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ΚΕ ΡΗΤΙ ΖΟ Ν ΤΕΣ 

Έν σχέσει προς την παράστασιν της προσθίας πλευρας τού δευτέρου έκ 

τού κτήματος Πουλοπούλου 1 άρχα'ίκού βάθρου, τού δημοσιευομένου άνωτέρω 

ύπο τού κ. Φιλαδελφέως, νομίζω ΟΤΙ είναι πολύτιμον προς έρμηνείαν μοναδι

κον έκ τού Πλουτάρχου χωρίον, το όποίον φαίνεται ΟΤΙ είς την παιδιαν ταύ

την άναφέρεται. 

Έν τφ έν τοίς Βίοις των δέκα ρητόρων περιεχομένφ βίφ τού 'Ισοκράτους 

κεφ. 4 μνημονεύει ό Πλούταρχος περΙ τού ρήτορος και το έξης « λέγεται δε 

και κ ε Ρ η τ ί l1 α ι ετι παίς ων' άνάκειται γαρ εν άκροπόλει χαλκούς εν τfί 

σφαιρίl1ΤΡfl. των '.Αρρηφόρων κερητίζων tετι παίς ων, ώς είπόν τινεςt. 

Τινες των έκδοτων τού Πλουτάρχου, έν οίς καΙ ό νεά)τατος Βερναρδάκη ς 

Plutarchi Moralia ν, 165, γράφουσι κατα τον παλαιον Turnebus κεΑητίl1αι 

ι Τό τείχος, εν τφ όποίφ ευρέθησαν ενφκοδομημένα τα τρία ανωτέρω δημοσιευόμενα αρχα'ίκα βάθρα, 

συγκείμενον εκ κροκαλοπαγους λίθου, δεν παρέχει τήν οψιν της Θεμιστοκλείου τειχοποιιας, οϊαν πιθαν<ό

τατα καθώρισεν αυτήν ό Noack εν Atben, Mitteil. ΧΧΧΙΙ 1907, 123 έ" 128 έ" έπι6άλλεται άρα πάσα έπιφύ

λαξις ώς πρός ηiν χρονικήν περίοδον, κατα τήν όποίαν κατεσκευάσθη, ·Οτι εΤναι δυνατόν αρχα'ίκα έργα εvτε

τειχισμένα ποτ ε εν τφ Θεμιστοκλείφ τείχει νά έτυχον νέας έντειχίσεως εΙς νεώτερα τείχη μετα τήν ένδεχο

μένην κρήμνισιν μέρους του Θει ' ιστοκλείου τείχους πρός έπισχευήν εν νεωτέροις χρό,'οις, εΤναι ηδη Υ;'ωστόν, 

Παραδείγματα συνέλεξεν ό \Volters παρά Conze Att, Grabreliefs Ι Texts, 5 Ι έ, καί ό Noack αυτ. 513, 
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αντι του αγνώστου αύτοίς κερητίσαι, μολονότι δεν φαίνεται , διατι ενείχεν εκτα

κτόν τινα ση μασίαν το να κελητίσrι δ 'Ισοκράτης ετι παίς ων και να παρα

σταθΏ κελητίζων και' δη καΙ εν τη σφαιρίσΤΡll- των Άρρηφόρων επι της 

ακροπόλεως των Άθηνων. 'Άλλοι των εκδοτων, καίπερ μη δυνάμενοι να εκφέ

ρωσι πραγματικην της λέξεως έρμηνείαν, κατέλιπον αύτην αδιόρΟωτον. 

Ό Κοραης εν τη εκδόσει τού 'Ισοκράτους τόμο β ' σελ. κη' σημ. ι λέγει 

«εν αλλοις κερητίσαι αντι τού κελητίσαι ώ;: καΙ εν τοίς έξης κερητίζων αντι τού 

κελη τίζων ' ούδεν μάλλον νοητως». Σημαντικώτατον είναι δτι ή λέξις κερητί 

σαι εύρίσκεται καΙ παρ' Ήσυχίφ, Ο οποίος έρμηνεύει κερητίσαι' βασανίσαι, ό 

δε εκδότης του Ήσυχίου Μ. SCll111idt ερωτQ.: πειρητίσαι? Δια της μνείας ταύ
της τού Ί-Ισυχίου δeν προάγεται μεν αμέσως ή κατανόησις της λέξεως, αλλ' εξα

σφαλίζεται πάντως ή ϋπαρξις αύτης. 

