
ΑΡΧΑ Ϊ ΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

(Πίν. 51-53, Σχέδ. 1)

Είς παλαιά καί άγνωστου προελεύσεως άποκτήματα τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου άνήκει 
ή είκονιζομένη ένταϋθα (Πίν. 51-53) αρχαϊκή κεφαλή (Σχέδ. 1) (Άριθ. Εύρ.4509)λ

Ή έκ ναξίου μαρμάρου κεφαλή έχει μέγιστον σφζόμενον ΰψος 0,33 μ. έμπροσθεν καί 
0,35 μ. όπισθεν. Ύψος προσώπου 0,21 μ. άπό τής σιαγόνος μέχρι τοϋ κεντρικού σημείου 
τής έκφύσεως των τριχών τής κεφαλής καί 0,28 μ. μέχρι τής κορυφής τής κεφαλής. Πλά
τος, κατά τάς έξωτερικάς γωνίας (κανθούς) των όφθαλμών, 0,108 μ. περίπου (ή μεγάλη 
φθορά τοϋ λίθου είς τό σημεϊον τοϋτο (Πίν. 53β) δεν επιτρέπει άκριβή μέτρησιν), κατά 
τάς έσωτερικάς 0,042 μ1 2.

Ή ρίς, τά χείλη, ή σιαγών, τά ώτα, ώς καί ή κόμη δεξιά, άριστερά καί κάτω τών ώ- 
των, είναι άποκεκρουμένα.

Ή έπιδερμίς, έλάχιστα σωζομένη παρά τά ώτα καί τόν λαιμόν (όπου δηλ. ήτο όλιγώ- 
τερον έκτεθειμένη), έχει διαβρωθή είς τό μέτωπον, τάς παρειάς καί είς μέρος τοϋ λαιμοΰ.

'Ωσαύτως, έκτος τών μικρών φθορών άς προεκάλεσεν ή σκαπάνη ή τό αροτρον (λευ- 
καί είς τούς Πίν. 51α καί 52β), άποτετριμμένη είναι παλαιόθεν ή κόμη είς τό όπισθεν 
μέρος τοϋ κρανίου, ώς καί άνω τοϋ μετώπου, είς τρόπον ώστε μόλις διακρίνονται αί άπο- 
λήξεις τής άδρομερώς είργασμένης γραμμοειδοϋς κόμης. Καλύτερον σφζεται αυτή είς 
τό άνω μέρος, ιδίως δε παρά τούς κροτάφους. Συνεπεία τής άποτριβής τής έπιφανείας 
είναι άβέβαιον άν ή ταινία τής κόμης, έκτεινομένη όπισθεν έκ τοϋ ένός ώτός είς τό έτε
ρον, άνήρχετο καί ύπέρ τό μέτωπον.
Ή κόμη άπολήγει ύπέρ τό υψηλόν μέτωπον είς ένδεκα τετράδας βοστρυχίσκων (Πίν. 

51α καί 52) άνά πέντε είς έκαστον ήμισυ καί μίαν είς τό κέντρον.
Μίαν ίδέαν τοϋ είδους τής κόμης είς τό άνωθεν τοϋ μετώπου τμήμα, σχηματίζομεν έκ 

τής άναλόγου διαμορφώσεως τής κόμης π.χ. είς τόν Κοϋρον τής Βολομάνδρας, με τήν 
διαφοράν ότι είς αυτόν, έκαστον σύστημα άποτελεϊται άπό τρεις βοστρυχίσκους3.

1. Ό Διευθυντής τοΟ Έθνικοϋ Μουσείου κ. Χρηστός Καροϋζος, πρός τόν όποιον έκφράζω τάς θερ
μοτέρας ευχαριστίας μου διά τήν παραχώρησιν τής κεφαλής πρός δημοσίευσιν, ώς καί διά τάς πολυτί
μους όποδείξεις του, νομίζει ότι αυτή μετεφέρθη πρό έτών έκ Μεγάρων.

