
ΝΕΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΤΟΥ 5ου ΑΙ. π.Χ. ΕΚ ΤΟΥ 

ΙΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Τό άρχαϊον, διά τό όποιον θά γίνη κατωτέρω λόγος, εύρέθη την άνοιξιν τοΰ 1961 
•υπό τάς ακολούθους συνθήκας: Είργαζόμην τότε ε’ις τον χώρον τοΰ ίεροΰ τοΰ Διονύσου 
εις την περισυλλογήν κα'ι την συντήρησιν τών γλυπτών, τά όποια ήσαν εν αφθονία εκεί 
κατεσπαρμένα. Τά γ?αιπτά ταΰτα είναι, ώς γνωστόν, μεταγενέστερα, ήτοι ελληνιστικά καί 
ρωμαϊκά, τά πλεϊστα δ’ έξ αυτών έχουν καί περιωρισμένην μόνον καλλιτεχνικήν αξίαν. 
Είναι ευνόητος λοιπόν ή συγκίνησις την όποιαν ήσθάνδην, όταν κατά την τακτοποίησιν 
τών πέριξ τοΰ νεωτέρου ναοΰ τοΰ Διονύσου έσπαρμένων γλυπτών ό εργάτης έξέχωσεν 
εις τι σημεΐον παρά τό νότιον θεμέλιον αύτοΰ καί ακριβώς εις τό τμήμα έκεΐνο, όπου 
διακόπτεται ή σειρά τών λίθων τοΰ εν λόγω θεμελίου, ένα γυναικείον κορμόν άθλιας 
μεν διατηρήσεως, τοΰ οποίου όμως ή εργασία, όπως διεπίστωσα μετά σύντομον έξέτα- 
σιν, ήτο πολύ κα?ιή, πολύ ύπερέχουσα τής τών άλλων γλυπτών τοΰ χώρου. Τήν πρώτην 
μου διαπίστωσιν ήλθε νά επιβεβαίωση ή εις τό Μουσεΐον τής Άκροπόλεως, όπου ούτος 
μετεφέρθη αμέσως διά νά προστατευθή άπό περαιτέρω φθοράς (βιβλίον περισυλλογής 
άρ. 373), προσεκτικωτέρα έξέτασις τοΰ κορμοΰ. Έπρόκειτο δΓ εν πρωτότυπον ασφαλώς 
έργον τοΰ 5ου αίώνος π.Χ., τό όποιον ώς έκ τούτου παρουσιάζω ενταύθα (πίν. I)1.

Τό μάρμαρον είναι χονδρόκοκκον Πάριον ή Νάξιον, τοΰ όποιου ή επιφάνεια λόγω 
τής μεγάλης φθοράς ευκόλως άποτρίβεται ή καί απολεπίζεται ενιαχού. Έπ’ αύτοΰ είχον 
άναπτυχθή λόγω τής μακράς παραμονής εις τό ύπαιθρον καί δή είς υγρόν μέρος μύ
κητες, οιτινες όμως άφηρέθησαν ήδη δΓ απλής πλύσεως. Αί διαστάσεις του είναι: 
ύψ. 0.254, πλ. 0.36, πάχ. 0.23 μ. Έκ τών αναλογιών συνάγεται ότι τό συνολικόν αρχι
κόν ύψος τής μορφής θά ήτο περίπου 1.ΙΟΊ.20 μ.

Είκονίζεται νεανική, γυναικεία μορφή φέρουσα χειριδωτόν χιτώνα, τοΰ όποιου σώ
ζονται τά επί τών ώμων κομβία 2. Ζώνη είκονίζεται είς τήν προσθίαν όψιν καθ’ όλον 
σχεδόν τό μήκος τής όσφύος, όχι όμως καί όπισθεν. Ό δεξιός ώμος ήτο τεταμένος προς

1 'Υπό συνήθη φωτισμόν ό κορμός δέν αφήνει νά 
φανοϋν παρά όλίγαι μόνον έκ των ωραίων πτυχών 
του. Ή έκλεκτή δμως φωτογράφος τοΰ Γερμανικού 
’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Eva - Maria Czako, τής 
όποιας είναι πασίγνωστος ή ίκανότης, έπέτυχε μέ τόν 
κατάλληλον φωτισμόν τήν ώραίαν φωτογραφίαν, τήν 
όποιαν παρουσιάζομεν είς τόν πίν. 1β. Όχι μόνον 
πλείστας αφανείς λεπτομέρειας τοΰ κορμοΰ άναδεικνύει, 
αλλά καί ζωντανεύει κυριολεκτικώς τό τόσον καθημα- 
γμένον μάρμαρον. Ή φωτογραφία τοΰ πίν. Ια, παρα
τίθεται διά νά δείξη πώς ήτο ό κορμός πρό τοΰ

καθαρισμού του καί έπιπροσθέτως νά παρουσίαση τάς 
έλαχίστας έκείνας πτυχάς τοΰ κάτω μέρους τοΰ κορμοΰ, 
αί όποΐαι δέν έξαίρονται έπαρκώς είς τήν άλλην εικόνα. 
Ή είκ. 1 δεικνύει τήν ράχιν τοΰ κορμοΰ πρό τοΰ κα
θαρισμού.

2 Παχύτεραι πτυχαί όπως αόταί, αί όποΐαι κατέρχον
ται άπό τά κομβία τών ώμων, απαντούν καί άλλου, λ.χ. 
είς τήν Άφροδίτην τοΰ Βερολίνου, Βι,Ομεχ,, Κ6, εις 
τινα γυναικείαν μορφήν έκ τοΰ βωμού τοΰ "Αρεως 
(Thompson, Hesperia 1951, πίν. 22 Ε) κλπ.
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τά πλάγια. Προς εκείνην την κατεΰθυνσιν (δεξιά τοΰ θεατού), έστρέφετο ή κεφαλή, συγ
χρόνως δε έκλινε (διά την στροφήν βλέπε την θέσιν τής σφαγής, διά δέ την κλίσιν την 
συνεχή άνύψαισιν τής γραμμής τοΰ δεξιού ώμου προς τον τράχηλον). Καί ή προς τον 
λαιμόν παρυφή τοΰ ενδύματος, καθώς καί τής ράχεως αί πτυχαί, έ'χουν την αύτήν φο
ράν (είκ. 1). Πολλά πάντως περιθώρια διά την εξαγωγήν συμπεράσματος ώς προς τό εί
δος τής αρχικής μορφής δεν αφήνει ή τόσον οίκτρά διατήρησις, μέ μεγάλας όμως πιθα-

Είκ. 1. Όπισθία δψις του κορμού έκ του ιερού τού Διονύσου προ τού καθαρισμού του.

νότηχας ή μπορεί νά λεχθή ότι ή αρχική μορφή ήτο όρθια, άφοΰ ή ράχις παρουσιάζει 
ίσχυράν συστολήν εις τό αριστερόν καί προ πάντων πλησίον τής όσφύος. Εάν ή μορφή 
έκάθητο, θά έπρεπεν ή επιφάνεια τής ράχεως νά παρουσίαζεν άντιθέτως συνεχή μάλ
λον κΰρτωσιν, τής οποίας θά έποίκιλλε μόνον ό βαθμός, άναλόγως τής χαλαρότητος ή μή 
τής στάσεως. Ή μεγαλύτερα συστολή τοΰ αριστερού ισχίου δικαιολογείται έκ τοΰ ότι 
ή κίνησις συντελεΐται, όπως έλέχθη ανωτέρω, προς εκείνην τήν κατεΰθυνσιν. Ή αρχική 
εκείνη κίνησις δυνατόν νά ήτο παραπλήσια προς τήν των Νηρηίδων Br.-Br. 211 ή 212 
τοΰ εν Ξάνθτρ μνημείου, βεβαιότης πάνταις δεν ήμπορεϊ νά ύπάρξη καμμία. Εκ τοΰ 
μεγέθους όμως, τό όποιον υπολογίζω ότι εΐχεν ή αρχική μορφή (μικρότερον τοΰ φυσι
κού), καθώς καί τής κάποιας ρηχότητος τών κατά τά άλλα καλής τέχνης πτυχών τής 
ράχεως, τεκμαίρεται ότι αυτή ή άπετέλει μέρος κάποιου αετώματος ή ήτο άκρωτήριον.
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Μάλλον δμως θά έ'λεγον τό δεύτερον. Άλλ’ επ’ αύτοΰ θά έπανέλθω άργότερον, αφού 
άναλυθή προηγουμένως ή τεχνοτροπία τοΰ έ'ργου και καθορισθή ή χρονολογία αύτοΰ.

