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Ν αώ ν <)έ όσοι ΙΙελ οη ον τη α ίο ις  είσ ί, μ ε τ ά  γ ε  τον εν Τ έν τα  π ροτ ιμ ψ το  οϋτος αν 
τον  λίθον ές κάλλος και της αρμονίας εν εκα  (Π αΥ2, V I I I  41. 8). Ό  ονομαστός όμως 
ούτος διά το κάλλος, καί την αρμονίαν του ναός του Έπικουρίου ’Απόλλωνος, άπομε- 
μονωμένος και δυσπρόσιτος ώς ήτο μέχρι πρό τίνος τις τάς φάοαγγας της δυτικής 
Αρκαδίας και εις περιοχήν, ή όποια παρέμτιντ: μακράν των μεγάλων ιστορικών γεγο
νότων, είχε λησμονηθή ήδη κατά τούς μεταρρωμαϊκούς χρόνους καί επί πολλούς 
αιώνας εκτοτε. Λιά τον λόγον αυτόν άλλωστε καί αι συνήθως καταστρεπτικώτεραι των 
δυνάμεων τής φύσεως καί του χρόνου χειρες των ανθρώπων τον ήγγισαν όλιγώιερον, 
τουλάχιστον μέχρι τών αρχών τού 1801’ αί.

Μέ την σημειουμένην τότε άνθησιν τού κλασσικιστικοϋ ρεύματος εις την Ευρώ
πην πολυάριθμοι ίστοριοδίφαι καί φιλότεχνοι έρχονται εις την Ελλάδα, όπου ανακα
λύπτουν τά σπουδαιότερα αρχαία κέντρα, τά όποια συν τώ χρόνω γίνονται τόποι προ
σκυνήματος καί μελέτης, όχι σπανίως δέ καί τόποι λεηλασίας.

Μετά την τυχαίαν αποκάλυψην τού ναού υπό τού Γάλλου αρχιτέκτονας Μ. Boclier 
(1765) καί τάς συντόμους επισκέψεις τών γνωστών ’ Αγγλων περιηγητών, Leake, 
Dodwell καί Cell (iSOo καί 180ά), ή έξερεύνησις τού ναού υπό τής γνωστής ομάδας 
"Αγγλων, Γερμανών κ.ά. λογιών (1811 καί 1KL2) υπήρξε μοιραία διά τον ναόν καί 
τον γλυπτόν αυτού διάκοσμον. 'Ολόκληρος ό σηκός ανασκάπτεται τότε συστηματικώς 
καί ανευρίσκονται συσσωρευμένα εκεί τά περισσότερα τών γλυπτών τού ναού καί προ
πάντων αί πλάκες τής ζωφόρου.

Τά, μέλη τής αποστολής, οί "Αγγλοι Cockerell, Foster καί Leigh, οί Γερμανοί 
H aller von Hallerstein καί Linckh, ό S tackelberg  έκ Βαλτικής καί ό Δανός Broen- 
stedt, έτήρησαν συστηματικώς ημερολόγια, έξετέλεσαν δέ πολλά σχέδια τού ναού καί 
τών γλυπτών του, τά πλεΐστα τών οποίων φυλάσσονται τώρα εις τό Βρετανικόν Μου- 
σεΐον καί τό ΤΤανεπιστήμιον τού Στρασβούργου k Έ κ  τών σχεδίων τούτων, εκείνα τού 
Jo h n  Foster, σημαντικά διά την άποκατιίστασιν τών γλυπτών, εύρέθησαν εις δύο

*  Τ ό  παρόν άρθρο ν αποτελεί μέρος μεγάλο τέρας 
μελέτης περί τοΰ ναόν τών Βασσών κ αι τοΰ γλύπτου 
ανιόν διάκοσμον. Ιΐρός όλοκληρωσιν χαίτης rtαρε
στή Ανάγκη νό, εξετάσω κατά τά έτη 1958 και 1967 
τά είς τό Βρετανικόν Movcretov γλυπτά τοΰ ναόν, 
ώς χαΐ τό σχετικόν άρχείον τοΰ C o c k e re l l .  Τό πρώ
τον ταξίδιον έχοηματοδοτητίη ΰπό της A m e rica n

P h i lo s o p h ic a l  S o c i e t y  έδρευούσης τις Φιλαδέλφειαν 
τών Η Π Λ, τό δέ δεύτερον δπό της ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας .  ΙΙοός άμφοτέρους τούς ώς άνω ’Οργανι
σμούς εκφράζω τάς ΰερμάς μου ευχαριστίας.

1 Περί τών αρχείων τών λοιπών συνεργατών είς 
την άνασκαφ-ήν τών Βασσών βλ, W .  Β .  D i n s m o o r , 
A JA 60, 1950, 401 σημ. 1.
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σειράς, εκ των οποίων ή μία, εμπεριεχόμενη εις το άρχει ον του Cockerell, φυλάσσεται 
εις το Βρετανικόν Μουσεΐον, ή δε έτέρα, συλλογής του ποιητοΰ κ. Γ. Σεφέρη, εις την 
έν Άθήναις Γεννάδειον Βιβλιοθήκην, δωρηθεΐσα προσφάτως υπό του ποιητοΰ. Τά 
σχέδια ταΰτα, γεν ο με να κατά την περίοδον τής άνασκαφής, ώς δηλοΰν άλλωστε καί τά 
επί του χάρτου δά υδατίνων αριθμών έτη, 1X08 - 1811, διακρίνει ασυνήθης διά την 
έποχήν ακριβόλογος διάθεσις προς άπόδοσιν των γλυπτών εις ήν κατάστασιν διετη- 
ροΰντο ευθύς άμα τή άποκαλύψετ των. Τών δυο έν λόγφ σειρών σχεδίων — όμοιων 
κατά πάντα ώστε νά καθίσταται άναμφισβήτητον ότι ή μία σειρά προεκυψεν έκ τής 
άλλης —  ή άπόδοσις εις τον John Foster βεβαιοΰται καί εξ άλλων στοιχείων, προ 
πάντων όμως έκ τής σωζομένης αλληλογραφίας του πατρός του John Foster προς 
τον πατέρα τοΰ Charles Robert Cockerell ι.

Τά γλυπτά, 25 πλάκες τής ζωφόρου καί 11 θραύσματα τών μετοπών, μετεφέρθησαν 
δά εργατών μέχρι τών εκβολών τής Νέδας, εκείθεν 8ε εις Ζάκυνθον, όπου και έπωλή- 
θησαν εις την ’Αγγλικήν Κυβέρνησιν αντί τοΰ ποσού τών 19.000 λιρών. Μετά την 
πρώτην ταύτην άνασκαφήν τής όμ.άδος τών ξένων λογιών παρήλθον πολλαί δεκαετίαι 
καί μόνον από τοΰ 1902 έπανέλαβεν ή Αρχαιολογική Εταιρεία την έρευναν εις τον 
ναόν διά τών Κ α β β λ δ ιΟΥ, K o y p o y n iu t o y  καί ΡΩΜΑΙΟΥ. Τ Ι άνασκαφή αΰτη ειχεν 
ώς αποτέλεσμα, πλήν τών άλλων, την άνεύρεσιν καί ετέρων θραυσμάτων έκ τοΰ γλυ
πτού διακόσμου τοΰ ναού. Τέλος κατά τά έτη 1957 καί 1959, κατόπιν νέας έρεύνης 
καί κυρίως διά τής έπισταμένης μελέτης τών πέριξ τοΰ ναοΰ κατεσπαρμένων θραυ
σμάτων, συνεκενιρώθησαν καί έτερα θραύσματα έκ τοΰ αυτού γλυπτού διακόσμου λ

Σκοπός τής παρούσης μελέτης είναι ή παρουσίασις τών από τοΰ 1902 μέχρι σήμε
ρον άποκαλυφθέντων θραυσμάτων, ώς καί ή συμβολή αυτών εις την συμπλήρωση' καί 
άποκατάστασιν τής ζωφόρου του ναοΰ3.

