
ΛΑΚΩΝΙΚΑ ΓΟΡΓΟΝΕΙA *
(Πίν. 68-73)

Ό Η. Payne σημειώνων έν Necrocorinthia σ. 79 κ.έ. τήν άνάγκην νέας θεωρήσεως 
τοϋ προβλήματος τής καταγωγής τοΰ τύπου τού γοργονείου — ένός των πλέον άξιοση- 
μειώτων δημιουργημάτων τοϋ άρχαϊκοΰ κόσμου — έστρεψε τήν έρευναν πρός τήν κα- 
τεύθυνσιν τής Κορίνθου. Συνθέσας τήν έντυπωσιακήν όμάδα των κορινθιακών γοργο- 
νείων καί γοργόνων, άπέδωσεν είς τήν Κόρινθον τον πρωταρχικόν ρόλον εις τήν δη
μιουργίαν τοϋ θέματος.

Τήν άποκλειστικότητα όμως αυτήν τοΰ κορινθιακοϋ έργαστηρίου θεωροϋμεν ότι 
δόναται νά άμφισβητήση ή νά περιορίση τό αρχαϊκόν λακωνικόν έργαστήριον πρός 
αύτό συνάπτεται μακρά σειρά γοργονείων, είς τήν όποιαν τόσον ή έσωτερική όμοιογέ- 
νεια τών τύπων, όσον καί ιδιαιτέρά τινα έξωτερικά γνωρίσματα, άπαντώντα σταθερώς 
άκόμη καί είς γοργόνεια μέ άλλως ίσχυράν κορινθιακήν έπίδρασιν, μαρτυρούν περί 
γνήσιας καί πρωτοτύπου λακωνικής δημιουργίας1.

Έκ των σφραγίδων τοΰ ίεροϋ τής Άρτέμιδος Όρθιας ήδη μετά τά κυκλαδικής 
καταγωγής έμβλήματα ΑΟ πίν. CXXXIX 1, ο, ό πτερωτός αποτρόπαιος δράκων τής 
σφραγΐδος ΑΟ πίν. CXLV, 2 (άρ. 1) άνήκει πλέον είς τήν σειράν τών λακωνικών 
έργων, έχων νεώτερον γραπτόν πάρισον τό γοργόνειον τοΰ Λακών. II κυλίνδρου ΑΟ 
είκ. 53 (άρ. 2). Άναμφισβητήτως λακωνικόν είναι καί τό γοργόνειον άρ. 42, τήν τοιαύ- 
την δέ προέλευσίν του έπιβεβαιοΰν αί ύπάρχουσαι καί είς τάς έξωτερικάς λεπτομέρειας 
καί εις τόν βαθμόν δαιμονικότητος όμοιότητες πρός τό πινάκιον τοΰ άποθέτου τής 
'Αγ. Παρασκευής Άμυκλών (άρ. 3)3. Άμφότερα χρονολογοΰνται4 περί τό 630 π.Χ. 
καί έκπροσωποΰν τήν πρώιμον, καθαρώς λακωνικήν, φάσιν είς τήν ιστορίαν τοΰ λα- 
κωνικοΰ γοργονείου. Ότε ή Κόρινθος έχει ήδη διαδώσει τόν πρωτοκορινθιακόν τύπον

* Είς τόν Έφορον ’Αρχαιοτήτων κ. Χρύσανθον Χρήστου όφείλω θερμός ευχαριστίας διά τήν άδειαν 
δημοσιεύσεως τοΰ πινακίου τοΰ άποθέτου Άγ. Παρασκευής Άμυκλών. Θερμώς ευχαριστώ έπίσης 
τόν Έφορον κ. Στ. ’Αλεξίου διά τήν παραχώρησιν τοϋ πλαστικοϋ έμβλήματος τοϋ Μουσείου 
Ηρακλείου.

Τά (άρ. 3, 4 κλπ.) άναφέρονται είς τόν αϋξοντα άριθμόν τοΰ καταλόγου.
1. 'Ικανόν άριθμόν λακωνικών γοργονείων συνεκέντρωσεν ό Η. Besig έν Gorgo und Gorgoneion, 

ένφ μία πρώτη προσπάθεια κατατάξεως τών πρωίμων λακωνικών γοργονείων έγινεν ήδη ύπό τοΰ Ε.Α. 
Lane έν BSA XXXIV (1933 - 34) σελ. 170 -171.

