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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ . - Παρατηρήσεις είς το έκ τής 1tαλάσσης τού Άρτεμισίου 

χαλκούν αγαλμα τού Μουσείου τών Ά1}ηνών, όπα κ. Γεωργίου 

Π. ΟΙκονόμου. 

Παρουσιάζων εΙς τήν Άκαδ'Υ/μίαν φωτογραφίας του πρό τινος χρόνου &:νελκυ

σθέν τος εκ τη~ έξωθ εν του 'Αρτεμισίου θαλάσσης; μεγάλου χαλκου &νδρικου 

&:γάλμΙΧΤΟζ, δ :ρείλω να ευχαριστήσω τον διευθύντήν ΤΏυ 'Αρχαιολογικου τμήματος 

του Ύ πουργεΙου της Παιδείας κ. Κουρουνιώτην δια τήν παραχώρησιν των φωτο' 

γραφιων :τούτων ιbς κιχΙ δια . τήν συναίνεσιν, σπως αΙ φωτογραφίαι αυται γνωσθωσιν 

εΙς ευρύτερον επιστημονικον κύκλον κα! δια τω ν Πρακτικων της Άκαδ'Υ/μίαζ, ά-φ' ου 

ήδη το νέον άγαλμα εγνωρίσθη ε Ις το πολυ κοινον δια συχνων &πεικονίσεων του 

τε ~μεpησίoυ τύπου των 'Αθηνων κα! &λλων χωρων. 

Το νέον άγαλμα, σπως &ντιλαμΟάνεταί τις; κα! εκ μόνων των φωτογραφιών, 

είναι πράγματι οοχ! μόνον πολυτιμότατος; θησαυρος του Μουσείου των 'Αθηνων, 

άλλα κα ί, γενικώτερον , μοναδικον &πόΚΤ'Υ/μα της; σλ'Υ/ς; &:ρχαιολογίας κα! δια τήν 

τέχνην αδτου κα! δια την &ρτίαν αδτου διατήρησιν. (πρ6. παρενθέτους πίνακας Ι·ΠΙ). 

Εδρισκόμενον &:Υ.όμη εν τφ στΙΧδΙψ του καθιχρισμου δπο τήν εΙδήμονα επί6λεψιν του 

κ. ΖέΥΥελη κσι! ύπο τήν δεξιαν προσοχήν των &ρμοδίων δπαλλήλων του 'Αρχαιολο

γικου Μουσείου , κα! κατακείμενον εντος; του ε Ιδικου λουτηρος; &φήνε ι να διαφαίνεται 

ζωηρως ~ εντύπω:1ις κα! ~ επι60λή, την δποίαν e-i εμποιήσ"'ι/ σταν περατουμένου του 
καθαρισμου θα &:νιδρυθ'Ώ επ! του βάθρου κα! θα κυριαΡΧ'ήσ'Ώ του θεατου. 

ΕΙναι δε &ξία πάσης εξάρσεως ~ &:ρωγή, την όποΙσιν ευθυς μετα τήν ευρεσιν 

κα! εκτίμησιν αυτου παρέσχεν ~ Κu6έΡνησις καΙ προς συντήΡ'Υ/σιν του &γάλματος 

κιχ! προ; εξερεύνησιν της θ:Χλά-:Jσης, 1ι δποία κα! άλλα &ξιολογώτσιτα χαλκα παρέσχε 

κσι! νέων Αησσιυρων YEVVf{. έλ πίδας. 

ΤΟ εκ της θαλάσσης του 'Αρτεμισίου μέγα άγαλμα ώνομάσθη άμα τ'q χνελκύ:1ει 

αοτου Ποσειδών, εχτοτε δε φέρεται ανα τα στόματσι πάντων δια του όνόμσιτος τούτου. 

