
ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
(Πίν. 50-56)

δρπακι Ρραδίνωι σε μάλιστ’ έϊκάσδω.

Ένα ξεχωριστής ποιότητας δημιούργημα τής λακωνικής χαλκοπλαστικής θά 
ήθελε νά κάνη πλατύτερα γνωστό κι άγαπητό αύτό τό άρθρο.

Πρόκειται γιά ένα άρχαϊκό κάτοπτρο τής κατηγορίας τών στητών ή μέ πόδι κατό
πτρων ( Standspiegel) και ειδικότερα, γιά ένα δείγμα τής γνωστής λακωνικής όμά- 
δας πού προτιμάει μιά γυμνή, κατά κανόνα, κόρη γιά στήριγμα τού δίσκου 1 (Πίν. 
50 α - β, 51 α - γ). Βρίσκεται στό Μουσείο τής Σπάρτης κι έχει καταχωρηθή στό ευρε
τήριο μέ τον άριθμό 3302 καί τήν παρατήρηση δτι «εύρέθη είς τό δάσος Βασιλικής καί 
παρεδόθη εϊς τον Έφορον ’Αρχαιοτήτων κ. Θ. Καραχάλιον παρά τού ’Αστυνόμου 
Καρδαμύλης έν έτει 1933 ».

Λείπει ή βάση μαζί μέ τά πόδια τής κόρης λίγο πάνω άπ’ τά σφυρά- έτσι τό ύψος 
πού σώζεται είναι συνολικά 0,237 μ. : 0,131 μ. τό ύψος τής κόρης καί 0,122 μ. ή διά
μετρος τού δίσκου.

Στήν πίσω πλευρά ό δίσκος έχει χαμηλό κάθετο περιχείλωμα- πάνω στήν άκμή 
καί σ’ όλη τήν περιφέρεια μικρές έγκοπές θυμίζουν σειρά άστραγάλων καί είναι ή μόνη 
διακόσμηση έδώ 1 2. ’Ελάχιστα κυρτή ή μπρός έπιφάνεια, σώζει έδώ κι έκεΐ τήν άρχική 
της στίλβωση. Δυό όπές ανοίχτηκαν σέ ύστερα χρόνια πάνω δεξιά μέ χτύπημα άπό τό 
πίσω μέρος, όπου φαίνονται ίχνη άπόπειρας καί γιά άνοιγμα άλλων δυό. Διαφορετικές 
οί δυό μικρότερες, άπ’ τή μιά μεριά καί τήν άλλη τού κεφαλιού τής κόρης, άνήκουν στά 
καρφιά τών συμπληρωματικών στηριγμάτων, πού ξεκινούσαν άπό τούς ώμους της. 
Ένα όμοιο καρφί βλέπομε νά διατρυπάη καί τό κεφάλι πάνω άπό τό μέτωπο γιά νά στε- 
ρεώση άκόμη μιά φορά τό δίσκο, πού άπό πριν μπήχτηκε καί κολλήθηκε γερά μέσα στό 
κρανίο.

Μιά τέτοια φροντίδα γιά άσφαλή στήριξη, πού βυθίζει τό δίσκο μέσα στό κεφάλι 
τής κόρης καί καταργεί τή μεσολάβηση τού συνηθισμένου τεκτονικού μέλους, τό όποιο 
όμως καί τό περίγραμμα τού κεφαλιού θά έσωζε καί θά έξασφάλιζε μεγαλύτερη αυτοτέλεια 
στήν πλαστική μορφή, είναι σπάνια καί μόνο στήν κόρη τής Δρέσδης 3 ξανασυναντιέται.

1. Πρώτος έδειξε τή λακωνική καταγωγή τής όμάδας ό C. Praschniker, Bronzene Spielgestiitze 
im Viener Hofmuseum, Ost. Jahr. 15 (1912) σ. 219 κ.έ. Ή άπόδοση στή Λακωνία στηρίχτηκε 
καί άπό τόν Β. Langlotz, Fruhgriechische Bildhauerschulen σ. 86 κ.έ. καί έγινε γενικά δεκτή : Κ. 
Schefold, Griechisch'e Spiegel, Antike 16( 1940) σ. 11 κ.έ. S. Karouzou, Attic Bronze Mirrors, Stu
dies to D. M. Robinson I σ. 563. B. Homann-Wedeking, Von spartanische Art und Kunst, An
tike und Abendland VII ( 1958) σ. 68 κ.έ. ’Αμφισβητήθηκε άπό τούς G. Richter, An Archaic Greek 
Mirror, AJA 42 (1938), σ. 337 κ.έ. καί J. D. Beazley, A Greek Mirror in Dublin, Proceedings Royal 
Irish Academy 45, C5, 1939.

2. Περιχείλωμα έχουν καί τά κάτοπτρα τού Λεωνιδίου, τού Μονάχου, τής Ν. Ύόρκης ( βλ. κα
τωτέρω ). Στό τελευταίο μάλιστα ό δίσκος έχει πλούσια έγκάρακτη διακόσμηση, βλ. G. Richter, έ.ά. 
είκ. 1-7 καί Ε. Homann-Wedeking, έ.ά. πίν. Ε καί F.

3. Ost. Jahr. 15 (1912) σ. 227 είκ. 150 α, β.
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Στα άλλα δείγματα τών συγγενικών κατόπτρων ό δίσκος ή άπλώς άκουμπάει πάνω στό 
κεφάλι, δπως γίνεται στό κάτοπτρο τής Ν. Ύόρκης 4 ( Π ί ν. 53 β ), ή έπί πλέον στε
ρεώνεται μέσα σ’ ένα πρόσθετο μέλος, είτε καλαθόσχημο σάν τοΰ Μονάχου 5 ( Π ί ν. 
53α) καί τοϋ Λεωνιδίου 6 ( Π ί ν. 55 α), είτε άνθεμωτό καί καθαρά τεκτονικό, δπως στό 
κάτοπτρο τοϋ Βερολίνου 7 καί στήν κροταλίζουσα τής Ν. 'Υόρκης8.

"Οσο γιά τά συμπληρωματικά στηρίγματα, άν κρίνη κανείς άπό τά πτερύγια πού 
έχουν άπομείνει στους ώμους τής κόρης, πρέπει νά ήταν δελφίνια ή κάτι τέτοιο—μονα
δικό άπ’ δσο ξέρομε άλλά δχι αταίριαστο καί στό είδος τοϋ έργου καί στό νόημα τής 
στηρίζουσας μορφής 9. Τά κυρτά τους περιγράμματα θά σχημάτιζαν τήν άρμονική με
τάβαση πού θά έδενε σέ σύνολο τή λεπτή μορφή τοΰ στηρίγματος μέ τό βαρύ δίσκο. 
’Ασύμμετρες οί όπές γιά τήν προσήλωσή τους, κάνουν αίσθητότερη τή λοξή τοποθέ
τηση τοϋ δίσκου πάνω στό στήριγμά του. Πραγματικά, τόν βλέπομε στ’ άριστερά του 
νά πέφτη χαμηλότερα, ή άλλιώτικα, νά μετατοπίζεται ό κατακόρυφος άξονάς του άρι- 
στερώτερα άπό έκεϊνον τής κόρης. Αυτό δέ σημαίνει παρά στροφή τοϋ έργου πρός τά 
δεξιά του καί συμμόρφωσή του πρός τόν μεγάλο κανόνα τής δεξιόστροφης κίνησης, 
πού όρίζει δλη τήν άρχαϊκή τέχνη 10 11.

'Η στροφή τής κόρης άρχίζει άπό τό κεφάλι καί φανερώνεται μέ τή μεγαλύτερη 
έξόγκωση τοϋ άριστεροϋ ματιοϋ καί τής παρειάς, τήν έλαφριά μετατόπιση τής μύτης 
δεξιότερα καί τό μεγαλύτερο βύθισμα τής γωνίας τοϋ στόματος δεξιά μέσα στήν τραβηγ
μένη καί λιγότερο ανεπτυγμένη παρειά. Ή ίδια κίνηση μεταφέρεται άπό τό λαιμό 
καί τούς ώμους 11 στό λίκνισμα τών χεριών, κάνει νά προχωρή ένεργητικότερα τό Αρι
στερό κι άφήνει τό δεξιό νά τραβιέται πίσω καί νά κατεβαίνη χαμηλότερα. Στό ίδιο 
βασικά σχήμα θέσης καί άρσης συστέλλονται καί τεντώνονται άντίστοιχα οί πλαστικές 
έπιφάνειες τοϋ κορμιοϋ, καί τόν αρχικό ρυθμό, τέλος, ύπηρετεΐ καί ή προβολή τοϋ 
άριστεροϋ ποδιοϋ.

Ή διάθεση γιά τήν έξίσου άπαραίτητη σέ κάθε γνήσιο άρχαϊκό καλλιτέχνημα 
άντίρροπη κίνηση διαφαίνεται στήν άνεπαίσθητη πρός τά άριστερά στροφή τής λεκά
νης. Οί μηροί παρασύρονται κι έτσι άνοίγεται σέ πλούσια καμπύλη τό έξωτερικό περί
γραμμα τοϋ δεξιοϋ, ένώ άντίθετα τοϋ άριστεροϋ συμμαζεύεται σέ κατακόρυφη σχεδόν

4. G. Richter, An archaic Greek Mirror, AJA 42 ( 1938) σ. 337 κ.έ. Πίσω ό δίσκος ένισχύεται 
μέ άνθέμιο, δπου στηρίζεται δπως καί στό κάτοπτρο τής Βιέννης, Cist. Jahr. 15 ( 1912 ) σ. 219 πίν. 
V είκ. 146, 147 ).

5. Β. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 12. G. Praschniker, έ.ά. είκ. 152. Η. Bulle, Der schone Mensch 
πίν. 146. J. Sieveking, Metalgerate πίν. 19. K. Schefold, έ.ά. είκ. 7, 13 - 16. E. Homann-Wedeking, 
έ.ά. πίν. D. Κι έδώ δπάρχει στό πίσω μέρος τό ένισχυτικό άνθέμιο.

6. Έθν. Μουσ. άρ. 7465. De Ridder, Les bronzes de la Societe Archeologique πίν. l.E. Lang
lotz, Fr. Bild. άρ. 34. S. Karouzou, έ.ά. πίν. 52 β σ. 584. Κ. Schefold, έ.ά. είκ. 8, 22.

7. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 11. Ost. Jahr. 18 (1915) σ. 57 κ.έ. είκ. 28-30.
8. G. Richter, Greek, Etruscan and Roman Bronzes in the Metr. Mus. of Art άρ. 28. E. 

Langlotz, Fr. Bild. άρ. 17 πίν. 46.
9. Συνήθως έχομε μυθικά δντα, σειρήνες στό κάτοπτρο τοΟ Μονάχου, γρύπες σ’ έκείνο τής Ν. 

Ύόρκης, λέοντες ή σφίγγες στή λαβή τής Βιέννης καί στις κροταλίζουσες τής Ν. Ύόρκης καί τοΟ 
Άμυκλαίου (ΑΕ 1892 πίν. 1), ή πτερωτές άνθρώπινες μορφές στό κάτοπτρο τοΟ Βερολίνου.

10. Βλ. κυρίως Κ. Α. Ρωμαίου, Κέραμοι τής Καλυδώνος, καί παρατηρήσεις τοϋ Ιδιου έν Ant. 
Denk. IV, 104.

11. Σημ. τή χαρακτηριστική βψωση τοϋ περιδέραιου άριστερά.
7
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ευθεία. Ή πίσω πλευρά άναπνέει στον ίδιο παλμό καί τον έρμηνεύει πλαστικά μέ θαυ
μαστή συνέπεια άπό τά σφυρά μέχρι τή χρυσή « χαίτα ».

Ή γυμνή κορασίδα, πού στηρίζει στο κεφάλι της τό δίσκο, είναι μιά άλησμόνητη 
σέ καθαρότητα εικόνα νεανικής λάμψης καί δροσιάς καί λίγα έργα τής άρχαίας μικρο- 
πλαστικής μπορούν νά μετρηθούν μαζί της σέ χάρη.

Στέκει μέ στητό τό λυγερό κορμί πάνω στά τεντωμένα μακριά πόδια καί, λογι
σμένα στους άγκώνες, σηκώνει τά δυο χέρια ψηλά μπροστά στο στήθος. Έκεΐ, στά τεν
τωμένα μακριά δάκτυλα, κρατά μέ χάρη κι όχι χωρίς κάποια έπιτήδευση, μιά σφαίρα 
στο άριστερό, πού πρέπει νά είναι μήλο 12, ένα στέλεχος στό δεξιό, πού δέν μπορεί 
παρά νά έχη άπομείνει άπό τό άνθος ή τό μπουμπούκι τού λωτοΰ τό τόσο συνηθισμένο 
στις κόρες τού είδους της. Σά μόνο στόλισμα στήν παιδική σχεδόν γυμνότητά της, ένα 
περίοπτο στό λαιμό καί, διαγώνια στή ράχη καί στό στήθος, ό ιμάντας μέ τά προβα- 
σκάνια. Τό περίοπτο πού κρέμεται άπό τή λεπτή ταινία στή βάση τού λαιμού, μιά μα
κρουλή τριγωνική ψήφος μέ τή μύτη πρός τά κάτω, δέν είναι άλλιώτικο άπό τις ψήφους 
έκεΐνες πού, κοκάλινες συνήθως, άλλοτε σά δόντι κάπρου καί άλλοτε σά μακρόστενο 
μπουμπούκι, ρόδι ή κωδία μήκωνος βρέθηκαν άφιερώματα καί στό ίερό τής Όρθιας 13. 
Άπό τά προβασκάνια ή περιάμματα έχομε έδώ μόνο ένα δακτύλιο κι ένα μηνίσκο 14 
— φυλακτήρια κι άποτρόπαια τού κακού.

Πάνω άπό τό μέτωπο, ένα χαμηλό διάδημα στολισμένο μέ ρόδακες κι άνοιχτό 
πίσω μέ μιά μακριά ταινία ν’ άρχίζη άπό τήν κάθε του άκρη, φέρνει στό νοΰ τή « λυδία 
μίτρα »15 16 τού τραγουδιού τών νεανίδων στό « Παρθένειο » τού Άλκμάνος 1β. ΟΕ δυό 
ταινίες σταυρώνουν δυό φορές καί μ’ ένα όριζόντιο δέσιμο κάτω μαζεύουν άπαλά τόν 
πολύτιμο όγκο τών σκαλωτών βοστρύχων πού, στόλισμα μαζί καί ύπερηφάνιά της, 
άφήνει ή κορασίδα νά χύνεται βαρύς μέχρι κάτω στή μέση. Μπροστά στό κάθε αυτί 
κατεβαίνει ένας βόστρυχος, άπαραίτητο καί χαρακτηριστικό στολίδι στις Σπαρτιάτισ
σες κόρες καί άντικείμενο ξέχωρης φροντίδας τού χαλκοπλάστη μας. ’Ακρίβεια στήν 
έπεξεργασία τής λεπτομέρειας καί ιδιαίτερη πλαστική εύαισθησία είναι βασικές του 
άρετές καί τις χαιρόμαστε στήν καθεμιά άπό τις μορφές τού λεπτού κοριτσίστικου προ
σώπου.

Έδώ μαγνητίζουν άμέσως τά μάτια, έτσι πού άμυγδαλωτά καί μεγάλα έξέχουν 
κάτω άπό τις λεπτές ψηλές καμάρες τών φρυδιών καί χύνουν τό φώς τους στόν κόσμο 
μ’ ένα χαρούμενο ξάφνιασμα. Λοξά καί μέ τεντωμένα πρός τούς κροτάφους τά τρυφερά 
βλέφαρα, μισοκλείνουν μέ άνείπωτη τσαχπινιά καί ζωντανεύουν γιά μάς τήν ίδια έκείνη 
ματιά τών «ίανογλεφάρων νεανίδων » πού σαγήνεψε τόν Άλκμάνα έκεϊ στή Σπάρτη

12. Όμοιο κρατάει ή κόρη τοΟ Λεωνιδίου καί ή πεπλοφόρος τής άκροπόλεως τής Σπάρτης (BSA 
13 ( 1906-7) σ. 149 είκ. 5), ρόδι ή πεπλοφόρος τής Μαδρίτης (AJA 11 ( 1907) σ. 184 είκ. 4), ρόδι 
ή μήκωνα ή κόρη τοΟ κατόπτρου τής Ν. Ύόρκης, πού άλλωστε έχει καί διάδημα στολισμένο μέ άνθη 
ροδιάς.

13. ΑΟ πίν. CXXXV. ΑΕ 1963 σ. 105.
14. Σεληνίς κατά τόν 'Ησύχιο « φυλακτήριον δπερ έκκρέμαται τοΤς παιδίοις ». Dar. Sagl. amu- 

letum. Richter, έ.ά. σημ. 6. Σεληνίς καί δακτύλιος είναι τάσυνηθέστερα, δν καίάπαντοΰν άκόμη κόμ
βος στό κάτοπτρο τής Ν. Ύόρκης, διπλούς πέλεκυς στό κάτοπτρο τού Βερολίνου, άκαθόριστο διχαλω
τό άντικείμενο στήν κόρη τής Βιέννης.

15. Βλ. Dar. Sagl. λ. μίτρα.
16. Τελευταία έκδοση, D. L. Page, Poetae Melici Graeci, Oxford, 1962.
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καί τοΰ τήν έκανε δεύτερη πατρίδα. Μέ ξέχωρη φροντίδα, δηλώθηκαν έγχάρακτες οί 
ίριδες, στο άριστερό μάλιστα, πού μέ συνέπεια προς τή στροφή τοΰ κεφαλιού είναι μεγα
λύτερο καί πιό έξογκωμένο, άποδόθηκε πλαστικά καί τό δακρυικό σάρκωμα, ένώ οί καν
θοί δέ σφίχτηκαν σέ κλειστές γωνίες, άλλά πήραν καμπυλωτό σχήμα ταιριασμένο στήν 
άπαλότητα τής ματιάς.

Τό στόμα προδίδει τήν ίδια συγκινημένη αίσθηση στο πλάσιμο τής τρυφερής 
νεανικής μορφής : Βαθουλωμένο ανάμεσα στις άβρές παρειές καί στο λεπτότατο πη
γούνι, μικρό μέ χυμώδη χείλη καί μέ τις άκρες άνασηκωμένες σ’ ένα χαμόγελο, πού ή 
άξιολάτρευτη έπιτήδευσή του είναι μάρτυρας στό ξύπνημα μιας νέας, συνειδητής καί 
πιό σύνθετης ζωής. Ή δεξιά γωνία είναι βαθύτερη κι έκεΐ τό πάνω χείλος, πιό φουσκωτό, 
πάλλει άδιάκοπα, θαρρείς, στό ξεχείλισμα μιας έσωτερικής ζωντάνιας—δύναμης καί 
χαράς ζωής συνάμα.

Όλες αυτές τίς μορφές, τις πλαστικά τόσο λεπτές κι ευαίσθητες, μιά φυγόκεντρη 
δύναμη τεντώνει προς τά έξω καί δίνει στήν έκφραση μιάν όξύτητα πού θά τήν έλεγε 
κανείς πνευματική. Τό ίδιο τέντωμα, πού δέν είναι παρά ή δηλωτική καί τού έργαστη- 
ρίου καί των χρόνων τού έργου έξωτερίκευση μέχρι τήν έξώτατη έπιφάνεια τής έσωτε
ρικής διάθεσης γι’ άπλωμα προς τον κόσμο, άπαντάμε σ’ όλόκληρο τό σώμα, στήν ψηλό
λιγνη στητή κορμοστασιά καί στήν πλαστική του συγκρότηση.

