
ΤΟ ΕΠΙΤΙΤΛΟΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΤΗΣ IG ΙΓ 49*

Ουδέποτε άπεικονίσθη το άνάγλυφον τοϋ δημοσιευθέντος ήδη επιγραφικούς 1 2 τι
μητικού ψηφίσματος πέντε Άβυδηνών. Τοϋτο, έλλιπές μέρη τινά (βλ. κατωτέρω), περι
λαμβάνει δυο μορφάς: Άθηνάν καθημένην δεξιά καί άνδρα ορθόν αριστερά. Ή θεά 
κάθηται επί λίθινου θρόνου μέ τούς πόδας επί χαμηλού υποποδίου καί πτηνόν επί τού 
δεξιού μηρού στρέφον την κεφαλήν προς τά όπίσω, φέρει δέ μακρόν χιτώνα καί Ιμά- 
τιον, τό έτερον άκρον τού οποίου ελίσσεται περί τον αριστερόν βραχίονα- έκείθεν φέρε
ται λοξώς δεξιά επί τής κοιλίας, δπου τό άνω αυτού μέρος πτυχούται πυκνότερον κατα- 
λεΐπον οΰτω ακάλυπτον δλον τό πρόσθιον τού κορμού. Ή διά τού ίματίου έν μέρει 
περιβαλλομένη αριστερά στηρίζεται επί τού ερεισίνωτου, άπτομένη οΰτω τής έπ’ αυ
τού—καί δλης τής οπίσθιας πλευράς τού καθίσματος —έρειδομένης άσπίδος, ήτις απο
δίδεται έν προοπτική συντμήσει. Καί τό —κορινθιακόν εδώ — κράνος έχει επίσης άπο- 
τεθή κατά γης παρά την προς τον θεατήν άριστεράν πλευράν τού θρόνου. 'Η δεξιά 
προτείνεται εμπρός καί άνυψούται ειτα προς τά άνω, ώσεί άπευθυνομένη προς τήν έτέ- 
ραν μορφήν.

Φορεΐ μόνον ίμάτιον, δπερ φερόμενον από τού αριστερού ώμου αφήνει γυμνόν τό 
δεξιόν τού κορμού. Ή δεξιά, άνταποκρινομένη προς τήν αντίστοιχον κίνησιν τής ομω
νύμου χειρός τής Άθηνάς, φέρεται καμπτομένη προς τά εμπρός, ένώ ή αριστερά φέρε
ται καθειμένη κατά μήκος τού ίματίου. Ή κεφαλή τού άνδρός έχει άποκρουσθή όμού 
μετά τού άνω μέρους τής στήλης περιλαμβάνοντος τό άνώτατον τής κεφαλής τής Άθη
νάς ως καί τό άκρον τών δακτύλων τής ανυψωμένης δεξιάς της. Τό άνάγλυφον έχει 
ύποστή καί άλλας ζημίας, κυρίως επί τής έπιφανείας τού πτηνού καί τών γονάτων τής 
Άθηνάς, συνεκολλήθη δέ έκ δύο τεμαχίων καταλειπόντων μεταξύ των κενόν εις λωρίδα 
στενήν έκ τών κάτω αριστερά λοξώς προς τά δεξιά άνερχομένην, δπου τό μεταξύ τών 
δύο τεμαχίων χάσμα ευρύνεται ίκανώς.

Μετά τού άνω μέρους τού αναγλύφου έλλείπει καί τό άπλούν γεΐσον, ήτοι ή ται
νία μετά τού κυματίου, δπερ πιθανώτατα επέστεφε τούτο- έπί τής ταινίας δέ θά άνεγρά- 
φετο τό δνομα τού άρχοντος 3, διότι έπί τής κάτω ταινίας, τής υπέρ τό έπιγεγραμμένον

1 Ευχαριστώ τόν “Εφορον τής Άκροπόλεως κ. Γιάν- 
νην Μηλιάδην διά τήν παρασχεθεϊσαν άδειαν δημοσιεύ- 
σεως τής στήλης (εκτεθειμένης εις τήν τελευταίαν—δε
ξιά τοϋ προθάλαμου—αίθουσαν τοΰ Μουσείου τής 
Άκροπόλεοις).