2. Οί άνατολικοί δεσμοί, τούς όποιους οί Η. Besig καί Ε.Α. Lane έ.ά. άναγνωρίζουν έδώ, είναι γενι- 
κωτέρας σημασίας, ή δέ όμοιότης πρός τό πινάκιον τής Καμίρου είναι συμπτωματική.

3. Καταφανείς όμοιότητες δπάρχουν είς τούς μικρούς λοξούς όφθαλμούς, τήν βραχεΐαν άνοικτήν 
ρίνα μέ τήν συνεχιζομένην γραμμήν τών όφρύων καί τό μικρόν σχετικώς στόμα μέ γλώσσαν μακράν, 
κρεμαμένην χαρακτηριστικώς άπό τοΰ άνω χείλους, ώς είς τό ύπ’ άριθ. 6 πλαστικόν έμβλημα.

4. Ή χρονολόγησις είναι συγκριτική· άναθεωρεϊ πολλάκις τήν έκ τής άβεβαίας στρωματογραφίας 
τών άγγλικών άνασκαφών παρεχομένην έν Artemis Orthia (βλ. καί Ε. Kunze, Artemis Orthia, Gnomon 
IX (1933) σελ. 1 κ.έ.) καί στηρίζει τήν χαμηλοτέραν λακωνικήν έν γένει χρονολόγησιν τών Ε.Α. La
ne (BSA 34 (1933 - 34) σελ. 99 κ.έ.) καί J. Boardman (BSA 58 (1963) σελ. 1 κ.έ.).
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γοργονείου με τήν μεταλλικήν καθαρότητα, τήν αυστηρόν καί στερεόν συμμετρίαν 
των λιτών σχημάτων του5, είναι σαφές ότι εις τήν Λακωνίαν τό πινάκιον τής 'Αγ. Πα
ρασκευής μέ τήν χαλαρότητα τού σχεδίου, τήν ρευστότητα, τον χυμώδη πληθωρισμόν 
καί τήν γλυκύτητα σχεδόν τής όλης μορφής, άκολουθεΐ ίδιαν πορείαν. Τό αύτό ισχύει 
καί διά τήν άσάφειαν των μορφών τού τερατώδους έμβλήματος άρ. 56.

Ήδη όμως εντός τής Λακών. II περιόδου σημειοϋται μία ισχυρά τομή. Οί κορινθια
κοί τύποι εισβάλλουν εις τήν Λακωνίαν, ή δέ κορινθιακή έπίδρασις, άσκηθεΐσα εις 
περίοδον άναζητήσεων είσέτι καί πειραματισμών, ύπήρξεν άποφασιστική διά τήν στα- 
θεροποίησιν τοϋ τύπου καί τήν περαιτέρω έξέλιξιν τοϋ λακωνικού γοργονείου. Ό γρα
πτός τύπος, τον όποιον έγνωρίσαμεν εις τό πινάκιον άρ. 3, ήλλαξε ριζικώς. Κατά τά 
Πρώιμα Κορινθιακά πρότυπα εχομεν εις τά όπ’ άριθ. 19, 20, 21, 22 Λακών. II γοργόνεια 
μεγάλους διεσταλμένους όφθαλμούς καί μακράν ρίνα, κυρίως όμως νέαν πειθαρχημέ- 
νην σύνθεσιν τοϋ όλου σχήματος διά χωρισμού τοϋ προσώπου εις δύο τμήματα καί 
δι’ έκτάσεως τού στόματος μέχρι τού έξω πέρατος τών παρειών. Ή έξάρτησις κορυ- 
φοΰται κατά τήν Λακών. III περίοδον, όπότε μηχανικώς πλέον μεταφυτεύονται εις τήν 
λακωνικήν κεραμεικήν οί Μέσοι Κορινθιακοί τύποι (άρ. 23, 24, 25, 26).

’Αλλά καί ό πλαστικός τύπος, εις τον όποιον άναφέρεται κατά πρώτον λόγον ή λα
κωνική παραγωγή, δεν έμεινε ξένος πρός τήν κορινθιακήν έπίδρασιν. Έδώ όμως ή έν- 
τοπία παράδοσις παρέμεινε, κατά τό τελευταϊον τούτο τέταρτον τού Ζ' αί., ρωμαλέα 
καί γόνιμος, ώστε ήδυνήθη νά έπεξεργασθή τά εισηγμένα στοιχεία, καί νά άφομοιώση 
αυτά πρός τον ίδιον χαρακτήρα.