Μεγάλες καί καθαρές έπιφάνειες, πού ό γενικευμένος πλαστικός τους χειρισμός 
δίνει τή σωστή εικόνα λιτά, χωρίς περιττές λεπτολογίες, γεννούν μιά πρώτη έντύπωση 
έπιπεδικότητας, έτσι όπως τεντώνονται ένιαίες καί άδιάσπαστες άπό έντονους πλαστι
κούς κυματισμούς. Τήν έντύπωση ένισχύουν καί οί άκμές πού σχηματίζει πάνω στά 
έξωτερικά περιγράμματα των μηρών, τών γλουτών καί τής πλάτης ή συνάντηση τών 
τεντωμένων έπιφανειών τών τεσσάρων πλευρών. Οί άκμές αύτές καί ίδιαίτερα ή έπιπε- 
δικότητα τών μηρών άπό τήν πλαγινή όψη μαρτυρούν εύγλωττα γιά τον τετράπλευρον 
άρχικόν πυρήνα πού πάνω του σχεδιαστικά πρωτοδουλεύτηκε ή μορφή. Γιατί όση ευαι
σθησία στήν άπόδοση τής τρυφερότητας τοΰ νεανικού κορμιού κι άν έχη τό σύνολο 
στήν πλαστική του λιτότητα—ιδιαίτερα στούς άπαλούς κυματισμούς τοΰ στήθους, τών 
όστών τής λεκάνης ή τής ήβης, πού περνώντας άπ’ τό αυλάκωμα τών βουβωνικών πτυ
χών μοιράζονται στήν έλαστική κυρτότητα τών δυνατών μηρών — κι όσο κι άν έχη 
μαλακώσει τό παλιό γραμμικό στοιχείο, τό κύριο μέσο τής πλαστικής έκφρασης έδώ 
δέν είναι άκόμη ό όγκος, άλλά τό σχέδιο, ή γραμμή.

Τό έξωτερικό περίγραμμα λεπτό, καθαρό, χυτό είναι έκεϊνο πού σχηματίζει τή 
λιγνή νεανική μορφή σ’ όλη της τή σβελτάδα.Ή χάρη τών λογισμένων καρπών, ή λυγε- 
ράδα τής μέσης, οί δυνατές καθαρές γραμμές τών τεντωμένων ποδιών, ή πλαγινή όψη 
όλόκληρης τής μορφής πού ύποβάλλει τήν είκόνα σαΐτας στό τίναγμά της κατά πάνω, 
είναι μοναδική χαρά τοΰ ματιού. Κοντά σ’ αύτή τή δύναμη, τήν καθαρότητα καί τή 
συνοχή τών σχηματισμών τους, μιά άκόμη άρετή τών έξωτερικών περιγραμμάτων, πού 
δύσκολα τήν ύποπτεύεται κανείς στήν πρώτη έντύπωση λιτότητας καί αύστηρότητάς τους 
σάν έκφραστικών μέσων, είναι ή εύαισθησία τους στήν άπόδοση τής κίνησης καί στό 
φανέρωμα τής όργανικής ζωής τοΰ έργου. Έτσι δέν παραλείπεται νά τονιστή ή διαφορο
ποιημένη μυολογία στούς δυό βραχίονες μ’ ένα σφριγηλότερο σχήμα γιά τον πιό μαζε
μένο δεξιό κι ένα χαλαρότερο γιά τόν άλλον. Ή ίδια διαφοροποίηση στούς μηρούς καί 
στά γόνατα : χαλαρότερα περιγράμματα στό προβαλλόμενο άριστερό πόδι, πιό τεντω
μένα στό δεξί, πού παίρνουν όμως τώρα ξέχωρη σημασία, γιατί μαρτυράνε κάτι πάρα
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πάνω άπ’ τό παλιό συμβατικό σχήμα τής προβολής τοϋ άριστεροϋ ποδιοΰ. Πρόκειται 
πιά γιά κατανομή τοΰ βάρους άνιση άνάμεσα στά δυο πόδια, έτσι πού τό δεξί, βαστά
ζοντας τό μεγαλύτερο μέρος, τεντώνεται καί πατάει μέ μεγαλύτερη δύναμη πίσω. Σά 
συνέπεια έρχεται καί ή άντίθετη στροφή τής λεκάνης, πού την παρασύρει τώρα έμπρός 
τό χαλαρό άριστερό πόδι. Στήν πίσω όψη, ό ρυθμός αυτός δίνει τό χαριτωμένο « τσάκι
σμα » τής μέσης, τό κυματιστό σχήμα τών περιγραμμάτων μηρών — ίσχίων, τή φιδίσια 
τέλος γραμμή όλου τοϋ κορμιοϋ, πού σημειώσαμε κιόλας πάρα πάνω.

Σ’ δλα αύτά ύπόκειται άντίληψη τοΰ έργου σαν όργανισμοϋ παλλόμενου στό ρυθμό 
τής έσωτερικής του ζωής, μιά τέτοια όμως σπουδή τής κίνησης ξεπερνάει κατά πολύ 
τούς χρόνους τοΰ έργου. Αυτοί είναι οί γύρω στό 550 π.Χ. καί στή μνημειώδη πλαστική 
ένα έργο πού δείχνει άνάλογα χρονικά χαρακτηριστικά είναι ό κοΰρος τής Βολομάν
τρας 17. Καί στά δυό έργα ύπάρχει ένας φωτεινός νεανικός κόσμος πού ξεχύνεται μέ δύ
ναμη πρός τά έξω, όχι μόνο μέσα άπό τήν άστραφτερή έκφραση τοΰ προσώπου, άλλά 
άπό όλόκληρη τήν εικόνα τής ψηλής κορμοστασιάς. 'Υπάρχει άκόμη ή ίδια πλαστι
κή άπλοποίηση τοΰ συνόλου μέ ένοποίηση τών έπί μέρους σέ μεγάλες κυρτές έπιφά- 
νειες, τά ίδια ρέοντα περιγράμματα πού τις δένουν, ό ίδιος σχεδόν βαθμός όργανικής 
ζωής κι έμψύχωσης, άν καί τό έργο τής μικροπλαστικής είναι πιό προχωρημένο σέ 
κίνηση. Ειδικότερα θά έβρισκε κανείς κοινά σημεία στήν κοφτή κατατομή τοΰ προσώ
που, στήν καθαρή σπιθίζουσα έκφρασή του, στό σχήμα τοΰ κεφαλιοΰ καί στό στήσιμό 
του πάνω στό κορμί, στις άναλογίες άνάμεσα στό βραχύ λεπτό κορμό καί στά μακριά 
λιγνά σκέλη, στή δυνατή τέλος μυϊκή διάπλαση τής κνήμης.

Ή σύγκριση μέ έργα τής λακωνικής πλαστικής δέ διαψεύδει τή χρονολόγηση. 
Ή πλαγινή δψη τής κόρης τή δείχνει, μέ τό χαρακτηριστικό άγέρωχο σπαρτιατικό τέν
τωμα, νά μπαίνη άνάμεσα στήν κόρη τής στήλης τοΰ Άναξιβίου 18 καί στις κόρες τοΰ 
άναγλύφου τών Βρυξελλών19. Ή πρώτη άνήκει άκόμη στό δεύτερο τέταρτο τοΰ αιώνα 
καί μέ τό σφαιρικό μάλλον κεφάλι καί τό βαρύ κράτημά του χαμηλά πάνω στούς ώμους 
θυμίζει τόν κοΰρο τής ’Ολυμπίας 20 καί τήν κόρη τοΰ Λεωνιδίου στό ’Εθνικό Μουσείο. 
Οί « κόρες » τοΰ Σωτία στό άνάγλυφο τών Βρυξελλών, πάλι, κατεβαίνουν ίσως μέχρι 
τό 530 π.Χ. καί στέκουν κοντά στή χάλκινη κόρη Trau τής Βιέννης 21 καί πριν άπό 
τήν κόρη στό άνάγλυφο τών Χρυσάφων22, πού έχει πιά πολύ πιό χαλαρωμένη τήν 
δλη στάση της. Ή χάλκινη άπό τό Άμυκλαϊο, στό ’Εθνικό Μουσείο23 (Π ί ν. 52α - β), 
άμέσως μετά τό 550 είναι πλησιέστερα πρός τή δική μας24, δπως θά δοΰμε στή συνέχεια 
έξετάζοντας τή θέση της άνάμεσα στις άλλες δμοιές της.

17. G. Richter, Kouroi* άρ. 63.
18. BSA 14 ( 1907 - 8 ) σ. 143 - 145 είκ. 1. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 1. Μ. ’Ανδρόνικου, Λακω

νικά άνάγλυψα, Πελοποννησιακά Α’ σ. 257.
19. JHS 19 ( 1899) σ. 218 πίν. 3. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 3 πίν. 44 d.
20. Bericht V πίν. 51. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 40 πίν. 49β.
21. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 15 πίν. 44β, 45β. Ε. Homann-Wedeking, 6.ά. σ. 66 πίν. Α καί 

C. Ost. Jahr. 15 (1912) είκ. 153.
22. Dressel—Milchhofer, AM 2( 1877) σ. 303. C. Bliimel, Berlin Mus. Katalog II, I A 12 πίν. 

22 - 24, όπου πλήρης βιβλιογραφία. Βλ. καί Μ. ’Ανδρόνικον 6.ά. σ. 257.
23. ΑΕ 1892 πίν. 1. Ε. Langlotz. Fr. Bild. άρ. 60 πίν. 49e. Ost. Jahr. 15 (1912) σ. 229 είκ. 151.
24. Στήν κατατομή καί στό σχήμα τοΟ κεφαλιού κυρίως είναι φανερές οί όμοιότητες. Τό σχήμα 

τοΟ κεφαλιοΟ μέ τή σταθερή του έξέλιξη μέσα στή λακωνική πλαστική άποτελεϊ άσφαλή βάση γιά 
χρονολόγηση. Τά χαμηλά συμπιεσμένα κρανία τών χρόνων πρίν άπό τά μέσα τοϋ αιώνα, διαδέχονται
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Ξαναγυρίζοντας στον κοϋρο τής Βολομάντρας σημειώνομε δτι μ’ δλα τά κοινά 
σημεία δέν παύει να είναι ουσιαστική ή έργαστηριακή διαφορά στή συγκρότηση τών 
δύο έργων. Στό άττικό, ή προτίμηση γιά μιάν άνθηρότερη σάρκα, γιά γεμάτες καί στρογ
γυλές έλαστικές μορφές, καθώς καί ή άπουσία τοϋ σκελετού κάτω άπ’ αυτές, συμβαδί
ζουν μέ τήν κάποια άστάθεια στό σωματικό σχήμα μέ τούς δρθιους άνοιχτοΰς ώμους, 
τό φουσκωμένο στήθος, τήν άνύπαρκτη λεκάνη καί τούς σαρκωμένους μηρούς πάνω 
σέ λεπτά γόνατα καί Ισχνές κνήμες. Στήν πλαστική έκφραση τού καλλιτέχνη του πάλι, 
φαίνεται νά λογαριάζη περισσότερο ό δγκος καί ή κίνησή του. Έτσι, σέ σχέση μέ τήν 
κόρη, καί ή δύναμη τού περιγράμματος καί ή καθαρότητα τής άρθρωσης μοιάζουν νά 
άτονοϋν, ένώ ρευστότητα μαζί καί ύπερβολική έκλέπτυνση σημαδεύουν τό έργο.

