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Σ.  Ϊ Ι Ε Α Ε Κ Ι Δ Ο Υ
’Εφόρου 'Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

ΜΝΗΜΕΙΑ Τ Η Σ  ΘΡΑΚΗΣ

Τά δΰο μάρμαρα τής αρχαιολογικής συλλογής τοΰ Θρακικοΰ Φιλεκ
παιδευτικού Συλλόγου Ραιδεστοΰ ι), περί των οποίων γίνεται λόγος εν 
τοίς εξής, εΰρίσκονται ήδη ε!ς τό Μουσεϊον τής Θεσσαλονίκης, δπου έχουν 
μεταφερθή μαζί μέ τό μέγιστον μέρος τής έν λόγφ Συλλογής από τοΰ 
’Οκτωβρίου τοΰ 1922.

Τό ένα από αυτά είναι

1. Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΒΙΖΥΗΣ

(Εικόνες 1—4)

ήτοι άγαλμάτια γυναικός, αρχαϊκής τέχνης, τοΰ γνωστού τΰπου των 
«κορών» 4).

Τής λείπουν ή κεφαλή μαζί μέ τον ?πχιμόν, οί πόδες από τά γόνατα 
και κάτω, ή άκρα δεξιά χειρ κα'ι τής άριστεράς ένα μεγάλο κομμάτι από 
τό μέσον τοΰ βραχίονος και κάτω. Τό δλον σωζόμενον ύψος της ανέρ
χεται εις 0,δ5 μ. Εύρέθη πιθανώτατα εις περιοχήν τής Βιζΰης5), είναι

‘ ) Πρβλ. «Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έν Ραιδεστώ. Έκθεσις των πε
πραγμένων από τής συστάσεως αύτοΰ μέχρι τέλους τοΰ Γ' έτους. Έν Κωνσταντινου- 
πόλει 1874. Τύποις Βουτυρά καί Σ ας». Κατάλογοι τής Συλλογής ταύτης υπάρχουν : 
Α' τοΰ Γρ. Καλλίδου εις τάς σελ. 59—73 τοΰ άνω φυλλαδίου καί Β' τοΰ Παπαδο- 
πούλου Κεραμέως ώς συμπλήρωσις κατά τό πλεϊστον τοΰ Παραρτήματος τοΰ ΙΖ' τό
μου τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου σελ. 75 κ. έξ. Αί 
περιγραφαί των περιόπτιον έργων καί κυρίως εις τον Α δεν είναι πάντοτε σαφείς.

2) Ή  διάσωσις τής συλλογής κατά τήν έκκένωσιν τής ’Ανατολικής Θράκης οφεί
λεται εις τόν τότε Γενικόν Επιθεωρητήν Έκπαιδεύσεως Θράκης κ. Β. Νικολαϊδην 
καί τόν καθηγητήν κ. Δρόσον.

4) Πρβλ. Lechat, Au Musee de l’Acropole d ’Athenes, etudes sur la scul
pture en Attique avant la ruine de l’Acropole par 1’invasion de Xerxes. 1903. 
Τοΰ αύτοΰ, La sculpture Attique avant Phidias.

°) Είναι τό μόνον από όλα τά άγάλματα τής συλλογής, εις τό όποιον δύναται νά
άναφέρεται ή τοΰ Α καταλόγου (σελ. 70 άρ. 6) περιγραφή : «Κορμός γυναικός μετά 
χλαμύδος (=έννοειται προφανώς τό ΐμάτιον) λαμπρώς έπεξειργασμένης. Έλλείπουσιν 
ή κεφαλή, αί χεΐρες καί οί πόδες. Εύρέθη έν Βιζύη καί έδωρήθη υπό τοΰ Άλληλο- 
διδακτου Εύστρατίου».
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δέ είργασμένη από to λευκόν, ελαφρώς κυανίζον και μέ βαθυκύανους 
φλέβας μαρμάρου τής Προκοννήσου 6) (του Μαρμαρά).