''Οτε εΙδον το πρώ tον το άγαλμα καΙ προσήρμοσσι προχείρως τους άποκεκομ· 

μένους βραχίονιχς αυτου εσχημάτισα τήν γνώμψ, τήν όποίαν κα! εξέφρασα τότε, στι 

πρόκειται περ! &γάλματος Δ ι ό ς, έχοντος τεταμένψ προς τα πλάγια τήν &:ριστεραν 

κα! &νηρμένψ κεκσιμμένYj'l κατ' &γΧώνα την δεξιάν, της όποίας οΙ δάχτυλο ι είναι 

συ'(κεκσιμμένοι προς σύσ:ριγξιν ενθέτου τινος καΙ περιαιΡετου πράγμσιτο). 
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Δεν έχω &μφι60λΙαν δτι καΙ εΙ~ άλλους Τσω~ θα έπηλθεν 1ι σκέψις 1. Βε6αΙως 

εΙναι &κ6μη πρόωρον να έλέγξωμεν τ~ν γνώμην τΙΧότην πρΙν συγκολληθωσιν &σφιχ

λως καΙ &χρι6ως ο Ε δUo βραχΙονες του &γ~λματoς. 'Αλλ' 1ι πρόχειρος έκε [νη ό π' εμCιυ 

γενομένη οοκιμ-ή μοι &φηκε τ~ν εντύπωσιν δτι 1ι σκέψις περΙ &γ~λμιxτo~ Διo~ εΙναι , 

έπΙ του παρόντo~ τoυλ~χιστoν, 1ι πιθιχνωτέριχ. 

ΕΙς τ~ν σκέψιν τιχότην Υιχθην εκ 

της &ναμν-ήσεως δμοΙου &γ~λματoς Διo~ 

εΙκονιζομένου επι δστέρων νoμισμ~των 

της πόλεως Μεσσ-ήνης της Μεσσην(ας 

και &ναπαριστωντος τον 'Iθωμ~ταν ΔΙα 

του περιφ-ήμου κΙΧλλιτέχνου κιχΙ οιοιχ

σκάλου Τσως του Φειοίου 'Α γελ~aα. 

Πρόχ ειρός τις ερευν~ μο ι εγνώρισε 
ΕΙκ. όμισμα 111εσσή''1Jς. 

καΙ υστερα νομ[σματιχ των Mεγ~ρων φέροντα τον αυτον τόπον Διός, κρατ<ιυντος εν 

ti,j ?εξι~ τον κεραυνό ν &.λλα μ~ φέροντος επι των νώτων της τεταμένης &ρ ιστερας 

ετοιμον να &ποπτ'Υ,) &ετον ι1>ς επι τινων νoμισμ~των της Μεσσήνης. Πρ6 . ε Ι>ι . 1 - 3 
Imhoof Blumer κα! Gardner un1i mati c 

Ε;κ . 2. - Νόμισμα lΙ!εσσιίνης . 

Com111entary οη Pausanias πΙν . Α , ιν 

(Mεγ~ρων), π[ν. Ρ, V (ΜεσσηνΙας) . "Ομοιος 

το σχημα, &λλ' ι1>ς _παίς παρ{σταται δ Ζευς 

επι νoμισμ~των του ΑΙγΙου, το οε πρωτότυπον 

ιχυτων άγαλμα ιΧποο[ο ετα ι, ι1>ς γνωστόν, όπο 

του ΠαυσανΙου εΙς τόν αυτον • ΑγελάΟα.ν. Πρ6. 

Blumer-Gardner ιχυτ. πΙν. R, ΧΙΙ ΧΙΙΙ. 

'Επ! άλλου τινος νομίσμιχτος των Πατρων, δμοιος τόπος &γ~λμιxτoς πι; ριγρ~

φετιχι δρθως όπο του Blunler καΙ τοσ Gardner ιχυτ. Q, ΧΧ ι1>ς Ποσειοων, οιό -: ι φέρει 

εν ti,j oεξι~ ι1> , δπλον τ~ν τρ(ιχινιχν, &.λλ· εχεΊ 

1ι θέσις τ ηι,; χειρος οεν φαΙνετιχι εντελω,. όμοΙα . 

ΟΕ τόπο ι π~ντων των νoμισμ~των τοότων 

πιχρέχουσι oι~φoρoν τ~ν οιιχμόρφωσιν της 

κόμης &πο τη,. τοΟ ΔιΟ,. τοσ ΆρτεμισΙου. 

"Ωστε εα.ν όποθέσωμεν δτι δ ΧΙΧΡc:tκτη, τοσ 

νομΙσμαιο,. πιστω,. &'vttypc:tqJEt το πρωτότυπον 
ΕΙκ. 3. - Νόμισμα ΛΙεγάρω,', 

άγιχλμα, δπερ εν τοότοις οεν εΙναι πάντοτε κανών, τότε δ Ζευς του ΆρτεμισΙου οεν 

εΙναι &ντΙγριχφον: του προτόπου των νομισμάτω ν. 