2 ΜΥΛΩΝΑΣ, BCH 12,1888,135, Koehler, SB Berl.
Akad. 1888, 245, IG II 5, 73 καί IIs 49. Πρβλ. 
A. Wilhelm, Anz. Wiener Akad. 14.6.1911 a. 8. Βλ. 
καί S. Casson, Catalogue of the Acropolis Mu
seum II, Cambridge 1921, άρ. 1330.

3 Τό δνομα τοΰ άρχοντος έπί τής άνω ταινίας τοϋ 
αναγλύφου: Τεμάχιον συγχρόνου περίπου αναγλύφου 
Ο. Walter, Beschreibung der Reliefs im Kleinen 
Akropolismuseum in Athen, ’Αθήναι 1932, άριθ. 33a 
(τέλος 5<™ α!.), I. 2Β0ΡΩΝ0Υ, To έν ’Αθήναις Εθνικόν 
Μουσεΐον πίν. 226, 3, Η. Κ. Susserott, Griechische 
Plastik des4.Jahrhunderts vor Christus[Zeitbestim- 
mung], Frankfurt a.M. 1938, πίν. 2, 3 (καί Μ. Βιννε- 

bossEL, Studien zu den attischen Urkundenreliefs 
des 5. und 4. Jahr. v. Christ, 1932, άρ. 25) χρονολο-
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τμήμα τής στήλης, αναγράφεται τό δνομα τοϋ γραμματέως \ Ό στίχος οΰτος, λόγω 
τοΰ μήκους του κα'ι τής ανάγκης νά περιλάβη πλήρη την σχετικήν αναγραφήν, έχει χα- 
^ραχθή με μικρότερα γράμματα ή ή ακολουθούσα έπ'ι τής επιφάνειας τής στήλης έπι-

Είκ. 1. Ψήφισμα μετ’άναγλύφου τοΰ Μουσείου Άκροπόλεως (IG II2 49).

γραφή, άρχομένη αμέσως κάτοιθι τοΰ κυματίου. Ταύτης πάλιν τό πρώτον εκ τεσσάρων

γούμενον 396/5 ή 388/7 π.Χ. Πρβλ. ακόμη και τό ύστε- 
ρώτερον εξ Άχαρνών δημοτικόν ψήφισμα L. Robert, 
Etudes Epigraphiques et Philologiques, Paris 1938, 
293-6 πίν. 1.

1 Ή θέσις αρκετά συνήθης' τό πρώτον γνωστόν πα
ράδειγμα, χρονολογούμενον από τοΰ 421/0 π.Χ., είναι ή 
IG I2 81 είκονιζομένη έν AM 19, 1894, 164 πίν. 7, 
RM 47, 1932, πίν. 8, Ε. Kjeleberg, Studien zu den 
attischen Reliefs, Uppsala 1926, πίν. 12, 39, G. Lip- 
poed, Griechische Plastik (Handbuch der Archao- 
logie III, 1), πίν. 73, 3. Τέσσαρα έτη ύστερωτέρα ή συν
θήκη μεταξύ 'Αθηνών καί “Άργους (πρβλ. κατωτ.)

IG Is 96, βλ. OJh 16, 1915, Beibl. 89 είκ. 33, ΣΒΟΡΩ- 

ΝΟΣ, έ.ά. πίν. 207, τ' τό άνάγλυφον μόνον καί παρά 
WALTER, έ.ά. άρ. 2' ή χρονολογία τοΰ αναγλύφου ενισχύει 
την πρωιμωτέραν χρονολόγησιν τοΰ θωρακίου τής Νί
κης, περί ής βλ. κατωτέρω σ. 86 οημ. 8.