Ή  κόρη τής Βιζύης κατά τό σύνηθες σχήμα τής αρχαϊκής τέχνης φαί
νεται νά στηρίζεται επί του δεξιού ποδός και νά ξεκινά διά του αρι
στερόν, τό όποιον προεκβάλλει. Είς την δεξιάν χεΐρα, ή οποία λείπει, 
έκράτει κάποιαν προσφοράν 7), ένα πτηνόν πιθανώς, άν πρέπη νά κρίνω- 
μεν από τό σχήμα τοΰ σπασίματος, διά δέ τής άριστεράς ανασύρει (»άνέ- 
χει«) τον χιτώνα και έτσι δίδει είς τό σώμα ελευθερίαν προς κίνησιν.

Ό  εκ των τοΰ υφάσματος χιτών πού φορεΐ, αρκετά ανοικτός περί 
τον λαιμόν, έζωσμένος καί μέ κοντάς χειρίδας, πού καταλήγουν ολίγον 
ΰψηλότερον τοΰ άγκώνος, φέρων δέ προς τούτοις ποίκιλμα— δέσμας λε
πτών κυματοειδών πτυχών κατά ώρίσμένα διαστήματα8).—  μόνον είς τό 
άνω μέρος του, κατήρχετο, δν πρέπη νά κρίνωμεν από άλλα καλλίτερα 
σωζόμενα έργα τοΰ ίδιου τύπου, μέχρι σχεδόν τών αστραγάλων. Αί προς 
τά κάτω πυκναί πτυχαί αύτοΰ πηγαίνουν κατά την κάθετον τοΰ σώματος 
καί παρεκκλίνουν ταύτης εκεί μόνον, δπου αναγκάζονται νά ακολουθή
σουν την φοράν τοΰ διά τής άριστεράς χειρός άνασυρομένου ενδύματος.

’Α π ’ επάνω από τον χιτώνα τούτον φέρει τό ίμάτιον, ήτοι τό μακρόν 
καί στενόν τεμάχιον υφάσματος, τό όποιον— κατά την μόδαν τών αρχαϊ
κών χρόνων— εφορμόζεται κατά τό μέσον τοΰ ανεπτυγμένου υπό την 
άριστεράν μασχάλην ούτως ώστε ό ώμος νά μένη ελεύθερος, ειτα, συρό- 
μενον λοξώς επί τοΰ στήθους εμπρός καί επί τών νώτων δπίσω, πιάνεται 
επί τοΰ δεξιού ώμου καί τοΰ βραχίονος διά πόρπης ή αραιών ραφών 
καί αφήνεται νά χυθή περί τό σώμα, μακρότερον κατά την δεξιάν καί 
κοντότερον κατά την άριστεράν πλευράν. Οί άριστα διατεταγμένοι καί 
μέ άμεμπτον τσάκιση πλισσέδες τοΰ ίμαιίου σχηματίζουν κατά τά προς 
τά κάτω φερόμενα κράσπεδα αύτοΰ μίαν συνεχή, γεμάτην από ζωήν τεθλα- 
σμένην, ενώ τουναντίον τό άνω κράσπεδόν του, πού περνά λοξώς επί 
τοΰ στήθους — διαφορετικά παρά εις τάς άλλας κόρας — διαγράφει απλήν 
ευθείαν.

Ή  κόμη, τής οποίας την διάταξιν επί τοΰ μετώπου καί τής κεφαλής

,;) Πρ8λ. »Προκόννησος μετάλλου έχουσα τής λευκής μαρμάρου πολύ τε καί σπου- 
δαϊον «Στραβ. VII, 331 fr. 56 ή »μέταλλον μένα λευκοΰ λίθου σφόδρα έπαινούμενον» 
Στραβ. XIII* 588. Περί τής μεγάλης χρήσεως τοΰ μαρμάρου κατά πρβλ. Darembery 
—Saglio, Diction· des antiquites gr. et rom. I l l  σ. 1603, a xalb.

7) "Ανθος λ. χ. καρπόν, πτηνόν, στέφανον. Μνημεία τής Ελλάδος (1906) σ. 74 
(Lechat).