Έ κ  τών εξεταζόμενων εδώ νέων θραυσμάτων, απάντων νΰν φυλασσόμενων εις το 
Έ θν. Αρχ. Μουσειον 5 7 συνολικώς, τά Ιο άνήκουν είς την ζωφόρον (δέκα εις την 
Άμαζονομαχίαν καί δύο είς την Κενταυρομαχίαν). Έ κ  τούτων τά 7 προσαρμόζονται 
ακριβώς εις τάς πλάκας αυτής, συμπληροΰντα ούσιωδώς ταύτην. Έ ξ  άλλου διά τής 
ταυτίσεως αυτών έτερα 5 θραύσματα έκ τών άποκειμένων είς τάς άποθήκας τού Βρε
τανικού Μουσείου εύρον την θέσιν των είς την ζωφόρον. Τοΰ δέκατου τρίτου θραύ
σματος, επίσης έν τφ Βρετανικφ Μουσείφ, ή ταύτισις έγένετο τη βοήθεια τών σχε
δίων τοΰ J .  Foster. Έτερα  11 θραύσματα άνήκουν πιθανώτατα είς την ζωφόρον,

1 Καί τών δυο σειρών σχεδίων, ομοΰ μετά αξιό
λογων επιστολών τοΰ J .  F o s te r  προς τον πατέρα του, 
ώς  καί αλληλογραφίαν του πατρός τοΰ J .  F o s te r  
προς τον πατέρα τοΰ Charles  Robert  Cockerell, 
πάντων άδημοσιεύτων είσέτι,  έπίκειται έ) δημουί ευ- 
σις υπό τοΰ γοάφοντος. 'Η  άδεια ταυ της παρέχω- 
ρήΟη εΰγενώς υπό τοΰ ΛιευΟυντοΰ τής Έλληνορ- 
ριομαϊκής Συλλογής Γλυπτών τοΰ Βρετανικού Μου
σείου κ. D. I l a y n e s  καί τοΰ κ. Γ .  Σεφέρη.

2 IIAΕ 1959, 159.
3 Τά πλεΐστα τών έν λόγω θραυσμάτων προέρχονται 

έκ τών άνασκαφών τών Π. Κ ABBA MOV, Κ· ΚΟΥΡΟΥ- 
ΝΙΩΤΟΥ και Κ. ΡΟΜΑΙΟΥ * ΛΕ 1914, 58 σημ. 2. 
ΛΕ 1939, 206 κ. έ. Τά θραύσματα ταΰτα μου ειχεν 
δ Κ· Ρ ωμαίος από ετών γέννα ιοδιόρως παραχωρήσει 
πρός δημοσίευσιν. Εις τον μεγάλον εκείνον διδάσκα
λον τής 'Ελληνικής Αρχαιολογικής Ε π ισ τή μ η ς  
στρέφω μέ σεβάσμιόν καί αγάπην την σκέψιν μου.
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δεν κατέστη όμως δυνατός ό προσδιορισμός της ακριβούς (Αυτών δέσεως. Ες άλλου εις 
τα μέχρι τουδε γνωστά δραύσματα των μετοπών τοΰ Βρετανικού Μουσείου προστίθεν
ται τώρα 7 νέα θραύσματα, τά όποια όμως δεν εφαρμόζουν Λκριβώς επί τών πρώτων. 
Πάντα τά άνα>τέρω θραύσματα, της ζωφόρου και τών μετοπών, είναι Ικ νησιωτικού 
χονδροκόκκου μαρμάρου, ναζιού 1 υποκίτρινου χρώματος, άναδίδοντος κατά την δώ εργα
λείου κρούσίν του ισχυρών οσμήν θείου. Είναι καλής ποιότητας, εύκατέργαστον «μαλα
κόν» κατά τήν Ικφρασιν τών μαρμαρογλυπτών. Έ κ τού αυτού μαρμάρου είναι κατε- 
σκευασμένοι καί οί ακροκέραμοι, οί ηγεμόνες καλυπτήρες καί ή σίιιη τού ναού, τών 
όποιων σώζονται αρκετά τεμάχια. Τά λοιπέ/. 0 θραύσματα, άν καί δεν άνήκουν εις τον 
γλυπτόν διάκοσμον τού ναού, διότι είναι έκ λεπτοκόκκου πεντελησίου ή πελοποννησίου 
μαρμάρου, εντούτοις έκρίδη σκόπιμον νά σιηιπεριληφθούν εις τον παρόντα κατάλογον 
ως προερχόμενα. Ικ τών ανασκαφών τοΰ αυτού χώρου®.

Έ π ί τών έκ νησιωτικού μαρμάρου θραυσμάτων τής ζωφόρου καί τών μετοπών 
πολλά καί εμφανή είναι τί/. ίχνη τών εργαλείων: βελονιού, ντισιλίόικου, θρ« πινακίου, 
ράσπας, ποντιλίου, γλώσσης και τρυπάνουλ

Κ α τ ά λ ο γ ο ς

1. ΕΜ 45ό4. Τεμάχιο ν έκ τής κάτω άριστεράς γωνίας πλακός, σωζον τό κατώτε
ρον τμήμα τής άριστερας στενής πλευράς μετά τμήματος τής συνεχόμενης πλευράς 
εδράσεως (πίν. ΒΟβ-ε). Ευγκεκολλημένον έκ τριών μεγάλων καί ενός μικρού τεμαχίου. 
Έ π ί  τής κυρίας οψεως (πίν. οΟβ), άνω, υπολείμματα έκ τής άπολήξεως δοράς - ένδύ- 
ματος Κένταυρου* κάτωθεν τούτων, σαφώς διακρινομένη οπλή μετά πρόσθιας δεξιάς 
κνήμης Κενταύρου. Έ π ί  τού κατωτάτου τμήματος τής αυτής όι|>εως οριζόντια πλαστική 
ταινία Ανώμαλος, προέχουσα περισσότερον κάτι). τό δεξιόν αυτής άκρον. Λύτη, λίαν άπο- 
κεχρουμένη, έδήλου Ασφαλώς τό ανώμαλον έδαφος, έφό ου έκινούντο αί μορεμαί τής 
συνδέσεως. Τ Ι  όπισδία επιφάνεια (πίν. ο()γ), είργασμένη εις τό μέσον διί/. λεπτού βελο
νιού, φέρει κατά μήκος τών δύο σωζομένιον πλευρών άναδύρωσιν, έπιμελώς λελεα- 
σμένην (πλ. 0*0.55 και 0.045 μ. άντιστοίχως). Τ Ι κατακόρυφος στενή αριστερέ/, πλευρά

1 Κατά τινας τό μάρμαρον είναι πάριον. Κατά 
τήν Η. Κκννκκ (Der Fries des Tempels von 
Bassae - Fhigalia, 1946, 39), τοΰ το Είναι πελοπον- 
νηοιαχόν.

2 Περί των γλυπτών τοΰ ναοί» παραπέμπω μόνον 
εις τάς πλέον προσφάτους εργασίας, εις τάς όποιας, 
μνημονεύονται α! παλαιότεραι πι-ρί τοΰ αΰτοΰ θ έ 
ματος δημοσιεύσεις :

W. Β. Dinsmook» The Temple of Apollo at
Bassae : M M S  4, 1 9 8 2 -3 8 ,  204 κ. L  Τού ίδιου, 
A Further Note on B assae: AJA 42, 1948, 19 κ.έ. 
Τού ίδιου, The Sculptured Frieze from Bassae : 
AJA (10, 1956, 401 %. I, 14. .Kbnnkr, I. «, Βλ, καί 
σχετικήν βιβλιοκρισίαν υπό B kkndku., AJA 53, 1949, 
86 χ. I. W> Ηαηχ,αν»] Der Iktiuische Entwurf des

Apollon tempels in Bassae : j b  63 4, 1948/9, 11 x. f , 

IvIffolDi HdA, Or. P last ik .  201 x. έ. \V. H a hi, and, 
Kntwurfsmasse in id G liederung des Bassaefricses: 
(>Jli 44, 1959, 1 * .  #. Τοΰ ίδιου αϋτόΐΐι σ. 87 x. I.  
Blunge Bemerknngen /ur Deutung and Anordming 
der Metopenreliefs von Bassae, IT. R ikmanx, 
Fes tschrif t  fur Fr. Kucker, 1954, 801 x . f . ITofkks  - 
B uukker , Bull.  Ant, Beschav. 84,1959, 1 x. f . 85. 
I960, 63 x .f . 36, 1.961, 1 x. e. 87, 1962,52 x 4 .  88, 1963, 
52 x. e. 40, 1965, 51 x . f . 41, 1966, 14 x . f . 42, 
1967, 10 x. L  F- ΙΙπ,ι,κκ, Zum Apollonteiupel von 
Pliigalia  : Mnrhurgcr Winckelmatin - Program in 
1926, 26 x. i .

