋ, οστις ητο 6χ 13

μάχιον σφονδύλου διαμ. 1.02 αποκείμενον παρα

την δυτικην πλευραν τοϋ ναοϋ, ετερον δε πάλιν

κατα την ΝΔ. κλιτϋν. Άμφότερα δεικνύουσι

ταύτην την περίεργον λεπτομέρειαν, οτι είναι
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μικρού {Sψους 0.25 Ι<.α·ι φέρουσι χατα .ην διά.

μετρον αύτών άναθύρωσιν (είκ. 9), τουθ' όπερ

~ηλoί, δη ΟΙ σφόνδυλοι ησαν l<.ατεσκευασμένοι

εκ δύο τεμαχίων πιθα,'ώτατα λόγο;ι της φύσεως

του πετρώματος, εύθρύπroυ φα~oυ άσ6εστολί-

θο\l, μη έπιτρέποντος την εiς μεγαλυτέρους ογ

χους εξόρυξιν λιθων.

'Εκ δε των λοιπών, μερών της άνωδομης της

περιστάσεως κατώρθωσα ν' άνεύρω μόνον μίαν

γωνιαίαν τρίγλυφον, κιιλισθείσαν εις την βό

ρειον του ναοίι κλιτίιν, ην και μετέφερα εις τον

ναον (εί.κ. ). ΤΟ :τλάτος της εν λόγω τριγλύφου

εΙναι 0.455 το δε ϋψος αύτης 0.646. Αί γλυφαί
της καταλήγουσιν ανω εις ελαφράν καμπύλην

Eix."lD rwv,rxlu reΙr}.vφοι;.

προσεγγΙζουσαιιτην εύθείαν κατά δε τας γωνίας

φέρουσι .ην χαραχt11ριστικην γλωσσίδα. Λόγφ

της σπάνιος άρχιτεκωνικων μελων της άνωδο

μης εκφράζω .ην εΙκασίαν δη, άις τόσοι μεγά

λοι ναοι τίϊς σήμερον, oϋl'ffi και ό ναος τοίι Μο.

AvxeetotJ, δυσαναλόγως μέγας προς την οίκονο·

μικην άντοχην τών Αίτωλών, δεν θά επρόφθασε

να άχθη εις πέρας. Ή δ' ευρεθείσα τρίγλυφος

l]to πιθανώς το .:ιιo.ed.δεψμα πρός το όποίον

θά χατεσκευα'ζοντο εν τ<!J μέλλονη αΙ λοιπαί.

Δια της ημετέρας άνασκαφης dπεκαλύφθησαν

καΙ α1 τέως άόρατοι εσωτερικαΊ του ναου διαι-

ρέσεις ητοι τά θεμέλια των τοίχ;ων του σηκ~ίi

διατεταγμένου συμμετρικως προς τάς στενας

πλευράς δηλ. με όπισθόναον Ισοπλατη προς τόν

πρόναον. Ώς δ' εκ των εύρεθέντων θεμελίων

τών εσωτερικών τοίχων συνάγεται το περιστύ •

•,'"

, '

/'.
ΕΙ,.. 11. Aό{kις Ι,. τώ .. τοlχω" TOV σηκου.

λιον περιέβαλλε ναον διπλοίίν εν παραστάσι

φέροντα πρόδομον καΙ οπισθόδομον πλάτους

3.25. Ό τοίχος τού σηκου, ό φέρων την θύραν,

όστις συνήθως κατεσκευάζετο μετά με(ζονος πά

χους των λοιπών ι εχει Ενταϊιθα πάχος 1.20,
ητοι εΙναι κατά 0.70 ....... 0.80 στενώτερος τών

τοίχων τών μακρων πλευρων καΙ τού όπισθίου.

τουτο εΙναι δηλωτικόν, ότι τά εν λόγφ θεμέλια

των τριων αλλων πλευρών έχρησίΜΕVoν διά νά

φέρουν οϋ μόνον τους "totxovo; 'των μακρών

πλευρών άλλά καΙ έσωτερικους κίονας τεθειμέ

νους πλησίον τών τριών τοίχων του σηκού ώς

συμβαίνει έν Έπιδαύρφ 2 και Τεγέςι s.
Πλην δε τών θεμελίων των είς τον σηκον άνη

κόντων τοίχων εύρέθησαν κατά το άνατολικον

~l r \
_043_

ΕΙκ. 12. Πώρι'!'ο'!' έπιστύ.:ι.ιο'!'.

τμημα τίϊς περιστάσεως και τά θεμέλια δύο τοί.

χων διηΧόντων παραλλήλως προς τον αςονα του

ναου (εΙκ. 7) ατινα θά ίχρησίμευον άναμφlΜ

λως πρός στήριξιν του στρώματος του πτεροί•.
ΤΟ πρός νότον θεμέλιον απετελείτο 8Κ .:ιιωρΙ·

νων μελώ... ιieχαιοτέeοv κτιe{οv ητοι δύο
σφονδύλων άρραδδώτων διαμέτρου 0.90 καΊ

{Sψους 0.85 καΙ ένος τεμαχίου επιστυλίου, ούτι

νος την τομην παρέχει ή εικων 12. 'Έτερον δε

ι Άοχαιολ. Δελτίον 1923 οελ. 80.
t Κaββ«δΙ« Τό 'Ιερόν toii ΆσΧλψτιου έν Έπ,δανρΙV

σελ. 132, D..frasse. Lechat Epidaure σελ. 164.
• Dugae-Clemmc"ce" Le temple d'At1Iena Alea

fι Tegee.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



62 Παράρτημα τού ΆρχOlιoλoγι ..~oϋ Δελτίου 1922 - 25

πάλιν ομοίου επιστυλίου τεμάχιον ευρέθη παρα

τον τοίχον τοϋ Οπισθοδόμου. Ώς βλέπει τις εν

τη εικόνι το επιστύλιον άπαρτί.ζεται εκ μιας δο

κοϋ πάχους 0.63 καΙ ϋψους 0.317 στεφομένης

ανω ίΊπο κυματίων (αιγυπτιάζοντος καΙ ίωνι

)ιού) ϋψους εν συνόλφ 0.095. ΤΟ μηκος του

κα-τα τον δπισθόδομον επιστυλίου εΙναι 1.05,
διατηρεί δε το τεμάχιον τουτο κατα τον dρμον

"αι 0.13 πλατείαν άναθύρωσιν.