8) Κατά παρόμοιον τρόπον πεποικιλμένος ό αρχαϊκός κορμός τής Χίου. F. Win
ter, Kunstgesch, in Bildern VII σ. 200, 1.
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έν γένει. δεν ήμπορούμεν νά γνωρίζωμεν, επί των νώτων εξαπλώνεται 
λυτή ώς μία μάζα κυματιζόντων βοστρύχων.

"Ιχνη πολυχρωμίας, τής οποίας ή προϋπόθεσις έπ'ι τής ζώνης κυρίως 
επιβάλλεται, δεν σώζονται.

Κατά την στάσιν, την ενέργειαν των χειρών καί την περιβόλήν ανή
κει ειδικώτερον ή κόρη τής Βιζύής εις τον τύπον των αρχαϊκών κορών, 
του οποίου γνωστότερος αντιπρόσωπος είναι ή κόρη του Άντήνορος. 
"Αλλά μεταξύ τών άλλων κορών τού τύπου τούτου και τής ήμετέρας ύπάρ- 
χουν άρκεται τεχνικαί διαφοραί, επί τών οποίων θά ήτό ϊσως δυνατόν 
νά βασισθή ακριβέστερα χρονολογική έκτίμησις τής τελευταίας :

Πλήν τής αύστηροτέρας σχηματοποιήσεως, ή οποία παρουσιάζεται 
ιδίως εις τήν πτύχωσιν τού κάτω χιτώνος και υπενθυμίζει τήν "Ηραν 
τού Χηραμύου, οί προς τά εμπρός έπ'ι τών ώμων και τού στήθους ανα
παυόμενοι πλόκαμοι τών άλλων κορών τού τύπου λείπουν εντελώς από 
τήν ήμετέραν, και έτσι εις τό σημεϊον τούτο συμφωνεί ή τελευταία προς 
κόρας τής παλαιοτέρας αρχαϊκής τέχνης, όπως είναι ή "Ηρα τού Χηρα
μύου ή ύπ3 άρ. 677 τού Μουσείου τής "Αλροπόλεως9), ένω ή οπίσθια 
κόμη αυτής διατάσσεται κατά τό σχήμα σχεδόν τών αρχαϊκών κούρων.

Επίσης κατά τρόπον, τού οποίου δεν γνωρίζομεν άλλο παράδειγμα, 
τού ΐματίου τού άνο> κρασπέδου, πού τέμνει λοξώς τό στήθος, διαγρά
φεται δι’ απλής ευθείας, στερείται δέ τής πλισσεδωτής παρυφής, ή οποία 
συνήθως ξεχειλίζει από τό ίμάτιον τών κορών τού ήμετέρου τύπου ή 
είναι προσερραμένη 10) εις αυτό.

Προς δέ τούτοις ή δεξιά χειρ, πού έκράτει τήν προσφοράν, εις τήν 
ήμετέραν κόρην δεν προεκτείνεται, δπως είς τάς άλλας τού τύπου της, 
προστεθειμένη από ιδιαίτερον τεμάχιον μαρμάρου, αλλά κατά τον τρόπον 
τής παλαιοτέρας αρχαϊκής τέχνης u) πιέζεται προς τό στήθος έκλαξευομένη 
εκ τού αυτού έξαέδρου μαρμάρουι2) έξ ου τό δλον άγαλμα.

Ή  κατά τον άνω παραλληλισμόν διαπιστουμένη στενωτέρα συγγένεια

!!) F. Winter, Kunstgesch. in Bildern VII σελ. 201, 2 καί 3.
Ι0) Πρβλ. Ε. Pfuhl, Athen. Mitteil. 1923.
11) Έκ παραλλήλου προς τάς άλλας κόρας τοϋ τύπου πρ6λ. τάς υπό τοΰ Ler- 