'Ήδη ο παλαιος Faber εν Agonistica Ι, 6, 1814 έ. (πρ ο. Κι-aιιse Gymnas

tik tlnd Agonistik Ι, 311 σημ. 4) εσχέτισε το κερητίζειν προς την σφαιρομα

Ζίαν, έρμηνεύει δέ: eqnidem ad pilae lnsnlll ita refero nt κερητίσαι esset cornn 

pilaιn sive follell1 irnpellere, corntl anteIl1 hoc est operilllento corneo pngnis 

a tlt extl-emis braclliis aptato. την όξείαν ταύτην έρμηνείαν τού Faber ενισχύει 

ή ϋπαρξις τού αγάλματος τού 'Ισοκράτους εν τόπφ ούχl αδιαφόρφ προς την 

φύσ ιν αύτού, αλλα σχεδον διδάσκοντι το Οέμα της παραστάσεως τού ρήτορος 

έτι παιδος αντος δηλ. εν τη σφαιρίστρfl. των Άρρηφόρων, διότι είναι φανερον 

οτ ι αγάλματα ίδρυμένα εν ήΊ σφαιρίστρ~ φυσικον ητο να ανε<ρέροντο είς σχε

τ ικα προς την σφαιρίστραν αγωνίσματα. Είναι δε τούτο tOσούτφ μάλλον αναγ

καίον, καθ' δσον εχομεν καΙ την περΙ τού σχήματος τού παιδΟς 'Ισοκράτους ό)ς 

κερητίζοντσς ρητΎ]ν χαΙ διπλην δήλωσιν της παραδόσεως. 'Όλως δε ατοπον θό. 

1]το να δεχθωμεν εν σφαιρίστρ~ κελητίζοντος ανδριάντα. 'Ήρκει δε ηδη καΙ 

πρότερον το επιχείρημα τούτο καΙ μόνον ανευ της παρα τού Ήσυχίου ενισχύ

σεως, 'ίνα αποτρέΨΌ απο της διορθώσεως της δι' δλων των κωδίκων οϋτω παρα

δεδομένης γραφης. Δια τούτο καΙ ο Madvig, προτιμήσας μετ α τού Tnrnebns 

τού αγνώστου κερητίζειν το γνωστον κελητίζειν, ηχθη αναγκαίως εις την 

έκοολην καΙ της παρα το κεΛητίζειν πολυ ενοχλούσης σφαιρίστρας καΙ εγρα

ψεν αντ' αύτης είς άριστερά!! Άλλα πάντα ταύτα φαίνονται δλως περιττά, 

-εχε ι δε καλως ή παραδεδομένη γραφή. Ή όξυνουστάτη έρμηνεία τού Faber, ή 

εντελως παροραθείσα μέχρι ΤΟύδε, κυρούται, νομίζω, νύν αδιασείστως δια της 

παραστάσεως τού νέου αναγλύφου τού ΈΟνιχού Μουσείου αριθ. 3477, δυνάμεθα 

δε να όνομάσωμεν κερητίζοντας τους έπ' αύτού παίζοντας 11ocke)' νεαρους Άθη 

ναίους μετα των εις κερατοειδη καμπην αποληγόντων ραβδίων. Ώς προς το σχημα 

των ραβδίων τούτων είναι αξιον παραθέσεως ενταύθα και το πολύτιμον χωρίον 
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τού βυζαντινού συγγραφέως τού 140υ α ίωνος Κιννάμου Ίστορ . νι 5, ο οποίος 