Τό σπαρτιατικό είναι πάνω άπ’ δλα έργο ράτσας χτιστών, πού τή φανερώνει τό 
στερεό λιτό χτίσιμό του πάνω σ’ ένα γερό σκελετό. Τό μεγάλο άνοιγμα τοϋ θώρακα, 
στενεύοντας πρός τή λεπτότατη μέση, συνθέτει ένα μοναδικής καθαρότητας τριγω
νικό σχήμα, πού άπολήγει στήν όξυκόρυφη καί σά βέλος μορφή τής λεκάνης, γιά νά 
σφηνωθή μ’ αύτή δυνατά μέσα στά σκέλη. Τό παλιό αυτό πελοποννησιακό σχήμα 25, 
χωρίς ξερούς γραμμικούς σχηματισμούς πιά, άλλα λεπτότερο, μέ πλαστικότητα καί 
μέ έσωτερική ζωή, κάνει τή χώρα τής λεκάνης πραγματικό κλειδί στό στήσιμο τής μορ
φής. Σπάνια τά όστα τής λεκάνης καί ό ρόλος τους δόθηκαν μέ τέτοια δύναμη καί καθα
ρότητα, δπως έδώ.

Παλιές λοιπόν ντόπιες άρχές γερής τεκτονικής συγκρότησης μέ λιτά καί αύστηρά 
πλαστικά μέσα όργανώνουν τό σπαρτιατικό έργο. Οί ίδιες αΰτές, άπαραγνώριστα ξένα, 
ίωνικά, στοιχεία, κοινά καί στά δύο έργα, τά μετουσιώνουν στήν κόρη τής Σπάρτης, 
έτσι πού δ,τι στον άττικό κοϋρο έγινε μαλακότητα κι έπιτηδευμένη άβρότητα, έδώ τό 
κάνουν στερεή κομψότητα καί πραγματική χάρη. Γιατί καί τοϋτο τό κοινό μέ τόν άττικό 
συνομήλικό της έχει ή Σπαρτιάτισσα κορασίδα : είναι κι αύτή stark ionisierend 26.

Τό έξαιρετικά ραδινό παράστημα, ή έλαστικότητα στις έλαφρά κυρτωμένες λείες 
έπιφάνειες, ή άπαλότητα τών παρειών, τά λοξά προεξέχοντα μάτια, τά μισοσκεπασμένα 
άπό τά λεπτότατα βλέφαρα, πού δέν έχουν τίποτε τό « λακωνικό », τό στόμα μέ τό μονο
κόμματο πάνω χείλος, τέλος τό γέλιο καί τό φώς τής ήδονικής χαράς σ’ δλη τή φυσιο
γνωμία, άνήκουν στό Ιωνικό ρεϋμα πού σημαδεύει τή λακωνική τέχνη τοϋ Στ'π.Χ. αΙώνα27.

τά ψηλά μακρόστενα τοϋ 550 - 540 μέ τό μεγαλύτερο άξονά τους κατά τήν κατακόρυφο, σάν τής κό
ρης τής Σπάρτης, τοϋ Άμυκλαίου, τής Δωδώνης ( βλ. παρακάτω σημ. 45 ), τής Gr0au ( βλ. παρακάτω 
σημ. 29 ), τής κροταλίστριας τής Ν. Ύόρκης. Στά 540 - 530 ό μεγαλύτερος άξονας λοξεύει καί παίρνει 
κατεύθυνση κατά τήν κορυφή τοϋ κεφαλιού δίνοντάς του τό χαρακτηριστικό ώοειδές σχήμα τής κό
ρης Trau. Στό 530 στέκει τό άνάγλυφο τής Μαγούλας στό Βερολίνο (Carl Bliimel, Berlin Mus. Kat. 
II, I A 13 πίν. 25 ) καί τό άνάγλυφο τών Βρυξελλών. ’Αμέσως μετά άρχίζει ή τάση γιά χαμηλότερα καί 
περισσότερο σφαιρικά σχήματα μέ τό άνάγλυφο τών Χρυσάφων πρός τό 520 καί όλοκληρώνεται στήν 
τελευταία ΙΟετία μέ τό άνάγλυφο τής Χαρούδας ( AM 29 (1904 ) σ. 44 κ.έ. είκ. 6 ) καί τήν κόρη τοϋ Γε
ρακιού (BSA 11 ( 1904-5) σ. 101 είκ. 3).

25. G. Kaschnitz—Weinberg, Die ungleichen Zwillinge, Studies to D. M. Robinson I σ.525κ.έ.
26. G. Lippold, Die Griechische Plastik, Hdb. d. Arch. σ. 38.
27. Ήδη ό Br. Schroder, Archaische Skulpturen aus Lakonien, AM 29 ( 1904) σημειώνει 

τή δυνατή Ιωνική έπίδραση στό κιονόκρανο άπό τό Σκλαβοχώρι ( σ. 32 πίν. II) καί στό άνάγλυφο 
τής Χαρούδας (σ. 44 είκ. 6) καί συνδέει μέ μιά νησιώτικη σχολή τό άνάγλυφο τοϋ θλιμμένου νέου 
άπ’ τό Γεράκι (σ. 47 κ.έ.). Τά άλλα δυό γλυπτά τοϋ Γερακιού ό κορμός τής Νίκης καί ή στήλη τής κό
ρης δέν άφήνουν άμφιβολία γιά τά ίωνικά στοιχεία τους, άν καί ό A. Wace δημοσιεύοντας τα στό BSA
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Ή Ιωνική παρουσία στή Σπάρτη είναι μιά πραγματικότητα πού δέν έκπλήσσει 
πιά, δσες φορές διαπιστώνεται. Τήν έτόνισε άκόμη μιά φορά ό καθηγητής Ε. Langlotz 28 
δείχνοντας πόσο δυνατή είναι ή ιωνική έπίδραση στά λακωνικά χάλκινα Ιδιαίτερα 
καί πόσο έξαρτημένη άπ’ αυτήν είναι ή έκφραση τής λακωνικής πλαστικής στά μέσα 
τοΟ Στ' αΙώνα.

Περισσότερο άπό τίς άντρικές, οί γυναικείες μορφές στάθηκαν πρόσφορες στήν 
ιωνική άλλαγή. Άπό τή χάλκινη κόρη τοϋ Βερολίνου (Greau)29, στά 550 π.Χ., 
μέχρι τήν κόρη τοϋ άναγλύφου άπ’ τό Γεράκι30 (Πίν. 55β), στά 500 π.Χ. περίπου, 
ή χορεία των λακωνικών κορών, σέ κανονική έξελικτική σειρά, τεκμηριώνει θαυμάσια 
τήν ιστορική παράδοση στο κεφάλαιο τής πλούσιας σπαρτιατικής συναλλαγής μέ τήν 
’Ανατολή, συμπληρώνει τή μαρτυρία τών άλλων μνημείων καί βοηθάει νά κατανοηθή 
ή πραγματική θέση καί συμβολή της μέσα στή λακωνική τέχνη.

Χρονολογικό προς τά πίσω όριο γιά τήν κόρη μας, ή κόρη τοϋ κατόπτρου άπό τό 
Λεωνίδιο (Πίν. 55α), έχει στά 560 τήν ίωνική φορεσιά δοσμένη σάν τής Ναξιώτισ
σας τής ’Ακρόπολης 31, μένει όμως άκόμη στεγνή κι άγέλαστη, μέ σανιδένιο σώμα καί 
άνοιχτούς όρθιους ώμους, όπως άκριβώς καί ή γυμνή κόρη τοϋ Βερολίνου 32. Αύτή, 
χοντροκομμένο δεύτερο έργο, μέ τόν άδύνατο μονοκόμματο κορμό άτονα δεμένο άνά- 
μεσα στά μακριά λεπτά σκέλη έχει τήν άστάθεια πού δίνει ή άπουσία τοϋ σκελετοϋ. 
Καί ή υπερβολικά ραδινή κόρη τοϋ Λούβρου 33, άνάμεσα στά πρωιμότερα δείγματα τής 
σειράς, παρέχει τήν ίδια έντύπωση ρευστότητας.

Ή κόρη τής Σπάρτης θά σημειώση ξέχωρα τήν παρουσία της στήν ίστορία τής 
όμάδας, γιατί σέ μιά σημαντική έποχή, όπου άναζητοΰνται νέες κατευθύνσεις στή συγ
κρότηση τών σωμάτων, αύτή πέτυχε τή σωστή έναρμόνιση τής ξένης προσφοράς 
μέ τήν ντόπια πλαστική άντίληψη. Έδεσε τά άτονα σχήματα πάνω σέ σκελετό, 
πλούτισε μέ όγκο, έλαστικότητα καί βάθος τά πρώιμα έπίπεδα σώματα καί μετρίασε 
μέ τήν ίωνική άβρότητα καί χάρη τήν ξηρότητα καί τήν άκαμψία τους, άπό τήν όποια δέν 
είχε ξεφύγει οϋτε ή κόρη Greau μέ τήν πέρα γιά πέρα ίωνική της έμφάνιση. Γύρω στά 
540 - 530 π.Χ. τίς δυνατότητες τής Σπαρτιάτισσας θά πολλαπλασιάση καί θά σημει
ώση ούσιαστική έξέλιξη μέσα στή σειρά, ή συμπαθητική άπλή μορφή τής κόρης Trau. 
Μέ στητούς τούς ώμους, τό στήθος ψηλά καί μέ κρουστή γυμνασμένη σάρκα είναι ένας 
έλεύθερα κινημένος ζωντανός όργανισμός κι ένα σφριγηλό πλαστικό σύνολο μέ φανερή 
τή λειτουργία τοϋ σκελετοϋ κάτω άπό τίς λεπτά άρθρωμένες πλαστικές έπιφάνειες. Άνά- 
μεσά τους μπαίνουν ή κόρη τοϋ φανταχτεροϋ κατόπτρου τοϋ Μονάχου (Πίν. 53α), 11

11 (1904 - 5 ) σ. 100 κ.έ. 1, 2, 3, τά παραβλέπει θέλοντας νά τονίση τή λακωνική προέλευση τ&ν έργων. 
Μέ τά ύπολείμματα τοΟ θρόνου τοϋ Άμυκλαίου έντοπίστηκε κυρίως στίς τελευταίες ΙΟετίες τοϋ Στ' 
αί. ή Ιωνική περίοδος τής λακωνικής πλαστικής. Στή μελέτη του γιά τά « Λακωνικά άνθέμια » (Πελο- 
ποννησιακά 1959 σ. 263) ό καθηγητής Γ. Μπακαλάκης τονίζει τή « μεταφύτευση τής Ιωνικής τέχνης 
καί αισθητικής στήν καρδιά τής κατ’ έξοχήν δωρικής περιοχής, στά χρόνια γύρω στήν καμπή τοϋ 6ου 
π.Χ. αί. πρός τόν 5ο ». Στή πραγματικότητα τότε μοιάζει νά φτάνη στό τέλος της ή φάση αύτή πού 
στήν πλαστική έχει άρχίσει τουλάχιστον άπό τά μέσα τοϋ Στ' αί.