Ό κορμός λοιπόν προϋποθέτει έν πρώτοις την εποχήν τοΰ Παρθενώνος. Αύτό 
άποδεικνύεται κατά πρώτον λόγον από την έξέτασιν τής οπίσθιας όψεως, τής οποίας 
είναι καλυτέρα ή διατήρησις. Ή πτύχωσις τής πλευράς αυτής έχει τον αυτόν πλούσιον 
καί συγχρόνως άπλοΰν καί άνεπιτήδευτον χαρακτήρα, τον όποιον έχουν πλεΐσται όσαι 
πτυχώσεις τοΰ μεγάλου έργου, ή δέ διαίρεσις διά λεπτών έγχαράξεων, την οποίαν δια
κρίνει κανείς καί σήμερον εις διάφορα μέρη παρά την φθοράν τής επιφάνειας, συνδέει 
τούτον προς τά τεχνοτροπικώς νεώτερα έργα αύτοΰ λ

’Αλλά καί ή πρόσθια όψις παρ’ όλην τήν φθοράν της επιτρέπει να φανή καί μέ 
τό πρώτον ήδη βλέμμα ή σχέσις καί ή έξάρτησις τοΰ έργου άπό τον Παρθενώνα. Ό κορ
μός τής Ίριδος επί παραδείγματι καί ό τής Σελήνης ακόμη είναι ώς οί παλαιότεροι 
συγγενείς αύτοΰ. ’Εάν δέ παρακολουθήσωμεν μέ κάποιαν προσοχήν όσον περισσοτέρας 
λεπτομέρειας πτυχών τής όψεως αυτής ήμπορέσωμεν (καί έσώθησαν πολύ περισσότεροι 
άφ’ όσον υποθέτει κανείς τήν πρώτην στιγμήν), θά έπιτύχωμεν νά έντάξωμεν τήν μορ
φήν εις ακόμη στενότερα χρονολογικά πλαίσια. Ή εργασία αύτής τής οψεως άποδει- 
κνύεται έλευόερωτέρα παρ’ όσον ή τής ράχεως καί προσφέρει οΰτω τά νεώτερα στοι
χεία, τά όποια είναι απαραίτητα διά τήν χρονολόγησιν τής μορφής:

Οΰτω ή άνω παρυφή τοΰ χιτώνος δίδει τήν έντύπωσιν ότι κινείται προς τά δεξιά 
μέ λεπτόν καί έλαφρόν κυματισμόν, ενώ άλλαι πτυχαί ρέουν μέ χάριν άπό τον δεξιόν 
ώμον λοξώς προς τον αριστερόν μαστόν εις αρμονικήν συμφωνίαν μέ τήν παρυφήν, ό
πως φαίνεται είς τάς φωτογραφίας τοΰ πίνακος 1. Είναι άγνωστον, επαναλαμβάνω, πώς 
έκινεΐτο ή αρχική μορφή. Δέν νομίζω όμως ότι εκ τής κινήσεως εκείνης καί μόνον ήμπο- 
ρεϊ νά δικαιολογηθή τό σύνολον τής κινήσεως τών πτυχών, άφοΰ δέν παρουσιάζει ολό
κληρος ό κορμός κεκινημένας πτυχάς, όπως θά έπερίμενε κανείς, αλλά μόνον τό επάνω 
μέρος, ένφ είς τά κάτω έπικρατεΐ μάλλον ήρεμία. Αρα έδώ ή κεκινημένη πτύχωσις είναι 
κυρίως καλλιτεχνικός εκφραστικός τρόπος. Είς έν παλαιότερον έξαίρετον άρθρον της 
ή Speier2 εΐχεν εκθέσει πώς διά πρώτην φοράν είς τον Παρθενώνα αί πτυχαί τών 
κινουμένων μορφών αντί νά ακολουθούν όπως πριν τον νόμον τής βαρύτητος (βλ. λ.χ. 
τήν πίπτουσαν Νιοβίδα τοΰ Μουσείου τών Θερμών) ρυθμιζόμεναι άπό τήν ενέρ
γειαν αύτοΰ τούτου τοΰ σώματος τό όποιον καλύπτουν, έξαρτώνται άπό τον έπ’ αύτών 
έπιδρώντα άνεμον, ήτοι άπό έξωανθρώπινον παράγοντα. Ταυτοχρόνως όμως μέ τήν 
κατάκτησιν αυτήν παρακολουθοΰμεν είς αυτόν τον Παρθενώνα τά πρώτα βήματα 
μιας νέας τάσεως, ή όποια ταχέως έκλύεται άπό τής προηγουμένης, ήτοι τής τάσεως νά 
παρίστανται κεκινημέναι πτυχαί καί όταν άκόμη δέν άσκήται έπ’ αύτών ξένη έπίδρασις 
καί όταν δηλαδή ή μορφή ήρεμή.Τό χαρακτηριστικώτερον παράδειγμα είναι ή Ώρείθυια

1 Λ.χ. τήν ομάδα Κ-Μ τοΰ ανατολικού αετώματος 
( "Μοιρών,,), τήν κόρην τοΰ Κέκροπος κλπ. Κατά τόν 
τύπον ή πτύχαισιςτοΰ νέου κορμού δύναται νά ύεωρηθή 
ώς έξέλιξις λ.χ. τής πτυχώσεως τής ράχεως τής Βερο-

λινείου χορεύτριας, BlCmbl, Κ 175, πίν. 66, ήτις άνή 
κει άκόμη είς τό β' τέταρτον τού 5ου π.Χ. αί.

2 RM 1932, σ. 27.
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τοΰ δυτικού αετώματος Έάν δμως πάλιν συγκριθούν αί πτυχαΐ τής Ώρειθυίας μέ 
τάς πτυχάς τοΰ νέου κορμού θά ίδωμεν αμέσως δτι καί μία ακόμη έξέλιξις έχει συντε- 
λεσθή εις τούτον. Λεν έ'χομεν πλέον εδώ ίσχυρώς ταραγμένος πτυχάς δπως αί τής 
Ώρειθυίας, αί όποΐαι υπενθυμίζουν τά κύματα τρικυμιώδους θαλάσσης, άλλ* ήρεμα και 
απαλά πτυχίδια, τά όποια παίζουν ελαφρά επί τού σώματος, δπως τά ΰδατα ρΰακος επί 
τής άμμου. Έκεΐ τό πάθος, εδώ μία σαφής προς την έπιτήδευσιν τάσις, ή οποία οπωσ
δήποτε είναι ακόμη ανάμεικτος μέ πολ?ιήν, καθαρώς αττικήν ευαισθησίαν.

Εικ 2. Κορμός τής καθημένης «Ήρας» είς τήν Β. μετόπην 
XXXII τοΰ Παρθενώνος.