’Αμιγή τόν λακωνικόν πλαστικόν τύπον άναγνωρίζομεν εις τό μαρμάρινον γοργό- 
νειον τού Μουσείου Τεγέας (άρ. 14)7. Ή σύνθεσις τού εξωτερικού σχήματος8 καί ή 
συγκεκρατημένη άγριότης τής έκφράσεως ένθυμίζουν τό γοργόνειον άριθ. 4, έπί μέρους 
δέ ομοιότητες άνευρίσκονται εις τό σχήμα τού στόματος καί τής όγκώδους ρινός καί 
είς τήν πτυχήν, ή όποια πλαστικώς πλαισιώνει τό πρόσωπον, ώς άκριβώς εις τό προ- 
σωπεΐον τού δαίμονος άρ. 29 καί είς τό πλακίδιον άρ. 15. ’Ακινησία καί βάρος τών 
ογκωδών μορφών είναι έδώ υποβλητικά συμπεπυκνωμένης δαιμονικής δυνάμεως.

Είς τήν αυτήν σειράν άκολουθεΐ ή όγκώδης κεφαλή τών πλακιδίων 15 καί 16 μέ άνά- 
λογον σφαιρικότητα είς τό γενικόν σχήμα καί σαρκώδη στρογγυλότητα είς τά έπί 
μέρους. Στρογγυλόν, πλαστικώς άδιάσπαστον καί χωρίς τερατώδεις ύπερβολάς παρου
σιάζεται έπίσης καί τό ήπιον προσωπεΐον τής γοργόνος τής λαβής τής λακαίνης άρ. 
18, καταφανώς διάφορον τοϋ κορινθιάζοντος γραπτού γοργονείου τού ίδιου άγγείου 
(άρ. 19).

Κατά πόσον ή κορινθιακή έπίδρασις μετεμόρφωσε τόν βαρύ σαρκώδη λακωνικόν τύ
πον είναι φανερόν τό πρώτον είς τό έλεφάντινον άρ. 8. Τούτου είναι εύκολος ή συσχέ- 
τισις πρός τό νεώτερον κορινθιάζον γραπτόν άρ. 209. Τό τεράστιον βρυχώμενον στό

5. NC σελ. 80, είκ. 23.
6. Είναι ό δεύτερος τύπος τής κατατάξεως τοΟ Ε. A. Lane.
7. Ύψ. 0,255μ. Πιθανή προέλευσις έξ ύποκρητηρίου μεγάλου μαρμάρινου κρατήρος' πρβλ. De Ridder, 

Louvre II άρ. 2750, πίν. 92.
8. Πρβλ. δμοιον πλαστικόν σχηματισμόν είς τό προσωπεΐον ΑΟ πίν. XLVII.
9. Οί όμόκεντροι κύκλοι τής ρινός τού γραπτού γοργονείου αποδίδουν τήν πλαστικήν έξόγκωσιν 

τού έλεφαντίνου· τό σχήμα άκριβώς δμοιον καί είς τόν δαίμονα τού Λούβρου (άρ. 29).
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μα — τό κύριον έν προκειμένφ νεωτερικόν στοιχεΐον — δέν είναι έξωτερικόν σχήμα 
μόνον. Είναι έκφραστικόν μιας βαθυτέρας άλλαγής τοϋ πνευματικού περιεχομένου τού 
λακωνικού γοργονείου, διά τής όποιας έξετοπίσθη ή οικεία μέχρι τοΰδε συγκεκρατη- 
μένη έκφρασις ΰπό έκρηκτικής άγριότητος. Αντιπροσωπευτικόν τού νέου τούτου δυ
ναμισμού είναι καί τό τερατώδες άρ. 7, ένώ τά ύπ’ άρ. 6 καί 9 παραμένουν είσέτι είς 
τήν παλαιόν άπάθειαν.

Προέχουσα ή κορινθιάζουσα τάσις φαίνεται κυρίως είς τό πλαστικόν έμβλημα άρ. 
17, τού όποιου καί έρμηνεύει τάς τεταμένας μορφάς καί τήν καθαρότητα τού σχεδίου.