“Αλλα παραδείγματα : IG I2 161 (410 - 400 π.Χ.), 
ΣΒΟΡΩΝΟΣ, έ ά. πίν. 37 (άνω σειρά, μέσον), IG II* 2 
(Addenda σ. 655), A. Lambrechts, Tekst en Uit- 
zicht van de Atheense Proxeniedekreten tot 323. 
v. C., Brussel 1958, 6 (403/2 π.Χ.), IG II2 90, Σβο- 
ΡΩΝΟΣ, έ.ά. πίν. 208, 3 (άρχαί 4°υ) καί IG IIs 127, 
ΑΕ 1874 πίν. 67, Σβορωνος, έ.ά. πίν. 215, 4.
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στίχων τμήμα, με τά ονόματα των τιμωμένων, έχει μικρότερα γράμματα από τό κείμε
νον τοΰ ψηφίσματος, τοΰ οποίου σώζονται μόνον ό πρώτος στίχος μετά τινων ελλεί
ψεων και μέρος τοΰ δευτέρου. Ό πρώτος εκ τών τεσσάρων στίχων τής έπικεφαλίδος, 
προσδιορίζων την ιδιότητα τών τιμωμένων, αποτελεί εϊδικώτερον τον τίτλον \ κατά τινα 
τρόπον, τοΰ ψηφίσματος. Αυτό τοϋτο τό ψήφισμα χωρίζεται από τής έπικεφαλίδος διά 
διαστήματος ίσου προς ένα τών ΰπερκειμένων στίχων (ήτοι τό ύψος τών γραμμάτων 
συν τώ τοΰ διάστιχου).

Ή επιγραφή λοιπόν δεν παρέχει ασφαλή βάσιν προς άκριβεστέραν χρονολόγησιν. 
Έάν όμως δεν ύποκρΰπτεται άλλο, άγνωστον ήμϊν, ιστορικόν γεγονός, τότε ή ολίγον 
ύστερον τοΰ 385/4 π. X. χρονολογία φαίνεται λίαν πιθανή, ως ήδη έπροτάθη, διότι τό 
έτος εκείνο ό Ίφικράτης έστησεν επιτυχή ένέδραν κατά τών Σπαρτιατών 1 2 λαβών ίσως 
πληροφορίας από συμπαθοΰντας προς τους Αθηναίους Άβυδηνούς· τοΰτο είναι τό 
μόνον γεγονός τό συνδέον τάς ’Αθήνας προς την ’Άβυδον παραμείνασαν πιστήν είς τήν 
μετά τής Σπάρτης συμμαχίαν, άφ’ ής περιήλθεν είς χεΐράς της τό 411/0 π.Χ., καί μετά 
τήν νίκην τοΰ Κόνωνος καί πο?ώ μετά τό μνημονευθέν συμβάν3.

Ή τέχνη τοΰ αναγλύφου δεν φαίνεται άντιβαίνουσα προς τήν χρονολόγησιν ταύ- 
την. Είναι καταφανείς αί παρθενώνειοι απηχήσεις 4, ή σχετική δε χρονική άπόστασις 
διαφαίνεται είς τήν έλαφράν σχηματικήν σκλήρυνσιν καί κάποιον καλλιγραφικόν «μανιε
ρισμόν» τοΰ αναγλύφου.

Πράγματι, ή ορθή ανδρική μορφή άπηχεϊ τάς αντιστοίχους μορφάς τής ζωφόρου 
τοΰ Παρθενώνος5, ή δε καθημένη Άθηνά —μέ τήν προς τον θεατήν μερικήν στροφήν, 
τήν προς τά όπίσω στηριζομένην άριστεράν 6 καί τήν άνυψωμένην δεξιάν—τάς καθημέ* 
νας θεότητας τής ανατολικής πλευράς τής ζωφόρου 7, άμεσώτερον δε τήν επί βράχου 
καθημένην Άθηνάν τής ΝΑ. γωνίας τοΰ θωρακίου τοΰ ναοΰ τής Νίκης8. Καί ό Ζευς