Εντελώς παρομοίαν κίνησιν πτυχών παρυφής χιτώνος δεν ήδυνήθην νά άνεύρω 
αλλού, νομίζω δμως δτι τήν καταγωγήν τής έν λόγω διαμορφώσεως δεικνύει σαφώς ή 
παρατιθεμένη φωτογραφία τής καθιστής "Ηρας τής Β. μετόπης XXXII τού Παρθε- 
νώνος (είκ. 2)2. Είς αυτήν ό είς παλ,αιότερα κλασσικά έ'ργα συνήθης τριγωνικός σχημα
τισμός τής άνω παρυφής ποικίλλεται από πτύχωσιν καί ταυτόχρονον καλλιτεχνικήν ροήν 
τών πτυχών προς τά δεξιά, είς τρόπον ώστε νά τείνη νά σχηματισθή ιδιαιτέρα διακο- 
σμητική ζώνη περί τον λαιμόν διακρινομένη άπό. τον υπόλοιπον κορμόν, ήτοι είς αυτήν 
έχομεν έν έμβρύω δ,τι εδώ παρουσιάζεται πλήρως έξειλιγμένον μέ σαφή τήν τάσιν προς 
τήν καλλιγραφίαν. Πού θά καταλήξη ή τάσις αυτή φαίνεται έκ τών πτυχών τής Ηρας

1 ’Από τούς περισσοτέρους αποδίδεται είς τόν Άγο- 
ράκριτονή τόν κύκλον αύτοΰ. Βλ. Brommer, AM 1956, 
σ. 47 καί 241. Αίαν χαρακτηριστικές σημειώνει ό 
Schweitzer, Jdl 1939, σ. 90, σημ. 2 δτι τό ένδυμά της 
όλίγην μόνον σχέσιν έχει μέ τόν «καλλιτέχνην τοΰ Παρ-

Φενώνος», ενώ άντιθέτως αφήνει νά σ.ναγνωρισθή ή 
χειρ τοΰ καλλιτέχνου τής ’Αφροδίτης Doria.

2 Τήν φωτογραφίαν οφείλω είς τήν προθυμίαν καί 
τήν καλωσύνην τοΰ καδηγητοϋ κ. Fr. Brommer.
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Borghese 1 καθώς καί μερικών κορμών τοΰ Έρεχθείου 2, όπου σχηματίζεται κανονι
κή πλέον παρυφή, τής όποιας τό πλάτος είναι μικρότερον από εδώ καί ή κίνησις τών 
πτυχών δεν έχει την δροσερότητα, την όποιαν έ'χει εδώ, είναι δηλαδή τελείως έσχημα* 
τοποιημένη 3. Γενικώς ή πτυχολογία τοΰ κορμού δεν έχει ψθάσει ακόμη εις τό έντόνως 
καλλιγραφικόν στάδιον τοΰ τέλους τοΰ 5ου αίώνος, κατά τό όποιον ή γραμμή, είτε ευ
θεία είναι είτε καμπύλη, γίνεται σχεδόν αυτόνομος σκοπός. ’Απουσιάζουν λ.χ. έσχημα- 
τοποιημέναι καμπύλαι ενός είδους, τό όποιον άφθόνως θά έπιδείξουν οί καλλιτέχναι 
τών αρχιτεκτονικών γλυπτών τοΰ τέλους τοΰ αίώνος (Φιγαλείας4, Έρεχθείου, Ηραίου 5). 
Έδώ ή χρήσις τής καμπύλης είναι συγκρατημένη και υγιής, αί περισσότεροι δε άπό 
τάς πτυχάς παίζουν μέ απαλήν ροήν καί μικρά μόνον λυγίσματα εις τάς καμπύλας 
τής σαρκός. Άρα δεν νομίζω ότι ό κορμός πρέπει νά άπομακρυνθή πολύ άπό τήν μεγά
λη ν εποχήν τοΰ Παρθενώνος.

Άλλο χαρακτηριστικόν τοΰ νέου κορμού, τό όποιον βοηθεϊ εις τήν χρονολόγησιν 
είναι ή διαφάνεια τοΰ ενδύματος. Τήν αντιλαμβάνεται κανείς σχετικώς εύκολα, παρ’ ό- 
λας τάς αμείλικτους πληγάς, τάς οποίας έπέφερεν είς αυτόν ό χρόνος' είς τήν αρχαιότητα 
λοιπόν θά άπετέλει έν άπό τά κύρια στοιχεία τής έντυπώσεως. Είς τον Παρθενώνα 
όμως δεν υπάρχει ακόμη διαφάνεια, είς όν βαθμόν τουλάχιστον παρουσιάζεται έδώ 6.

1 Βλ. Zancani - Montuoro είς Bull. Comm. 61, 
1933, σ· 25 κ.έξ. ιδίως είκ. 1 (Borghese-Κοπεγχάγης), 
είκ. 10 (Μουσείου Θερμών) κλπ.

2 Λ.χ. Stevens-Ρατον, The Erechtheum, πίν. 43, 
άρ. 58 (άρ. εΰρ. 284).

3 ’Αξίζει νά σημειωθώ δτι ή κίνησις τών πτυχών τής 
παρυφής των καί ή εις τινα σημεία άναδίπλωσις αυτών 
υπενθυμίζουν ζωηρώς άναλόγους διαμορφώσεις είς τούς 
χιτώνας πολλών άπό τάς Κόρας τής υστέρας αρχαϊκής 
εποχής, ή οποία επίσης εμφορείται άπό «μανιεριστικάς» 
τάσεις. Φυσικά άπουσιάζει έδώ ή άρχαϊκή σχη ματοπο ί- 
ησις.

4 Τήν ζωφόρον τής Φιγαλείας συνήθως χρονολο
γούν είς τούς περί τά 420 χρόνους, όρθότερον όμως θά 
ήτο νά κατέλθωμεν μίαν δεκαετίαν ή καί περισσότερον 
άκόμη. Βλ. Pfeiff, Apollon, σ. Ill, ό όποιος σημει
ώνει (σημ. 358) ότι αί εις τό λατρευτικόν άγαλμα τής 
θεάς καταφεΰγουσαι Ααπιθίδες προϋποθέτουν τό θω- 
ράκιον τής Νίκης. Τήν ομοιότητα τής φευγούσης Λα- 
πιθίδος τής πλακός 530 μέ τήν Νίκην τής πλακός 972 
τοΰ θωρακίου σημειώνει καί ή Kenner (Bassae- 
Phigaleia, σ. 12 καί 44) περιέργως όμως θεωρεί τόθω- 
ράκιον τής Νίκης νεώτερον. Πολύ λογικώτερον όμως 
είναι νά ύποθέση κανείς δτι τό άττικόν έργον έπέδρασεν 
έπί τοΰ επαρχιακού. Έπειτα είναι τόσον έντονος ή καλ
λιγραφία είς τήν ζωφόρον τής Φιγαλείας, ώστε δέν πι
στεύω δτι αΰτη οφείλεται άποκλειστικώς είς τόν «μανιε
ρισμόν» τών επαρχιωτών καλλιτεχνών της' κατά μέγα 
μέρος θά οφείλεται είς τήν τεχνοτροπίαν τής εποχής. 
Τό αύτό περίπου στάδιον άντιπροσωπεύουν λ.χ. ή έν 
Λονδίνφ υδρία τοΰ ζωγράφου τοΰ Μειδίου (Pfohl, MuZ 
593) ή έν Βοστώνη κύλιξ τοΰ Άριστοφάνους (αυτόθι

586 καί 587) κλπ. Πολύ χαμηλή δμως είναι ή χρονολό- 
γησις τοΰ Curtius (Der Klassische Stil, σ. 228-9): 
είς τήν α’ δεκαετίαν τοΰ 4ου αίώνος.