28. Ε. Langlotz, Beobachtungen an einem Kopf in Kyrene, AM 77 (1962) σ. 115 κ.έ.
29. E. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 33 πίν. 45α. K.A. Neugebauer, Katalog I άρ. 162 πίν. 22.
30. Βλ. σημ. 24.
31. Η. Payne, Archaic Marble Sculpture from the Acropolis πίν. 18-19.
32. Βλ. σημ. 7.
33. J. Charbonneaux, Les bronzes grecs πίν. VII, 1.
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καί ή άσημότερη τοΰ Άμυκλαίου ( Π ί ν. 52 α - β ). Ή πρώτη, πού έρχεται άμέσως μετά 
άπό τήν κόρη τής Σπάρτης καν είναι πιο κοντά της άπ’ δλες, έχει χάσει καί τήν καθα
ρότητα τής γραμμής καί τή λάμψη έκείνης, άλλά έχει προχωρήσει σέ χαλάρωμα καί σέ 
μαλακότητα τού κορμιού34, ένώ ή τοΰ Άμυκλαίου έχει κερδίσει περισσότερο σέ στρογ- 
γυλότητα καί σέ όγκο. Στά 530 - 520, ό νεώτερος άδελφός τής κόρης τού Μονάχου, ό 
κούρος των Δελφών 35 36 ( Π ί ν. 54 α - β), μέ έντονη τήν ιωνική άβρότητα καί θηλυ- 
πρέπεια, δίνει περισσότερη έμφαση στήν άνθηρότητα τής σάρκας, χωρίς πάλι νά καταργή 
τήν έσωτερική στερεότητα. Τό ίδιο συμβαίνει καί στήν κόρη τού κατόπτρου τής Νέας 
Ύόρκης ( Π ί ν. 53 β ). Στήν πλαστική της άρθρωση, πού θυμίζει τον νέο τής λαβής 
τής υδρίας τής συλλογής Tessin 3β, έχει τή λεπτότητα καί τήν όργανική ένότητα τών 
χρόνων της. Στέκει στά 530 - 520 κι έχει χτυπητές όμοιότητες μέ τό άνάγλυφο τών Χρυ- 
σάφων. Σημαντικά κοντότερη άπό τίς κόρες τής σειράς της, στή βαριά καί δύσθυμη σχε
δόν έκφραση κρατάει μακρινή μόνο άνάμνηση άπό τήν Ιωνική πνοή. Τόν Ιδιο πεσμένο 
τόνο έχει καί ή άπλοϊκότερη κόρη άπό τήν άκρόπολη τής Σπάρτης37. "Οταν ή όμάδα 
κλείνη στά τελευταία χρόνια τού αίώνα, ή κόρη τής Βιέννης 38 παρουσιάζεται μέ σωστή 
Ισορρόπηση όλων τών συστατικών της στοιχείων. Τό μεστό έλαστικό σώμα έχει βρει 
τήν όργανική του ένοποίηση καί ήρεμία, ένώ δείχνουν συγκέντρωση τών δυνάμεων ή 
έκφραση τού εύγενικοΰ προσώπου καί ή στάση μέ τήν κυρτή ράχη καί τό σκυφτό κεφάλι.

’Ανάμεσα στίς ψηλόλιγνες αύτές χαριτωμένες μορφές, τίς περισσότερο ή λιγό
τερο σημαδεμένες άπό τό Ιωνικό χρώμα, ή κροταλίζουσα τής Νέας Ύόρκης, πριν άπό 
τό 530, μοιάζει τελείως άλλιώτικη. Μέ τά μικρά μάτια καί τό σφιγμένο στόμα, τό στε
γνό άχαρο πρόσωπο έχει στήν άλυγισία του κάτι άπό τόν Χάριλλο ή τόν όπλίτη τής Μεσ
σηνίας 39. Ή σωματική της κατασκευή πάλι, κοντόχοντρη μέ όγκώδεις γλουτούς καί 
μηρούς, άνάγεται σέ ντόπια σχήματα, παλιά όσο ή πυραμιδόσχημη στήλη τής Σπάρτης40. 
Γενικά όλη ή μορφή συνεχίζει τή γνήσια λακωνική παράδοση τής καθαρής ζωικής 
δύναμης πού εκφράζεται μέ μεστές μορφές βαριά χτισμένες. Έργα τών μέσων τού αίώνα 
καί λίγο πρίν, σάν τόν 'Ηρακλή τού Kassel41 καί τόν πολεμιστή τού Βερολίνου άπό 
τήν ’Ολυμπία 42, μέ τά μεγάλα κυβικά κεφάλια, τά πλατιά πρόσωπα καί τήν τραχιά 
έκφραση 43, φωτεινότερες μορφές άμέσως μετά, σάν τό ζευγάρι τής ’Ολυμπίας44 καί τή 
δρομέα τής Δωδώνης 45, μέ διαφοροποιημένο τώρα τό συμπαγή όγκο τών κοντόχοντρων

34. 'Ο Praschniker έ.ά. σ. 232 τήν παραβάλλει μέ τόν κοϋρο τής Τενέας, πελοποννησιακό έργο 
μέ Ιωνικά στοιχεία.

35. Fouilles de Delphes V π(ν. IV. C. Zervos, L’art en Grfece είκ. 189. G. Richter, Kouroi' 
άρ. 106.

36. K. Schefold, Meisterwerke Gr. Kunst TV 36 άρ. 174.
37. BSA 28 ( 1926 - 7) σ. 85 πίν. VIII, 6.
38. Σημ. 4. E. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 13. W. Lamb, Greek and Roman Bronzes, πίν. XXVII a.
39. Προχείρως E. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 54, 56 πίν. 49d, 50β.Ύ. Lamb, έ.ά. πίν. XXVIII α,β.
40. Tod—Wace, SMC άρ. 1. Βλ. καί Μ. ’Ανδρόνικον, έ.ά. σ. 290, όπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία.
41. Μ. Bieber, Antike Skulpturen und Bronzen in Kassel άρ. 114 πίν. 38. W. Lamb, έ.ά. πίν. 

XXVI α, β.
42. Olympia TV πίν. VII,42. K.A. Neugebauer, Katalog I άρ. 161 πίν. 21.
43. Μοιάζουν περιφερειακά έργα καί είναι φανερή ή συγγένειά τους μέ τό κεφάλι τής ΜελιγοΟς, 

AM 7 ( 1882) πίν. VI σ. 112 κ.έ. Brunns, Kleine Schriften 2, 154.
44. Bericht VII σ. 171 κ.έ. πίν. 74 - 77.
45. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 39 πίν. 48 β-W. Lamb, έ.ά. πίν. XXXIII β.
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σωμάτων σέ μΰς και σκελετό, οί μαλακότερα καί άφθονώτερα σαρκωμένοι νέοι τοϋ 530, 
σάν τό νέο τής Τεγέας 4β, οί χοντροκόκαλοι όπλίτες τοϋ τρίτου τετάρτου τοϋ αΙώνα46 47 
καί κοντά τους μορφές σάν τόν ύδριαφόρο τοϋ Φοινικιοΰ 48 49 καί τόν άρκετά νεώτερο 
’Απόλλωνα (;) 49 ( Π ί ν. 55 γ) τής Σπάρτης, τέλος οί παλλόμενες καί τέλεια όργα- 
νωμένες ζωντανές μορφές τών τελευταίων δεκαετιών τοϋ αΙώνα, σάν τό Δία τής ’Ολυμ
πίας 50, όλα, τήν ίδια συμπυκνωμένη δύναμη ζωής ένσαρκώνουν καί τήν έξωτερικεύουν 
στήν έντονη άλύγιστη έκφρασή τους.

Μέ μιά πρώτη ματιά, έργα σάν τίς κόρες τής Σπάρτης, τοϋ Μονάχου καί τοϋ Βε
ρολίνου ή τόν κοϋρο των Δελφών μοιάζουν, μέ τό δυνατό ίωνισμό τους, τόσο ξεκομ
μένα άπό μιά τέτοια παράδοση, ώστε νά άμφιβάλλη κανείς καί γιά τήν καταγωγή τους 
άκόμη 51. ’Αλλά έργαστήρια μέ τήν αυτάρκεια καί τή ζωτικότητα τών λακωνικών είναι 
ευνόητο νά μή φοβηθοΰν νά δεχτοϋν άκόμη καί τόσο άντίθετα πρός τόν χαρακτήρα τους 
στοιχεία. ’Ακόμη καί τό πιό αυστηρό άπό αυτά στάθηκε άνοιχτό στήν ίωνική προσ
φορά. Αυτό δείχνει καθαρά ή κόρη τοϋ Βερολίνου (Greau), πού βγαίνει μέσα άπό 
αύτό τό έργαστήρι τής κόρης τής Δωδώνης.