3 A- Opaanaov, * Υλικά Δομής 2, σ. 117 χ. ί .  
eix. 56, 123 κ, έ . εΐκ. 63 καί 260 σημ. 2.

,
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είναι διαβεβρωμένη, ουδόν δέ ίχνος εργαλείου διασώζει (πίν. 30ό). Άντιθέτως το υπό
λοιπον τμήμα τής αυτής πλευράς τής πλακος τοΰ Βρετανικού Μουσείου, μείΓ ής έχει 
ταυτισθή το θραύσμα, διατηρεί σαφή ίχνη βελονιού καί ντισιλίδικου, επίσης 51 εχει 
στενήν αναθύρωσιν. II κάτω επιφάνεια (έδράσεοκ) τού θραύσματος είναι καλώς λελεα- 
σμένη (πίν. 30ε). Το υπόλοιπον τμήμα τής αυτής πλευράς τής πλακος τού Βρετανικού 
Μουσείου είναι κατά εν μέρος λειον, κατά έτερον ί)ε φέρει ίχνη ντισιλίδικου. I Ιαρά την 
δεξιάν γωνίαν τού θραύσματος υπάρχει οπή (διαμ. 0 .018 μ.) κατακυρυηος, άρχομένη 
από τής κάτω επιφάνειας έδράσεως καί έξικνουμένη άνω μέχρι τής λοξώς τεθραυσμένης 
επιφάνειας τής πλακος. Ή  οπή αυτή έχρησίμευε όιά τήν στερέχοσιν τής πλακος επί τού 
τοίχου τού σηκού, ώς καί αί έτεραι τρεις όπαί καί |ΐία εγκοπή, τετράγωνος, σφζόμεναι κατά 
μήκος τής αυτής πλευράς τής υπολοίπου πλακος τού Βρετανικού Μουσείου1. Μάρμαρον 
νησυυτικόν. Σφζ. 0ψ. 0 .294  μ», σωζ. μήκ. 0.225 μ,, μέσ. πάχ. πλακος 0.075 μ.

Τό τεμάχιον, άποκείμενον από ετών εις τό Φυλακεΐον τού ναού τών Βασσών καί 
μεταφερθεν εις τό Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσε.Ιον, άνεγνωρίσθη καί έταυτίσθη 
μετά τής πλακος 521 (πίν. 30α) υπό τού W . D insmoor 2: Πράγματι ή άνω γωνία 
αυτού εφαρμόζει εις τήν κάτω άπόληξιν τού ύπερκειμένου μεγάλου τεμαχίου τού Βρε
τανικού Μουσείου, έφό ου οά.χις μετά τής άριστεράς χειρός Κενταύρου, έκ τής όποιας 
κρέμαται δορά - ένδυμα. Τής όοράς ταύτης τό άκρον σώζεται επί τού νέου, ώς άνος 
τεμαχίου, ό δε έπ5 αυτού πούς είναι ο πρόσθιος δεξιός τού αυτού Κενταύρου.

2. ΕΜ 4755. Τεμάχιον πλακάς, σωζον τμήμα τής άριστεράς στενής πλευράς αυτής 
(πίν. 3 ΐ ρ -h). Έ  πί της κυρίας οψεως ουρά Κενταύρου έν άναγλύφτρ, όρθουμένη κύμα- 
τοειδώς (πίν. 3ΐβ). Κατά τό μέσον τού δεξιού τμήματος τής αυτής οψεως έλάχιστον υπό
λειμμα έκ τού άκρου δοράς - ενδύματος Κενταύρου.ΤΓ οπίσθια πλευρά είναι ειργασμένη 
διά χονδρού βελονιού (πίν. 31γ), ΤΙ αριστερά στενή πλευρά φέρει κατά τό δεξιόν άκρον 
ταινίαν (πλ. 0 .025 μ.) λειοτριμμένην διά πρίονος (αναθύρωσιν), ενώ ή λοιπή επιφά
νεια είναι ειργασμένη διά ψιλού βελονιού καί «θραπινακίου» (είδος ντισιλίδικου) 
(πίν. 318), Μάρμαρον νησιωτικόν. Σωζ. ύψ. 0.203 μ., σωζ. πλ. 0.193 μ., μέσ. πάχ. 0.08 μ.

Τό τεμάχιον τούτο έταυτίσθη μετά τής ύπ’ άριΟ. 530 πλακος τής ζωφόρου τού 
Βρετανικού Μουσείου έφαρμόζον ακριβώς Ιπί τών νώτων τού επί τού αριστερού τμή
ματος τής πλακος παρισταμένου Κενταύρου, εις τον όποιον ανήκει ή επί τού θραύσματος 
ανάγλυφος ουρά, ώς καί τό άκρον τής δοράς (πίν. 3 Ια καί 32). Λιά τού τεμαχίου αυτού 
κατέστη δυνατός ό προσδιορισμός τής ακριβούς θέσεως καί ετέρου τεμαχίου τού Βρετα
νικού Μουσείου (ύψ. 0.196 μ. πλ. 0.205 μ.) έφαρμόζοντος ακριβώς Ιπί τής άνω επιφά
νειας τού πρώτου. Τούτο, φέρον έν άναγλύφω τμήμα δοράς - ενδύματος καί άποδιδό- 
μενον από μακρού εις τήν πλάκα ταύτην, ετοποθετεΐτο ίκανώς πλησιέστερον προς τήν 
ράχιν τού έν λόγφ Κενταύρου (πίν. 32), ούτω δέ τό συνολικόν μήκος τής πλακος ύπελογί- 
ζετο μικρότερον’ διά τού νέου τεμαχίου τό μήκος προσδιορίζεται ακριβώς εις 1.681 μ.Λ

1 Περί τού τρόπου στερεώσβίος τών πλακών Ιπί, 2 D insm oor , Μ M S I V ,  1932 - 33, 214 είκ. 11.
τών τοίχων τού σηκού βλ. K k n n e r , e. ά. 39 κ. ε. 3 Ό  D insmook A JA  60, 1956, 402 και 438 βΐχβ
καί DlNSMOOKι A JA  60, 1956, 416 κ. ¥ . προσδιορίσει τό μήκος τής πλακος εις 1,643 μ.
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Τρίτον μικρόν θραύσμα του βρετανικού Μουσείου, φέρον τρεις ελαφρώς λόξας 
πτυχάς* φαίνεται ότι άνήκει—  αν καί, δεν εφαρμόζει ακριβώς — εις τδ άνωθεν της 
ράχειος τοΰ αύτοΰ Κενταύρου ίματιον (διαστ. 0 .075 X 0 .04 μ.).

I Ιροέλευσις του ΰπ’ do. EM 4765 τεμαχίου: Εκ τών άνασκαφών Κ. Ρωμαίου 
(άνωτ. σ. 188 σημ. 3).

3. ΕΜ 4766. Τεμάχιον πλακάς εκ της Άμαζονομαχίας, σφζον επί τοΰ ανώτατου 
της προσθίας αύτοΰ υψειος τμήμα πτυχουμένης παρυφής χιτώνας (πίν. 8δβ, τεμά
χιον δεξιά). Έ π ί τοΰ κατωτάτου τής αυτής δψεως ή ανώμαλος διαμυρφωσις τοΰ μαρμά
ρου δηλοΐ το έδαφος, έφό ου εκινοΰντο αί μορφιά τής συνάέσεως. Επιφάνεια διαβε- 
βρισμένη. Ή  οπίσθια πλευρά κατά τδ άνώτερον αυτής τμήμα (33γ) είναι είργασμενη 
διά ψιλοΰ βελονιού, κατά δε; τδ κατώτερον φέρει άναΟύρωσιν (πλ. 0 .12 μ.) είργασμένην 
έπιμελώς διά ντισιλίδικου. ΤΙ κάτω στενή πλευρά (έδράσεως) είναι λεία. Μάρμαρον 
νησιωτικόν. Σφζ. ΰι|ι. 0 .195 μ., σφζ. μήκ. 0.16 μ., πάχ. πλακδς 0 .068  μ.

Τδ τεμάχιον ανήκει εις την ΰπ ’ άριθ. 531 πλάκα τής Άμαεονομα/ίας, έφαρμόζον, 
όμοδ μετά τοΰ ΰπ’ άρ. ΕΜ 4767 (άρ. 4), ακριβώς εις τδ κάτωθεν τών μηρών τής 
κεντρικής μορφής πολεμιστοΰ κενόν, ή δέ έπί τοΰ τεμαχίου σωζομένη παρυφή χιτώνας 
ανήκει εις τδν έν λόγω πολεμιστήν (πίν. 38α και 84).

1 Ιροελευσις : Έ κ  τών άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνιοτ. σ. 188 σημ. 8).