5 Καί τοΰ 'Ηραίου τά γλυπτά συνήθως χρονολογούν
ται περί τό 420, υποθέτουν δηλαδή δτι αί έργασίαι 
άνεγέρσεως τοΰ νέου ναοΰ ήρχισαν άμέσως μετά τήν έκ 
πυρκαϊάς έπελθοΰσαν καταστροφήν τοΰ παλαιοτέρου 
ναοΰ (βλ. λ.χ. Waldstein, The Argivd Heraeum, 
σ. 161). Τελευταίως δμως έπροτάθη άπό τόν Amandry 
(Charites, σ· 63 κ.έξ) χρονολόγησις είς τήν τελευταίαν 
πενταετίαν τοΰ 5ου αίώνος ή καί τά πρώτα έτη τοΰ 4°ν, 
διότι βλέπει έξάρτησιν τής άρχιτεκτονικής διακοσμή- 
σεως τοΰ Ηραίου άπό τήν διακόσμησιν τοΰ Έρεχθείου. 
Ή Shoe έθειεν ώς κατώτερον χρονικόν δριον τό έτος 
410. Ό κορμός άπό τά Χώνικα, ό όποιος, δπως καί ή 
άλλη διακόσμησις, είναι άττικόν μάλλον έργον, είναι 
προϋπόθεσις μερικών άπό τάς γυναικείας μορφάς τής 
Φιγαλείας, δπως, έπί παραδείγματι, τής δευτέρας έξ άρι- 
στερών Άμαζόνος τής πλακός 533 (ΚεννΕκ, πίν. 14). 
Τής Shoe λοιπόν ή χρονολόγησις φαίνεται νά είναι 
όρθοτέρα.

6 Μερικάς καλάς παρατηρήσεις περί τής έξελίξεως 
τής διαφανείας περιεΐχεν έν παλαιόν άρθρον τοΰ 
Ameeung είς Bonner Jahrbucher, 101, άπό σ. 160 κ.έξ. 
Ό SchrOdER, Jdl 1915, σ. 105 διαφανές έκάλει τό ύ
φασμα μερικών άπό τάς μορφάς τοΰ Παρθενώνος, τήν 
ομάδα τών Μοιρών, τήν ΤΙριν, τήν κόρην τοΰ Κέκρο- 
πος κλπ. άντέκρουσεν δμως δ KjELLHERG(Studien κλπ., 
σ. 70 κ.έξ ), δστις τά πρώτα βήματα τής πραγματικής 
διαφανείας έβλεπεν είς τήν ’Αθήναν, περί τής οποίας 
θά γίνη λόγος κατωτέρω. Δέν έγνώριζεν άκόμη τήν Νί
κην τοΰ άνατολικοΰ, δπου τό σώμα φαίνεται πλέον σα-
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Μερικαί από τάς μορφάς του έχουν, είναι αληθές, λεπτά, κολλητά ενδύματα, τά όποια 
παρακολουθούν κατά το μάλλον ή ήττον τάς καμπύλος τού σώματος, όπως π.χ· ή ^Ιρις 
ή αί Μοιραι, εις αύτάς όμως τό ένδυμα παρουσιάζεται σαφώς ώς συνεχές σχεδόν, ξένον, 
στρώμα έπικαΰήμενον είς τό σώμα, τού όποιου οί καλλιτέχναι απεικονίζουν θαυμαστά 
την ζωήν μέ τον άπίστευτον πλούτον μυριάδων πτυχών καί πτυχιδίων. Κατά συνέπειαν 
όχι είς αύτάς, άλλ’, όσον καί άν φαίνεται περίεργον, είς τάς μορφάς μέ τά άπλούστερα 
ενδύματα πρέπει νά άναζητήση κανείς την πρώτην διαφάνειαν, ήτοι είς τάς πεπλοφό- 
ρους. ’Όχι βέβαια είς την "Ηραν τού ανατολικού αετώματος ’, ή όποια φορεϊ βαρύν 
πέπλον άρμόζοντα είς την ηγεμονικήν της φύσιν καί την ιερατικήν της στάσιν, ούτε είς 
την Σελήνην τού ίδιου αετώματος, τής όποιας τό ένδυμα υπενθυμίζει ακόμη πολύ την 
Παρθένον τού Φειδίου 2 ή πάλιν είς τάς τρεις θεάς τού αριστερού τμήματος τού ίδιου 
αετώματος, αί όποΐαι εκπροσωπούν τό κλασσικόν ένδυμα είς τό άπόγειόν του 3, άλλ’ 
είς τήν ’Αθήναν τού δυτικού4, έργον φλογερού δημιουργού έχοντος τό βλέμμα 
έστραμμένον είς τό μέλλον. Όσονδήποτε δέ αποσπασματική καί άν μάς σώζεται ή μορφή 
αυτή, ή νέα σχέσις ενδύματος καί σώματος φαίνεται αρκετά καθαρά : Πτυχαΐ ίσχυρώς 
έξεργοι, άποσπώμεναι μέ δύναμιν άπό τον σφαιρικόν μαστόν, δηλούν ότι τό σώμα δι- 
εκδικεΐ ήδη τον πρωτεύοντα ρόλον. ’Ακόμη καλύτερα όμως θά φανή ή νέα κατάκτησις 
τής τέχνης είς μίαν άλλην μορφήν, ή όποια μόλις εσχάτως άνεγνωρίσθη ώς προερχο- 
μένη άπό τον Παρθενώνα. Πρόκειται δι’ ένα έξαίρετον γυναικεΐον κορμόν τής συλλο
γής Έλγιν τού Βρεταννικού Μουσείου, είς τον όποιον οί Schiering καί Berger άνε- 
γνώρισαν τήν Νίκην τού ανατολικού αετώματος5. Είς αύτον είναι σαφεστάτη πλέον 
ή διαφάνεια. Καί εάν άληθεύϊ) ή καθ’ όλα λογική ύπόθεσις τού Berger ότι ή Νίκη καί 
όλον τό κεντρικόν τμήμα τού ανατολικού αετώματος είναι τού αυτού καλλιτέχνου, ό 
όποιος ίδιοχείρως έξετέλεσε καί τό κεντρικόν τμήμα τής ζωφόρου, έξυπακούεται δέ τού 
ίδιου τού Φειδίου, τότε καί είς αυτόν τον τομέα πρώτος, φαίνεται, ό μέγας ’Αθηναίος6
φώς ύπό τό ύφασμα, βλ. κατωτέρω. Έκ των μετοπών ή 
XXIX φθάνει σχεδόν τήν βαθμίδα των αετωμάτων 
(KJEX.X.BERG, σ. 45), διαγραφή όμως τοϋ σώματος δέν 
υπάρχει καθόλου. Είς τήν "Ηραν τής Α. ζωφόρου τοΰ 
Θησείου ή ύπό τόν χιτώνα διαγραφή τοϋ σώματος εύ- 
ρίσκεταιείς τό αυτό περίπου στάδιον μέ τάς «Μοίρας» 
τοϋ Α. αετώματος τοϋ Παρθενώνος. Ό Lippold (Grie- 
chische Plastik, σ. 158) πιστεύει ότι αί δύο ζωφόροι 
τοϋ Θησείου είναι σημαντικώς νεώτεραι των μετοπών. 
Κατά τόν Morgan (AJA 1957, σ. 184-5) ό ναός συν- 
επληρώθη κατά τήν Νικίειον ειρήνην συγχρόνως μέ τόν 
ναόν τοΰ Ποσειδώνος. Τοΰ ΠΛΙΝΙΟΥ ή πληροφορία 
(ΝΗ XXXV, 58) δτι αυτός primus mulieres tralucide vestc 
pinxit δέν έχει, φαίνεται, σοβαράν αξίαν. Άπό μακροΰ 
χρόνου οί άγγειογράφοι μέ αυτόν τόν τρόπον άπέδιδον 
τάς ένδεδυμένας γυναίκας, ό Πειθΐνος πρό πάντων. 
Βλ. Rumpf, MuZ, σ. 94.