Στή δεκαετία μετά τά μέσα τοϋ αίώνα, ή τρέχουσα κόρη τής Δωδώνης άποτελεΐ 
άπό κάθε άποψη άντιπροσωπευτικό έργο τής γνήσιας λακωνικής παράδοσης. Έρχεται 
άπ’ ευθείας άπό τό γέρο καί τόν πολεμιστή τής ’Ολυμπίας—μορφές άνάλογα φωτεινές 
καί ρωμαλέες — κι έχει άμεσους διαδόχους της τόν νέο τής Δωδώνης 52 καί τόν μαλακό- 
τερο—γύρω στό 530 π.Χ. — ίππέα τής ’Ολυμπίας53. Στά 520-510, ή έντονη μυολογία 
της ξαναζή σέ λαμπρό, έσωτερικά όργανωμένο σύνολο, στον νέο τοϋ Μουσείου τής Σπάρ
της 54 ( Π ί ν. 56α - β ), όπως άλλωστε καί τά γνωρίσματα τοϋ κεφαλιοϋ της, περνώντας 
άπό τά χρόνια καί τά διδάγματα τοϋ κεφαλιοϋ τής Βοστώνης 55 56 57. "Οσο γιά τίς ρίζες τής 
όμάδας μέσα στή λακωνική χαλκοπλαστική, αυτές θά μποροΰσαν νά άναζητηθοΰν μέχρι 
τήν υδρία τοϋ Τελέστα 68 καί τή λαβή τής ύδρίας τοϋ Βερολίνου 87.

Άπό ένα τέτοιο περιβάλλον, στά μέσα τοϋ αίώνα ή λίγο μετά, ξεπηδάει ή κόρη 
Greau, ή περισσότερο ίωνική έμφάνιση άπ’ όλες. Ή άπαραγνώριστη συγγένεια πρός 
τή δρομέα τής Δωδώνης τόσο στά έπί μέρους χαρακτηριστικά καί στή δομή τοϋ προ
σώπου, όσο καί στή γενική άλύγιστη σπαρτιατική « θέση », μάς ώθεΐ νά πιστέψωμε, 
ότι δέν μπορεί παρά νά είναι έργο ένός τεχνίτη τοϋ ίδιου έργαστηρίου, πού άκολου-

46. Bericht VII σ. 179 είκ. 100.
47. Βλ. Η. Blcesch, Spartanischer Krieger, Museum Helveticum 16 (1959 )σ. 249 κ.έ.
48. Έθν. Μουσ. άρ. 7614. Β. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 55 πίν. 49 f. Bericht I είκ. 40.
49. Μουσ. Σπάρτης άρ. 3304. Παραδόθηκε μαζί μέ τήν κόρη τής Σπάρτης.
50. Bericht VII σ. 176 είκ. 99 πίν. 78.
51. Βλ. Β. Langlotz, Α Μ 77 ( 1962).
52. ΠΑΕ 1952 σ. 283 είκ. 5.
53. Bericht III σ. 144 πίν. 65.
54. Μουσ. Σπάρτης άρ. 3303. "Εχει τήν Ιδια προέλευση μέ τήν κόρη τής Σπάρτης καί τόν παρα

πάνω μικρότερο νέο άρ. 3304. Ε. Homann- Wedeking, Ι.ά. πίν. C, 3-4.
55. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 42 πίν. 53 d, e. A. Furtwangler, Kl. Schr. II σ. 429 κ.έ.
56. K.A. Neugebauer, AA 1938, 329 κ.έ. G. Hafner, Die Hydria des Telestas, Charites σ. 119 

-126. R. Hampe—E. Simon, Gr. Leben im Spiegel der Kunst, έναντι σ. 4 καί 5. K. Schefold, Mei- 
sterwerke άρ. II, 111.

57. Λ. Πολίτη, Λαβαί χάλκινων ύδριών, ΑΕ 1936, σ, 152 άρ. 4, είκ. 7, 8, Βλ. καί Bericht II σ, 
121 κ.έ.
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θώντας τά διδάγματα τής Ιωνικής έκλέπτυνσης μείωσε τόν δγκο τής μορφής, τήν τρά
βηξε σέ ύψος και σφράγισε τήν έκφρασή της με τή γνωστή έξεζητημένη γλυκύτητα. 
Έτσι, μέ παράθεση δηλαδή Ιωνικών καί λακωνικών στοιχείων, δημιουργήθηκε άπό ένα 
λακωνικό έργαστήριο ή κόρη Greau.

Ένα τέτοιο όμως άρχικό στάδιο δέν κράτησε γιά πολύ. Ό έσωτερικός δυναμισμός 
τοΰ έργαστηρίου δέν μπορούσε νά υίοθετήση αυτούσια κι άδοκίμαστα τά ξένα στοιχεία. 
Τά δούλεψε δημιουργικά μέ δικές του κατασκευαστικές άρχές καί τά άνάπλασε προσαρ- 
μόζοντάς τα πάνω σέ δικά του σχήματα, μ’ άλλα λόγια τά άφομοίωσε, πράγμα πού 
σημαίνει βαθιά άλλαγή καί ουσιαστική άνανέωση στήν αισθητική άντίληψη τού τόπου, 
έξ αιτίας αυτής τής ιωνικής ώθησης. Μιά μικρή όμάδα γύρω στά 540 άπό τή δρομέα 
τοΰ Λονδίνου 58, τό κεφάλι τής Βοστώνης 59, τήν κόρη Trau καί τόν στεφανωμένο 
τού Άμυκλαίου 60 61 62, πού θά μπορούσε καί νά άποδοθή σ’ ένα « έργαστήρι τοΰ κεφαλιού 
τής Βοστώνης », δείχνει άκριβώς μετριασμένα καί σέ βαθύτερη μεταξύ τους άρμονία 
τά ντόπια μέ τά ξένα γνωρίσματα. Αλλά καί οί πιό ίωνίζουσες άπό τις κόρες τής σειράς 
πού είδαμε, δέν είναι αυτό πού θά έλεγε κανείς ιωνική μίμηση- ίσια ίσια γίνονται 
αυτοδύναμα δημιουργήματα, πραγματοποιώντας μικρότερη ή μεγαλύτερη σύντηξη τής 
ιωνικής άβρότητας καί τοΰ πλούτου πρός τόν ντόπιο δυναμισμό καί τις παραδοσιακές 
δομικές άρετές. Διαφωτιστικό γιά τούτο παράλληλο έπίτευγμα στήν άρχιτεκτονική είναι 
τό μεικτό κιονόκρανο τοΰ Άμυκλαίου β1, μέ τόν τέλειο συνδυασμό ιωνικών καί δωρικών 
στοιχείων.

"Αν τώρα οί τεχνίτες, πού έδωσαν τά ίωνίζοντα έργα, ήταν Τωνες πού δούλεψαν 
στή Λακωνία ή Λάκωνες πού είχαν σάν πρότυπα ιωνικά έργα, είναι φανερό δτι δέν έχει 
καμιά σημασία, άφοΰ όπωσδήποτε τά λακωνικά έργαστήρια χαλκοπλαστικής — μέ τή 
μακρόχρονη γόνιμη ίστορία τους καί άκμαΐα σ’ όλόκληρο τόν Στ' αί.δ2, γιά νά διαψεύ- 
δουν μέ τήν ποιότητα τών προϊόντων τους δσα υποστηρίχτηκαν γιά τήν παρακμή τής λα
κωνικής τέχνης μετά τό 550 π.Χ.“3 — ήταν ή βάση καί ή συνθέτουσα δύναμη, πού στό 
ξένο στοιχείο βρήκε ουσιαστικά άφορμή δικής της άνανέωσης. Ή ιωνική παρουσία 
πάλι δέ σημειώθηκε σάν τυχαίο σύμπτωμα- μπολιάστηκε καί καρποφόρησε πάνω στό 
ρωμαλέο λακωνικό κορμό βοηθώντας νέες μορφές ζωής νά δούν τό φώς άπ’ αύτόν64. Κι

58. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 41, πίν. 48α, 53α.
59. Σημ. 55. "Ηδη ό Furtwangler στό Sitzungsber. Bayer. Akad. d. Wissen. 1897 σ. 112 πίν. 1 

τό άπέδωσε στά σπαρτιατικά μέ ιωνική έπίδραση έργα.
60. ΑΕ 1892 πίν. 2. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 60 πίν. 49e. Μέ έπιφύλαξη, θά μποροΟσε καί 

τό κάτοπτρο τοΟ Άμυκλαίου νά συσχετισθή μέ τήν όμάδα.
61. AM 52 ( 1927 ) πίν. XVIII καί Jdl 33 (1918) σ. 146 - 148, πίν. 8 καί 9.
62. G. L. Huxley, Early Sparta, 1962, σ. 65. Χρ. Χρήστου, Σπαρτιατικοί άρχαϊκοί τάφοι, ΑΔ. 

19 (1964) σ. 159 κ.έ.
63. Κυρίως άπό Ιστορικούς πού άγνόησαν τά άρχαιολογικά δεδομένα ή βιάστηκαν νά γενικεύσουν 

τόν περιορισμό τής δραστηριότητας τών έργαστηρίων τής κεραμεικής, λόγφ τού ισχυρού άθηναϊκοϋ 
άνταγωνισμού, καί νά τόν έρμηνεύσουν σά σύμπτωμα γενικής παρακμής κι έχθρότητας τού τόπου 
πρός τις τέχνες. Βλ. γιά τούτο Ε. Kirsten, Kothon in Sparta und Karthago, Charites σ. lll.F. Kiech- 
le, Lakonien und Sparta, Vestigia τόμ. 5 (1953 ) σ. 247 κ.έ. K.M.T. Chrimes, Ancient Sparta σ. 306. 
G. L. Huxley, 6.ά. σημ. 405. Χρ. Χρήστου, 6.ά. καί κυρίως σ. 161 -162. Γιά τή λακωνική κεραμεική 
μετά τό 550 π.Χ. βλ. Lane, BSA 34 ( 1933 - 5 ) σ. 150- 154.