περιγράφει μόνος αύτος μετα περισσης άκριβείας συγγενη δια μικράς σφαίρας 

παιδιάν, έν τΌ όποίQ. έγίνετο χρησις ράβδων έπικαμπων άνω, φερουσων δε μεταξυ 

καμπης καΙ στελέχους πλέγμα δικτυωτον οίον το τού σημερινού σφαιριστικού 

πλήκτρου, τού τέννις, της ρακέττας η μάλλον όμοιάζον προς το πληκτρον τού 

La crosse καλουμένου σφαιριστικού γυμνασίου, τού προσφιλΟύς τοίς ., Αγγλοις 

καΙ ΆμερικανΟίς, μάλιστα δε τοίς Καναδοίς. ΤΟ χωρίον τού Κιννάμου εχει ώς 

έξης « νεανίαι τινες εις ϊσ'α διαιρε1}έντες άλλήλοις σ'φ αϊρ αν, σ'κύτους μεν 

πεποιημένην, μήλφ δε παρεμφερη το μέγε1}ος, εις χωρόν τινα ϋπτιον άφια

σιν, ας αν δηλαδη σ'υμμετρησ'αμένοις αυτοϊς δόξ'!l, επ' αυτήν τε οΤόν τι 

ιi1}λoν εν μεταιχμίφ κειμένη ν άπο ρυτηρος άντι1}έουσ'ιν άλλήλοις, Ρ ά β δ ο ν 

ενδέξια χειριζόμενος εκασ'τος σ'υμμέτρως μεν επιμήκη, εις δε 

καμπήν τινα πλατείαν ανω τελευτωσ'αν, ης το μέσ'ον χορδαϊς 

τισ'ι χρόνφ μεν αυαν1}είσ'αις, άλλήλαις δε δικτυωτόν τινα ξυμ

πεπλεγμέναις διαλαμβάνεται τρόπον. Σπουδην μέντοι έκάτερον 

πεποίηται μέρος, οπως αν επι 1}άτερον προτερήσ'αντες μεταγάγωσ'Ι πέρας, 

α δηλονότι άρχη1}εν αυτοϊς άποδέδασ'ται. ' Επειδαν γαρ ταϊς ράβδοις εις 
όποτερονούν επειγόμενος ό σφαίρος άφίκηται πέρας, τούτο ή νίκη εκείνφ 

τιρ μέρει γίνεται » . Ή παιδιά, την όποίαν περιγράφει ό Κίνναμος, είναι ή καΙ 

άλλως γνωστη ύπο το δνομα άρπασ'τον η φαινίνδα. Πρβ. Grasberger Erziel1-

nng l1nd U nteπίc1Ίt ίιυ klass. AltertLlJ11 Ι 94 έ. 

Έπ1. τού ήμετέρου άναγλύφου ύπάρχει μεν ή « είς καμπήν τινα πλατείαν 

άνω τελευτωσα » ράβδος, F.λλείπει δ' δμως το δικτυωτον πλέγμα, το όποίον, δπως 

πείθει ή έξέτασις τού λίθου, ούδε χρωματικως ητό ποτε δεδηλωμένον. <Ώστε δεν 

είναι πιθανον δτι πρόκειται περΙ της αύτης παιδιάς. 

'Εξ αύτης της φύσεως τού παιγνίου δύναται να έρμηνευθΌ τότε και το παρ' 

Ήσυχίφ κείμενον ώς μεταφορικως είρημένον έν τΌ έννοίQ. τού βασανίζειν. <Ότι 

δε και άλλως πάσαι αί δια μικράς σφαίρας άθλητικα1. παιδια1. ησαν αύτο τούτο 

βασανιστικαί, διδάσκουσι σαφως δ τε Άθήναιος καΙ ό Γαληνός. Ό μεν Άθή

ναιος Δειπνοσ. Ι, 14 f κεφ. 26 λέγει « πολυ δε το σύντονον και καματηρον 

της περι την σ'φαΙΡΙσ'τικην άμίλλης τό τε κατα τους τραχηλωμους ρω

μαλέον '» . Ό δε Γαληνος περι τού δια μικράς σ'φαίρας γυμνασ'ίου 2 άνα

φέρει « πολλοϊς μην τραχηλωμοϊς, πολλαϊς δ' άντιλήψεσ'Ι παλαΙσ'τικαϊς 

άναμεμιγμένον, ωσ'τε κεφαλην μεν και αυχένα πονεϊσ'1}αι τοϊς τραχη

λΙσ'μοϊς, πλευρας δε και 1}ώρακα και γασ'τέρα ταϊς τε των όμμάτων μετάρ

σεσι και 1}έσεσι και άπώσεσι και ύΠΟσ'τηρίξεσι και ταϊς αλλαις παλαισ'ΤΙ

καϊς λαβαϊς. 
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ΤΟ δεύτερον τούτο χωρίον έκτος της έναργείας, μεθ' ης παριστ~ την καθ' 
δλου φύσιν της παιδ ιάς, εΙναι καΙ δια τας λεπτομερείας της περιγραφης πολύ
τιμον, _ διότι προσαρμόζεται νυν άκριβέστατα είς την θαυμασίαν παράστασιν της 
δεξιάς πλευράς της πρώτης βάσεως, ή όποία άπεικονίζεται άνωτέρω έν σελ . .5 
καΙ είνα ι άναμφισβητήτως ένιαία, σπως καΙ αί λοιπαί. 