1 Wegner, AM 1932, σ. 92 κ.εξ.
2 ’Ιδίως ή όπισθία οψις, βλ. KjELEBERG, έ.ά. σ. 67.
3 Κόρην, Δήμητρα καί «Πριν» διά τήν ονομασίαν 

τής όποιας βλ. τήν έπισκόπησιν τών προταθεισών ονο
μασιών παρά Brommer είς AM 1956, σ. 239 κ.έξ. Διά

τήν άπόδοσιν τοΰ ενδύματος των βλ. LangeOTZ, Phi- 
diasprobleme, σ. 38, όστις τήν συσχετίζει μέ τήν είς 
τήν καθιστήν U τοΰ δυτικοΰ αετώματος.

4 '0 KjELLBERG, έ.ά. σ. 71 περιγράφει ώς έξης τό 
ένδυμα τής Άθηνάς: (’0 πέπλος) σχηματίζει λεπτάς, 
παραλλήλους πτυχάς, τά μεταξύ τών οποίων κοίλα μέρη 
είναι βαθέως είργασμένα είς τρόπον ώστε τό βάθος των 
νά άναδεικνύη τό σώμα. Έδώ.. . αί γραμμαί έχουν μετα- 
βληθή είς κυρίους φορείς τής έντυπώσεως. Ή καθα- 
ρώς πλαστική διαμόρφωσις έχει ύπερνικηθή καί άντι- 
κατασταθή διά νέων εκφραστικών μέσων.

5 Berger, Parthenon-Ostgiebel, πίν. 5 κ.έξ., 18 
κ.έξ. Βλ. BMC Sculpture, I, άρ. 554.

6 Διά τό ζήτημα τής διαφανείας δέν έχει σημασίαν 
άν ή Άθηνά είναι μετά τοΰ Ποσειδώνος έργον τοΰ 
ίδιου τοΰ Φειδίου, τό τελευταΐον είς τόν Παρθενώνα, 
όπως ένόμιζεν ό Buschor, Phidias der Mensch, σ. 39 
κ.έξ. ή έργον νεωτέρου καλλιτέχνου μέ «μπαρόκ» τάσεις, 
όπως πιστεύει ό Langlotz, Phidiasprobleme, σ. 38, 
άφοϋ πάντως ή εργασία είς τό κεντρικόν τμήμα τοΰ α
νατολικού αετώματος προηγείται τής είς τό δυτικόν.

7
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ήνοιξεν ένα δρόμον, τοΰ οποίου πιθανώτατα δεν ήδύνατο νά ΰποπχευθή όλας χάς απέ
ραντους διά χό μέλλον συνέπειας. Πρέπει όμως ευθύς αμέσως νά σημειωθή όχι χόσον 
εις την Αθήναν, όσον καί εις την Νίκην τοΰ Berger, τό ύφασμα διατηρεί παρ’ όλην 
του την διαφάνειαν άκεραίαν την πλαστικήν του οντότητα, ενώ εις τον νέον κορμόν 
φαίνεται ώς νά άρχίζη νά διαλύεται. Πάντως ούτε καί εδώ τό σώμα δεν έχει κατακτήσει 
την κυρίαρχον έκείνην θέσιν, την οποίαν θά έχη εις τά τέλη τοΰ αίώνος, διότι διατηρεί
ται σχετική ισορροπία ', μέ την διαφοράν ότι αύτη δεν είναι προϊόν δύο στενώς συν- 
εργαζομένων, άλλ ανεξαρτήτων στοιχείων όπως άλλοτε, δηλαδή καθαρώς πλαστική,άλλ’ 
ή αρμονία δύο στοιχείων, τά όποια αρχίζουν νά συγχωνεύονται εις νέαν, μελωδικήν, 
θά τήν έλεγε κανείς, ενότητα. Εις τά τέλη τοΰ 5ου αίώνος ή συγχώνευσις θά άποβή εις 
βάρος τοΰ ενδύματος καί τό ύφασμα τότε θά γυμνώνη μάλλον αντί νά καλύπτη τήν 
σάρκα. Καί πάλιν ώς μελωδικήν θά χαρακτηρίση τις τήν σχέσιν γυμνού καί ενδύματος, 
άλλ’ ή νέα μελωδία θά όφεί?ιεται μάλλον εις τήν ώραίαν ροήν τών πτυχών πέριξ τών 
πλαστικών μαζών καί όχι εις τήν αρμονικήν σύζευξιν τοΰ ενδύματος μέ τό σώμα.

’Αλλά καί ή ιδία ή υφή τών πτυχών δεν είναι εδώ τόσον λεπτή καί αναιμική, όσον 
θά είναι άργότερον, διότι διατηρεί ακόμη αρκετά τον ύφασμάτινον χαρακτήρα, τον όποιον 
εϊχον αί πτυχα'ι εις τούς χιτώνας τοΰ Παρθενώνος. Ή γενική των έντύπωσις δεν πρέπει 
νά ήτο πολύ διάφορος άπ’ αυτήν, τήν όποιαν δίδουν εις τον κορμόν τοΰ ’Αθηναίου έφη
βου τοΰ μεγάλου ’Αττικού επιτύμβιου τής Villa Albani1 2, παρ’ όλον ότι τόσον διά
φορος είναι ή διάταξις τών πτυχών των.

Τέλος ή εύρύτης τοΰ νέου κορμοΰ, ή όρθογωνικότης αυτής καί ή σφιγκτή δομή εί
ναι τεκμήρια ότι πρέπει νά αποκλεισθούν αί δύο τελευταΐαι δεκαετίαι τοΰ 5ου π.Χ. αί. 
Πού είναι όμως πλέον εδώ εκείνος ό καταπληκτικώς εύρύς σχηματισμός τής ’Ίριδος ή 
τής Σελήνης ή τής «Νίκης» καί άλλων μορφών τών αετωμάτων τοΰ Παρθενώνος, όπου 
τό πλάτος εις τά ισχία ήτο μεγαλύτερον από τό ύψος τοΰ κορμοΰ (λογιζόμενον από τής 
γραμμής τοΰ άνω μέρους τών μαστών μέχρι τών ισχίων)3! Έξ αύτοΰ (καί έκ τής συ
χνά άπεικονιζομένης βαθείας εντομής εις τήν όσφύν) αί μορφαί τοΰ Παρθενώνος έφαί- 
νοντο νά γεμίζουν από βαθεΐαν, θεϊκήν εισπνοήν, όπως μόνον μία γιγαντιαία καλλιτε
χνική φυσιογνωμία ήδύνατο νά συλλάβη καί νά πραγματοποιήση 4. ’Εδώ όμως με-

1 Ό χιτών τοΰ νέου κορμοΰ φαίνεται νά είναι ελα
φρώς νεωτέρα έκδοσις τοΰ έκ τοΰ βωμού τοΰ Άρεως 
γυναικείου κορμοΰ, Hesperia 1951, πίν. 22Ε, ό όποιος 
ανήκει ακόμη είς τούς πρό τοΰ 430 χρόνους (αυτόθι 
σ. 95).

2 Br - Br 437. ’Εκεί τό ύφασμα διασπάται είς συστά
δας πτυχών, ένφ εδώ αί πτυχα'ι φαίνονται νά άπλώνων- 
ται περισσότερον ίσομερώς είς ολόκληρον τήν επιφά
νειαν. ’Ακριβώς μέ τήν διάσπασιν τών πτυχών τοΰ εν
δύματος ό καλλιτέχνης τοΰ κορμοΰ Albani εδωσε κα- 
θαρωτέραν τήν έντΰπωσιν τής διαφανείας παρ’ ότι είς 
τήν Νίκην τοΰ Berger ό καλλιτέχνης αυτής. Ό κορμός
τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου μέ τήν περισσότερον κανονικήν
κατανομήν τών πτυχών συγγενεύει στενότερον μέ τήν 
Νίκην καί τήν παλαιοτέραν παράδοσιν γενικώτερον, 
άλλ’ ή υφή τών πτυχών είναι λεπτοτέρα καί ή φορά των

διάφορος. ΙΙολλαί από αΰτάς (αί τοΰ άνω μέρους) μέ 
τήν λοξήν ή καί σχεδόν όριζοντίαν φοράν των δίδουν 
τήν έντΰπωσιν δτι απαλλάσσονται άπό τό βάρος τής 
ΰλης. Ό Fuchs (Gnomon 1961, σ. 239) προτείνει 
όπως τό άνάγλυφον Albani συνδεθή στενότερον ή μέ
χρι τοΰδε μέ τό όνομα τοΰ Φειδίου καί τό θεωρεί 
ως πλαστικήν άπόδοσιν τοΰ Επιταφίου τοΰ Περι
κλεούς.