Περί τών δύο τούτων τάσεων κυρίως σημασίαν έχει δτι αΰται, ώς διαγράφονται κα
τά τό τελευταϊον τέταρτον τού Ζ' αί., μεταβιβάζονται, μέ έσωτερικήν συνέπειαν, είς 
όλόκληρον τόν ΣΤ' αί. βεβαιοΰσαι τήν κοινήν καταγωγήν καί τήν συνεπή πορείαν 
τής κατηγορίας, τήν όποιαν χαρακτηρίζομεν ώς ένιαίαν λακωνικήν. Ύποβλητικώς τε
ρατώδη τά γοργόνεια τής Κύμης (άρ. 33)10, τής ύδρίας τού Trebenischte (άρ. 31)11, τού 
εμβλήματος τού Μουσ. Ηρακλείου (άρ. 32) καί τού άκρωτηρίου τής Σπάρτης (άρ. 41), 
έχουν ώς άφετηρίαν τά ύπ’ άριθ. 7 καί 17, ένφ τό προσωπεΐον τού δαίμονος τού Λού
βρου (άρ. 29)12 καί όλόκληρος σειρά μολυβδίνων γοργονείων (βλ. άρ. 12, 13), δι’ έξω- 
τερικών λεπτομερειών καί δι’ έσωτερικής συγγένειας συνδέονται προς τήν όμάδα τού 
γοργονείου τής Τεγέας13.

’Ιδιαιτέρως σαφείς διακρίνονται οί δύο τύποι είς τάς γοργόνας τών λαβών τών χάλ
κινων λακωνικών κρατήρων τού τελευταίου τετάρτου τού ΣΤ' αί.14. Λεπταί, νευρώδεις 
καί έκφραστικής άγριότητος αί γοργόνες τού κρατήρος τού Vix (άρ. 37), τής λαβής 
τού Λούβρου (άρ. 38) καί τής λαβής τού Μονάχου (άρ. 39)15 άντιτίθενται πρός τούς 
σαρκώδεις, συμπαγείς καί βαρείς όφιόποδας δαίμονας τών κρατήρων τού Trebenischte 
(άρ. 34, 35), τής λαβής τού Βρεταννικοΰ Μουσείου (άρ. 35) καί πρός τά γοργόνεια τού 
κώθωνος άρ. 4016.

Τήν λακωνικήν καταγωγήν τών χάλκινων τούτων άπέδειξεν ό A. Rumpf είς τήν με
λέτην του «Κρατήρ Λακωνικός»17. Περί τών γοργόνων είδικώς έσημειώθησαν είς τήν 
σελ. 129, ώς χαρακτηριστικά τού λακωνικού τύπου στοιχεία, τά κέρατα καί ή άπόφυ- 
σις τού μετώπου. Είς τήν πραγματικότητα αί έξωτερικαί αύταί λεπτομέρειαι, αί όποΐαι 
έπεκράτησαν ώς ίδιάζοντα τού λακωνικού έργαστηρίου γνωρίσματα, καθωρίσθησαν 
ήδη άπό τού 630 π.Χ. περίπου.

10. Τήν γενομένην μετ’ έπιφυλάξεως έν Mon. Ant. 22 σελ. 550 άπόδοσιν είς τήν Σπάρτην θεωροϋ- 
μεν βεβαίαν.

11. Πλήν τοϋ γοργονείου είς τήν ύδρίαν τοϋ Trebenischte είναι καθαρώς λακωνικά τόσον οί λέοντες 
όσον καί αί κεφαλαΐ τών ίππων.

12. Τήν Ιδιοτυπίαν τοϋ λακωνικοΰ έργαστηρίου καθιστά φανερόν ή σύγκρισις τοϋ δαίμονος τοϋ 
Λούβρου πρός τάς συγχρόνους του κορινθιακός γοργόνας τής Περαχώρας (Perachora I, πίν. 34, 1 
καί πίν. 42, 1).

13. Έξησθενημένον τόν σαρκώδη τύπον έπαναλαμβάνουν είς τό τέλος τοϋ ΣΤ' αί. ό άκροκέραμος 
τής ’Ολυμπίας (άρ. 42) καί τό χάλκινον έμβλημα τής Άκροπόλεως τής Σπάρτης (άρ. 43).

14. Βλ. βιβλιογραφίαν Charites, σελ. 128 σημ. 6 (A. Rumpf, Κρατήρ Λακωνικός).
15. Πλέον τών άλλων ή τοϋ Μονάχου άνάγεται τυπολογικώς άπ’ εύθείας είς τό γοργόνειον άρ. 17.
16. Τό λεπτότερον γοργόνειον τής ύδρίας τής Βοστώνης (ΑΕ 1936 είκ. 14) άν καί παρέχει λακωνι

κά στοιχεία έχει έκτελεσθή είς δλως διάφορον πνεΰμα, τό όποιον δύναται νά θεωρηθή κορινθιακόν. 
’Αλλά καί οί κριοί τής λαβής είναι κορινθιακοί, ένφ οί λέοντες άνήκουν είς τόν λακωνικόν τύπον.