ι (Κα. ί δ συνσίaβλ,l,Ο_ Χ. Κερα.μόπουλλο, Ιχα.μιν, ω, μσι sΙπε, 't'ijv α.Uτ 'ijν σκβψι'ι εν θήCiα.ι~ τό Τξ 

δ!>ρισΧόμενο.] . 
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Πρόκειται μόνον ' περι τοΟ γεν ικοο τύπου τοΟ άγάλματo~, δ δπoΤo~ άκολουθεί 

την εΙκονικην πχράδοσιν . δμοίων παραστάσεων. ΕΙναι δε γνωστον στι προκειμένου 

,περι λατρευτικων 'ijt(jt θρησκευτικων &γαλμάτων, -1ι ελευθερία των καλλιτεχνων δεν 

ήτο ά~έσμευτoς εκ της ε1κoνoγ'P~'pικηι; θpη~κευτικηι; παραδόσεως, -1ι δποία ήτο 

πολλάκις τόσον αοστηρως επιβεβλημένη, l5σον περίπου και εν τΎ,) χριστιανικΎ,) θρη

σxε(~. ,τα λατρευτικα. άγάλμ"τα δια τοΟτο δεν έξετάζοντιχι ~ς; προς τον τυπον 

αδτων, σπω~ τό: "πλα καλλιτεχνικα εργα, τα έχοντα την εμπνευσιν έκτοι; της 

θρησκευτικης παραδόσεως. 

'Ακρι6ως περί τοΟ τύΠ(jυ τούτου τοΟ Διος προκειμένου -1ι σύγκρισις τοΟ Διος 

τοΟ 'Αρτεμισίου προς τον μικρον χαλκοον Δία τηι; 'Αμβρακίαι; τοΟ 'Αρχαιολογικοο 

Μουσείου καΙ προι; άλλα σμο ια χαλκα άγαλμάτια δε ικνύει στι δ λατρευτικος τύπος 

ουτος; εχει μ'Χκρι5τερον βίον, άνεξάρτητον της; καλλιτεχνικης εδρέσεως έκάστου 

καλλιτέχνου. 

Ό 'Αγελάδας μόνον έκ πληροφοριων των άρχαίων συγγραφέων καί εκ των 

νομισματικων σμικρύνσεων γνωστός , δεν εΙναι τεχνοτροπικως "πτή τις καΙ θετικη 

φυσιογνωμία, ωΗε να δυ 'ιάμεθα μετ' άσφαλείας νό: ά.νακτήσωμεν αΟτον καλλιτεχνι

κως. Διό: τοϋτο επιβάλλεται άκόμη πασα επιφύλαξις προς εξαγωγην καλλιτεχνικων 

συμπερασμάτων και άκριβοος τυπολογικης κα! μορφολογικης αίιτοο κατατάξεως . 

Ό Ζευ; τοΟ 'Αρτεμ ισ ίου φαίνετα ι εκ της τεχνοτροπικης αδτοο εντυπώσεως 

ιΥ.'/ήκων εΙς τoυ~ περ! το 460 π . Χ. χρόνους. 

Ό 'Αγελάδας λέγετα ι ποιήσας τον Ίθωμάταν η Ίθωμαίον Δία κατό: το 20ν έτος 

τη ς 8 1 Ύj~ 'Ολυμπιάδος ήτοι τ <1> 455 π. Χ. ΟΙ χρόνοι άρα τοΟ Διος τοΟ ~Apτεμισίoυ 

δεν άπέχουσι πο) υ των χρόνων τοΟ Διος 'lθωμάτα . 'Αλλ' ά.πομένει πρόβλημα δεό

μενον πολλήι; επιφυλάξεωι; καΙ πολλής περισκέψεως , &.ν τεχνοτροπικως επιτρέπεται 

νό: καταλήξωμεν ε Ι ς; ταύτισ ιν. 

Τοοτο μόνον μετ' ά.σφαλε ίας δυνάμεθα επί τοΟ παρόντος να εΤπωμεν στι δ Ζείιι; 

τοΟ ' Αρτεμισ ίου εΙναι εργον άμέ σωι; προφειδιακον η και παραφειδ ιακόν, δεδομένου στ ι 

κατα του ι; χρόνους έκε ίνους εΙχεν άρχίσει -1ι δρασις τοΟ Φε ιδ ίου , γεννηθέντος πιθα

νως περΙ το 490 π. Χ. 