3 Πρβλ. Della Seta, II nudo nell arte, 1, σ. 232.
4 ’Ανάλογα βλέπομεν είς τάς μορφάς τοΰ Μιχαήλ 

’Αγγέλου: Εύρος στήθους καί ώμοτν, ΰπογραμμιζόμενον 
άπό έξαιρετικώς έκφραστικάς άνοικτάς ή περιστροφικός 
κινήσεις βραχιόνων. Οΰτω αί μορφαί του, είτε πρόκειται 
διά τόν ίδιον τόν Δημιουργόν είτε διά τούς ήρωας τής 
θρησκευτικής ή τής συγχρόνου του ιστορίας, είτε δι’ 
άλληγορικά πρόσωπα, δλαι συγκλονίζονται ή συναρπά-
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ταξΰ ύψους και πλάτους έχει έπέλθει ισορροπία και ό τόνος είναι περισσότερον ανθρώ
πινος. Τάς αύτάς αναλογίας έ'χουν καί ό ίππεύς Albani καί ή Νίκη τοΰ Παιωνίου. Έξ 
όλων αυτών πείθομαι λοιπόν ότι ό νέος κορμός θά άνήκη, όπως καί εκείνα τα έργα, εις 
την δεκαετίαν 430-420 π.Χ. Έκψραστικώς πάντως ό νέος κορμός συγγενεύει περισσό
τερον με τον ώραϊον έφηβον τοΰ αναγλύφου Albani παρά με την Νίκην τοϋ Παιωνίου. 
'Απλή παραβολή δηλαδή δεικνύει ότι ό κορμός τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου δεν αναπνέει 
υγρόν καί μαλακόν αέρα, όπως ή Νίκη, αλλά τον ξηρόν καί λεπτόν τής Αττικής. Λείπει 
τελείως έξ αύτοΰ ή στρογγύλωσις εκείνη των μαζών, ή οποία εις τήν Νίκην προδίδει 
τόσον έντονον σαρκοχαρές αίσθημα, αί δέπτυχαί του είναι έλαφρότεραι καί φυσικώτεραι, 
ενώ τής Νίκης αί πτυχαί είναι πηκτότεραικαί ή φορά των περισσότερον σχηματοποιημένη.

Έάν είναι εν έργον τοΰ άττικοΰ κύκλου, με τό όποιον έχει, νομίζω, μεγάλην συγγέ
νειαν ό νέος κορμός, είναι ή ’Αφροδίτη (ή Ελένη) τής γνωστής (άπολεσθείσης πλέον σή
μερον) μήτρας χαλκής παραγναθίδος, μιας έκ τών ώραιοτέρων δημιουργιών τής αρχαίας 
τορευτικής \ Φορά καί έ'κτασις τών πτυχών τών χιτώνων των ομοιάζουν εξαιρετικά, 
ιδιαιτέρως μάλιστα αί από τοΰ ενός μαστοΰ εις τον άλλον κατευθυνόμεναι πτυχαί, αί 
όποΐαι, όπως παρατηρεί ή Harrison 3, είναι μεταφειδιακόν χαρακτηριστικόν, μή ά- 
παντών ούτε εις τον Παρθενώνα, ούτε εις τά αντίγραφα τής λεγομένης στηριζομένης 
’Αφροδίτης. Παραπλήσια είναι έπίσης καί ή κίνησις των παρυφών, τοΰ χιτώνος εδώ, 
τοΰ ίματίου εκεί.

ζονται άπό τήν τιτανικήν εκείνην θύελλαν, ή οποία εί
ναι τό άπαραγνώριστον χαρακτηριστικόν τής μεγαλο- 
φυΐας του: Terribilita τήν ώνόμαζον οί σύγχρονοί του. 
Καί εις τον Παρθενώνα συνδυάζεται ενίοτε τό εύρΰ 
στήθος μέ τήν ανοικτήν χειρονομίαν, λ.χ. εις τόν Πο- 
σειδώνα τοϋ δυτικοϋ αετώματος (βλ. παραδείγματα καί 
έξέλιξιν παρά Schweitzer, Jdl 1939, σ. 16 κ.έξ.). 
Ό καλλιτέχνης του κατά τόν L,angi.otz, Phidiaspro- 
bleme, σ. 38, είναι εΤς έκ τών νεωτέρων, μέ «μπαρόκ» 
τάσεις, εις τόν όποιον οφείλεται τό σχέδιον ολοκλήρου 
τοΰ δυτικοϋ αετώματος, τελέσαν πάντως υπό τήν γενι
κήν καθοδήγησιν τοΰ Φειδίου. Ή διαφορά μεταξύ τοϋ 
νειοτέρου καί τοΰ αρχαίου καλλιτέχνου (οποιοσδήποτε 
καί αν είναι αυτός) είναι ότι ή πτήσις τής μεγαλοφυΐας 
τοΰ αρχαίου είναι γενικώς ήρεμωτέρα, περισσότερον 
όλυμπία, ένφ τοΰ νειοτέρου ή φαντασία συγκλονίζεται 
ακόμη άπό τά δαιμονικά οράματα τής μεσαιωνικής 
φαντασίας. Κοινή πάντως καί είς τούς δύο είναι ή 
απαράμιλλος θεϊκότης τής συλλήψεως καί τής έκτε- 
λέσεως.

! Ή μήτρα είχε παρουσιασθή τόν παρεί,θόντα αιώ
να εις τινα συλλογήν τών ’Αθηνών, έξ ής έπωλήθη ολί
γον άργότερον είς τήν ’Αγγλίαν, έξαφανισθεΧσα έκτοτε. 
Προηγουμένως όμως είχον ληφθή άπό αυτήν δύο εκ
μαγεία, έξ ών τό εν εύρίσκετο είς τήν Βόννην καί τό 
άλλο είς ιδιωτικήν έν Βερολίνφ συλλογήν καί αύτό έξα- 
φανισθέν μέ τήν σειράν του. Τάς περιπετείας αύτάς 
έξιστορεΐ ό RodEnwaedt είς Jdl 1926, σ. 190 κ έξ. 
Ό AmEEDng (Bonner Jahrbiicher 1897,153 καί πίν. 6) 
καί ό Loeschke (αυτόθι σ. 154) ένόμιζον οτι ήτο μήτρα 
άγγείου μετ’ άναγλύφων παρατάσεων. Ό Stddniczka