Ό τύπος τού ρήματος δια τού Η παρα τον έπ' άλλης έννοίας γνωστότα
τον κερατΙζειν, ίσως δύναται να έρμηνευθη έκ της 'Ιωνικης πιθανώτατα κατα

γωγης της σφαιριστικης ταύτης παιδιάς, άφού καθ' Ήρόδοτον Ι 94 καΙ ΡΙίη. 

ΝΗ νιι 20.5 έξ άνατολων εΙλκε την καταγωγην καΙ ή παιδια της σφαίρας, ή 
όποία συνεδέετο προς τους Λυδους έν τη παραδόσει έκείνη. Τίς οίδε δέ, μη καί 
τινα των παρό. τφ Πλινίφ Ν at. Hist. XXXIV, 75. 78 άναφερομένων ώς εργων 

διασήμων καλλιτεχνων της άρχα·ίκης περιόδου, τού τε Καννάχου καΙ τού Ή γίου, 
άγαλμάτων κελητιζόντων παίδων (pueri celetizontes) είναι κερητίζοντες (cere

tizontes) καταποθέντες ύπο των γνωστοτέρων κελητιζόντων παρό. τοίς β ιβλιο
γράφοις. Ή Sel1ers (Strong) έν The elder Pliny's chapters οη the History οί 
Art σελ. 61 είς βιβλ. 34, 7.5 άναφέρουσα προς έρμηνείαν τού χωρίου τού Πλι
νίου ταυς έν Όλυμπί~ ίππεύοντας παίδας, τόν τε Αίσυπον τον υίον τού Τίμω
νος καΙ τους έν τφ άναθήματι τού Ίέρωνος έπι τών ϊππων κα{Jιεζoμένoυς 
παίδας, εργα τού Καλάμιδος (Παυσαν. VI, 2, 8 - 12, 1), ώς καΙ άγαλμα έν τφ 
Palazzo Orlandi της Φλωρεντίας (Arndt- Amelnng Eillzelv. 242), περιλαμβάνει 
καΙ τον χαλκούν άνδριαντα τού Ίσοκράτους δεχομένη αύτόν, καθ' ην είχε προ 
όφθαλμων αύτης εκδοσιν τού Πλουτάρχου, ώς κελητίζοντα, έσφαλμένως, βεβαίως, 
μεθ' σσα άνωτέρω εΙπον. 

ΚαΙ ό J a1111 - Michae1is Arx Athenarιl1l1 σελ. 72 είς κεφ. 27, 1.5 παραθέ
'τει το χωρ ίον έν τη γραφη κελητΙσαι μηδε μνείας άξιων την άλλην γραφήν. 

Σημειωτέον δε δτι το ρημα κελητΕζειν είναι μάλιστα ποιητικον (ίδ ί~ παρό. 
τφ κωμικφ Άριστοφάνει έπΙ διφορουμένης άσέμνου έννοίας κείμενον), έν Φ παρ α 
τφ Παυσανί~ η παρ' άλλφ τινΙ των Έλλήνων τεχνοκρ ιτων πεζογράφων προς 
δήλωσιν τού αύτού πράγματος καΙ ώς τεχνικος τρόπον τινό. δρος δεν άπαντ~ ή 
λέξις. Άπομένει άρα μόνος ό <Ρωμαίος Πλίνιος μεταχειρ ιζόμενος αύτην ενθ ' άν. 
ιος τοιούτον, έάν, έννοείται, ώς εΙπον, εχη όρθως ή χειρόγραφος παράδοσις. Διότι 
δεν είναι άπίθανον στι οί pueri celetizontes τού Κανάχου καΙ τού <Η γ ίου έαν 
είνα ι ceretizontes, άπετέλουν συμπλέγματα είτε περίοπτα είτε καΙ άνάγλυφα, στι 
δε ' τού προτέρου των καλλιτεχνων, τού Κανάχου, τοϋ καΙ κατα ρυθμον πλησιε
στέρου, εχομεν μίμησιν έν τφ νέφ άναγλύφφ. 
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