'Εν αντιθέσει προς τους λίθους της κρηπί

δος, οΙ των θεμελίων των εσωτερικων τοίχων

ψεως. ΑΈ διαστάσεις των ποικίλλουν άπο 0.68 χ
0.90 μέχρι 1.28χ 1.43 τον προορισμόν των

Όμως άδυνατιο να εξηγήσω.

Άνασκαπτομένων των χωμάτων, ατινα εκά

λυπτον το μεταξ1! στυλοοάτου και τοίχων τού

σηκού διcίστημα ανευρίσκοντο πολλαχού τεμά

χια σκυροκονιάματος εξ ασιJέσΤOυ και εστρογ

γυλωμένων λιθαρίων. τα τεμάχια ταυτα φαίνε

ται οη προέρχονται εκ του στρώματος της

περιστάσεως, σπερ χάριν οικονομίας προφανως,

αντινα κατασκευασθil λίθινον εξετελέσθη δια.

Είκ•.13. τα Pd1J.ea ηις ανατολικής πλ""eας τής στοί1.ς.

φέρουσι πάντες συνδέσμους σχήματος πει, @ν

μάλιστα εΙς μεμολυοδοχοημένος διατηρείται

εισέτι κατα χώραν, εν Φ των λοιπων μόνον οΈ

τόρμοι διαφαίνονται. Λίθοι τινες σωζόμενοι εν

τφ εσωτερικφμψιους 1.445, πάχους 0.34 καΊ

υψους 0.49 (εΙκ. 11) δυvατον να άνήκωσι εις

τους τοίχους του σηκού. Είναι καΙ ούτοι εκ του

αυτού φαιοϋ άσιJεστoλίθoυ εξ ού Τι κρηπις καΙ

οι κίονες και αί τρίγλυφοι φέρουσι δε καΙ συν

δέσμους πειομόρφους. Δύοτοιουτοι λίθοι τιθέ

μενοι παραπλεύρως μας δίδουσι πάχος 0.68
οσον δηλαδη περίπου συνηγάγομεν ανωτέρω ση

επρεπε να εΙναι το πάχος των τοίχων του σηκου.

ου μόνον δ' εσωτερικώς άλλα καΙ εξωτερι

κως τού ναου παρα τΎιν εiJθυντηρίαν της πλευ·

ρας της εισόδου ευρέθησαν κακως εκτισμένα

τετραγωνικα θεμέλια, εξ τον άριθμον κανονικως

)(cιτανεμημένα καθ' δλον το πλάτος της προσό-

σκυρο,ιονιάματος.Άνάλογον περίπτωσιν εχομεν

εν τcρ εν Δελφοις ναφ της Προναίας Άθηνας 1

και εν τ<ρ γειτονιχφ ναφ της Λαφρίας Άρτέμι

δος εν Καλυδωνι.

~Oσoν αφoρiγ: ηΊν χρονολογίαν κατασκευης

του ναου ταύτην παρα την κλασσικην αναλο

γίαν του άριθμου των κιόνων των μακρων

πλευρων προς τ<χς στενάς, δεν δυνάμεθα να

αναγάγωμεν πέρα του 400 λόγφ αφ' ενος μεν

της παρουσίας των εν σχή ματι πεί συνδέσμων

αφ' ετέρου δε της διακοσμήσεως των άνα5αθ

μων της κρηπίδος, ητις είναι ενδεικτικη της

προς τoυ~ Sλληνισ;:ικοvς μά~λoν χρ~νoυς ~ τους
κλασσnιους γειτνιασεως. Προς τοιαυτην δε χρο

νολόγησιν συμφωνει καί το σχημα της ανω άπο

λ11ξεως των γλυφων της ευρεθείσης τριγλύφου.

1 Dema ..gel FnjJ]es de nelphes 11 16.
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ΣΤΟΑ

Προς βορράν τού ναού και σχεδΟν προσκε

κολλημένη είς την μακραν αυτού πλευραν ευρη

τω διπλη σroα (είκ. 2) βαίνουσα σχεδΟν παραλ

λήλως προς τον άξονα τοϋ ναού. cH στοα αυτη

ά~οτελεΙ-t'αι εξ, έν~ς !πιμήκ~υς ~διαμέσ.ιoυ τοίχου
φεροντος κατα τα ακρα δυο εγκαρσιους καμ

πτομένους κατ(), τα ακρα κατ' δρθας γωνίας,

μεtαξυ των όποίων σώζονται εισέτι τα βάθρα

11 στηριγμάτων (εΙκ. 13). Οι τοίχοι είναι ευτε

λως κατεσκευασμένοι με πάχος 0.50 διατηρουν

ται δ' αυτων μόνον τα θεμέλια. ΤΟ όλΙ1ιον μη

κος της στοάς είναι 38.80, το δε πλάτος 11.40.
τα βάθρα των στηριγμάτων τοποθετημένα κατα

κανονικας &ποστάσεις (2.55 μ.) είναι κανονικα

.ορθογώνια παραλληλεπίπεδα (είκ.14) διαστάσεων

ΕΙκ. 14. Βά-8-ρον της στοας.