Ώς 'τΡος την κόμμωσιν τοΟ άγάλματοι; τοΟ 'Αρτεμισ ίο ') παρετήρησ'Χ ήδη δτι 

εΙναι δλως διάφοροι; τη ; επί των νομισματικων σμικρύνσεων τοΟ άγάλματοι; τοΟ 

'Αγελάδα άπαντώσης. '1'.- Οτο δε εΙ ναι σοΌαρον σημείον διαφορας . Ο Ι π ιστεύοντει; l5τι 

το άγαλμα τοΟ 'Αρτεμισίου παpιστ~ Ποσειδωνα κα! μόνον Ποσειδωνα στηρίζονται 

επι το Ο σημείου τούτου πολύ , προσάγοντει; μαρτύρια κα! άνάγλυ:ρα Ψωμαϊκων χρό

νων έχοντα τον Ποσειδωνα μετi της κομμώσεως ταύτης , μιμούμενα δέ αναμφισΌη

τήτως; έλληνικό: πρότυπα της αοτης περίπο υ , άλ λ' οοχ! άκρι 6ως της αότης περιόδ(ju 
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και το άγα.λμα τoCΊ Άρτεμισίου. Άλλ' ικτας τoCΊ γεγονότος δτι 1j κόμμωσ,," "υτη 

α.παντ~ και έπι άλλων θεων -σπουδαιότατον θεωρω τα ΥεΥονας στι 1j κόμμωσις "ϋτ'Υ/ 

&.παντ~ άπαράλλακτος και έπι 

παραστάσεως τoCΊ γενειωντος Διας 

έπι σημα'lτικωτάτου πλαστικeιυ μνη

μείου, ολίγον άπέχοντος χρονικως 

άπα του άγάλματος τoCΊ Άρτεμισίου. 

τα μνημείον τουτο εΙναι περΙφημος 

μετόπη του έν Σελινουντι ναου της 

'Ήρα~, ένθα παρίσταται 1j 'Ήρα και 
δ Ζευς έχων την κεφαλΥιν δμοίως, 

άλλα: κατ' ιΧντΙθε τον φοράν, έστραμ

μέν'Y)'l προ," την άριστερα: Ισταμένην 

'Ήραν (ε 1κ . 4 = Brunn - Bruck

mann Denkmaler πΙν. 290 (α) .

Benndorf I\Ie topen von.Selinunt 

πίν. - Koldewey - Puchstein 

Die griecl1isc11en Ten1pel U11-
teritaliens l111 d S iziliens 127 

π. 18). Ή μετόπη αυτη δεικνύει 
ΕΙκ. 4. - Ζει·, έκ μετόπης' Ηραίου Σελ"'O~Noς . 

σ τι 1j κόμμωσις δεν δύναται μόνη να. είναι χαρακτηριστικΥι της παραστάσεως Ποσει

δωνο ," η Διό~ , μολονότι δεν εΙναι έντελως &-σήμαντον το πραγμ~ στι ιΧπανΤ<jζ έπι 

συγχρόνου σχεδδν παραστάσεως τoCΊ Διός. 

'Ό πω~ και έν ιXpx'Y,j είπον μόνον το δλον σχημα του άγά),ματος, δτα'l τoCΊτo 

ιXvtopue'Y,j μετi συγκεκολλημένων των χειρων, θα: διεuκρινήσΊj τας σκέψεις 1jμων. 

Τότε δε θχ φανΎ,ί lSτι fι δεςια. άκρα χεΙρ, δπως ε!ναι έσχηματισμέν:η , ή?ύ'ιατο άριστα 

να κρατΎ,ί και κεραυνόν. 



Ο I Κ OMOV.-TO ΑΓΑΛΜΑ τον ΑΡΤ Μ Ι Σlον ΠΙ Α Ξ Ι 

.\αλ%ο ί'ς Ζ,· ύς ii% το υ ' Λρτεμισίου 



Ι ΚΟ ΟΜον. -1Ό ΛΓΑΛΜΑ τον ΑΡΤΕΜΙΣ ιον ΠΙ ΝΑΞ ι ι 

I,trf ui. Ii u ι ·τωΙC11 χ ιι ί.κοϊο "Ι "'; > Λρτεμι σίιιυ 

ΙΠΡΑΚΤ ΙΚ Α ΤΗ}: λΚλΔ Η ΜΙλΣ λ θΗΝΟΝ 1928 ) 
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