2. Παραθέτομεν καί μερικάς άλλας μετρήσεις: πλάτος στόματος 0,061 μ. Ύψος τής κόμης άπό τοΟ 
κέντρου μέχρι τής κορυφής 0,073 μ. Έκ τοϋ κεντρικοϋ σημείου έκφύσεως τής κόμης μέχρι τοϋ κέντρου 
τών όφθαλμών 0,082 μ. Έκ τοϋ μέσου τής συνδεούσης τά κέντρα τών όφθαλμών όριζοντίως μέχρι τοϋ 
μέσου τής όριζοντίας τών χειλέων (καθέτως) 0,08 μ. Έκ τών χειλέων μέχρι τοϋ πώγωνος κατά τό κέν
τρον 0,057 μ.Ύψος ώτων, τοϋ δεξιοϋ 0,08 μ., τοϋ άριστεροϋ 0,077 μ. (τό άριστερόν είναι πλατύτερον 
περί τά 0,003 μ.).

3. Ε. Buschor, Friihgriech. Junglinge είκ. 62-63. G. Richter, Kouroi2 είκ. 213-216.
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Σχεδ. 1. Τέσσαρες όψεις της άρχαϊκής κεφαλής τοΟ Έθν. Μουσ. άρ. 4509 (Σχέδ. Ά. Παπαηλιοπούλου;
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Οί πλόκαμοι τής όπισθεν μεταξύ των ώτων καταπιπτούσης κόμης φαίνονται, παρά τήν 
φθοράν, διάφοροι κατά τό πάχος, π.χ. οί τής άριστεράς πλευράς είναι περισσότερον στε
νοί, Ιδίως ό πρώτος πρός τον λαιμόν, ένώ οί τής δεξιάς είναι πλατύτεροι, πράγμα δπερ 
όφείλεται εις τήν στροφήν τής κεφαλής πρός τά δεξιά της.

Επίσης ή ταινία τής κόμης είναι χαμηλοτέρα κατά 0,02 μ. έπί τού άριστερού μέρους 
καί ώτός, ή είς τό δεξιόν, όμοίως ένεκα τής στροφής τής κεφαλής.

Είκοσι εξ έλαφρώς κυματιστοί χαρακταΐ γραμμαί μετρούνται είς τήν κορυφήν τού κρα
νίου, ένώ μόνον είκοσι τέσσαρες άπολήγουν είς τήν ταινίαν.

'Η κόμη κάτωθι τής ταινίας (Π ί ν. 53γ) γίνεται άστραγαλοειδής, χωριζομένη καθέτως 
μέν είς ένδεκα, όριζοντίως δέ είς έξ σειράς. Αύτη φαίνεται ότι είναι άποτετριμμένη, δια
τηρούμενη καλύτερον είς τά πλάγια παρά εις τό κέντρον.

Γενικώτερον περί τής διατηρήσεως τής έπιφανείας, παρατηρητέον ότι τό διαβεβρωμέ- 
νον τμήμα τού προσώπου, ώς καί τό άντίστοιχον τμήμα τού λαιμού, άπέκτησαν χροιάν 
σκοτεινοτέραν ή τό υπόλοιπον τού προσώπου καί τής κεφαλής, τούτο δέ όφείλεται προ
φανώς είς τό ότι ήτο έκτεθειμένον περισσότερον είς ϋδατα ρέοντα ή ελώδη, κατά τούς 
μεταγενεστέρους χρόνους.

Ή διάβρωσις, έκτεινομένη καί είς τήν άνω τού μετώπου κόμην, είς άμφότερα τά πτερύ
για τών ώτων καί τών παρ’ αύτά πλοκάμων, φαίνεται έπίσης φυσική, ώς έκ τού χρόνου 
καί τών φυσικών έπιδράσεων. Τοιαΰται διαβρώσεις παρατηρούνται όταν μαρμάρινα έργα 
είναι έκτεθειμένα είς χώρους ένθα έπικρατεϊ θαλασσία υγρασία, ώς καί νότια ρεύματα4.

