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ΑΘΗΝΑ ἡ πρὸς τῷ Βαρβακείῳ 

Τὴν πρὸς τὸν σιδηροδρομικὸν σταθμὸν Ἀθηνῶν διὰ τῆς τοῦ Βαρβακείου πλατείας 
τέμνων ἵνα κατέλθω εἰς Πειραιᾶ σήμερον περὶ μεσημβρίαν, συνέπεσε νὰ ἴδω κατ’ 
ἐκείνην τὴν στιγμὴν ἀνευρεθὲν ἱκανῶς καλὸν εὕρημα διά τε τὴν διατήρησιν αὐτοῦ καὶ 
διὰ τὴν παράστασιν. 

Ἔμπροσθεν δηλ. τῆς βορείου τοῦ Βαρβακείου Λυκείου πλευρᾶς ἰσοπεδουμένης τῆς 
μικρᾶς ἐκεῖ διόδου ὑπὸ βάθος ἐλάχιστον ἀνευρέθη ἄγαλμα μαρμάρου λευκοῦ καλῆς 
παραστάσεως καὶ ἀρίστης διατηρήσεως. Εἶνε Ἀθηνᾶ ὀρθία ἐνδεδυμένη πολύπτυχον 
χιτῶνα, μετὰ τῆς αἰγίδος ὑπὸ ὄφεων καὶ Γοργονείου κεκοσμημένης, φέρουσα ζώνην 
εἰς ὄφεις ἔμπροσθεν συνδεομένην. Τῇ δεξιᾷ ἔχει Νίκην, τὴν δ’ ἀριστερὰν ἀναπαύει ἐπὶ 
τῆς ἀσπίδος, ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τῆς ὁποίας εἰκονίζεται πτερωτὸν τὸ 
Γοργόνειον, ἔσωθεν δὲ καὶ παρὰ τοὺς πόδας τῆς θεοῦ συσπειροῦται ἐν πολλοῖς 
ἑλιγμοῖς ὁ δράκων· ἐν δὲ τῇ ἐσωτερικῇ ἐπιφανείᾳ καλῶς ἐξειργασμένον φαίνεται τὸ 
ὄχανον τῆς ἀσπίδος. Ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς καθ’ ὑπερβολὴν λείας φέρει περικεφαλαίαν, 
ἧς ἀπεκόπησαν οἱ γρύπες οἱ δύο, σωζομένης τὸ πλεῖστον τῆς ἐν μέσῳ σφιγγός. 
Χρωματισμὸς ἐρυθρὸς διαφαίνεται ἔτι ἐπὶ τοῦ προσώπου καὶ τῶν κατὰ τὸ στῆθος 
λεπιδωτῶν κοσμημάτων ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ Γοργονείου. Ἡ δεξιὰ χεὶρ ἡ φέρουσα τὴν 
Νίκην ἀπεκόπη δυστυχῶς ὑπὸ τῆς ἀξίνης  τοῦ σκαφέως, ὑπάρχει ὅμως σώα. Ἐπὶ τοῦ 
πήχεως φέρει ὡς ψέλλιον ὄφιν μικρὸν συνεστραμμένον. 

Τὸ ὅλον βαίνει ἐπὶ τετραγώνου βάσεως καὶ ἔχει ὕψος μέτρου περίπου, κεῖται δὲ νῦν 
ἐν τῇ αὐλῇ τῆς οἰκίας τοῦ ἀξιοτίμου δημάρχου  Ἀθηναίων, σπεύσαντος εἰς φύλαξιν 
τοῦ τόσον καλοῦ εὑρήματος τοῦ ἀρίστου τούτου συμβόλου τοῦ δήμου Ἀθηναίων. 

Ταῦτα νῦν κατὰ σπουδήν, ἐς ἄλλοτε δὲ διὰ μακροτέρων τὰ κατὰ τὴν ὅλην 
παράστασιν, τὴν διατήρησιν, τὴν τέχνην καὶ τὴν σημασίαν τοῦ ἀγάλματος, ἐπειδὴ 
σήμερον μόλις ἠδυνήθην νὰ ἴδω αὐτὸ καὶ ὁ συριγμὸς τῆς ἀτμομηχανῆς τοῦ 
σιδηροδρόμου μὲ ἐκάλεσεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ ἐργασίαν μου. 

                        Ἐν Πειραιεῖ, τῇ 18 Δεκεμβρίου 1880 

            Ἰακ. Χ. Δ. 

 