0.67 χΟ.73 καΙ υψους τα μεν της προς τον ναον

πλευρας 0.32 τα δε της προς την Ναύπακτον

0.47 λόγφ της ελαφράς κλίσεως, ην παρουσιά

ζει ενταυθα το εδαφος. Τινα δε των προς

Ναύπακτον πλευραν στηριγμάτων φέρουσι

τωθεν αυτων καΙ πλατύϊερα υπόΒαθρα. cH άνω

επιφάνεια των βάθρων είναι τοποθετημένη 1ιατα

0.70 χαμηλότερον τού στυλ06άτου τού ναου. τα

βάθρα της στοας δεν υπεστήριζον στρογγύλους

.κίονας &λλα πεσσους τεεραγώνους πλευράς περί

που 0.60. Τούτο συνάγεται εκ της επι της ανω

αυτων επιφανείας λαξεύσεως τετραγώνου αοα

κ~ς,,, καταλειpθέντo~ άδροτέρου, διότι επ' αυτού
tια ε6αινεν ο πεσσος.

Το μικρον πάχος τcoν τοίχων της σωας καΙ

ή ευτελης μαλλΟΥ κατασκευή των συνδυαζόμενα

και προς την προσκόλ/ησιν σχεδΟν της στοάς

προς τον ναον με αγουσι να πιστεύσω, στι ή

στοα είχε προσωρινον χαρακτηρα χρησιμεύουσα

&ς εργαστήριον των λιθοξόων μέχρι της περα

τώσεως τού ναοϋ. cH δε παραμονή της δύναται

να θεωρηθΌ &ς μία επι πλέον ~νδειξις, δη ό

ναος του Ποσειδώνος ουδέποτε επερατώθη, &ς

καΙ ανωτέρω ελέχθη ι.

1 "Ομοια παραδείγματα έργαστηρίων εχομεν έν

Όλυμπίq., το τοϋ Φειδίου (Olympia Die BaIIdetIkma-

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

Κατα την άνασκαψην ανευρέθησαν καΙ δύο

τεμάχια επιγραφων. CH μία τούτων είναι δια

τετρημένη επι λεπτοτάτου φύλλου χαλκοϋ (διαστ.

0.055χ 0.055) ευρέθη δε κατα το μέσον της

ανατολικής πλευράς τού ναου είς το βάθος της

ΕΙκ. 15. Χαλκη ι!πιreαφή.

ευθυντηρίας. τα γράμματα είναι του 40υ 1\ τοϋ

3°" το πoλiι π. Χ. αίωνος. Πρόκειται πιθανώς

περΙ πωλητηρίου τινος &ς εκ της εν τέλει λέ.

ξεως εγγυηΤ11ς εικάζω. Έλλείπει δμως δυστυχως

οίαδήποτε α:λλη ενδειξις.

cH επιγραφή, ης πανομοιότυπον παρέχει 11
είκων 1ό εχει ουτω;

" _ ισαλλο
α]ρχεον

... πο λε

γρα]μματευ

., ος εγγυ[ητης

cH δευτέρα επιγραφη ευρηται "εχαραγμένη

επι λίθου λευκου αποκεl.μένου ανέκαθεν εντός

τού σηκού. Είναι δ' σμως η επιγραφη α{ίτη

τόσον ελαφρως κεχαραγμένη
ωστε διέλαθε τους ερευνητας +- 0.32 --;

μέχρι ;ούδε. :0 λ~θoς &~ή~ει Σ Ι ΑΙ'"
πιθανωτατα εις βαθρον αγαλ-

ματος η αναθήματος, ως συν- Ν Ι
άγεται εκ της επι της ανω

επιφανείας αυτοίί υπάρξεως

κυ1ιλοτερούς κοιλότητος ακτί-

ας 0.30 καΙ βάθους 0.048. τα 1
γράμματα υψους 0.06, είναι Ε' 16'Ε .

ι ~θ'\ e, ,~ικ. . πιγeαφη

κεχαραγμενα ευ υς υπο το α"α-8-ηματική

ανω χείλος τού λίθου, απαρ. .
τίζουσι δε το τέλος δύο λέξεων, ων Τι δευτέρα

πρέπει να συμπληρωθΏ ως δοτικη του ονόμα-

!er πίν. 68) και το έν τi:i έξ 'Επιδαύρου έπιγραφ'i.i άνα

φερόμενο\' (Κοιββοιδtας: ΤΟ Ίερον τοϋ ' Ασltληπιοϋ
σελ. 46).
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τος Άθηνα. Πρόκειται λοιπον ενταυθα- περι

άναθήματοςγυναικόςτινος ... σίας είς τ/ν Άθη·

ΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΙ

ναν. Δέν πρέπει ΈV τούτοις δια το βάθρον τοϋτο

να θεωρήσωμεν άπαραιτήτως καί τόν νσον ώς

αφιερωμένον εί; την Άθηναν άn" άπλώς καί

της θεάς ταύτης λατρείαν να. συμπεράνύιμενέπί

της ά'llροπόλεως του Μολυκρείου.

τα γράμματα είναι 10ϋ τετάρτου π. Χ. αίώνο;.

Τρίτην δέ ([να επιγραφην άναγράφουσαν το

ΕΙκ. 17. "EnΙΥeαφη έπί Peάxoυ.

ονομα Ρωμαίου τινος π()οφανώ;, Βικτωρ(νουι
άνευρον κεχαραγμένην δι' άκανονίστων γραμ

μάτων έπί βράχου της νoτιoδυrικης xλtwo; τού

ναοϋ. Πανομοιότυπον δ" αύτης παρέχει ~ παρα·

τιθεμένη είκων 17.
ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

ΕΦΟΡΕίΑ ΒΥΖΑΝΤιΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ

τνΧΑIΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

1) <Υιιι6)'8ιος ογαος το" Ueα)'αμάτοv.