Ή διάβρωσις τόσον είς τήν κόμην, όσον καί είς τά ώτα ύπήρξεν έλαφρά, διότι σύμ
φωνα μέ τήν τεχνοτροπίαν τής έποχής δέν εΐχον μεγάλην έξαρσιν.

Οί άποκεκρουμένοι όφθαλμοί, ρίς, χείλη κλπ. δυσχεραίνουν πολύ τήν μελέτην καί τήν 
πραγματικήν έκτίμησιν τού έργου, άν προσθέσωμεν μάλιστα είς ταΰτα καί τήν άγνωστον 
προέλευσιν τούτου.

Καί τό νάξιον μάρμαρον είναι άβεβαία μάλλον ένδειξις, διότι τό μετεχειρίζοντο καί 
είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα.

Γενικώς ή κεφαλή αύτη παρουσιάζει άρκετάς άναλογίας πρός έργα άνήκοντα ή 
άναγόμενα είς τόν νησιωτικόν κύκλον. Είς τήν κεφαλήν τού έκ τής Πάρου Κούρου τού 
Λούβρου5, έχομεν τόν πλησιέστερον συγγενή τής ήμετέρας, παρ’ όλον ότι τό μέτωπονεί
ναι περισσότερον χαμηλόν, ώς καί άπαλόν είς τά περιγράμματα, έν άντιθέσει πρός τό 
όρθογώνιον καί σκληρότερον τής ήμετέρας. Άλλη διαφορά πρός τόν Κούρον τής Πά
ρου είναι, ότι είς έκεΐνον οί μικροί βόστρυχοι έλίσσονται έκ τών άνω (υπό τήν ταινίαν) 
πρός τά κάτω, ένώ είς τήν παρούσαν άποτελοΰν, ώς έλέχθη, μικρά άκανόνιστα γωνιώδη 
συστήματα. Παρά ταΰτα φαίνεται ότι προέρχονται έκ τής ιδίας οίκογενείας νησιωτών 
καλλιτεχνών. Αί όμοιότητες είναι πολύ σημαντικώτεραι τών διαφορών καί κατ’ άνάγ- 
κην βαρύνουν περισσότερον, δικαιολογοΰσαι τήν μεταξύ τών δύο σύνδεσιν. Τό πάριον 
έργον άνήκει είς τήν χρονολογικήν όμάδα (Melos-group 555-540 π.Χ.), έν τή όποιοι ή τά- 
σις πρός τόν χαμηλότερον λαιμόν καί τό περισσότερον τετράγωνον τού όλου προσώπου 
παρατηρούνται γενικώτερον.

4. Οί γλύπται ύποστηρίζουν τήν άποψιν ταύτην καί ιδία προκειμένου περί τοϋ ναξίου μαρμάρου.
5. Πρβλ. Alscher 11/1 είκ. 31d. Ε. Buschor, Friihgriech. Jiinglinge, είκ. 142-143. G. Richter, 

Kouroi2, είκ. 356-358.
11
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Ένταΰθα παρατηρητέον, δτι ώρισμένα στοιχεία της ήμετέρας κεφαλής γεννοϋν τήν 
σκέψιν δτι είναι δυνατόν νά άνήκη εις Σφίγγα. Τοιαΰτα είναι, ή μικρά στροφή τής κεφα
λής πρός δεξιά, τό όλίγον πλατύτερον τής άριστεράς παρειάς (0,005 μ.), έπίσης δέ καί τό 
άμυγδαλοειδές καί στενόμακρον τοϋ λοξώς πρός τόν άξονα τοϋ προσώπου κειμένου 
όφθαλμοϋ αυτής.