4. ΕΜ 4767. Τεμάχιον πλακδς έκ τής Άμαζονομαχίας. ΚαίΡ ολόκληρον την 
επιφάνειαν ίσχυρώς διαβεβρωμένον (πίν. 88β, τεμάχιον άριστερά). Ί 1 διάβρωσις του 
τεμαχίου είναι καθ’ άπάσας τάς πλευράς αύτοΰ ομοιόμορφος, οΰτω δέ ό όγκος αύτοΰ 
έχει μειωΟή ίσομερώς. Έ π ί  τής κυρίας υψειος λοξή επιμήκης προεξοχή αποτελεί 
υπόλειμμα κνήμης, ή τις ένεκα τής διαβυώσεως άπώλεσε τελείως την αρχικήν πλαστικήν 
αυτής μορφήν. Ή  όγκηρωτέρα έξαρσις εις τδ κατώτατον μέρος τής αυτής δψεως αποτελεί 
υπόλειμμα τοΰ άκρου π'οδός τής αυτής μορφής, ώς καί τοΰ άνιομάλου εδάφους, έφ’ ού 
ουτος έβαινεν. ΤΤ οπισίΚα επιφάνεια τοΰ τεμαχίου κατά μεν τδ άνώτερον τμήμα αυτής 
ήχο είργασμενη διά \[αλοΰ βελονιού, ώς ελάχιστα σωζόμενα ίχνη δηλοΰν, κατά δέ τδ κα
τώτερον έφερεν άναίΐύριοσιν, πλ. 0 .115  μ., άμυδρώς διακρινομένην. Μάρμαρον νησκο- 
τικάν. Σφζ. υψ. 0 .205  μ., σφζ. μήκ. 0 .2 0  μ., πάχ. πλακάς 0.06 μ. Τδ τεμάχιον τούτο 
ανήκει εις την ύπώίριί). 581 πλάκα τής Άμαζονομαχίας, συμπληρουν, δ μου μετά, τοΰ 
ύπ" άρπ). 8 τεμαχίου, προς τδ οποίον εφαρμόζει ακριβώς, τδ κάτωθεν τών μηρών τής κεν
τρικής μορφής τοΰ πολεμιστοΰ κενόν (πίν. 88α καί .84). Τά έπί τής οπίσθιας επιφάνειας 
ίχνη εργαλείων παρατηρούνται καί έπί τοΰ συνεχομένου ΰπ’ άρ. 3 τεμαχίου, ώς καί έπ1 
τής υπολοίπου πλακδς τοΰ Βρετανικού Μουσείου. Ή  έπί τοΰ τεμαχίου επιμήκης πλα
στική έξαρσις ανήκει εις την δεξιάν κνήμην τοΰ έν λόγιο πολεμιστοΰ.

1 Ιροελευσις : 1 ίερισυνελέγη έκ τοΰ πέριξ τοΰ ναού τών Βασσών χώρου.
Τά ΰπ’ άριά. 8 τεμάχιον, έπί τής προσίΚας δψεως τοΰ οποίου σώζεται ή παρυφή 

χιτώνας, ε iχεν ήδη παλαιδτερον άποδοάή υπό τοΰ Co r b k t t  εις τδν κεντρικόν πολε
μιστήν της ύπ’ άριά. 581 πλακδς τής Άμαζονομαχίας.

5 και 6. Χάρις εις την ταύτισιν τούτην ό C o r b k t t  επέτυχε την άπόόοσιν καί έτέ-
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ρου μικρού θραύσματος (άρ. ο) έκ της Συλλογής τού Βρετανικού Μουσείου, περιλαμβά- 
νοντος τον ακρον δεξιάν πάδα της ίσταμένης αριστερά τού εν λάγψ πόλε μ ιστού ’Αμα
ζόνας (πίν. 33α). Το θραύσμα τούτο εφαρμόζει ακριβώς εις το κάτω δεξιάν ακρον τού 
ύπ’ άριθ. ο τεμαχίου. Διά της προσαρμογής και τού νέου, ύπ’ άριθ. 4, τεμαχίου εις την 
πλάκα, άνεγνωρίσθη καί έτερον (άρ. 6) θραύσμα, τριγωνικού περίπου σχήματος, τής 
Συλλογής τού Βρετανικού Μουσείου, έφαρμάζον ακριβώς εις το αριστερόν κάτω ακρον 
τού τεμαχίου τούτου (μήκ. 0.206 μ., ύψος 0.03) (πίν, 33α). Τούτο, ανήκαν εις το κατώ- 
τατον τμήμα τής πλακάς, περιλαμβάνει την ανώμαλον έξαρσιν, ύποδηλούσαν το έδαφος, 
έφ ’ ού έκινούντο αί μορφαί.

7 . ΕΜ 4768. Τεμάχιον πλακάς, τριγωνικού σχήματος, σώζον τμήμα τής πλευράς 
έδράσεως αυτής (πίν. 36α-γ), Έ π ί τής πρόσθιας πλευράς (πίν. 36α), διατηρούσης ίχνη 
ράσπας, σώζεται υπόλειμμα κνήμης, ώς καί τμήμα, λίαν άποκεκρουμένον, τού πλαστι- 
κώς δηλουμένου ανωμάλου εδάφους έπί τού κάτω άκρου τής πλακάς. Έπιηάνεια διαβε- 
βρωμένη. Ή  οπίσθια πλευρά (πίν. 36β) είναι είργασμένη κατά τό μέσον αυτής διά 
λεπτού βελονιού, ενώ κατά το κατώτερον τμήμα φέρει άναθύρωσιν (πλ. 0.10 μ.) είογα- 
σμένην καί λελεασμένην έπιμελώς. Ή  επιφάνεια έδράσεως τής πλακάς είναι είργασμένη 
διά ντισιλίδικου (πίν.36γ). Μάρμαρον νησιωτικόν. Σωζ. ΰψ. 0.212 μ., σωζ. μήκ, 0 .228 μ., 
μέσον πάχ. πλακάς 0.07 μ., πάχ. πλακάς μετ’ αναγλύφου 0.111) μ.

Προέλευσις : Έ κ  τών άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνωτ. σ. 1SS σημ. 4).
Το έν λάγφ τεμάχιον έταυτίσθη μετά τής ύπ’ άριθ, 538 πλακάς τού Βρετανικού 

Μουσείου συμπληρούν το παρά τον δεξιάν πάδα τής δευτέρας έξ αριστερών μορφής 
Άμαζόνος κενόν, το δε έπί τού τεμαχίου υπόλειμμα κνήμης είναι τά οπίσθιον τμήμα 
τής αριστερός κνήμης τής ’Αμαζάνος ταύτης (πίν. ο5α καί β). Τά παρατηρούμενα ίχνη 
έργαλείου έπί τού τεμαχίου τούτου υπάρχουν καί εις τάς αντιστοίχους θέσεις τής υπο
λοίπου πλακάς τού Βρετανικού Μουσείου.

8 . Έ κ  τής ανωτέρω ταυτίσειος κατέστη δυνατή ή προσαρμογή καί ετέρου (άρ. 8 ) 
θραύσματος τού Βρετανικού Μουσείου, περιλαμβάνοντος δύο χιάζομενας κνήμας 
(σφζ. υψ. 0,11 μ., σωζ. πλ. 0.105 μ.). Έ κ  τούτων ή μία αποτελεί την άριστεράν κνή
μην τού πρώτου έξ αριστερών πολεμιστού, ή δε έτέρα την δεξιάν τής πλησίον ίσταμένης 
Άμαλάνος. ΤΙ δεύτερα αΰτη κνήμη εφαρμόζει ακριβώς έπί τού οπισθίου τμήματος 
τής αυτής κνήμης τής σωζομένης έπί τού πρώτου τεμαχίου (πίν. 3 θα καί 35α).

9. ΕΜ 3415. Μέγα τεμάχιον πλακάς έκ τής Άμαζονομαχίας, έπρ’ ού, έν άναγλύφφ 
Άμαζών προς τά αριστερά, πίπτουσα έπί τών γονάτων, ελλιπής κατά την κεφαλήν καί 
τάς χειρ ας (πίν. 3 7 β.γ καί 36δ.ε). Σώζεται έπίσης ή οπίσθια, ή αριστερά στενή καί ή 
κάτω πλευρά έδράσεως. Όλόκληρος ή επιφάνεια τού τεμαχίου διαβεβρωμένη. Έ π ί  τής 
πλευράς έδράσεως δύο οπαί, διαμ. 0.018 μ. έκαστη, προφανώς διά την στερέωσιν τής 
πλακάς (πίν. 360). Όμοια οπή σώζεται έπί τής αυτής πλευράς τού τμήματος τής πλακάς 
τού Βρετανικού Μουσείου, μεθ ’ ής έχει ταυτισθή το τεμάχιον. Μάρμαρον νησιωτικόν, 
Σωζ. υψ. 0.405 μ., σφζ. μήκ. 0.34 μ., πάχ. πλακάς 0 .065  μ., μετ’ αναγλύφου 0.12 μ.
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Το τεμάχιον τούτο έχει αποδοΟή από μακροϋ χρόνου εις την Em’ άριθ. 536 πλάκα 
τής Άμαζονομαχίας, συμπληρούν τήν κάτω αριστερών γωνίαν τούτης (πίν. 37α) λ

Προέλευσις : Εκ των άνασκαφών Κ. Ρωμαίου2.
1 0 . ΕΜ 4769. Τεμάχιον τριγωνικού σχήματος (πίν. 38). Έ π ί τής πρόσθιας 

δψεως (πίν. 38α) σφζονται υπολείμματα μελών σώματος, επί τής οπίσθιας δε (πίν. 38β) 
ίχνη χονδρού βελονιού. Επιφάνεια διαβεβρωμένη και άποκεκρουμένη. Μάρμαρον νη- 
σιωτικόν. Σφζ. μήκ. 0 .215  μ., σωζ. ύψ. 0 .145 μ., μέσ. πάχ. πλακδς 0 .065 μ.