Έν ήj δδψ Βαλταδώρου, κειμένη κατα το

ανω μέρος της δδοίί Βενιζέλου, ανασκαπτομέ

νων των θεμελίων της οίκ(ας Γιωσέφ Σαμουέλ

κα1 Γιακω Μωις Σαληέλ ανευρέθη υπόγειον

οίκοδόμημα τοίί όποίου το δάπεδον ευρίσκεται

ει; βάθος 4 περίπου μέtρων απο '(ης επιφα

νείας της δδοίί (ΕΙκ. 1). Τοίίτο άπoτελείτα~ ~ξ

επιμήκους στοάς καλυπτομένης ύπο ήμικυλιν

δρικοίί θόλου καΙ βαινούσης άπο δυσμών προς

άνατολάς. Ή καμάρα α{ίτη διακόπτεται κατα το

μέσον ύπο άλλης φαρσίου σtεγαζομένης ύπο

θόλου σχεδόν επιπέδου καΙ φερούσης κατα τας

στενάς αϋΠίς πλευράς τόξα, ιΙηνα εχουσιν εΙς

μεταγενεστέρους χρόνους φραχθη. Κατα το άνα~

τολικον ΙΥκρον Πίς μεγάλης στοάς διακρίνονται

λείψανα ημικυλινδρικης άψίδος κατα το πλεί

στον νίίν κατεστραμμένης. Είς τόν τοίχον τόν

άποτελουνtα το δυτικον ακρον '(ης στοας ταύ

της άνοίγεται αλλη μικροτέρα στοά, -iitt:; προ

χωρεί λοξώς πρός τόν' αξονα τής μεγάλη; φθά

νουσα είς μηκος 2 μ., οπου καί διακόπτεται.

Τέλος παραλλήλως προς την μεγάλην στοάν

βαίνει στενος καΙ έπιμήκης διάδρομος τοϋ

όποίου καί τα δύο ακρα εΤναι νίίν φραγμένα

δια. τοίχων καί χωμάτων. Ό διάδρομος ουτος

συγκοινωνεί πρός ,ην κυρίαν στοα.ν δια. δύο

καμαρωτών άνοιγμάτων.

Ή κάθοδος εις το υπόγειον γίνεται νυν δια

άνοίγματος εύρισκομένου είς το δυτικον ακρον

της μεγάλης crtOiiςo τοϋτο δμως φαίνεται, υη

αρχικώς Ιχρησίμευεν ώς φεγγίτης.

'Ότι το ύπόγειον τουτο δέν έκτίσθη αρχικώς

ώς εκκλησία γίνεται φανερον και άπο τήν δλην

αύτοίί διάταξιν και απο την ανεύρεσιν έπΙ της

επιφανείας τοίί εδάφους κατά την Ικσκαφην τών

θεμελίων τής οίκίας λειψάνων ρωμα'ίκοϋ λου

'(.ροϋ, τοϋ όποίου μέρος φαίνεται <SrL άπετέλει

καΙ το εν λόγφ υπόγειον κτίσμα.

Κατα τήν μετατροπην τούτου εΙς χρισηανι

κη\· εκκλησΙ,αν προσετέθη ή κατα την ανατολι

κην πλευραν άψις καί οΙ τοίχοι έκοσμήθησαν

πρώτον μεν δια τοιχογραφιών καί κατόπιν δια

ψηφιδωτών.

της δια τοιχογραφιών διακοσμήσεως διακρί

νονται έλάχιστά τινα Ίχνη κάτω τού επιχρίσμα

τος εφ· 01S είναι προσχεκολλημέναι αί ψηφίδες.

Περισσότερα εΤναι τα λείψανα Πίς δια ψηφι

δωτών διακοσμήσεως άλλα και '(αίίτα λίαν δυσ

διάκριτα. ΤΟ ~νταϋθα παρατιθέμενον σχεδίασμα

κοσμήματος παρέχει Ιδέαν τινα τοϋ χαρακτήρος

τ/ς διακοσμήσεως (ΕΙκ. 2).
ΈπΙ τοϋ δεξιου τοίχου της εγκαρσίας καμ.ά

ρας διεσώθη όμοίως δια ψηφ(δων ~σxηματι·

σμένη τι κητορικη επιγραφή. Έηος επιμήκους

ορθογωνίου πίνακος μετα λαβών (Tabella an
sata) καΊ λευκών γραμμάτων επι μέλανος εδά

φους αναγινώσκεται: (Είκ. 3).

+ YΠ€P €YXHC C€P
rι8 ΠΡΑΓΑΜΑΤ(,,)

την ~πιγραφην ταύτην εΙχεν ανrtΥνώσει καί

δ Π. Παπαγεroργίου, δτε κατα το ετος 1888
είχεv &.νακαλυφθη το ύπόγειον καταχωσθέν και

πάλιν μετα ταϋτα και χρησιμοποιηθεν ώς βό

θρος τώ\' άκαθάρτων υδάτων.

"Η ανάγνωσις δμως τοϋ Παπαγεωργίου, '(ου

λάχιστον ώς πρός το lIνομα καί Ιπίθετον τοϋ
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κtίτορος, διότι τού'(Ο μόνον ά\'αφέρει, δεν 1'1,0
άκριβης διότι ε!χεν άναγνώσει Γεωργίου Πρα~

γαμά μ11 παρατηρήσας τΟ γράμμα Τ και την

έν τέλει συνtoμογραφίαν το\ι ΟΥ (ΠαπαY8ωρ~

Υίου εν ΒΖ Ι -1892, 482). Έπι τη βάσει δε

τούτου άναφέρε, το ονομα έσφαλμένως και ό

ansata έν"'Ση έπιγραφ'ίΊ, θα ηδύναto να δρίση

τον δον αίώνα ώς τον χρόνον καθ' ον περ(που

11 διακόσμησις αδτη συνετελέσθη.

Ή εν τίϊ αψίδι παράστασιι; της Δεήσεως, ην

είδεν ό l1απαγεωργίου, άναγκάζΗ ήμας να παρα

δεχθώ μεν, δη των ψηφιδωτών τούτων Ιγένετο

Ei". 1. Κάτοψις "al τομη VΠΟΥεiοv "αον.

Tafra.N (Topographie de Tllessalonique Pa·
ris 1913 182 αριθ. 14).

Κατα το ετος 1888, δτε εtδε το ύπόγειον δ

Παπαγεωργ(ου, εσώζετο τι άψις άκερα(α φέρουσα

ψηφιδωτην παράστασιν της Δεήσεως.