Τήν στροφήν καί ποιάν τινα κλίσιν πρός τά κάτω βεβαιώνουν καί ή διάταξις τών έπί 
των ώμων πιπτόντων πλοκάμων, δσον έπιτρέπει νά κρίνωμεν ή διατήρησις αυτών, ή άνά- 
λογος μέ τήν διαφοράν τών παρειών διαφορά εις τά ώτα, ό χαμηλότερον τοϋ άριστεροϋ 
όφθαλμοϋ τοποθετούμενος δεξιός. Τέλος, καί ή άδρομερής έργασία τής κόμης τοϋ κρα
νίου, ή όποία, ώς εκ τής θέσεώς της, άσφαλώς δεν θά ήτο όρατή, δύνανται νά ένισχύσουν 
τήν περί Σφιγγός άποψιν.

Καί είς άλλα παραδείγματα σωζομένων Σφιγγών έχομεν, έν γενικαΐς γραμμαϊς, κατά 
τήν εποχήν ταύτην παρομοίαν εΙκόνα®.

Παρά ταΰτα ή έρμηνεία τής κεφαλής ώς Σφιγγός δέν δύναται νά θεωρηθή άσφαλής, 
διότι καί είς κεφαλάς Κούρων, αΐτινες έκφεύγουσι τοϋ καθαρώς μετωπικοϋ άξονος, είναι 
φυσικόν νά παρουσιάζωνται άνάλογα χαρακτηριστικά.

Έξεταστέον νΰν είς ποιον εργαστηριακόν κύκλον άνήκει ή δημοσιευόμενη κεφαλή.
Έκ τής γενικής περιγραφής καί έκ τής παρακολουθήσεως ώρισμένων λεπτομερειών 

αύτής, φαίνεται δτι αΰτη εύρίσκεται χρονολογικώς πλησίον τών άκολούθων κεφαλών:
1) τοϋ είς Λοΰβρον Κούρου τής Πάρου6 7,
2) τής Δήλου8,
3) τής Αίγίνης9,
4) τής Δήλου10 11,
5) τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου (Άριθ. 4489)u.

Είς τήν όμάδα αυτήν τά κύρια χαρακτηριστικά είναι νησιωτική προέλευσις, νησιω
τικόν μάρμαρον, γενικώς μαλακά περιγράμματα τοϋ προσώπου, τά όποια άπέχουν τόσον 
τών χαλαρωτέρων άτινα χαρακτηρίζουν σαμιακά έργα, δσον καί τών άττικών, άτι να 
διακρίνονται διά τήν στερεότητα καί τήν κάπως διάφορον δομήν.

Τό γενικόν σχήμα τοϋ προσώπου τείνει, βοηθοϋντος καί τοϋ σχηματισμοϋ τής κόμης, 
μάλλον πρός τό ώοειδές, άλλά μέ πεπλατυσμένην μάλλον τήν κάτω γνάθον.

’Αναλογίαν έπίσης μέ τήν όμάδα αυτήν παρουσιάζει ή μάλλον χαμηλή τοποθέτησις

6. Πρβλ. Σφίγξ έξ Αίγίνης είς τό Έθν. Μουσεϊον, άριθ. 1939. Furtwangler, Aegina, σελ. 359, πίν. 
82-83.

— Σφίγξ Θεμιστοκλείου τείχους, Έθν. Μουσείον άριθ. 2891. G. Richter, Gravestones2, είκ. 54-57.
— Σφίγξ έκ Mariemont, G. Richter, Gravestones είκ. 62.
— Σφίγξ Βρεττανικοϋ Μουσείου ίσως έξ Άκροπόλεως. G. Richter, Gravestones, είκ. 63. G. Richter, 

Kouroi2, είκ. 226-227.
7. Βλ. όποσημ. 5.
8. W. Deonna, Apollons archaiques, είκ. 139-140.
9. Βλ. ύποσημ. 5 καί Ε. Langlotz, Friihgriechische Bildhauerschulen No 71, σελ. 137, 2.
10. AM 60/61 (1935/6), πίν. 82-83.
11. BCH, 1963, σελ. 393 κ. έ. πίν. ΙΧ-ΧΙ.
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των ώτων, ή μεγαλυτέρα έκβάθυνσις των γωνιών τοϋ στόματος, συνεχιζομένη και ύπό 
τά χείλη μέχρι τής σιαγόνος.