όμως άπέδειξεν (ΑΑ 1919, 127) ότι ήτο έ'κτυπον παραγνα
θίδος κράνους προσέθετεν όμως, όχι τόσον πειστικώς, 
ότι τό κράνος ήτο τοΰ Άλκιβιάδου καί ήτο ’ίσως έργον 
τοΰ διάσημου Μυός. Ό Schrader έν Phidias, σ. 208 
κ.έξ. άνεγνώρισε τήν γυναικείαν μορφήν ώς έλευθέραν 
παραλλαγήν τής στηριζομένης ’Αφροδίτης, έξελθοΰσαν 
άπό τό έργαστήριον τοΰ Άλκαμένους. Τόσον αύτός (έ- 
κεϊ καί είς σ. 258 κ.έξ.) όσον καί ό Stddniczka (Neue 
Jahrbiicher 1926, 404) είδον μεγάλας ομοιότητας όχι 
μόνον μέ τήν στηριζομένην Άφροδίτην άλλά καί μέ τάς 
«Μοίρας» τοΰ άνατολικοΰ άετιόματος καί τήν Άφροδί
την τοϋ Βερολίνου. Ό RodEnwaedt έν τούτοις (έ. ά. 
σ. 198) ύπεγράμμισε τάς μεταξύ τής ’Αφροδίτης τής 
παραγναθίδος καί τών «Μοιρών» διαφοράς : Είς τάς 
«Μοίρας» «... Idingt keine zarte Durtonart, son- 
dern ein herbes Moll. Das Faltenspiel auf dem he- 
roischen Leibe der Eiegenden ist von zuckender 
Unruhe erfiillt. Eckig und willkiirlich breehen sich 
die Faltchen. Es ist eher ein spriihender Gischt als 
ein liebliches Geriesel». Καί αύτός άπέδιδε τό έργον είς 
τόν Μΰν, ύπέθετεν όμως ότι ή παραγναθίς έκόσμει τό 
κράνος τής Προμάχου (σ. 200). Όρθώς όμως παρατη
ρεί ό Langeotz (Phidiasprobleme, σ. 86) ότι τό θέμα 
δέν αρμόζει είς παρθενικήν θεάν καί ότι αί διαστάσεις 
του είναι πολύ μικραί δι’ έν άγαλμα ύψους 15 μ. Διά 
χρονολογικούς έπίσης λόγους δέν δέχεται (σημ. 8 είς σ. 
112) ώς ιδιοκτήτην τοΰ κράνους τόν Άλκιβιάδην, λέγει 
όμως ότι ήδύνατο νά άνήκη είς άλλον όμοιον νέον. Ώς 
καλλιτέχνην θεωρεΧ τόν ίδιον τόν Φειδίαν (σ. 87).

2 Hesperia 1960, σ. 377, σημ. 38.
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Άλλ’ ή ’Αφροδίτη τής παραγναθίδος είναι απ’ εύθείας εμπνευσμένη από τον τύ
πον τής στηριζομένης ’Αφροδίτης τον όποιον άλλοι μεν αποδίδουν εις τον ίδιον τον 
Φειδίαν και άλλοι (πειστικιότερον νομίζω) εις τον Άλκαμένην. Καί έπειδή ό νέος κορ
μός εύρέθη παρά τον νεώτερον ναόν τοΰ Διονύσου, είς τον όποιον αποδίδεται γενικώς 
το υπό τοΰ Άλκαμένους ποιηθέν χρυσελεφάντινου άγαλμα τοΰ θεού, ένόμισα προς 
στιγμήν ότι ή αρχική μορφή ήτο μέρος τοΰ γλυπτικού διακόσμου τού ναού, τοΰ όποιου 
εως σήμερον δεν είχεν εύρε/Οή, ώς γνωστόν, ούτε εν τεμάχιον. Μάλιστα ή τοιαύτη έλλει- 
■ψις θά άπετέλει καί ένδειξιν ότι ή έν λόγω μορφή άνήκεν είς άκρωτήριον καί όχι είς 
αέτωμα, διότι είς τήν περίπτωσιν αυτήν θά έπρεπε νά εϊχομεν περισσότερα λειψάνα. 
ΓΙρός μίαν τοιαύτην ύπόθεσιν δεν θά άντετίθεντο καί αί άναλογίαι τής αρχικής μορφής 
συγκρινόμεναι μέ τάς διαστάσεις τού ναού λ ’Αργότερου όμως άπεδείχθη ότι τά πρά
γματα δεν ήσαν τόσον απλά. Έν πρώτοις έφάνη ότι ό κορμός ήτο ελαφρώς παλαιότερος

μη αποφασιστικότερα όμως ήσαν τά συμπεράσματα μιας έρεύνης, ή όποια διεξήχθη 
τάς τελευταίας εβδομάδας τού 1961 είς τον έν λόγω ναόν μέ τήν πολύτιμον βοήθειαν 
τοΰ νέου συναδέλφου κ. Π. Καλλιγά. Δι’ αύτών διεψεύσθη ή χαρά μου ότι εϊχομεν επί 
τέλους κάτι από τήν διακόσμησιν τοΰ κτηρίου, διότι εξ οστράκων, τά όποια έξήχθησαν 
άπό τήν τάφρον τών θεμελίων τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ σηκού, άπεδείχθη ότι ό ναός 
δεν είναι διόλου τοΰ 5ου αίώνος, όπως γενικώς σχεδόν έπιστεύετο μέχρι σήμερον, μέ 
τήν μόνην έξαίρεσιν τοΰ ΤΡΑΥΛΟΥ3, αλλά τοΰ 4ου καί μάλιστα τοΰ τέλους αυτού

1 Ή επικρατούσα γνώμη είναι δτι ή στηριζομένη 
‘Αφροδίτη αντιπροσωπεύει τήν διάσημον “έν Κήποις,, 
τοΰ Άλκαμένους. Τήν κυριωτέραν μέχρι τοΰ 1950 βι
βλιογραφίαν παρέχει ό Lippoed, Griechische Plastik, 
σ. 155 καί σημ. 6. Βλ. καί SchEFOED είς R. Boehringer 
eine Freundesgabe, σ· 544 σημ. 8. Τό καλύτερον άν- 
τίγραφον φαίνεται δτι ήτο μέχρι τής καταστροφής τής 
Σμύρνης ό έν τή Ευαγγελική Σχολή αυτής άποκείμενος 
κορμός έκ Τράλλεων, Schrader, Phidias, σ. 208-9 : 
’Εκ Φιλαδέλφειας. Βλ. δμως ΟίΚΟΝΟΜΟΝ είς ΑΕ 1928, 
σ. 69. Κατ’ άλλους ό τύπος παριστα τό έν Δαφνί οι λα
τρευτικόν άγαλμα τής θεάς· Έκεϊ εύρέθη παλαιότερον 
έν αναθηματικόν άνάγλυφον άποδίδον τόν τύπον αυτόν 
(Br.-Br. κείμενον είς πίν. 673). Ό Schrader δμως 
ήρνεΐτο σχέσιν, άφ’ ενός μέν διότι κατ’ αυτόν εις τό έν 
λόγω ιερόν δέν είχεν εύρεθή θεμέλιον ναοϋ (βλ. άντιθέ- 
τως Studniczka, Neue Jahrbiicher 1926, σ. 101) άφ’ 
ετέρου δέ διότι είς τό ίδιον ιερόν είχον εύρεθή καί άλλα 
δύο έργα παριστάνοντα τήν θεάν κατά διάφορον τρόπον. 
’Αντίθετος πρός τήν συνήθη άποψιν δτι ή στηριζομένη 
είναι ή έν Κήποις τοΰ Άλκαμένους είναι καί ή τοΰ 
Langεοτζ, ό όποιος ώς τήν έν Κήποις θεωρεί τήν εν- 
θρονον«’Ολυμπιάδα» (Sitzutigsber. Heidelberg. Akad. 
1954), μέ τήν όποιαν ήδη παλαιότερον είχε συνδέσει ό 
Schmidt (Corolla Curtius, σ. 72 κ.έξ.) τήν κεφαλήν 
’Αφροδίτης τήν γνωστήν ώς Σαπφο). Ό BECATTI πάλ-ιν 
(Problemi Fidiaci, σ. 212) τήν έν Κήποις βλέπει είς τήν 
έκ Leptis Magna κεφαλήν (βλ. καί Guidi, Africa Ita-

liana 1931, άρ. 1-2, σ. 1 κ.έξ.). Ή παλαιοτέρα γνώμη 
τοΰ FortwangeER δτι ή έν Κήποις αποδίδεται ύπό τοΰ 
τύπου Frejus φαίνεται νά έχη όριστικώς (καί δικαίως) 
παραμερισθή Ό τύπος είναι ασφαλώς Καλλιμάχειος. 
(Άλλην γνώμην έχει ό SchEFOED, R. Boehringer, 
Eine Freundesgabe, σ 571-2: Άγοράκριτος.)