<Ως προς .Ον χρόνον της δια ψηφιδωnυΥ δια~

κοσμήσρως του κτίσματος μόνον κατα προσέγ

γισ~ν θα ηδύναro ο-δτος να όρισθη. "Αν λά6η

τις πρό οφθαλμιίιν την εντελώς &ρχο'ι:ιιην μnρ.

φην τού κοσμήματος κα; την χρησιν της tabella

μερικη ανα\'έωσιςκατα τούς μεtα τον 10'''' αίώνα
χρόνους εξ ών θα προήοχετο και ή παράστασις

αίίτη καθ' σσον ε!να~ γνωστον δτι το εΙκονο

γρrιφlκoν θέμα τής Δεήσεως μόλις dxo του ΙOov

αίι;ινο, εμφα\'ίζρται εΙς την βυζαντινην τέχνην

(Πρβ. Da/ton Byzantine art and arcl1aeo
logy Oxford 1911 666).

2) ΒυζaνΤΙΥΟΙ ,,"άφοι Ι.,. 'fιp Υαψ της ΟΑ,...

Σοφίαι;.

Έν τφ ναί!> της Άγ. Σοφίας καΙ υπο το δά

9
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πεδον του δεξια του 'Ιερου Βήματος τετραγώ

νου διαμερίσματος (Προ. την κάτοψιν της Άγ.

ΣoφΊUς παρ'! DiehJ· Le Tourneau - Saladin
Monuιnents c11retiens de Salonique Paris

κατα διαστήματα Οπάς. Τέλος ή πλαξ του πυθ

μένος 1] ευρισκομένη εις το δυτικον α1tρον του

τάφου ανυψουται ολίγον εν είδει προσκεφα

λαίου υπο την )ιεφαλην του νεκρού.

---ΤChiH Ι-=-Δ

ΕΙκ. 1«. Τομή ΓΔ υπογείου ναου.

1918 πίν. XXXV) άνευρέθησαν δύο τάφοι ων

την θέσιν "αι τας διαστάσεις δεικνύει το παρα

τιθέμενον διάγραμμα (Et1t. 4).
01. τάφοι oVtoL εΙναι κατεσκευασμένοι δια

ΕΙκ. 2. Δ,ακοσμήσεως δεΊ:Υμα.

μαρμαρίνων πλακων σχεδΟν α1tατεργάστωνπλήν

μιας εν τφ τάφφ Ε, εφ' ης διεσώθη τμημα αρ

χαίας επιγραφης λίαν εφθαρμένης, εχουσι δε

τουτο το άσύνηθες, οτι αι πλά)(ες αι αποτελου-

0,55

rI? 'd[fiJ (5ιP~ ~u[}{)~cςa If
ιrolωw!f~rr~[}{]&υJ)
~ §~:Ι) ι c, ==({ '\"" ~<3»

ΕΙκ. 3. Ψηφ,δωτ,) έπ'reαφή.

, θ' -, δ" θ
σαι ,τον ~υ\ μεν,:t ;O~ ταφo~ .,~ν εινα\ τoπ~ Ε-

τημεναι επι του εδαφους, αλλα μεταξυ τουτου

"αΙ των πλακων αφήνεται μι1tρος χωρος. Αι

πλά1tες a1JtaL των πυθμένων φέρουσιν επίσης

"Ο τάφος Α περιείχε μόνον οστά εντος ομως

του τάφου Β Ο νε1tρος ητο "αλλίτερον διατηρη

μένος "αΙ κατέστη δυνατον να περισωθωσι τε

μάχια τινα των ενδυμάτων αυτου. Ταύτα απε

τελουντο ε" τριο)ν υφασμάcων. Έξ ένος λεπτού

πορφυρου μετα ενυφασμένων κοσμημάτων ε"

χρυσου, εξ ενος χονδροτέρου μετα κοσμημάτων

ομοίως εκ χρυσού πυκνοτέρων σχηματιζόντων

"ατα διαστήματα σταυρους καΙ τέλος εξ ένος

τρίτου, πιθανως του εξωτερι1tΟυ, εκ λεπτου πορ

φυρου υφάσματος μετα κεντημάτων εκ χρυσου

σύρματος. Έ)( των διασωθέντων τεμαχίων τού

τελευταίου τούτου υφάσματος εΙναι δυνατον να

αποκατασταθη το επ' αυτού "εντημένον "ό

σμημα cος δεικνύει τουτο το παρατιθέμενον σχέ

διον, οπου το μέλαν χρωμα υποδηλοί τό ε"

πορφύρας υφασμα το δε λευκον τα εκ χρυσού

κεντημένα κοσμήματα (ΕΙκ. 5).
Εις τίνας ανη1ιον οι τάφοι 01JtOt δεν εΙναι

δυνατον να γνωρίζωμεν διότι αι επ' αυτων πλά·

κες οϋδεμίαν φέρουσιν επιγραφήν.

ΕΙναι εντούτοις πολυ πιθανσν οτι οι εν λόγφ

τάφοι ανήκουσιν εις εξέχοντα πρόσωπα των χρό

νων των Παλαιολόγων.

3) Χl1ιστιG.VΙΚΟΙ τάφοι.

Έπισκευαζομένης της οδου Σπάρτης ανευρέ

θησαν κάτω του υποστρώματος αυτης λείψανα

τεσσάρων παραλλήλων τοίχων ως καΙ έπτα τά

φοι κείμενοι μεταξυ των τοίχων τούτων (ΕΙκ. 6).
ΟΙ τάφοι 01JtOΙ αποτελούσι τρείς ομάδας οι

δε εις την αυπιν ομάδα ανήκοντες εχουσι κοι

νους τους μεσοτοίχους:Άνω στεγάζονται δι' ήμι

κυλινδρικης καμάρας πλινθοκτίστου εκ του αι'-
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τοι' δε ύλικoίi είναι έ;ιτισμένοl και ΟΙ τοίχοι αίιτων

Ό τιίφος 6, δ καί μεγαλι;~ερoς πάνηον, εχει.