"Ετερον, έπίσης κοινόν στοιχεΐον, όσον δύναται νά κρίνη τις έκ των φθορών τάς όποιας 
έχει ή ένταϋθα έξεταζομένη κεφαλή, είναι τό σχήμα τών όφθαλμών καί ή σχετικώς πε
πλατυσμένη ρίς (Π ί ν. 51 καί 53β).

"Ισως, έκτος τών μορφολογικών δύναται νά προσαχθή καί έν έξωτερικόν στοιχεΐον, ένι- 
σχυτικόν τών προηγουμένων, είναι δέ τοϋτο καί ή όμοιότης εις τήν διάβρωσιν τής έπι- 
δερμίδος, ή όποια έξηγεΐται έκ τής όμοιας συστάσεως τοϋ νησιωτικού λίθου καί τής έπε- 
ξεργασίας αύτοϋ.

Τά στοιχεία αύτά είναι μέχρις ένός σημείου έπαρκή διά νά έπιτρέψουν κατ’ άρχήν 
τήν σύνδεσιν μέ έν έκ τών νησιωτικών έργαστηρίων, καί τό μάρμαρον υποβάλλει μάλλον 
τήν ιδέαν ότι πρόκειται περί τοϋ ναξίου12.

Θά έπρεπε έν τούτοις νά σημειωθή, ότι ή κάπως πυκνοτέρα σύστασις τής σαρκός, έναντι 
τών άνωτέρω μνημονευθέντων νησιωτικών έργων, ώς καί ή έντονωτέρα δήλωσις τοϋ 
όστεΐνου σκελετοϋ, φέρουν είς τον νοΰν έπίσης τό δυτικώτερον κυκλαδικόν έργαστήριον, 
τό όποιον πρώτος ό Buschor άπεχώρισε άπό τοϋ παρίου καί τοϋ ναξίου13.

'Ως πρός τήν χρονολόγησιν, είναι φανερόν έκ τών γενομένων συγκρίσεων ότι ή δημο- 
σιευομένη κεφαλή άνήκει είς τήν ύπό τής G. Richter όνομαζομένην όμάδα τής Μήλου, 
ήτοι μεταξύ τοϋ δευτέρου καί τοϋ τρίτου τετάρτου τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος, μέ τάσιν πρός τό 
χαμηλότερου όριον.

Τό ένδεχόμενον τής εύρέσεως τής κεφαλής είς τήν Μεγαρίδα δεν άποτελεϊ έμπόδιον 
διά τήν υπαγωγήν της είς νησιωτικόν έργαστήριον, δεδομένου ότι νησιωτικά έργα ευρί- 
σκομεν π.χ. καί είς τήν Αίγιναν (κεφαλή τής Αίγίνης, ώς άποδεικνύεται έκ τοϋ ύλικοΰ).

Μένει νά σημειωθή έπίσης ότι έκ τών Μεγάρων προέρχεται καί ένδιαφέρων κορμός 
Κούρου, διαφόρου τεχνοτροπίας, άνήκων είς τήν ιδίαν περίπου έποχήν (540 π.Χ.)14.

ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΒΛΒΡΙΤΣΑΣ

12. Κούρος Λούβρου, πάριον μάρμαρον 
Κεφαλή Δήλου, νησιωτικόν μάρμαρον 
Κεφαλή Αίγίνης, ναξιακόν μάρμαρον ίσως 
Κεφαλή Δήλου, νησιωτικόν μάρμαρον 
Κεφαλή Έθν. Μουσείου 4489, πάριον μάρμαρον.

13. Ε. Buschor, Friihgriechische Jiinglinge σ. 128 κ. έ.
14. G. Richter, Kouroi2 σελ. 90 καί Archaic Greek Art, σελ. 86.
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ΠΙΝΑΗ 52 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 53

"Εθνικόν "Αρχαιολογικόν Μουσεΐον: α-γ. "Αρχαϊκή κεφαλή έκ Μεγαρίδος ("Αρ. Εύρ. 4509)

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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