mann (Altgried. Plastik σ. 48) ώς altarchaiselie Frauendarstelhmgen χαρακτη
ριζόμενης κόρας τοϋ Μουσείου της Άκροπόλεως ύπ’ άρ. 593 Dickins cataloque of 
Acropolis museum σ. 127), ύπ’ άρ. 619 (Dickins σ.. 150) καί υπ’ άρ. 677 (Dickins 
σ. 219), προς δέ τούτους τήν "Ηραν τοΰ Χηραμύου, τήν Άφροδίτην τής Μασσαλίας 
καί τήν κόρην τών Ιίλάζομενών (Winter, Kunstgesch, in Bildern VII σ. 201, 2 
καί σ. 207, 4, 5. 6) ώς καί τό τελευταΐον πρόσκτημα τοϋ Μουσείου τοϋ Βερολίνου 
(Wiegand, Salrhucl ΧΧ'ΧΧ σ. 395 κ. έ.).

*-) Πρβλ. Gardner, Journal of Hellenic Stud. XI (1890) σ. 131 κ. έ.
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τής ήμετέρας κοριός προς τά έργα τής παλαιοτέρας αρχαϊκής τέχνης οδη
γεί εις το πιθανόν συμπέρασμα οτι αΰτη μεταξύ τών άλλων κορών του 
τΰπου της είναι ή όλιγώτερον Ιξειλιγμένη, επομένως ή σχετικώς αρχαιότερα.

2. Ο ΚΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

’Έργον αρχαϊκής ωσαύτως τέχνης παρέχει εις ή μας και τό έ'τερον 
των εν λόγω μαρμάρων, ό έφηβος, ό όποιος άναπαρίσταται διά των 
εικόνων δ --8 .

Και τούτου λείπουν ή κεφαλή μαζί μέ τον λαιμόν, άμφότεραι αΐ χεί- 
ρες— ή αριστερά ύψηλότερον άποκεκρουσμένη— , καί άμφότεροι οι πόδες 
από τά γόνατα καί κάτω. ΓΙρός δέ τουτοις φέρει ελαφρά τραύματα εις 
διάφορα σημεία καί έν ΐσχυρότερον όπίσω επί τοϋ δεξιού γλουτοϋ. Τό 
σωζόμενόν του ύψος ανέρχεται εις 0,δ8 μ.

Είναι είργασμένος, δπως ή κόρη τής Βιζύης, από τό λευκόν, ελα
φρώς κυανίζον καί μέ βαθυκυάνους φλέβας μαρμάρου τής ΙΙροκοννήσου, 
καί έχει εύρεθή εις την περιοχήν τής Ραιδεστοϋ ι3).

Ό  αρχαϊκός χαρακτήρ του ήμετέρου έφηβου — παρά τον ισχυρόν αύτοϋ 
ακρωτηριασμόν— φαίνεται καθαρώτατα. "Ισταται μέ τούς πόδας ολίγον 
απέχοντας άπ’ άλλήλων— στηριζόμενος επί τοϋ δεξιού καί προεκβάλλων 
τον αριστερόν—, μέ τάς χεΐρας παραλλήλως προς τό σώμα κατερχομένας 
καί έφαπτομένας αυτού κατά τούς γλουτούς, μέ τήν μακράν κυματίζουσαν 
κόμην, ή οποία ξαπλωτή αναπαύεται επί τών νώτων. Φέρει προς τούτοις 
ιμάτιον, τοϋ οποίου τό μέσον πιάνεται άνεπτυγμένον υπό τήν δεξιάν μα
σχάλην, ενώ τά δύο άκρα αύτοϋ συμπτυσσόμενα ρίπτονται επί τοϋ άρι- 
στεροϋ ώμου,— τό έν έκ τών όπίσω προς τά εμπρός καί έτερον αντι
στρόφους— , ούτως ώστε τό δεξιόν στήθος αφήνεται γυμνόν. Αί περί τό 
σώμα πλατεΐαι καί άβαθεΐς πτυχαί, ένεκα τής προς τον αριστερόν ώμον 
έλξεως τού ενδύματος, στενεύουν έκ τών κάτω προς τά άνω, at δέ τών 
άκρων αύτοϋ τών έξηρτημένων έκ τοϋ ώμου βαίνουν κατά τήν κάθε
τον τοϋ σώματος.