1 Ό τίτλος τής επιγραφής μας, άποτελών μάλλον τί
τλον ιδιοκτησίας καί οΰχί καθαυτό επικεφαλίδα, ανήκει 
είς κατηγορίαν συχνοτάτην επί τών μετ’ αναγλύφου ψη
φισμάτων (γενομένων έξόδοις τοΰ ενδιαφερομένου, βλ. 
Binnebossee, έ.ά.). Βλ. IG Is 144 (+155) (πρό τοΰ 
412 π.Χ., βλ. Hesperia 8, 1939, 65-69 άρ. 22, SEG 10, 
108 Lambrechts, έ.ά. άρ. 1, πρβλ. xa'iSEG 12, 33 καί 
14, 40), 145 (424/3 ή 417/6+405/4, πρβλ. SEG 10, 82, 
Lambrechts άρ. 3), 108 (410/09, βλ. BSA 46, 1951, 
200 - 209 πίν. 23). Διά τά προξενικά ψηφίσματα βλ. καί 
Ρ. Monceaux, Les Proxenies Grecques, Paris 1885, 
87 σημ. 1 μέ πλείονα παραδείγματα.

2 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Ελληνικά IV, 8, 32-39 (βλ. είδικώς 
παράγρ. 35).

3 "Ε.ά. I 1, 5, 6 καί 11' I 2.16' II 1, 18' III 1, 19· 
IV 8, 3, 5 καί 6' V 1, 6-7 καί 25-26 καί VII 1, 27. Βλ. 
χαρακτηριστικώς καί ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ XXII (Κατ’ Άρι- 
στοκράτους) 158.

4 Διαπιστούμεναι άκόμη καί μέσω τής άγγειογραφίας'
βλ. έπί παραδείγματι τήν υδρίαν τοΰ Ζωγράφου τών
Λουομένων έν Κοπεγχάγη CVA (Danemark 4)Copen-
hague 4 πίν. 154,2, 155, ι (J. D. Beazeey, ARV2

746, 67) καί τάς παρατηρήσεις τοΰ Schroder έν Jdl 
30, 1915, 116, έ'νθα καί τό άγγεϊον απεικονίζεται έν 
πίν. 3. Βλ. άκόμη καί τόν έν Άθήναις γαμικόν λέβητα 
τοΰ Ζωγράφου τής Νεαπόλεως AM 32,1907, 100 Beil. 1 
είκ. 9 (ARV2 706, 30).

5 Πρβλ. είδικώς Α. Η. Smith, The Sculptures of 
the Parthenon, London 1910, πίν. 30, ι (άριστ.)- βλ. 
άκόμη καί πίν. 32, 2.

6 Τήν καταγωγήν καί διασποράν τοΰ θέματος τής 
πρός τά όπίσω στηρίξεως τής χειρός έχει ήδη μελετή
σει, όχι όμως έξαντλητικώς, ή A. Kaltekhadser, 

Handwerkliche Gestaltung im attischen Grab- 
relief, 1938, 12-14.

7 Βλ. είδικώς τάς μορφάς Smith, έ.ά. πίν. 33 άρ. 25, 
πίν. 34 άρ. 29 (Ήρα) καί 30 (Ζεύς) καί πίν. 36 άρ. 40 
(’Αφροδίτη).

8 Βλ. R. Caprenter, The Sculpture of the Nike 
Parapet, 1929, 57 καί 59 είκ. 11 καί 24. Πρβλ. επίσης 
σ. 47 πίν. 9 (Άθηνά καθημένη, άποκεκρουμένη άνω). 
Ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία παρά CARPENTER' βλ. 
άκόμη καί C. Beumel, Jdl 65/66, 1950/51, 153-5, 
θεωροΰντα τά γλυπτά τοΰ θωρακίου σύγχρονα πρός τό
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τής μεταξύ Αθηνών και ’Άργους συνθήκης τοϋ 417/6 π.Χ.1 εχει στάσιν παρεμφερή 
καί αντίστοιχον άνΰψωσιν χειρός. Άθηνάν καθημένην κατ’ άνάλογον τρόπον επί βρά
χου βλέπομεν καί επί τεμαχίου έπιτίτλου αναγλύφου χρονολογούμενου εις τό τέλος 
τοϋ 5ου π· X. αίώνος 2. Τήν κατά τάς άρχάς τοϋ 4ου π. X. αίώνος διάδοσιν τοϋ τύπου 
δεικνύει τό εν τώ Ίερω τής Έπιδαύρου χρυσελεφάντινον λατρευτικόν άγαλμα τοϋ 
Ασκληπιού καί τα εκ τούτου άπορρέοντα εξ Έπιδαύρου 3 και ’Αθηνών4 αναθημα
τικά άνάγλυψα.