Τό τβμάχιον τούτο ανήκει εις τήν ύπ’ άριθ. 537 πλάκα τής Άμαζονομαχίας, έφαρ- 
μόζον ακριβώς εις τό κενόν, άνωθεν τού δεξιού μηρού τής επί τού Εδάφους και εις στά
σιν ικεσίας Αμαζόνας (πίν. 39). Τα υπολείμματα μελών έπί τού θραύσματος ανή
κουν εις τήν προσθίαν πλευράν τού δεξιού μηρού τής αυτής ’Αμαζόνας καί εις τήν αρι
στερών πλευράν τής άριστερας κνήμης τού έναντι αυτής Έλληνας. Παρά την αριστερών 
γωνίαν τού θραύσματος υπολείμματα πτυχών έν προστύπφ άναγλύφφ αποτελούν τήν 
άπόληξιν τού από τής άριστερας χειρός καταπίπτοντος ί ματ ίου του αυτού ώς άνω 
πόλε μ ιστού,

Προέλευσις: Περισυνελέγη έκ τού πέριξ τού ναού των Βασσών χώρου.

11. Μικρόν θραύσμα δεξιού ποδός, τής Συλλογής τού Βρετανικού Μουσείου, 
περιλαμβάνον το κατώτατον τής κνήμης μετά των αστραγάλων (πίν. 40α. β). Ε π ιφ ά 
νεια διαβεβρωμένη. Τό θραύσμα τούτο συμπληροΐ τον δεξιόν πόδα τής εις τα μέσον 
τής ύπ’ άριθ. 539 πλακδς ’Αμαζόνας, έφαρμόζον ακριβώς εις τό περί τούς αστραγά
λους κενόν (πίν. 40γ . δ). Μάρμαρον νησιωτικόν, Σωζ. ύψος 0.06 μ., μέγ. πάχος 0 .04  μ,3

12. ΕΜ 4 770. Θραύσμα σφζον έπί τής πρόσθιας πλευράς τρεις πλατείας και 
βαθείας πτυχάς εις ριπιδιύσχημον διάταξιν (πίν. 41 β). Ή  οπίσθια πλευρά, σφζομένη, 
είναι ειργασμένη διά ντισιλίδικου. Αί πτυχία είναι διαβεβρωμέναι καί φέρουν αποκρού
σεις. Μάρμαρον νησιωτικόν. Σφζ. μήκ. 0.11 μ., σφζ. πλ. 0.09 μ.

Τό θραύσμα έταυτίσθη υπό τού C o r b e t t  μετά τής ύπ άριθ. 541 πλακδς τής 
Αμαζονομαχίας (πίν. 41α.γ), έφαρμόζον ακριβώς εις τό δεξιόν ίσχίον τής έφιππου 
Αμαζόνας αριστερά, συμπληρούν ούτω τον κατά τήν θέσιν ταύτην άνεμιζόμενον προς 
τα όπίσω χιτώνα αυτής. Διό αυτού προσδιορίζεται καί ή ακριβής ί)έσις τού κορμού τής 
αυτής Αμαζόνος, εις τήν κάτω επιφάνειαν τού όποιου τό τεμάχιον εφαρμόζει ακριβώς.

13. Κεφαλή Αμαζόνας, φέρουσα κράνος, τής Συλλογής τού Βρετανικού Μουσείου 
(πίν. 42α . β). Ελλιπής κατά μικρόν τμήμα παρά τον αυχένα. Συγκεκολλημένη έκ δύο 
τεμαχίων. Τό επί των κροτάφων τμήμα τής κόμης εξέχει τού κράνους, άναδιπλούμενον 
προς τά ανω εις κυματοειδείς βοστρύχους. Έ κ  τής υποδοχής τού λόφου ελάχιστα ύπο-

1 "Ετερον θραύσμα εξ ιδιωτικής Συλλογής περι
λάμβαναν το προσβιον τμήμα κεφαλής προσ))ρμόσ\)η 
τελευταίως εις τήν ελλιπή κεφαλήν τοΰ πρώτου έξ  
αριστερών πολβμιστοΰ τής αΰ-τής πλακάς; J .  Doekig , 
A ntike Kutist 10, 1067, 101 %, ί .  πίν. 3 0 -8 1  (εν
ταύθα πίν. 87α).

2 *Ανωτ. σ. 188 σημ. 3. Βλ. και D insmoou , M M S  
IV» 1932-33, 215 είκ. 11. Τοΰ ίδιου, AJA 60, 1956, 
416. ΙΤλ π l a n d * Ο Jli  44, 1.959, 22 είκ. 21. ITo f k f s  - 
Beukkkrj Bull. Ant. Beschav. 40, 1965, 59, είκ. 11.

3 K k n n eRj 4 .  48 πίν., 23.
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λείμματα σώζονται. Ή  κεφαλή παρίσταται σχεδόν κατ’ ενώπιον, με ελαφράν κλίσιν 
προς τά δεξιά της. Επιφάνεια διαβεβρωμένη. Μάρμαρον νησιωτικόν. Σφζ. ύψ. Ο-118 μ.

Ή  κεφαλή αυτή, έκ του αυτού μαρμάρου, των αυτών αναλογιών καί της αυτής 
ποιότητας εργασίας, ώς καί αί λοιπά! μορφαί τής ζωφάρου, Ανήκει προφανώς εις αυ
τήν, καί μάλιστα εις την ζωφόρον τής Άμαζονομαχίας, παρεμεινεν εν τούτοις μέχρι 
σήμερον αταύτιστος, έπε ιό ή δεν εφαρμόζει ακριβώς εις ούδεμίαν τών άκεη άλων Αμα- 
ζόνων αυτής. Ενδείξεις διά την άπύδοσιν ταύτης παρέχουν αί δύο σειραί σχεδίων 
τής ζωψόρου, τάς οποίας έξεπόνησεν ό John Foster, εις Βάσαας τής Ψιγαλείας, ευθύς 
μετά την άνεύρεσιν τών γλυπτών (άνο)τ. σ. 1ST κ.έ.). 'Η έν λόγψ κεφαλή παρουσιάζει 
εκπληκτικήν (5μοιύτητα πρός τάς κεηαλάς τών ’Αμαζόνων τών πλακών 595 καί 542 
(πίν. 49α καί 44 β) ώς αυται πα.ρίστανται εις τά σχέδια τού John Foster : ή πρώτη έκ 
δεξιών Ά  μαζών επί έκατέρου σχεδίου (πίν. 49β καί 4οα.β). Αί Αμαζόνες αυται επί τών 
έν λόγψ πλακών τού Βρετανικού Μουσείου (πίν. 49α καί 44β) σώζονται βεβαίως ακέφα
λοι, είναι όμως φανερόν, ότι τά σχέδια τού John Foster αποδίδουν πιστώς τάς άναγλύ- 
ηους πλάκας, ώς είχον αυται ευθύς μετά την άποκάλυήύν των, δηλ. πληρέστερος 
παρ’ όσον σώζονται σήμερον, ύποστάσαι έν τώ μεταξύ ποικίλας φθοράς καί Λπιολείας 
έκ τών Αλλεπάλληλων μεταφορών των. Ή  αταύτιστος έξ άλλου κεφαλή παρουσιάζει 
μεγαλυτέραν αντιστοιχίαν, κυρίως ώς προς την κίνησιν, προς εκείνην τού σχεδίου τής 
Άμαζόνος τής πλακός άριθ. 542 (πίν. 45α.β), δηλ. ώς προς τήν κατενώπιον τοποθέτη- 
σιν και τήν έλαφράν κλίσιν προς τά δεξιά της. "Ωστε δυνάμει)α νά άποδώσωμεν ταύ- 
την μετά πολλής πιθανότητας εις τήν ’Αμαζόνα τής πλακός ταύτης, μολονότι δεν εφαρ
μόζει επί τού ελλιπούς λαιμού της ακριβώς (πίν. 44α) λ

14. ΕΜ 4771. Τ  εμάχιον ελλιπές καί)3 άπάσας τάς πλευράς (πίν. 49α) πλήν μι
κρού μόνον τμήματος κατά τό αριστερόν μέρος τής πρόσθιας όψκος, ένθα ό δεξιός 
βραχούν μορφής, κάπυθεν τού όποιου προβάλλουν όλίγαι πτυχαί ενδύματος. Μάρ
μαρο ν νησιωτικόν. Σωζ. υψ, U.172 μ., σφζ. μήκ. 0.14 μ., πάχ. θραύσμ. 0 ,068 μ.