64. Ό F. Kiechle έ.ά. σ. 249 καί 252, τήν παρουσία τών ξένων καλλιτεχνών στή Σπάρτη τών 
μέσων τού Στ' αί, καί μετά, δέν μπορεί νά δή παρά σάν άδυναμία τού τόπου νά δώση δικούς του,
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αύτό δέν Ισχύει μόνον προς τήν κατεύθυνση της τέχνης. Τό άνεπανάληπτο Απλωμα της 
Σπάρτης πρός τόν Ανατολικό χώρο στάθηκε γενικότερα δημιουργικό γι’ αυτήν. Κοντά 
στούς άλλους συντελεστές, έχει τή θέση του στήν οικονομική εύημερία τού τόπου65 66 καί 
στή διαμόρφωση τού χαρακτήρα της ζωής στή Σπάρτη, έτσι πού τή γνωρίζομε άπό τό 
600 π.Χ. περίπου ευαίσθητη στόν πλούτο, στήν κομψότητα, στήν όμορφιά νά τιμάη τίς 
τέχνες καί νά γυρεύη τή χαρά της μέσα σ’ αυτές ζεστά κι Ανθρώπινα Ά Στήν κόρη της 
Σπάρτης, ό τόνος τού καλλιτέχνη της έχει τό βαθύ λυρισμό καί τήν έξαρση τού «Παρ- 
θενείου » στή συγκινημένη περιγραφή τής κοριτσίστικης χάρης. Ίδια ή πηγή τής έμ
πνευσης, Ιδια, έρωτική σχεδόν, ή διάθεση στό πλησίασμά της67. Υπάρχει βέβαια πάνω 
άπό πενήντα χρόνια Απόσταση άνάμεσά τους· Ανήκουν όμως στόν ίδιο πνευματικό χώρο, 
πού κατακτήθηκε στά τελευταία χρόνια τού Ζ' αιώνα καί κρατήθηκε άργά μέσα 
στόν Στ'68. Γιατί ό πλούσιος καί αισιόδοξος κόσμος της «έρατάς ίρήνας » πού τρα
γουδιέται στό « Παρθένειο », δέν ταιριάζει στούς ταραγμένους καί πολεμόχαρους χρό
νους τού Ζ' αιώνα69, πού Αποδόθηκαν στόν Άλκμάνα άπό Ιστορικούς καί φιλολόγους70’ 
ή χρονολόγηση, πριν άπό τό 600 π.Χ., πού ύποστηρίζει ό G. L. Huxley, Early 
Sparta σ. 61 - 62, είναι εύλογώτερη.

Στις νεάνιδες τού « Παρθενείου » θά έπρεπε νά σταθη κανείς περισσότερο, δχι μόνο 
γι’ αύτή τήν κοινή μέ όρισμένες άπό τίς χάλκινες κόρες πνευματική καταγωγή, ούτε γιά 
τά έξωτερικά τους κοινά γνωρίσματα, πού σημειώθηκαν μέχρι τώρα 71 καί πού Αφήσα
με νά φανούν καί γιά τήν κόρη τής Σπάρτης, άλλά γιά μιά πολύ πιθανή σημασιολογική 
συσχέτισή τους.

Ή γυμνότητα τών χάλκινων κορών, σά στοιχείο έρμηνείας τους, δέν πρέπει νά 
όπερτιμηθη. Κι αύτό, γιατί οί μαρτυρίες γιά τή ζωή τής Σπαρτιάτισσας κόρης στήν πα- 
λαίστρα 72, γιά τό γύμνωμά της σέ όρισμένες πομπές καί θρησκευτικούς χορούς 73,

65. ’Απόδειξη δτι ή οικονομική έξασθένηση τής Σπάρτης άρχισε μέ τήν Απώλεια τών Ανατολι
κών άγορών της άπό τήν άνοδο τής Περσίας. G. L. Huxley, Early Sparta σ. 73.

66. Huxley, έ.Α. σ. 62 - 63. C.M. Bowra, Greek Lyric Poetry 65 - 66.
67. Μέ άφορμή τό χωρίο τοϋ Πλουτάρχου, ΛυκοΟργος XVIII « ούτω δέ τοϋ έράν έγκεκριμένου 

παρ’ αύτοϊς ώστε καί τών παρθένων έράν τάς καλάς καί άγαθάς γυναίκας », διατυπώθηκε ή γνώμη 
δτι τό « Παρθένειον» ζωντανεύει τήν Ατμόσφαιρα τής emotional intimacy between young women, 
πού εύνοούσε ή συναναστροφή στό γυμνάσιο καί στίς λατρευτικές έκδηλώσεις. Βλ. D. Page, The 
Partheneion, σ. 66.

68. Βλ. κυρίως τό κεφάλαιο Sparta’s Ascendancy στό G.L. Huxley, Early Sparta, γι’ αύτή 
τήν περίοδο τής κοινωνικής Ισορροπίας καί όργάνωσης, τής έξωτερικής στρατιωτικής κι έμπορικής 
έπιβολής, τής ψηλής βιοτικής στάθμης καί τής γόνιμης έπαφής μέ τόν έξω κόσμο.

69. G. L. Huxley, έ.Α. σ. 53 - 60. Ή τέχνη (Θαλήτας, Τέρπανδρος, Τυρταίος ) ύπηρέτησε τότε 
τήν έπιθετική όρμή τής σπαρτιατικής όμάδας- Ακόμη καί οί πρώτες γιορτές ( Γυμνοπαιδιαί, Κάρνεια ) 
γιά τήν έξαψη τού πολεμικού μένους θεσπίστηκαν τότε. Έ.Α. σ. 43, 48 - 50.

70. Βλ. κυρίως F. βίοββΐ, Leben und Dichtung in Sparta des 7. Jahr., Eumusia, Festgabe fur 
E. Howald (1947) σ. 92 κ.έ. καί γιά τίς ύπερβολές τής συμβολικής έρμηνείας τού «Παρθε
νείου ».

71. Ε. Homann-Wedeking, έ.Α. BSA 28 (1926-7) σ. 85.
72. Ξενοφώντος, Λακεδ. Πολιτ. I, 4. Πλουτάρχου, Λυκούργος 14. Εύριπίδου, ’Ανδρομάχη, στ. 

595 κ.έ. Βλ. καί Ε. Kessler, Plutarchs Leben des Lykurgos, σ. 59 - 64. Σχετικά καί στό κεφάλαιο 
Uber Madchensport in Griechenland τής διατριβής τού O.W. von Vacano, Das Problem des alten 
Zeustempels in Olympia.

73. Πλουτάρχου, Λυκ. 14.
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για άγώνες δρόμου 74 καί γιά άρματοδρομίες κοριτσιών σέ μεγάλες γιορτές στή Λακω
νία 75, μας άποκαλύπτουν τόσο γνώριμο στήν Ιδιότυπη δημόσια ζωή τής Σπάρτης τό 
κοριτσίστικο σώμα, πού τό γύμνωμά του, όντας έκεΐ « έθισμός άφελής », δέ χρειάζεται 
νά παίρνη ιδιαίτερο νόημα στήν τέχνη. Τό σχετικό χωρίο στον Πλούταρχο76 έρμηνεύει 
σωστά τό νόημα πού είχε ή « γύμνωσις τών παρθένων » στή Σπάρτη καί δέν υπάρχει 
λόγος νά τό άγνοή κανείς γιά νά φτάνη σέ παρερμηνείες καί νά δέχεται σαν έταϊρες καί 
Ιερόδουλες τις κόρες τών κατόπτρων, άρνούμενος συνάμα καί τή λακωνική καταγωγή 
τους 77. Είκονίζονται γυμνές οί Σπαρτιάτισσες « παΐδες » μέ τό ίδιο πνεύμα όπως καί οί 
συνομήλικοί τους άρρενες, πού ούτε ό τρόπος τής ζωής ούτε καί τό φρόνημα τούς χώριζε 
άπό έκεΐνες. Μ’ αότή τήν έννοια δέν είναι άλλιώτικες άπό τούς χάλκινους στεφανωμένους 
Σπαρτιάτες έφήβους — πολλές φορές όμοια στεφανωμένες μ’αύτούς 78 — άκόμη λιγό
τερο μάλιστα αν έπαιρναν κι έκεΐνες μέρος στίς Γυμνοπαιδιές79, άν ή « λάκαινα παρθέ
νων άγέλη »80 είχε καί κάποιον ίερό ή λατρευτικό χαρακτήρα, όπως είναι πιθανό, κι άν 
πράγματι ήταν « κόραις καί κόροις κοινά τά ίερά »81. Κατά συνέπεια, δέν πρέπει νά 
διαχωρίζωνται ούτε άπό τίς ντυμένες πάρισές τους. Χάλκινες κόρες82 καί κόρες πάνω 
σέ άνάγλυφα83, άναθήματα σέ ίερά, ίερές κι αυτές, μέ πόλο ή άπλά στεφανωμένες, κρα
τώντας κρόταλα ή τά γνωστά, μήλο, ρόδι, άνθος λωτοϋ, όπως άκριβώς καί οί γυμνές, 
έχουν άποβάλει τό κοσμικό τους νόημα καί υπάρχουν σάν πρόσωπα ύπηρετικά λατρείας. 
Μέ τούς καρπούς καί τό άνθος στά χέρια σάν προσφορά καί δέηση συνάμα γιά δ,τι πλα
τύτερα αύτά συμβολίζουν — εύφορία, γονιμότητα, ζωή 84 — έντάσσονται οί γυμνές κό
ρες στό λατρευτικό κύκλο τής θεότητας, στήν δποία άνήκουν καί τά ζώα ή τά μυθικά

74. Παυσ. III, 13, 7. V, 16, 2. D. Page, The Partheneion σ. 52 κ.έ.
75. Στά Ύακίνθια καί Έλένεια. Άθήναιος 4, 139, e—f. Ησύχιος λ. ΚάννηΟρα.
76. «Ή δέ γύμνωσις τών παρθένων ούδέν αισχρόν είχεν, αΐδούς μέν παρούσης, άκρασίας δέ άπού- 

σης, άλλ’ έθισμόν άφελίϊ καί ζήλον εύεξίας ένειργάζετο καί φρονήματος τό θήλυ παρέγευεν ούκ άγεν- 
νοϋς ώς μηδέν ήττον αύτφ καί άρετής καί φιλοτιμίας μετουσίαν οδσαν». Σχετικά βλ. καί W. den Boer, 
Laconian Studies σ. 220.

77. G. Richter, έ.ά. σ. 343. Βλ. καί Ε. Frank, Gr. Standspiegel mit menschlicher Stiitzfigur, 
AA 1923 - 4 σ. 373 - 5 καί O.W. von Vacano, έ.ά. σ. 54.

78. Τά διαδήματα τής κόρης τού Λεωνιδίου καί τής κόρης άπό τήν άκρόπολη τής Σπάρτης θυ
μίζουν έκεΐνα τοΟ κούρου τής ’Ολυμπίας, Bericht V πίν. 51 καί τού νέου τοϋ Άμυκλαίου, πού συνδέ
θηκαν μέ τίς λακωνικές λατρείες καί χαρακτηρίστηκαν σάθυρεατικοί στέφανοι. Άθήναιος XV, 678 β. 
Jdl 2 ( 1896) σ. 7. Jdl 55 ( 1940) σ. 71. Bericht V σ. 98.