Τό δλον του σχήμα ήτοι ή στάσις, ή θέσις τών χεριών καί ή περι- 
6ολή δεικνύουν σαφώς δτι πρόκειται περί ένδεδυμένου 14) »κυρίου«.

Ό  τύπος ούτος, άλλοτε όλιγώτερον καί άλλοτε περισσότερον εξειλιγμέ- 1

1S) Ή  προέλευσίς του δίδεται σαφώς από τήν περιγραφήν κατά τον Β κατάλογον 
(σελ. 76 άρ. 1), ή οποία έχει ώς έξης : «Κορμός (υψ. 0, 58) ανδρικού αγάλματος φέ· 
ροντος (εννοεί : ιμάτιον). Τό δεξιόν ήμισυ στήθος γυμνόν. Κεφαλή, χεϊρες καί πόδες 
έλλείπουσιν. Εΰρέθη έν Τουρκικφ χωρίφ περί τήν Ραιδεστόν».

u) Πρ6λ. Lowy, Die Typenwanderung. Arch Jalrbuch XII σ. 293.
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νος, είναι αρκετά γνωστός από διάφορα ευρήματα εκ Κύπρου, 1δ) από τον 
κοΰρον τής Σάμου,1β) από μίαν κεφαλήν κοΰρου τοΰ Μουσείου τού Βε
ρολίνου έν Περίνθω, π) από μίαν άλλην τοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως 
εν Ραιδεστω, * 18 *) από τό άνάγλυφον τής βάσεως κίονος τοΰ ’ Αρτεμισίου 
τής Εφέσου, ι9) από τοΰ ΰπ’ άρ. 633 κοΰρου τοΰ Μουσείου τής Άκρο· 
πόλεως. 20) Έ δ ώ  ανήκει και ό μικρός χαλκοΰς Διόνυσος τής Μοδένας.21) 
Προς δέ τοΰτοις και ό Αίάνης τής Σ άμου22) ή ό Χάρης και τά άλλα 
δμοια τής Μιλήτου, 23) εάν άποβλέψη τις εις την τεχνοτροπίαν τής κεφαλής 
καί τοΰ ενδύματος αυτών, τίποτε άλλο δεν είναι παρά κούροι καθήμενοι.

Τό ένδυμα, τό οποίον διακρίνει τον τύπον των άνω κούρων από 
τούς γυμνούς τοιούτους, είναι συνάμα και τεκμήριον τής ιωνικής αυτού 
καταγωγής: Οί ’Ίωνες, οι όποιοι ενεκα επιδράσεως τοΰ πολιτισμού τής 
’Ανατολής άπέδιδον μεγάλην σημασίαν 24) είς την περιβολήν, φυσικόν 
ήτο νά απασχοληθούν ενωρίς μέ τό ένδυμα και εις την τέχνην τω ν25) 
έν άκρα άντιθέσει προς τούς Δωριείς, οί όποιοι ως θαυμασται μάλλον 
τής σωματικής ρώμης προτιμούσαν και είς την τέχνην αυτών τό γυμνόν 
όπως καί είς τάς παλαίστρας.

,5> Perrot et Chipiez, Hist de P art III σ. 539 είκ. 365. W. Deonna, Les 
Apollons archaiques σ. 237 n° 140. Ohnefalsch—Richter, K^pros XLII, 4. 7. 
Όμοίως to μετ’ επιγραφής XLII, 8α καί 8β =  Mures—OhnefalscI—Richter, Ca
talogue n° 5009. De Ridder, Collection Lellercq, Les antiquites Cypriotes σ. 
40Πίν. I. Έ κ Κύπρου επίσης ό κούρος τοΰ Λούβρου : Φωτογρ. Alinari n° 23860.