1 Ιιθανώς έκ τής Άμαζονομαχίας τής ζωφύρου.
ΙΙροέλευσις ; ΙΙερισυνελέγη έκ τού πέριξ τού ναού χώρου.

15. ΕΜ 47 72. Θραύσμα άνήκον εις δεξιάν κνήμην ’Αμαζόνας (πίν. 40β). Επί 
τής κνήμης υπολείμματα ένδρομίδος, ήτοι, τμήμα πλαστικού δακτυλίου έκ τής άνω 
άπολήξεως ταύτης, ώς καί τμήματα τών προσκεκολληιιένων επί τού κατωτέρου μέρους 
τής κνήμης πτερυγίων αυτής. Κατά τό κατώτατον άκρον τού θραύσματος οπή διά τρυ- 
πάνου (βάθ. 0.019 μ., διάμ. 0.008 μ.). Επί τής οπίσθιας αυτού πλευράς έξαρσις μαρ
μάρου, διά τής οποίας ή κνήμη συνεδέετο συμφυώς προς τήν πλάκα τού Αναγλύφου· 
Επιφάνεια διαβεβρυψένη μετά τινιον άποκρούσειον. Μάρμαρον νησιωτικόν, Σφζ. 
ύψ. 0.12 μ.

1 Έ κ  Tcijrv δμμοσιιυομινων δυο σχεδίων τής πλα- 
χός (πίν. 4ϋα.β), το .ίο ιό τον. τής Συλλογής Ση| ίρη, 
φαίνεται ότι ΰπήρξτ το πρότυπον τού υτύρου, του

Βρετανικού Μουσείου. Το αυτί* αλλωστι Ισχΰει καί 
δια τά λοιπά σχίδια τών δύο σειρών, ώς δυναμβΟα 
Ικ πολλών έν3ε έξεων νά εΐκάαωμεν.
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Έ κ  τής ’Αμαζονομαχίας του ζωφόρου.
ΙΙροέλευσις : Έ κ των άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (ανωτ. σ. 188 σημ, 3).
16. ΕΜ 4773. Πρόσθιον τμήμα δεξιού ποδός Ααπιθίδος (;), περιλάμβαναν ολό

κληρον σχεδόν τήν κνήμην μετά του γόνατος και τό κατώτερον τοΰ μηρού, καλυπτόμε
νου διαγωνίως διά βραχέος χιτώνας (πίν. 46γ). Ό  πούς, ελλιπής καθ’ όλον τό οπίσθιον 
αυτού μέρος, προφανώς έχει άποσπασθή έξ Αναγλύφου πλακός. Μικρά άπόκρουσις κατά 
τό γόνυ. Μάρμαρυν νησιωτικόν. Σφζ. υψ. 0 .215 μ.

Πιθανώς έκ τής Κενταυρομαχίας τής ζωφόρου.
ΙΙροέλευσις : Έ κ  των ανασκαφών Κ. Ρωμαίου (ανωτ. σ. .188 σημ. 3).
17 . ΕΜ 4774. Θραύσμα αριστερό ό άκρου ποδός, περιλάμβαναν τους δακτύλους 

μετά τμήματος τοΰ μεταταρσίου (πίν. 46δ). Ό  πούς έφερε σανδάλιον, ώς δηλοΐ τι) κά
τωθεν αυτού κάττυμα. Οι ιμάντες του σανδαλιού έδηλουντο προφανώς διά χρώματος. 
Κάτωθεν του καττύματος συμφυής όγκος μαρμάρου, χρησιμεύω ν ασφαλώς διά τήν στε- 
ρέωσιν τοΰ ποδός. Έ π Ι  τής κάτω επιφάνειας τού όγκου τούτου ίχνη βελονιού. Ε π ι 
φάνεια διαβεβρωμένη. Έλαφραι αποκρούσεις επί τών δακτύλων. Μάρμαρον νησιωτι
κόν. Σ(ι)ζ. μήκ. 0 .068 μ., σφζ. πλ. 0 .053 μ., σοκ. υψ. 0.04 μ.

Έ κ  τής ’Αμαζονομαχ ίας τής ζωφόρου.
ΙΙροέλευσις : Έ κ  τών άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (ανωτ. σ. 188 σημ. 3).
18. ΕΜ 4775. Πρόσθιον τμήμα κεφαλής, σφζον τον αριστερόν οφθαλμόν ακέ

ραιον, τον δεξιόν κατά τό αριστερόν αύτοΰ τμήμα και τό άνώτερον τής ρινός, Επίσης 
τό μέτωπον μετά τοΰ προσθίου τής κόμης, έφ? ής διάδημα (πίν. 46ε). Επιφάνεια δια
βεβρωμένη. Μάρμαρον νησιωτικόν. Σφζ. υψ. 0.08 μ., σφζ. πλ. 0.085 μ.

Έ κ  τής ’Αμαζονομαχίας τής ζωφόρου.
ΙΙροέλευσις: Έ κ  τών άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (ανωτ. σ. .188 σημ. 3).

19 . ΕΜ 4776. "Ακρα δεξιά χειρ, περιλαμβάνουσα τον καρπόν καί τό μετακάρπιον 
(πίν. 47α. β). Επιφάνεια διαβεβρωμένη. Μάρμαρον νησιωτικόν. Σφζ. μήκ. 0.06 μ., 
σφζ. πλ. 0 ,052  μ. Έ κ  τής ζωφόρου τού ναοΰ.

ΙΙροέλευσις : Εύρέθη ΒΑ. τοΰ ναοΰ τών Βασσών, εις άπόστασιν 13 μ. απ’ αύτοΰ, 
κατά τάς άνασκαφάς τοΰ έτους 1959 3

20 . ΕΜ 4777. Θραύσμα δεξιού βραχίονος μετά ίσχυρώς τεταμένων μυώνων 
(πίν. 47γ). Επιφάνεια διαβεβρωμένη μετά τινων αποκρούσεων. Μάρμαρον νησιωτικόν. 
Σφζ. υψ. 0 .10  μ.

Έ ξ  ανδρικής μορφής, πιθανώς τής ζωφόρου.
ΙΙροέλευσις: Εκ τών άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (ανωτ. σ. 188 σημ. 3).

21. ΕΜ 4778. "Ανω τμήμα κεφαλής, μικροτέρας τοΰ φυσικού (πίν. 48γ). Περι
λαμβάνει τό ήμισυ τής κόμης, τό μέτωπον, τον αριστερόν οφθαλμόν και έλάχιστον 
τμήμα τοΰ δεξιού. Επιφάνεια διαβεβρωμένη, μετά τινων αποκρούσεων. Ή  κόμη κατά 
μέν τήν αριστερών πλευράν αυτής είναι έπιμελώς είργασμένη, κατά δε τήν άνω, συνο-

1 ΠΑΕ 1959, 159.
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πτικώς, διατηρούσα σαφή ίχνη βελονιού, Μάρμαρον νησιωτικόν. Σφζ. υψ. 0 ,087 μ., 
σφζ* πλ. 0.10 μ.

I I  if) ανώς έκ της ζωφόρου.
Προέλευσις ι Εκ των ανασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνωτ. ο. 1SS σημ. 3).

22. ΕΜ 4779. Θραύσμα σωζον κατακορύφους, πυκνάς, βαθείας πτυχάς (πίν. 47δρ ).
Ελλιπές κατά τμήμα τής οπίσθιας πλευρά; αυτου. Επί του σφζομένου τμήματος αυ

τής ίχνη τρυπάνου. Μάρμαρον νησιωτικόν. Σιοζ. ίο,·. 0 ,095 μ.
11 ιί) α νώς εκ τής ζωφ άρου.
Προέλευσις: Έ κ  των ανασκαφούν Κ. Ρωμαίου (άνωτ. σ. 188 σημ. 3).

23. ΕΜ 4780. Μ ικρον θραύσμα, σωζον λίαν άποκεκρουμένας και διαβεβρωμένας 
πτυχάς ένδύματος ( πίν. 4 7δα). Όπισθία πλευρά έλλί-πής. Μάρμ,αρον νησιωτικόν. Σφ>ζ. 
μήκ. 0 .052 μ.

II  ιθ ανώς εκ τής ζωφόρου.
Προέλευσις : Έ κ  των άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνωτ. σ. 1ΚΧ σημ. 3).

24. ΕΜ, 4781. Μικρόν θραύσμα έπίμηκες, σωζον κατά μήκος β αθεΐαν πτυχήν 
καί έτέρας βραχείας ( πίν. 47δγ ). Επιφάνεια άποκεκρουμένη καί διαβεβρωμένη. Μάρ
μαρον νησιωτικόν. Σοκ. μήκ. 0.085 μ.