Έν τώ πλαισίω τών έργων τούτων φυσική έρχεται ή μεταξύ 385 καί 380 τοποθέ- 
τησις τοϋ δημοσιευόμενου αναγλύφου, τοϋ όποιου ή προσήλωσις προς ολίγον παλαιό- 
τερα πρότυπα θά πρέπη ν’ άποδοθή εις τον βιοτεχνικώτερον χαρακτήρά του, φανερόν 
είς τήν μετριωτέραν ποιότητα τής εργασίας (ορατήν ιδία εις τήν δι’ έγχαράξεως σχεδόν 
μόνον άπόδοσιν τών δακτύλων τής άριστεράς χειρός τής ’Αθήνας).

ΣΕΦΑΦΕΙΜ I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

μεγαλύτερον μέρος τών αναγλύφων τής ζφφόρου τοϋ 
ναοΰ τής Νίκης καί χρονολογούντο άμφότερα ολίγον 
μετά τήν συνομολόγησιν τής Νικιείου Ειρήνης (420 π.Χ). 
Πρός τήν μορφήν ταύτην τοϋ θωρακίου τής Νίκης συγ
γενεύουν στενώς ή έν άντιγράφοις μόνον σφζομένη 
«’Ολυμπίάς» (Η. S. Jones, A Catalogue of the An
cient Sculptures. . . Museo Capitolino, 1912, 214-5 
άρ. 84 πίν. 53' βλ. καί KaxtEnhauser, έ.ά) καί έν άρί- 
στης τέχνης άνάγλυφον έν τφ παλαιφ μουσείφ τοϋ Βε
ρολίνου (Jdl 30, 1915, 121 σημ. 2 πίν. 5, C· ΒχϋΜΕΕ, 
Katal. Berlin III Κ81 πίν. 70' ή καλυτέρα φωτογρα
φία παρά Τη. ν. Scheffer, Die Kultur der Griechen, 
Koln 1955, είκ· 184), καθώς καί τό μέγα έν Βραυ- 
ρώνι έσχάτως άνευρεθέν άνάγλυφον (βλ. Τό Έργον τής 
έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1958, 
Άθήναι 1959, 35 είκ. 35 σ. 33 καί BCH 83, 1959, 596 
πίν. 31 άνω).

Χαλαρωτέρα είναι ή συνάφεια πρός επιτύμβια ανά
γλυφα, ώς τό τής Φαιναρέτης (A. Conze, Die atti- 
schen Grabreliefs, άρ. 104 πίν. 39, H. DiepoedER, 
Die attischen Grabreliefs, Miinchen 1931, 24 πίν. 17), 
τής Φιλουσίας (AE 1916, 7 είκ. 2, DiepoedER, έ.ά. 
πίν. 18) καί τής Φρασικλείας (Conze, έ.ά. άριθ. 289 
πίν. 67, DiepoedER, έ.ά. 25 πίν. 18).

1 Βλ. άνωτ. σ. 85 σημ. 1.
2 Walter, έ.ά. άριθ. 75, δστις σημειοΐ ήδη τήν συγ

γένειαν πρός τά γλυπτά τοϋ θωρακίου καί παραβάλλει 
καί τό ύπ’ άριθ. 77 (μή είκονιζόμενον).

3 Σβορωνος, έ.ά. πίν. 31 άριθ. 173, 174.
4 “Ε.ά. σ. 258-9 πίν. 36 καί 38, ι (άριθ. 1335 καί 

1339). Στενώς συγγενεύει πρός τά άνάγλυφα ταΰτα καί 
ή στήλη τοΰ ’Επιχάρους, Conze, έ.ά. άριθ. 700 πίν. 136 
(IG II* 6972), ώς ή KaetenhAuser, έ.ά. 14, παρετή- 
ρησεν ήδη.
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