Έντός των ιάφων πλήν όστων ούδεν lίλλo

άνευρέθη. τα λείψανα των τοίχων καί 01. τάφοι

EtH. 5. Κόομημα. υφάομα.το!ό'.

κατα την μίαν των γωνιών αύτoίi λιθίνην κλί

μακα καθόδου έκ δύο βαθμίδων.

Τέλος έπΙ της μιας των στενων πλευρων τοϋ

φαίνεται, δτι &νήκουσιν είς παλαιοχριστιανικόν

οικοδόμημα τοίί όποίου ή lξερεύνηoις δέν εΙναι

πλέον δυνατη διότι τό μiγιστoν αύτοϋ μέρος

..J , .
" Ι Ι. ι. Ι...
ο

4•
~
~

l '"~
ο

-ΙΙΙ 11 ~IIII ι~ Ι. Ι,.

ΕΙκ. 6. Τάφοι όδου 2πάρτ'1~'

τάφου 5 διεσώθη τοιχογραφία χαραχτηρος ;Ηαν

άρχαΊ:χοϋ παριστωσα έπΙ λευκοϋ έδάφους σταυ·

ρον έρυθρον μεταζν δύο συμμετρικων δένδρων

μετ' έρυθρων σφαιροειδων καρπων.

κατεστράφη είς παλαιοτέρους χρόνυος χατα την

έΚOίlαφην των θεμελίων των άμφοτέρωθεν οlκιων.

Α. ::νΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΤΑΒΛΩΝ

Άπο το\'ί παΡΕλθόντος θέρους τοϋ 1926 ηρ_

χισεν εν 'Αθήναις η έκσκαφη τοϋ μεγάλου οίκο

πέδου, το δποίον άποτελεί δλόκληρον τεrράγω

γα/νΟΥ καΙ περικλείεται ύπο των όδιίιν Σταδίου,

τούτου της αρχα[ας πόλεως καί δια τούτο εiίθυς

εξ άρχης μετα μεγάλης προσοχής παρηltOλουθή·

σαμεν την αύτόθ~ έ~έλlξιν των τελουμέ\'α/ν ΤΕ

χνικών εργων ανατεθείσης της έργασ(ας ταύτης

ύπο του ~γπουργείου είς εμε εν συνεργασία μετα

τiίζ δο' Σέμνης Παπασπυρίδη,έπιμελητρίαςτου
Kεvτρικoiί άρχαιoλoγικoίi Μουσείου 'Αθηνών

Βουκουρεστίου, Πανεπιστημίου καί Άμερικης.

Τό οίκόπεδον τοίίτΟ περιελθον έσχάτως εις

την ίδιοκτησίαν τοϋ ιiπoμαχικoϋ ταμείου τού

κατα γην στρατoίi, προωρΙσθη δι' άνέγερσιν με

γάλης οίκοδομης, ενεκα της όπο(ας ηρχισε τε·

λουμένη ή έκσκαφη κατα τονς θερινους μηνας

τού παρελθόντος ετους.

ΈΥνωρίζομεν ηδη Ιξ έργασιών δμοί.αι; φύ

σεως γενομένων προσφάτως και πρό πολλών

έτών την αρχαιολογικην σημασίαν το;; μέρους

-Ηδη πρό τριάκοντα ετών περίπου, οτε εθε

μελ~o;;τo το απέναντι τών Βασιλικών Στάβλων

Βασιλικον Ξενοδοχείον εΤχον ε6ρεθη πολλοί καΙ

πλούσιοι τάφοι μετα ποικιλίας ευρημάτων, ώς

και κατα την θεμελίωσιν το;; Άγάλματος το;;

Κολοκοτρώνη,ε[χεν άναφανη μέρος του Άδρια

νείου τείχους, το;; δια μέσου των Βασιλικών

Στάβλων διερχομένου.

ΤΟ τείχος τουτο άνεφάνη καΙ πρό τριών έτών,

οτε έθεμελιο;;το το έν τfi όδ~ Βουκουρεστίου
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1-,
ι

·1

όπίσθιον μέγα τμημα τού Ξενοδοχείου της Με

γαλης Βρεπανίας καΙ παρ' αύτο 'ίκανοι τάφοι

μετα προσοχής έρευνηθέν.ες τότε καί σχεδια

σΟέντες με.α του τείχους.

ΤΟ τείχος τούτο συνηντήσαμεν καί κα.α. τήν

εκσκαφην των Βασιλικων Στάβλων, το όποίον

κατερχόμενον άπό τ~ς όδού Κανάρη, διήρχετο

δια τού d:voo Ξενοδοχείου, εΙσήρχετο είς τό οΙκό

πεδον των Βασιλικων Στάβλων σχεδΟν είς το

μέσον της οδού Βουκουρεστίου και εξήρχετο εις

τΟ μέσον περίπου της κατα την όδΟν Σταδίο'\)

πλευράς τού οίκοπέδ<!υ, εςακολουθουν την πο

ρείαν αύτού δια ·της οδού Σταδίου, δια τού

'Αγάλματος τού Κολοκοτρώνη, μέχρι τού ση

μείου, σπου ηπτεto τού κλασικού τείχους τού

άρχαίου άστεως, εν τ/ θέσει σπου σήμερον εύ

ρίσκονται τα όπίσθια της Βουλης περίπου.

ΤΟ τείχος τoiίτo οίκοδομηθεν ύπο τού 'Αδρια

νού σκοπον είχεν, σπως περικλείσn εντΟς ίδίου

τι::ίχους την έκτός των τειχών του άρχαίου άστεως

άναπrvχθείσαν πόλιν των'Αθηνών καί ·ιδίι;,t τ/ν

Ρωμαϊκ-lιν συνοικίαν, ητις κατελάμ6ανl' κυρίως

τον πέραν rijo;; Πύλης .oiί Άδριανοίί χώρον τού

Ζαπείου και τού Βασιλικου κήπου.