Πιθανώς εκ τής ζωφόρου.
Προέλευσις: Έ κ  των άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνωτ. σ. 188 σημ. 3).

25. EM 47S2. Μέγα τεμάχιον μετόπης, φέρον επί τού κατωτέρου τμήματος τής 
πρόσθιας αυτού όψεως πτυχάς ενδύματος έν άναγλύφφφ έν μέρει άποκεκρουμένας 
(πίν. 48α.β.δ). Ί  1 λοιπή έπΐ(( άνεια τής αυτής όψειος ισχυρώς άποκεκρουμένη. Ή  οπί
σθια, επιφάνεια σφζεται καλώς, είργασμένη διά βελονιού (πίν. 48β). Τό τεμάχιον σφζει 
καί τμήμα τής μιας τών τεσσάρων στενών πλευρών τής πλακός, είργασμένη; διά ντισι- 
λίδικου (πίν. 4Χδ). Μάρμαρον νησιωτικόν. Διαστάσεις 0 ,24 X 0.27 μ., πάχ. πλακάς 
μετ’ αναγλύφου 0.255 μ.

Η άπόδοσις τού τεμαχίου εις τάς μετόπας είναι βέβαια, διότι τούτο είναι όμοιαν, 
ώς προς την ποιότητα τού μαρμάρου καί τής εργασίας, τό πάχος τής πλακός καί τά ίχνη 
τών εργαλείων προς τά λοιπά θραύσματα τών μετοπών τού ναού, τά όποια εύρίσκονται 
εις τό Βρετανικόν Μουσείο ν.

26. ΕΜ 4783. Μέγα τεμάχιον, επί τής πρόσθιας όψειος τού όποιου σώζεται τμήμα 
μέλους μορφ ής ένδεδυμένης διά χιτώνος, πίπτοντας εις λεπτοτάτας, κυματοειδείς πτυ
χάς (πίν. 49α). Ή  οπίσθια επιφάνεια, είργασμένη διά βελονιού (πίν. 49β). Τό τεμάχιον 
ελλιπές καί κατά τάς τέσσαρας πλευράς. Μάρμαρον νησιωτικόν. Διαστ. 0.24 X 0.145 μ., 
πάχ. πλακός 0.114 μ., πάχ. πλακός μετ’ άναγλύιρου 0.143 μ.

Ή  άπόδοσις τού τεμαχίου εις τάς μετόπας είναι βέβαια διά τούς αυτούς λόγους, 
δι ους καί τό ύπ’ άριθ. 25 τεμάχιον άπεδόθη εις ταύτας.

Προέλευσις: I Ιερισυνελέγη έκ τού πέριξ τού ναού χώρου.
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27 ΕΜ 4 7 *4 . Θραύσμα Αριστερού ποδός, περιλαμβάνον το γόνυ μετά μέρους του 
μηρού καί. μέρους τής κνήμης καί καλυπτόμενον διά χιτώνας, ίφ ] ματίζοντας άδράς, 
λόξας και οριζοντίους πτυχάς (πίν. 50α). Έ π ί τής εξωτερικής (άριστεράς) πλευράς σαφή 
τά ίχνη τής άποσπάσεως του ποδός από τής πλακός αυτού. Επιφάνεια διαβεβρωμένη. 
Μάρμαρον νησιωτικόν. Σφζ. υψ. 0 .10  μ. Τό θραύσμα ανήκει πιθανώς εις μετόπην του 
ναού.

Προέλευσις ; Έ κ  των άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνωτ. σ. 1 8* σημ. 4).

28. ΕΜ  4 78ο. Θραύσμα δεξιού άκρου ποδός, περιλαμβάνον τό τμήμα των δακτύ
λων μετά του μεταταρσίου (πίν. 50β)/ 0 πούς έφερεν ΰ.πόδημα, ώς δεικνύουν ή μ ή υπο
δήλωσες των δακτύλων καί τό κάτωθεν του ποόός κάττυμα. Ανεοθεν του καττύματος 
μικρά έξοχή, άνήκουσα προφανώς εις ποδήρη χιτώνα, κάτωθεν 0έ αύτοΰ όγκος μαρμά
ρου, χρησιμεύουν άσοραλώς διά τήν στήοιξιν τού ποδός. Έ π ί τής κάτω επιφάνειας τού 
καττύματος ίχνη ντισιλίδικου. Επιφάνεια ελαφρώς διαβεβρωμένη. Παρά τά άκρα τών 
δακτύλων Αποκρούσεις. Μάρμαρον νησιωτικόν. Σφζ» μήκ. 0 .08  μ., σφζ. πλ. 0 .055  μ., 
σφζ. υψ. 0 .055  μ. Τό θραύσμα τούτο ανήκει πιθανώς εις μετόπην του ναού.

Προέλευσις ; Έ κ  τών άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνωτ. σ. 1 *8  σημ. 4).

29. ΕΜ 4789. Θραύσμα δεξιού άκρου ποδός, περιλαμβάνον το από τών δακτύ
λων μέχρι τής αρχής τού ταρσού τμήμα (πίν. όΟγ.δ). Ό  πούς εφερεν υπόδημα, ώς 
εικάζεται έκ τής μ ή ύποδηλώσεως τών δακτύλιον καί έκ τού κάτωθεν τού ποδός καττύ
ματος. Ή  κάτω επιφάνεια του καττύματος ανώμαλος, είργασμένη διά ψιλού βελονιού 
καί ντισιλίδικου. ’Ίχνη γλώσσης εις τήν παρά τό κάττυμα εσωτερικήν πλευράν τού πο
δός. Επιφάνεια διαβεβρωμένη μετά τινων Αποκρούσεων. Μάρμαρον νησκοτικόν. Σφζ. 
μήκ. 0 .09  μ., σφζ. πλ. 0 .05  μ., σφζ. υψ. 0 .095  μ.

Τό θραύσμα τούτο ανήκει πιθανώς είς μετόπην του ναού.
Προέλευσις: Έ κ  τών άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνωτ. σ. 1 * *  σημ. 4).

30. ΕΜ  4 7 *7 . ΘραΟμα μετόπης (;), έφ ’ ού, εν έ'ξέργφ άναγλύφφ, αριστερά άκρα χειρ 
(πίν. 51α). Έ κ  τής χειούς σφζεται ό καρπός καί τό μετακάρπιον μετά τής πρώτης 
σειράς τών φαλαγγών τών δακτύλων, ώς καί τό κατώτατον τού πήχεως. Αί πτυχαί τής 
παλάμης δηλούνται δ ιέ/, τριών παραλλήλων άβαίΐών αυλάκια ν. Εις τό περί τήν χεΐοα 
τμήμα τής πλακός ίχνη βελονιού καί τρυπάνου. Επιφάνεια ίσχυρώς διαβεβρωμένη. 
Μάρμαρον νησιωτικόν. Μέγ. μήκ. 0 .15  μ.

Ί ϊ  άπόδοσις τού τεμαχίου είς τάς μετόπας είναι πιθανή, μολονότι ό τόπος εύρέ- 
σεως αυτού είναι άγνωστος, διότι παρουσιάζει ομοιότητα, ώς προς τήν ποιότητα του 
μαρμάρου καί τής εργασίας, τό πάχος τής πλακός, τάς α ν α λ ο γ ία ς  τής χειρός καί τά ίχνη 
εργαλείων, προς τά λοιπά θραύσματα τών μετοπών του ναού, τά ευρισκόμενα είς τό 
Βρετανικόν Μουσεΐον.

Προέλευσις : Έ κ  τών αποθηκών τού Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου, εύρεθέν 
πλησίον τής υμάθος τών θραυσμάτων τού ναού τών Βασσών.

31 ΕΜ 4 7 8 * . Τεμάχιον μετόπης, περιλαμβάνον τμήμα τής πλακός, εφ 5 ού, εν 
έξέργφ άναγλύφφ, τό κατώτατον τμήμα άριστεράς κνήμης μετά τού ταρσού καί τού άρι-
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στεροΰ ήμίσεος του μεταταρσίου άποκεκρουμένου (πίν. 51β-δ). Κάτωθεν του πέλματος 
του ποδος τμήμα καττύματος, δηλυΰντος ότι 6 πούς εφερεν υπόδημα. Έ π Ιτή ς  πρόσθιας 
έπιφανείας τής πλακός ίχνη ράσπας. Τής πλακάς σφζεται και τμήμα τής κάτω πλευράς 
(έδράσεως), είργασμένον διά ντισιλίδικου (πίν, 5.1 γ), ώς και τμήμα τής ο π ισ δίας είργα- 
σμένον διά βελονιού (πίν. 51 δ). Επιφάνεια διαβεβρωμένη. Μάρμαρον νησιωτικόν. 
Σφζ. μήκ. 0.23 μ., σφζ. ϋψ. 0.125 μ., μέγ. πάχ. πλακός 0.115 μ., έλάχιστόν 0.11 μ.