17. Περί τών γοργόνων τοϋ Trebenischte πρβλ. καί Η. Payne, Perachora I σελ. 105 σημ. 2.
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Αί πτυχαΐ τής άνοικτής βραχείας ρινός τοΰ συνόλου σχεδόν των λακωνικών γοργο- 
νείων (άρ. 14, 16, 17, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41) δηλοϋνται σαφώς εις τό 
γοργόνειον άρ. 3. Άφοΰ ελαβον δριστικήν μορφήν εϊς τά ειδεχθή προσωπεία άρ. 7 καί 
10, έπεβλήθησαν ώς κύριοι συντελεσταΐ άγριότητος όμοϋ μετά τών δύο έτέρων, όλως 
τυπικών λακωνικών στοιχείων: τό ζεύγος τών κεράτων καί τό μεταξύ τών όφρύων εις 
τήν ρίζαν τής ρινός πλαστικόν έξαρμα. Τά κέρατα υπάρχουν ήδη μεταξύ τών παλαιο- 
τέρων γοργονείων άρ. 4, 5 καί 6. Έκεΐθεν κληροδοτούνται διά τοΰ μικρού πλαστικού 
έμβλήματος άρ. 17 μέχρι τοΰ δαίμονος άρ. 29, τοΰ άρ. 13 καί τών γοργονείων 31, 32, 33, 
39, 41. Ώς προς τό έξόγκωμα μεταξύ τών όφρύων18 (άρ. 3, 10, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 
31, 32, 36, 37, 38, 40, 41), τό πρωιμώτερον δείγμα παρέχει καί πάλιν τό πινάκιον τής 
Άγ. Παρασκευής, άπό τού όποίου καί μετεφέρθη τό στοιχεΐον τούτο, ένίοτε ύπό μορ
φήν τριφύλλου άνθεμίου, είς τό πλεϊστον τών Λακών. II καί III γραπτών γοργονείων 
(άρ. 19 - 27). Τούτων τό γενικόν σχήμα εύρίσκεται, ώς ήδη έλέχθη, είς στενήν έξάρτη- 
σιν άπό τών Πρωίμων καί Μέσων Κορινθιακών τύπων, διατηρούνται όμως ώς τοπι
κά γνωρίσματα, μετά τού διακοσμητικοΰ πληθωρισμού τών μορφών, τό άνθέμιον ή κέ- 
ρας τοΰ μετώπου, ή τερατώδης πτυχωτή ρίς καί ή ίδιάζουσα δήλωσις τών βλεφαρίδων 
καί όφρύων. Χαρακτηριστικόν καί τό τελευταΐον τούτο ήδη άπό τοΰ πινακίου τής 'Αγ. 
Παρασκευής, άνευρίσκεται ώς έγχάραξις είς τά ύπ’ άριθ. 31 καί 37 ή δε τοιαύτη άπό- 
δοσις δεν είναι ξένη είς τά λακωνικά χάλκινα γενικώτερον19.

Είς τά προαναφερθέντα στοιχεία20 καί είς δσα ό A. Rumpf παρέχει, άποδίδων τάς 
γοργόνας τών χάλκινων κρατήρων είς τήν Σπάρτην, δέν θά ήτο άσκοπον νά προστε- 
θή δτι καί τό είς σχήμα δφεως κάτω τμήμα τοΰ σώματος τών άποτροπαίων τούτων 
δαιμόνων έχει τήν καταγωγήν του είς τήν έλεφαντίνην σφραγίδα ΑΟ πίν. CXLV, 2 
(άρ. 1). Είναι σαφές δτι οί δαίμονες οδτοι είναι άσχετοι προς τό πέλωρον τοΰ μύθου 
τοΰ Περσέως- ή είκών θά ήρμοζε μάλλον είς τήν Έχιδναν, τήν κάτοικον τοΰ Άδου 
καί σύζυγον τοΰ Τυφώνος (Θεογ. στ. 295, 298, 306). Άλλωστε έκ τοΰ παρεχομένου κα
ταλόγου έν μόνον δείγμα, τό ύπ’άριθ. 16, άναφέρεται σαφώς είς τήν Γοργώ τοΰ έν 
λόγω μύθου, ό δέ φονεύς τοΰ γοργείου τέρατος τοΰ άρ. 15 είναι άμφίβολον άν είναι ό 
Περσεύς21.