1δ) Wiegand, Ath. Metteil. XXI σ. 87—88.
1T) Beschreibung n° 538.
18) Mendel, Catalogue des sculptures gr. et roni. du Musee de Constanti

nople II n° 530.
10) Murray, Journ. Hellen. Stud. 1889 6. 9 Πίν. III.
-’°) Diclcins, Catalogue of Acropolis Museum.
-*) Einzelanfnahmen n° 1954—1955.
-2) Wiegand, Ath. Mitt. XXI.
-:!) Rayet—Thomas, milet et le golfe latmique σ. 25 κ. έ.
-4) ίΐρβλ. Θουκυδ· I, 6, 3-5, δπρυ χαρακτηρίζεται ή κοινωνία των χρόνων περί

που τής αρχαϊκής τέχνης «Έν τοϊς πρώτοι ’Αθηναίοι..........καί άνειμένη τή διαίτη
εις τό τρυφεροντερον μετέστησαν. Καί οί πρεσβύτεροι αύτοΐς των εύδαιμόνων ον πολύς 
χρόνος επειδή χιτώνας τε λινούς έπαύσαντο φοροϋντες καί χρυσών τεττίγων ένέρσει 
κρωβύλου άναδούμενοι τών έν τή κεφαλή τριχών- Ά φ ’ οδ καί Ίώνων τους πρεοβντέρονς 
επί πολν αΰτη ή σκευή κατέσχέ. Μέτρια δέ αδ έσθήτι πρώτοι Λακεδαιμόνιοι έχρή-
σαντο......... έγυμνώθησάν τε πρώτοι καί είς τό φανερόν αποδύντες λίπα μετά τοΰ
γυμνάζεσθαι ήλείψαντο»—’Ίσως άντιθέτως πρός όσα λέγονται ενταύθα, καί τών ’Αθη
ναίων ή άνειμένη δίαιτα οφείλεται είς την πρός τούς "Ιωνάς καί τήν ’Ανατολήν επι
κοινωνίαν αυτών.

28 j Πρβλ. Winter, Griechische Kunst Gercke-Norden, Einleitung II 6. Il8> 
De Kidder-Deonne, L’art en Grece 6. 255.
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Άλλα και κατά τό πνεύμα ιών Ίώνων καλλιτεχνών, τό οποίον εινε και 
τής καθόλου τέχνης τό πνεϋμα, τό γυμνόν σώμα αποτελεί τό κύριον, ή 
δέ περιβολή δευτερεϋον πλαστικόν στοιχεΐον, όπέρ υποτάσσεται εις εκείνο: 
τό ένδυμα έρχεται νά κόσμηση, όχι δέ καί νά έξαφανίση τάς γραμμάς 
και την κίνησιν τοϋ θεάματος, την ζωήν.

Εις τό πρόβλημα τοϋτο, τό όποιον δρθώς αντιλαμβάνονται και θέ
τουν οι ’Ίωνες καλλιτέχναι διά νά απασχολήσουν δλην την μετέπειτα τέ
χνην μέχρι τών Μοιρών του Ανατολικού αετώματος τοϋ Παρθενώνος ή 
τής έν Κήποις λεγομένης Αφροδίτης ή τών Νικών τοϋ Θωρακείου του 
ναοϋ τής Νίκης ’Αθήνας — είς τό πρόβλημα τοϋτο οι ίδιοι ευρίσκουν και 
την πρώτην λ,ΰσιν : διά τής περισφίγξεως καί έπικολλήσεως τών λ,επτών 
ενδυμάτων επί τοϋ σώματος δχι μόνον δεν εξαφανίζονται υπό τάς πτυ- 
χάς, αλλά καί έξαίρονται μέ αφελή έπίδειξιν αΐ προς τά δπίσω καί προς 
τά εμπρός λ, χ. καμπυλότητες τών κορών καί τών κουρών ή δ,τι άλλο 
τών κουρών πιέζεται υπό τό ένδυμα.