ΤΙ άπόδοσις του τεμαχίου εις τάς με το πας είναι πιθανή, μολονότι ό τύπος εύρε- 
σεως αύτοΰ είναι άγνωστος, διότι τούτο παρουσιάζει ομοιότητα ώς προς την ποιότητα 
τοϋ μαρμάρου και τής εργασίας, το πάχος τής πλακάς, τάς αναλογίας του ποδος και τά 
ίχνη εργαλείων, προς τά λοιπά θραύσματα των μετοπών του ναού, τά ευρισκόμενα εις 
το Βρετανικόν Μουσείον.

ΙΙροέλευσις: Έ κ  των αποθηκών τοΰ Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου, εύοεθέν 
πλησίον τής όμάδος των θραυσμάτων τοϋ ναοΰ των Βασσών.

32. EM 478D. Θραύσμα άνήκον είς αριστερόν κνήμην (πίν. 52α). Έ π ί  τοϋ κατω
τέρου τμήματος αυτής πτυχή ενδύματος (;). Έ π ί τής δεξιάς πλευράς καί εις τό αυτό, 
ώς καί ή πτυχή, ύψος, έξαρσις άνήκουσα πιθανώς είς τό αυτό ένδυμα (;). ΕΙς τό κατώ
τερον μέρος τοΰ θραύσματος οπή σωζομένη μόνον κατά τό βαθύτερον αυτής μέρος 
(διαμ. 0 .008 μ.). Επιφάνεια διαβεβρωμένη μετά πολλών αποκρούσεων. Τό θραύσμα 
είναι ελλιπές καθ’ όλην την όπισθίαν αύτοϋ πλευράν, πιθανώτατα έχει, άποσπασθή 
τής πλακός αύτοϋ. Μάρμαρον νησιωτικόν. Μέγ. ϋψ. 0.120 μ.

Τό θραύσμα τούτο δεν φαίνεται νά άνήκη είς την ζωφύρον, άλλα μάλλον είς τάς 
μετά π ας.

ΙΙροέλευσις : Έ κ  τών άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνωτ. σ. 188 σημ. Η).
33. ΕΜ 4700. Θραύσμα περιλαμβάνον τό αριστερόν άκρον στήθους μετά μέρους 

τοϋ αντιστοίχου ώμου καί μικρόν τμήμα τοϋ λαιμού μορφής ένδεδυμένης διά χιτώνος 
(πίν. 52β.γ). Αί πτυχαί τοϋ χιτώνος, δηλούμεναι μόνον έπί τής κυρίας όψεως, είναι 
κατά τό πλειστόν βαθειαι, εΐργασμέναι διά τρυπάνου, έχουν δε τάς άκμάς εν μέρει άπο- 
κεκρουμένας. Έπί τής αυτής πλευράς ίχνη ράσπας. Ή  οπίσθια πλευρά, είργασμένη 
διά βελονιού καί ποντιλίου, φέρει κατά την περιφέρειαν άναθύρωσιν, είργασμένην διά 
γλώσσης. Έπί τοϋ άριστεροϋ ώμου μικρά αύλαξ καταλήγουσα είς οπήν (διαμ. 0.08 μ., 
βάθ. 0.022 μ.) έχρησίμευε προφανώς διά την στερέωσιν τοϋ γλυπτού, τό όποιον, ώς 
καί ή άναθύρωσις έπί τής οπίσθιας πλευράς δηλοΐ, ή to ένθετον. Μάρμαρον πεντελή- 
σιον. Μέγ. ϋψ. 0.17 μ., μέγ. πλ. 0.09 μ.

ΙΙροέλευσις: Εύρέθη εντός κιβωτίου τοϋ Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου, 
όμοϋ μετ’ άλλων αντικειμένων, φέρον την Ινδειξιν : Έ κ  τοϋ ναού του Έπικουρίου 
’Απόλλωνος. Ή  ποιότης τοϋ μαρμάρου καί τής εργασίας τοϋ τεμαχίου, διάφορος εκεί
νης τών γλυπτών τοϋ ναού, αποκλείει την συσχέτισιν αύτοϋ προς ταϋτα* μάλλον ανή
κει τούτο είς ανάθημα εν τω Ίερφ τοϋ ’Απόλλωνος.

34. ΕΜ 4791. Θραύσμα δεξιού άκρου ποδος, περιλαμβάνον τους δακτύλους 
μετά μικρού μέρους τοϋ μεταταρσίου (πίν. 53α). Ό  πους έφερε σανδάλια ν, ώς δηλοΐ τό
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Σ υμ βολή εις τήν άποκατάστασιν τω ν γλυπ τώ ν τοϋ ναοΰ τω ν Βασσώ νΑΕ 1987 19 μ

κάτωθεν αυτού κάττυμα. Οί ιμάντες τού σανδαλιού εδηλούντο προφανώς δια χρώματος.
Η κάτω ιπκ(ό,νεια τού καττύματος είναι λεία, εκ τούτου δε εικάζεται δτι ο πούς η τ ο 

ελεύθερος. Επιφάνεια διαβεβριομένη. Μάρμαρον λεπτόκοκκον, νησιωτικόν. Σοκ. μήκ. 
0.4Κ μ., σφζ. πλ. 0.0ό;; μ., σωζ. υι|ε 0.02(1 μ. Είναι άβέβαιον εάν το θραύσμα τούτο 
ανήκει εις μορφήν τής ζωφόρου.

I Ιροελευσις : Έ κ  των άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνιοτ. σ. 188 σημ. Μ).

35. ΕΜ 470 2. Θραύσμα σώζον επί δύο συνεχόμενων πλευρών αύτού άβαθεις 
πτυχάς εις ριπιδκίσχημον διάταςιν (πίν. όοβ). Μάρμαρον νησιωτικόν. Σοκ. μήκ. Ο.ΟΟό μ 
σφζ. πλ. O.os;> μ.

Παρά τήν ομοιότητα τού μαρμάρου είναι άβέβαιον εάν τό τεμάχιον άνήκη εις τά 
γλυπτά τής ζωφόρου.

I Ιροελευσις : Εκ των άνασκαφών Κ. Ριομαίου. Ι ό θραύσμα τούτο αποδίδει 5 
Ρ ωμαίος, όμοΰ μετ’ άλλων, εις ιωνικόν κιονόκρανου λ 41 ποιότης όμως τού μαρμάρου 
τού θραύσματος αυτού (νησιωτικόν) δεν είναι ή αυτή προς εκείνην των λοιπών 
θραυσμάτων τού εν λόγω κιονόκρανου (λεπτόκοκκον, π ιθ ανώτατα πεντελήπιον), ώστε 
αποκλείεται νά άνήκη εις τούτο,

36. ΕΜ 4 7 9ο. Έπίμηκες θραύσμα, σώζον κατακορύφους, πυκνός, άβαθεις πτυχάς 
(πίν. 53γ). Επιφάνεια διαβεβρωμένη μετά πολλών αποκρούσεων. Μάρμαρον πεντελ ή
πιον. Κατά συνέπειαν τό θραύσμα δεν ανήκει εις τά γλυπτά τής ζωφόοου. Σψζ. 
tnp 0 .12 μ-

1 Ιροελευσις: Εκ τών άνασκαφών Κ. Ρωμαίου (άνωτ. σ. 188 σημ. Μ).

37. ΕΜ 4 7Η4. Θραύσμα σχήματος ακανόνιστου πυραμίδας (πίν. όάό). Έπώχύτού 
πτυχαί (;) καταλαμβάνουσαι τάς τρεις αυτού πλευράς. Επιφάνεια διαβεβρωμένη. Μάρ
μαρον νησιωτικόν. Σφζ. μήκ. 0.128 μ. Έ κ  τών άνασκαφών Κ. Ριομαίου (άνωτ. σ. 188
σημ. Η) λ

ΝIΚΟΛ ΛΟΣ Π Α ΛΟ ΥΡΗΣ

f  ΑΕ 1914* 65 ( else. 7γ.
2 Εκ τον χορού τοϋ ναοδ τών BaoewBv rroot’jiŷ '- 

toi επίσης veov μαομαρινον Κ ονομά . ανήκον $ϊς το 
χιιταιτατον τμήμα τοδ χορινίΙ icaov ^ιονοχράνου τοϋ

ναοϋ. Τύ Κ ο ν ο μ ά  Offltii δυο τών ραβδώσεων τοϋ 
κιονοκρανοι*. ώς καί τμήμα τής κπιφαντίας ίδράσεοκ 
αύτοδ. ΙΙερί τοϋ κιονόκρανου τούτου ϋα πρανματ:. υ- 
Οώμεν Λροαεχώε.
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