Ε'ίς το σημείον δε '{ων Βασιλικων Στά6λων

το τι::ίχος τούτο συνήντησε άρχαίον νεκροτα

φειον των 'Αθηνών, το δποίον διέσχισε καΙ έ\'

μέρει καταπλάκωσε, διότι και ύπο το τεί:χος ε\J

ρομεν μεγάλους μαρμαρίνους τάφους. ΤΟ νεκρο

ταφειον τούτο 11ρχιζεν άπο την οδΟν Βουλης,

όπόθεν διήρχετο το αρχαίον τεΤχος καί Ι;ξετεί

νετο προς την όδΟν Πανεπιστημίου, ο{ίτως ωστε

πάνtες μεν οί τάφοι ησαν btτός των τειχών τού

δρχαίου αστεως, έντος δε και έκτός τού κατόπιν

δια μέσου τού νεκροταφείου διελθόντος Άδρια

νείου τείχους.

Έννοειται στι είς τΟ σημειον τούτΟ καί μετ&

την οΙκοδομίαν τού 'Αδριανείου τείχους εξηκο

λούθησαν να θάπτωσι τους νεκρούς των οι άρ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 52.53.217.230



70 Παράρτημα τού ΆΡX(lιλoγι~oiί Δελτίοu 1922·25

χαίοι, διότι 1ιλθον είς φως τάφοι καΙ. των Ρω.

μαϊκών χρόνων. 'Ωσαύτως δέ καΙ. Ρωμαϊκον

fιδραγωγείoν ΔνεφάVΗ ΙνδεδυμΈVoν δια πηλί

νων πλακων ώς καί πλείστα φρέατα εχοντα

πλείστον Μα/Ρ ετι καΙ. vίίν. <Ένεκα τούτον ή

άνασκαφη των Βασιλικών Στά6λων παρουσιά.

ζει τοϋτο το έξαιρετικόν, στι ηγαγεν είς φως

ευρήματα πανιοία δλων των εποχών άπο 6ον

ρος τ/ς όποίας συVΗντήσαΜΕV λαξευτα διαμε_

ρίσματα χρησιμοποιηθέντα δια ταφην νειcρων

Τι διά χαύσιν mιτων κα'ι θυσίας. Βραδύτερον

δ' δμως φαίνεται οτι έγένετο τ/ς χαράδρας αύ

τής ttχνικη μάλλον έπίχωσις Τι ίσοπέδωσις διά

στρώματος έκ μικρών λίθων, εκτός αν παραδε

χθώμεν ΟΤΙ του δια Πιι; χαράδρας αίιτης ρέον

τος ύδατος σταματήσαντος διά τινα λόγον ώς

ΕΙ,.. 4. Έρv(}ρόμορφο~ Πελl..η lιρίf1τ'1~ δ'ΙΙΤ'1ι?ήιτεως.

αίωνος π. Χ. μέχρι των χρόνων τού 'Αδριανού

καΙ έξης.

Ή έκσκαφή τού χώματος εφθασεν κατα τό

πλείστον μέ.v εις βάθος 4·5 μέτρων, ένιαχοϋ

δ" δμως καί tδ~ πρός το μέρος τής γωνίας των

όδων Άμερικης καί Σταδtoυ \ιπερέ6η τα 7·8
μέτρα, διότι τό εδαφος είχε μεγάλην κλίσιν πρός

την διεύθυνσιν ταύτην κατ' αντίθεσιν πρός το

σημείον της όδοίί Βουκουρεστωυ. δπου ή βρα
χώδης υπώρεια τού Λυκαβητού ητο πολύ άβα

θεστέρα.

Oiίτω δσον το έδαφος άπεμακρύνετοτης όδοίί

Βουκουρεστίουπρός την &δον Άμερικης τοσοίί·

τον καθίστατο βαθύτερον, σχηματιζομένης Εν

τη άρχαιότ/τι μεγάλης χαράδρας, είς τας πΛευ-

λ. χ. δι' αποφράξεως τού ροίί, συνεσωρεύθησαν

μόνα των εκεί καθ' δλην σχεδον την εκτασιν

της χαράδρας τα στρώματα των λιθαρίων, τα

δποία εκεί συνηντήσαμεν.

.,Απασα ή εκτασι.ς τού έπΙ τού ουτω δια

μορφωθέντος lδάφους νεκροταφείου ητο δΙ1!'
ρημένη δι' εσωτερικων περιβόλων εις διάφορα

τμήματα, ανήκοντα εις οίκογενείας η γένη, εν.

τός των όποίων εiιρέθησαν ποικιλίαι τάφων καΙ

ταφων.

Τάφοι έκ μεγάλων μαρμαρίνων πλακων εϋ

ρέθησαν πλείστοι εν αρίσττι καταστάσει, το μεν

ανέπαφοι το δε και συλημένοι, Ιδίlι\ Ικείνοι,

τούς όποίους συVΉντησαν οΙ κατασκευασται τού

Άδριανείου τείχους, ώς καΙ τάφοι πλείστοι εκ
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πω(,)ίνων πλακών, έντας ένας έκ των όποίων εύ

(,)έθη καί ή α(,)ιστα διατη(,)ουμένη λευκη Λήκυθος.

Τάφοι ώσαύτως πολλοί ~κ πηΗ\'ων πλακών

μεγάλοι ευρέθησαν &ς και πλείσται μικ(,)αί πή

λιναι κίσται δια ταφην νηπίων ~ παίδων έ\'τος

των όποίων εi'ιρέθη πληθυς πολυειδών μικρων

άγγείων' ετι δε πλείστοι πήλινοι :αίχμηροι άμ

φο(,)είς δπλοί και «νευ χρωμάτων &ς όστεοδό

χοι χρησιμοποιούμενοι έντος των όποίων εκτός

οστων ούδεν ετερον κτέρισμα ε~ρoμεν.