Αυτά πλήν τοϋ τεχνικού χαρακτήρας τών ένδεδυμένων κουρών, δστις 
άναντιρρήτως είναι ιωνικός, συμβαίνει κ«ί νά προέρχωνται όλοι από την 
περιοχήν τής “Ιωνίας ή από άλλους τόπους, ο! όποιοι ή σαν υπό τής 
ιωνικής τέχνης την έπίδρασιν 26), μόνον δέ περί δυο έξ αυτών, περί τής 
κεφαλής δηλ. τοϋ Μουσείου τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής τοϋ Μου
σείου τοϋ Βερολίνου έχει έγερθή άμφισβήτησις 27), άν αληθώς προέρχωνται 
έκ Ραιδεστοϋ καί Περίνθου. Ά λλ ’ εάν ληφθη ΰπ“ oijnv ότι ή Ραιδεστός 
(παλαιότερα Βισάνθη28) καί ή Πέρινθος, όπως καί ή Βιζΰη καί αυτή ή 
Προκόννήσος μέ τό φημισμένο της μάρμαρον 29) καί πολλαί άλλαι πόλεις 
τής Θράκης, είναι άποικίαι30) ίωνικαί, καί οτι άμφόιεραι αί έν λόγω κεφαλαί 
είναι από προκοννήσιον μάρμαρον ειργασμέναι, προς δέ τοΰτοις δτι καί 
άλλα ιωνικά έργα ασφαλώς είς την Θράκην . έχουν, εΰρεθή, όπως λ. χ. ό 
ήμέτερος κοϋρος τής Ραιδεστοϋ καί ή κόρη τής Βιζϋης,— άν δλα ταϋτα 
ληφθοϋν ύπ' δψιν, αί άμφιβολίαι περί τής έκ Θράκης προελεϋσεως καί 
τών κεφαλών τούτων μένουν άνευ βάσεως.

2Π) Περί της έπιδρ'άσεως της Ιωνικής τέχνης είς τήν Κύπρον πρβλ. Picard, 
Historie de la sculpt. I 216 καί 299.

-7) Mendel Oataolgue des sculpt, gr. et rom. du Musee de Constantinople. 
II 6- 239. At ύποψίαι του στηρίζονται είς τήν ύπόθεσιν δτι αί περί προελεϋσεως τών 
κεφαλών τούτων πληροφορίαι οφείλονται είς τον Dethier. δ όποιος πραγματικούς μέ- 
χρις ώρισμένου χρόνου τής ζοοής του συνέχεε τήν Ραιδεστόν μέ τήν Ρόδον.

'1Η) Πτολεμ. Γεούγ.ρ. III, 11, 6.
2:>) Ι'τράβ VII 331 fr. 56 XIII 587 588
:ι°) Περί αποικιών τών Ίοόνων τής 'Σάμου είς τήν Θράκην πρβλ. Pauly Wissowa 
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Περί του κούρου τής Ραιδεστου πρέπει ιδιαιτέρως νά παρατηρηθή 
δτι ώς περίβλημα έχει μόνον τό ίμάτιον, διαφέρων κατά τούτο των άλλων 
οι οποίοι φέρουν ΰπ’ αυτό και χιτώνα. "Ωσαύτως ή κόμη έν συγκρίσει 
λ.χ. προς τον κούρον τής Σάμου κατέρχεται χαμηλότερον συγκλίνουσα 
προς τό τέρμα και έν γένει εΧνε κάπως διαφορετικά είργασμένη.

Προς τον τελευταΐον τούτον παραβαλλόμενος, άν καί έχη κοινά προς 
αυτόν τους εύρεις ώμους καί ίσως καί τον βραχύν λαιμόν, άν επιτρέπε
ται νά κρίνωμεν από την θέσιν καί τό σχήμα του σπασίματος, διά την 
φυσικωτέραν δμως διάταξιν των πτυχών του ΐματίου καί την έλευθερω- 
τέραν έν γένει στάσιν φαίνεται μάλλον έξειλιγμένου τόπου. Παραβαλλό
μενος τουναντίον προς τον του Μουσείου τής Άκροπόλεως, δίδει την 
αυτήν περίπου έντυπωσιν, την οποίαν δίδει ή κόρη τής Βιζυης παραβαλ
λόμενη προς την τού Άντήνορος.
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