2 Τό μήκος τοΰ έν Δήλω ναοΰ τών 'Αθηναίων (θεμέλια), 
ό όποιος έκτίσθη κατά τήν διάρκειαν τής Νικιείου ειρή
νης. είναι 18.75 (Β ) 18,90 ιΝ.) καί τό πλάτος 11.23 (Δ.) 
καί 1135 (A.) (Delos, XII, σ. 108) καί τά πιθανά 
αρχικά ύψη τών σωθέντων ακρωτηρίων του άπό 1 εως 
1.50 μ. (αύτόθι σ. 237-8). Αί διαστάσεις τοΰ ναοΰ τοΰ 
Διονύσου είναι: μήκος 21.95 μ. καί πλάτος είς μέν τό 
δυτικόν μέρος 9.30, είς δέ τό ανατολικόν 9.85. (Ευρύτε
ρος πρόδομος δέν ύπάρχει, όπως άπέδειξεν ή κατά τάς 
τελευταίας εβδομάδας τοΰ 1961 διεξαχθεϊσα παρ’ ημών 
έρευνα, άρα ή διάστασις 10.50 τών DorpfEED-Reisch, 
Das Griechische Theater, σ. 21, είκ. 5 είναι εσφαλμένη.) 
“Οπως θά ίδωμεν δμως κατωτέρω, ή ιδία έρευνα άπέ- 
δειξεν δτι καί τό βάθος τοΰ προδόμου ήτο άρχικώς 
μικρότερον, ηύξήθη δέ, ώς φαίνεται, κατά τούς ρωμαϊ
κούς χρόνους. Τό αρχικόν μήκος τών θεμελίων τοΰ ναοΰ 
ήτο μόνον 15,50, έάν δέ είς αυτόν ύπολογισθή καί τό 
προαναφερθέν πλάτος, προκύπτει ναός μικρότερος άπό 
τόν ναόν τών ’.Αθηναίων, περίπου δσον καί ή διαφορά 
μεταξύ τοΰ ύψους τών Δηλιακών άκρωτηρίων καί τοΰ 
άρχικοΰ ύψους τής άποκαθιστωμένης μορφής.

3 Πολεόδόμική έξέλιξϊς Αθηνών, σ. 80.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1960 ΓΙιναξ 1

Νέος γυναικείος κορμός ιού 5ου αί. π.Χ. έκ τού ίεροϋ τοϋ Διονύσου έν ΆΟήναις. 
Πρό χοΰ καθαρισμού (α) μειά τόν καθαρισμόν (β).
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(είκ. 3) ’.(Ό Τραυλός τον αποδίδει εις την δραστηριότητα τοΰ Λυκούργου.) Ή σημαν- 
τική αυτή άνακάλυψις, είς την όποιαν ή ερευνά μας προσέθεσε καί την έξ ίσου εκπλη
κτικήν διαπίστωσιν ότι τό πλεΐστον μέρος τοΰ βαθέος προδόμου τοΰ ναοΰ β' είναι προσ
θήκη τής προχωρημένης, ώς φαίνεται, ρωμαϊκής εποχής, έκτος άπό την σημασίαν, την 
οποίαν αποκτά διά τήν αρχικήν ΰέσιν τοΰ αγάλματος τοΰ Άλκαμένους έχει ώς πρόσ
θετον συνέπειαν ότι αποκλείει τήν περίπτωσιν ή μορφή μας νά ήτο άκρωτήριον τοΰ 
ναοΰ. Θά πρέπη συνεπώς νά άναζητηθή δι’ αΰτήν άλλη θέσις. Μία πιθανή θέσις θά 
ήτο επί παραδείγματι είς τήν στοάν όπισθεν τής σκηνής τοΰ θεάτρου, ή οποία έχει 
κοινόν θεμέλιον με τον άναλημματικόν τοίχον τής σκηνής, μετ’ αύτοΰ δε χρονολο-

Είκ. 3. "Οστρακα έκ τής τάφρου τών θεμελίων τοΰ Ν. τοίχου τοϋ σηκοϋ τοΰ νεωτέρου ναοΰ τοϋ Διονύσου.

γεΐται είς τήν Περίκλειον γενικώτερον εποχήν Τό ότι ό κορμός εΰρέθη είς τό νότιον 
μέρος τοΰ ναοΰ τοΰ Διονύσου δεν σημαίνει ότι αποκλείεται νά προέρχεται οΰτος άπό 
τήν στοάν, άψοΰ, όπως διεπιστώσαμεν είς παλαιοτέρους χρόνους, έγινεν άφθονος μετα- 
κίνησις τών ευρημάτων άπό τοΰ ενός σημείου είς τό άλλο. Δεν είναι επίσης άπίθανον 
νά μετεφέρθη εκεί καί άπό άκόμη μεγαλυτέραν άπόστασιν. "Ολα αυτά όμως δεν είναι 
παρά άπλαΐ υποθέσεις, όπως ύπόθεσις είναι καί ή έκ τεχνοτροπικών μόνον λόγων άπό- 
δοσις τοΰ έργου είς τό έργαστήριον τοΰ Άλκαμένους, άφοΰ τόσον άτελής είναι άκόμη 
ή γνώσίς μας περί τής προσωπικότητος τών περί τον Φειδίαν καλλιτεχνών καί προ πάν
των τόσον άθλια ή διατήρησις τοΰ κορμοΰ. ’Αβέβαια θά μείνη επίσης καί ή ταυτότης 
τής νέας μορφής (Νηρηίς;).

Τόσον πολλά είναι λοιπόν τά ερωτηματικά περί τον νέον κορμόν, τά όποια θά μεί
νουν άναπάντητα. 'Οπωσδήποτε δεν είναι μικρόν τό κέρδος ότι άπεκτήσαμεν έν άκομη 
πρωτότυπον ’Αττικόν έργον τής πρώτης μεταφειδιακής γενεάς, έστω καί τόσον βαρέως 
τραυματισμένον άπό τον άδυσώπητον χρόνον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ· ΔΟΝΤΑΣ

1 Πράγματι είς τήν τάφρον τών θεμελίων τοΰ νοτίου 
τοίχου τοΰ σηκοϋ κατά τήν εξωτερικήν πλευράν εύρέ- 
θησαν ολίγα όστρακα μεταξύ τών οποίων τμήμα χαρα
κτηριστικής βάσεως μελαμβαφοΰς κανθάρου καί όστρα- 
κον δακρυδόχης μέ τεφρόν επίχρισμα, βλ. είκ. 3.

2 Κατά τον Pickard - Cambridge, The Theatre of 
Dionysus in Athens, σ. 15-6 καί 27 ήτο μέρος τοΰ 
γενικού “Περικλείου,, σχεδίου διά τοϋ οποίου κοΐλον 
καί ορχήστρα μετετοπίσθησαν βορειότερον. Κατ' αυ

τόν σκηνή καί στοά ήσαν έκ τών χρονικώς τελευταίων 
έργων τοϋ έν λόγφ σχεδίου. "Οστρακα τοΰ 5ου αίώνος 
εύρέθησαν υπό τόν βόρειον τοίχον τής στοάς (σ. 27), 
δέν γνωρίζω όμως άλλας σχετικά; λεπτομέρειας. Δι' 
αυτών άπεδείχθη εσφαλμένη ή άποψις τοΰ FiECHTER, 
ότι ή στοά ήτο τοΰ τέλους τοΰ 6ου αίώνος (III, σ. 47). 
Κατά τούς Dorpfeld καί Reisch, Das Griechische 
Theater, σ. 12 είναι καί αυτή τής εποχής τοΰ Λυ
κούργου.
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