Καθ' ολην την tκτασιν τοϋ νεκροταφείου και

έντας πάντων των ίδιαιτέρων περι6όλων εύρέ-

θησαν καί λάκκοι λαξευτοί εί.ς τόν βράχον, έντος

των όποίων εΙχον λάβει χώραν καύσεις νεκρων

η θυσίαι,. με πληθυν άγγείων καί οστών κε

καυμένων.

Έπiσης ευρέθησαl' πήλιναι και μηρμάρι"αι

όστεοδόχοι έντος ,ων όποίων ύπήρχε το τα λεί

ψα\'α των οστών περιέχο\' χαλκοϋν άγγεί~ν.

Μαρμάριναι ϊπιτύμ6ιαι στ/λαι ενεπίγραφοι

ήλθον επίσης είς φώς &ς Τι τοίί Άρχετίμου η

Elx. 6. >ΕνεπίΥραφος 01"ήλη in'1"vμβία.

•'Αρχέτιμο; θό.σιος ομηρος Στρατίου παις',

κtOνίσκοι ώς και μία μόνον γραπτη μα(,)μαρίνη

στήλη, μόλις διατηρουμένης ti\ς ~π' αύti\ς εΥ

χ(,)ώμου πα{)αστάσεως.

<Ωσαύτως μα(,)μάρινα επιτιJμ6ια άνάγλυφα ώς

το της Καλίππης &ς και μαρμάρινα ι λουτροφό.

{)οι μετ&. των συνήθων έπι της κοιΗας αύτων

γλυπτων παραστάσεων και ένεπίγ(,)αφοι άπεκα

λύφθησαν &ς και lίλλαι, αϊτινες εφε{)ον μόνον

Υλυπτας Σφίγγας η κοσμήματα.

MετΑΞU των πρώτων χ{)ονολΟΥικως εύρημά

των είναι και δύο γυναικεία έπιτύμ6ια άΥάλ-
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ματα, (ον το εν αJιέραιον μετα της κεφαλης, του

ηJπου των 'Ηρακλείων καλουμένων

αγαλμάτω,ν, τα οποία αντίγραφα οντα παλαιο-

ΕΙκ. 7. :>Ακέeaιον tπ&τύμβ,οw α,'Υaλμα. Γυναικο§'

τών ,.ealovJtiwCtJll ~Heαuleioo'iJ ιiγαλμάτων.

εργου του 4°" αιωνος εύρέ&ησαν πολλα

εν 'Iωλίqι, εν Όλυμπί<t, καΙ ηδη εν Άθή

ναις, &ναγόμενα πιθαν(οτατα ε'ίς τους Ρωμα'ί

κους χρόνους.

Ε'ίς ποσότητα είναι τα ευρεθέντα

εντος των τάφων «γγεία, τινα τιον

οποίων αριστης διατηρήσεως καΙ τέχνης ως αι

ερυθρόμορφοι Πελίκαι, η «κεραία λευκη Λήκυ

θος, "αΙ αι π,λιναL μελα~όμορf(;'ΟΙ λ~υτρo~όρoι
μετα σπουδαιων παραστασεων ως και τεραστιοι;

Λέβης η Κρατηρ ερυθρόμορφος μετά παραστά

σεων aρίστης τέχνης, του οποίου τεμάχια αρ

1ιετα ανεύρομεν επι του αυτου μεν βάθους αλλ'

ε'ίς διαφ?ρου ς ~έσεις ~κανως α~εχoύσας α~λή;;
λων. Φαινεται οη μετα τελεσΘεισας σπονδας η

χοc'ις ειι του κρατηρος τούτου, 01. αρχαίοι εθραυ

σαν αυτον καΙ τα τεμάχια αυτου εσκόρπισαν

τΌδε "ακεισε καΙ εΊς ικανην απόστασιν.

Τό είδος εν γένει των ευρεθέντων αγγείων

κατι! την ανασκαφην ταύτην είναι ποικίλον καΙ

διδακτικώτατον.

Μέγιστος δ' (ίμως είναι Ο αριθμος των τε

θραυσμένων εις μΙ1ψα τεμάχια αγγείων, λευ

κων Ληκύl:Jων, μελανομόρφων λουτροφόρων,

παντοί'ων iΊ.λλων υδριων, αμφορέων, πυξίδων,

λψιυθίων, λεβήτων κ. λ. μετα σπουδαιοτάτων

παραστάσεων, των οποίων η συγκόλλησις και

η πλήρης Τα.JιtOπoίησις θα απαιτήσ!] ίκανον

Άτυχως ή ασθένεια και εΙτα ο επελθων θά

νατος του αρίστου αρχιτεχνίτου συγκολλητου

τιJ:ιν Μ:}υσείων του Κράτους Κλαυδιανου και Τι

δυσ)(ερης ανωί!.,1ρωσις τού εκ του θανάτου αυ

του επελθόντος κενού είς την τεχνικην υπηρε

σίαν του Κράτους, συνετέλεσεν εΊς την επιορά

δυνσιν του εργου της συγκολλήσεως κ.α!. του

καθαρισμοϋ των ευρημάτων, ανατεθέντος ήδη

αυτού εις ετερον προσωΠΙ1ιόν.

Μέχρι της αποπερατώσεως τ-7jς τεχνοι'ης αυτης

εργασίας, οτε θέλει εΠαiιoλoυθήσει. υφ' ημων

εν συνεργασί<;;ι μετα της δεσποινίδος Σέμνης

Παπασπυρίδη λεπτομερης δημοσίευσις της ανα

σιιcιφης των Βασιλικων Στάβλων, προβαίναμεν

ε'ίς την σύντομον ταύτην περι των ανασκαφων

ε'ίδησιν.

Ν_ ΚΥΠΙΙΡΙΣΣΗΣ

""'Έφορος αρχαl.οτή"t"οον Ά,'}ηνων Κ.λ.
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