Γενικώς είς τήν Σπάρτην ή λατρεία τής Όρθιας22 συνετέλεσεν ώστε νά παραμείνη 
τό γοργόνειον έπί μακρόν είς τό στάδιον τοΰ προσωπείου. Έν συνεχεία, ώς κεφαλή, 
έφηρμόσθη έλευθέρως είς ποικίλα δαιμονικά όντα23 ένσαρκοΰντα τάς τρομεράς δυνά
μεις τής φύσεως καί ουδέποτε κατ’ άποκλειστικότητα είς τήν Μέδουσαν τοΰ ήσιοδείου 
μύθου, τοΰ όποίου ή διάδοσις είς τήν Λακωνίαν, έν άντιθέσει πρός τήν Κόρινθον, πα
ρουσιάζεται λίαν περιωρισμένη.

18. Υπάρχει καί είς τό προσωπείον ΑΟ πίν. LVIII, 2.
19. Βλ. περί τό 600 π.Χ. ύδρίαν Grachwyl (ΑΑ 1925, 178 πίν. 2), ύδρίαν Nimes (ΑΕ 1936, 152 είκ. 

5 καί τελευταίως Erika Diehl, Die Hydria (1964) B 24 πίν. 3, 2) διπλήν πόρπην Μουσείου Σπάρτης 
(ΑΟ πίν. 87a καί 88k), σειρήνα ίεροΟ 'Απόλλωνος Τυρίτα (ΠΑΕ 1911, 272) κλπ.

20. Είς αυτά δύναται νά προστεθή καί ό δισχιδής πώγων τών άρ. 16, 9, 20, 40.
21. Τ. J. Dunbabin, The Greeks and their Eastern Neighbours, 86.
22. Κυρίως οί λατρευτικοί χοροί μέ χρήσιν προσωπείων. Βλ. ΑΟ σελ. 163 - 186. J. Η. Croon, The 

mask of the underworld daemon JHS 1955, 59. Pickard-Cambridge, Dithyramb. Tragedy and Comedy, 
254. W. Wrede, Der Maskengott AM 1928, 87.

23. Βλ. άρ. 1, 7, 26.
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Καταλήγοντες σημειοϋμεν δτι δ οΰτω δρισθεΐς τύπος τοΰ λακωνικού γοργονείου 
εύρεν άπήχησιν είς τάς περιοχάς δπου καί γενικώτερον ήσκήθησαν λακωνικοί έπι- 
δράσειςΜ. Είς τά γοργόνεια των άκροκεράμων τοΰ Τάραντος24 25, έπί παραδείγματι, ή 
είς τό άργυροϋν πλακίδιον τού Θάρρου26 είναι εϋκολον νά άνευρεθοΟν τά πρώτα λακω
νικά στοιχεία, ένώ οί δαίμονες καί τά έμβλήματα τής οίνοχόης τού Παλέρμου27 έπι- 
τρέπουν άνέτως τυπολογικάς συγκρίσεις προς λακωνικά έργα.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964)ΠΙΝΑΞ 68

Λακωνικά γοργόνεια: α. Έλεφάντινον πλακίδιον έκ τοϋ ίεροϋ τής Όρθιας (άρ. κατ. 7), β. Όστεΐνη 
σφραγίς έκ τοϋ ίεροϋ τής Όρθιας (άρ. κατ. 4), γ. Μαρμάρινον γοργόνειον Μουσείου Τεγέας 

(άρ. κατ. 14), δ. Πήλινον έμβλημα Μουσείου Σπάρτης (άρ. κατ. 17)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964) ΠΙΝΑΞ 69

Λακωνικά γοργόνεια: α. Τεμάχιον πινακίου έξ Άγ. Παρασκευής Άμυκλών (άρ. κατ. 3), 
β. Πήλινον πλαστικόν έμβλημα Μουσείου Ηρακλείου (άρ. κατ. 32)
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ΠΙΝΑΞ 70 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

Λακωνικά γοργόνεια: α. ’Αγαλμάτων Λούβρου (άρ. κατ. 29), 
β. Πήλινον γοργόνειον έκ Κύμης (άρ. κατ. 33)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964) ΠΙΝΑΞ 71

Λακωνικά γοργόνεια: Λαβή ύδρίας έκ Trebenischte (άρ. κατ. 31)
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ΠΙΝΑΞ 72 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964) ΠΙΝΑΞ 73

Λακωνικά γοργόνεια: α. Λαβή κρατήρος Βρεταννικοϋ Μουσείου (άρ. κατ. 36), 
β. Λαβή τοΰ κρατήρος τοϋ Vix (άρ. κατ. 37)
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