79. Παυσ.ΙΙΙ, 11, 9. Άθήναιος XIV, 631 d. L. Kahil, Autour de PArt6mis Attique, Antike 
Kunst 1965 Heft 1 σ. 20 κ.έ. σημ. 80. Γυμνοπαίδια, γυμνοπαιδίαι, γυμνοπαιδιαί, βλ. καί Ρ. Wuil- 
leuraier, R.A. 1933 II σ. 14 κ.έ.

80. Πινδ. Frg. 112. Βλ. καί Ε. Homann -Wedeking, Ι.ά. σ. 67.
81. Κ.Μ.Τ. Chrimes, Ancient Sparta σ. 266.
82. Συνήθως πεπλοφόρες όπως τού Μουσείου Σπάρτης άπό τήν άκρόπολη τής Σπάρτης (BSA 13 

(1906 - 7 ) σ. 149 είκ. 5 καί Bulletin Gravenhage 1964 σ. 86 είκ. 5 ), τού ’Εθνικού Μουσείου άπό τό ίε
ρό τής Όρθιας ( BSA 28 (1926 - 7) πίν. XII, 16 ), τής Μαδρίτης ( AJA 1907 σ. 184 είκ. 4 ), άλλά καί 
μέ χιτώνα καί ίμάτιο σάν τήν κόρη Greau καί τήν κόρη τής Έλευσϊνος (De Ridder, Br. Soc. Ar- 
cheol. πίν. 3. E. Langlotz, Fr. Bild άρ. 32).

83. Σάν τού Άναξιβίου καί τού Γερακιού στή Σπάρτη.
84. Γιά τόρόδι βλ. Σ. Χαριτωνίδη, Πηλίνη γεωμετρική ροιά, ΑΕ 1960 σ. 155 κ.έ. όπου καί ή σχε

τική βιβλιογραφία. Γιά τό μήλο βλ. J. Trumpf, Kydonische Apfel, Hermes 88 (1960) σ. 16 - 17. Γιά 
τό λωτό σά σύμβολο γονιμότητας ή άναγέννησης βλ. Elderkin, Kantharos, σ. 10. Γιά τήν κωδία τής 
μή κώνος βλ. ΑΕ 1963 σ. 80, 147-9,
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υπερφυσικά δντα πού τις περιβάλλουν. Αύτή είναι ή κυρία τής κάθε μορφής ζωής καί 
στή Λακωνία τή γνωρίζομε περισσότερο σάν Όρθία, Άρτεμι, Ελένη. Χοροί παρθένων, 
πού τούς ύποδηλώνουν τά κρόταλα, δε λείπουν άπό τις γιορτές τους85. Αυτές πάλι, στήν 
ουσία τους δέν είναι παρά τά πρωταρχικά, έξιλασμός καί έπίκληση τής θεότητας γιά 
γονιμότητα καί ευφορία, προστασία κι αύξηση τής ζωής καί τών πηγών της.

Μιάς τέτοιας θρησκευτικής γιορτής στοιχεία υπάρχουν στό « Παρθένειο ». Τά 
«θωστήρια» (στ. 81) καί ό προσδιορισμός τού χρόνου της άπό τήν άνατολή των 
Πλειάδων 8β, όδήγησαν τούς μελετητές τού « Παρθενείου » νά τή χαρακτηρίσουν σά 
γιορτή προσφοράς των πρώτων καρπών καί νά τήν παρομοιάσουν μέ τά Θαργήλια 87. 
Κι αύτή ή τελετουργία μέσα στήν « άμβροσίαν νύκτα », λίγο πριν έρθη ή αύγή, πρέπει 
νά σημειωθή ότι ταιριάζει νά άπευθύνεται στις δυνάμεις τής γής 88 καί δέ χρειάζεται 
νά καταφύγη κανείς στήν άμφίβολη έρμηνεία τού προσφερόμενου « φάρους » σάν άρο
τρου γιά νά τονίση τον άγροτικό της χαρακτήρα89. Άλλωστε καί τό δρεπάνι τής Όρ
θιας, πού έπιστρατεύεται σάν έπιχείρημα σ’ αύτή τήν έρμηνεία90, είναι πιθανότερο σάν 
« ξυήλη » 91 — δπλο μαζί κι έργαλεΐο τών έφήβων τού Εύρώτα — νά δίνεται γιά βρα
βείο στις νίκες τους καί νά άφιερώνεται κατόπιν, παρά σάν άγροτικό σύνεργο, δπως 
συνήθως θεωρείται. Ώστε ένα φόρεμα άφιερώνει ό χορός έδώ καί τί πιό συνηθισμένη 
προσφορά γυναικών στή γιορτή τής θεότητας ;92 Στή Λακωνική, τήν ίδια περίπου έποχή 
τού χρόνου μέ τή γιορτή τού « Παρθενείου », γίνεται ή μεγάλη παμπάλαιη « πανήγυ- 
ρις » τών Ύακινθίων 93· κι έκεΐ προσφέρεται χιτώνας άπό τις γυναίκες τής Σπάρτης 
στό θεό ( Παυσ. III, 16, 2), κι έκεΐ γίνεται παννυχίδα κι άκόμη λαμπρή συμμετοχή νεα- 
νίδων σέ άγώνες καί χορούς τή δεύτερη μέρα τής χαράς μετά τό πένθος (Εύριπ. Ελένη 
1465 κ.έ.)94. Μιά τέτοια μέρα ξημερώνει καί στό « Παρθένειο » μέ τή λύτρωση άπό 
τούς « πόνους » 9S, πού τή στέλνει ή εύλογία τής θεάς χάρη στις εύχές τής « χοραγοΰ » 
καί στή σοφή καθοδήγηση τού χορού άπ’ αύτήν.

85. Πλουτ. Θησεύς XXXI « τήν κόρην ('Ελένην) έν ίερώι Άρτέμιδος Όρθιας χορεύουσαν άρ- 
πάσαντες έφυγον ». Γιά τήν Λιμνάτιδα Παυσ. IV, 4, 2, τήν Καρυάτιδα Παυσ. III, 10, 7. Βλ. καί D. 
Page, The Partheneion, σ. 80. Γιά τά Έλένεια βλ. C. Μ. Bowra, Greek Lyric Poetry σ. 52 κ.έ.

86. Τά περί τής έρμηνείας τών « Πεληάδων » είς J.A. Davison, Aleman’s Partheneion, Her
mes 73 ( 1938 ) σ. 449. D. Page, έ.ά. σ. 52 κ.έ. C. Μ. Bowra, έ.ά. σ. 55 κ.έ. Γιά τά δύο ήμιχόρια βλ. 
Page, έ.ά. σ. 57 κ.έ. καί F. δίοββΐ, Eumusia, Festgabe Ε. Howald 1947, 94 όπου καί ή άλλη σχετική 
βιβλιογραφία.

87. ’Εν έκτάσει J. A. Davison, έ.ά. σ. 449 κ.έ. Κ.Μ.Τ. Chrimes, έ.ά. σ. 260 κ.έ. Θαργήλια, L. 
Deubner, Attische Feste σ. 179 κ.έ.

88. Νυκτερινή θρησκευτική τελετή κυρίως γιά χθόνιες δυνάμεις. Προχείρως άναφέρομε τίς 
γιορτές τοϋ Παλαίμονος στήν Ίσθμια ( Πλουτ. Θησεύς 25 ), τού Υακίνθου στις ’Αμύκλες (Μ. Mel- 
link, Hyakinthos σ. 20)

89. Τή φιλολογική διαμάχη γιά τό ΦΑΡΟΣ καί τό ΟΡΘΙΑ ή ΟΡΘΡΙΑΙ βλ. κυρίως στον J. Α. 
Davison, έ.ά. 446 κ.έ.

90. D. Page, έ.ά. σ. 78.
91. Κ.Μ.Τ. Chrimes, έ.ά. σ. 255.
92. W. Η. D. Rouse, Greek Votive Offerings, σ. 275 κ.έ.
93. ’Αθήναιος IV, 139 c—f. Μ. Mellink, Hyakinthos. C. Edmondson, Hesperia 28 (1959) 

σ. 164. Βλ. καί Ν.Δ. Παπαχατζή, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Λακωνικά, σ. 311, σημ. 2.
94. ’Εκτός άπό τή Λακωνική, παννυχίδα μέ συμμετοχή γυναικών καί κοριτσιών ξαναβρίσκομε 

στά Ταυροπόλια τής ’Αττικής. L. Deubner, έ.ά. σ. 208. Σημ. έπίσης όλονύχτιους χορούς καί τραγού
δια παρθένων στά Παναθήναια, L. Deubner, έ.ά. σ. 24.

95. Στ. 88 « πόνων γάρ άμιν Ιάτωρ έγεντο- έξ Άγησιχόρας δέ νεάνιδες ίρήνας έρατάς έπέβαν »,
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Οί περισσότερες ένδείξεις γιά τήν ταύτιση τής θεραπευόμενης στο « Παρθένειο » 
θεότητας φέρνουν στήν Όρθια ( ή στήν Άρτεμι) σά θεά τής άνθρώπινης, τής ζωικής 
καί τής φυτικής αύξησης 96. Ή γιορτή γίνεται στό ίερό τής Σπάρτης ή άκόμα καί στής 
Λιμνάτιδος 97, στά σύνορα τής Μεσσηνίας — χοροί κοριτσιών άλλωστε μαρτυροΰνται 
καί στά δυό. Τήν « Άώτιν », θεά τής αύγής, δέ γνωρίζομε άπό άλλη πηγή έκτος άπό τό 
« Παρθένειο » καί μόνο μέ είκασίες μπορεί νά τήν έντάξουμε στον πλατύτερο κύκλο 
τών ευεργετικών τής γονιμότητας καί τής αύξησης δυνάμεων 98. Σά Δενδρΐτις άλλωστε 
ταυτίστηκε καί ή Ελένη άπό τόν C. Μ. Bowra 99 μέ τή θεά τού « Παρθενείου » καί 
οί Ιέρειες Λευκιππίδες μέ τό χορό τών νεανίδων του, χωρίς νά ύπάρχη έξωτερική αιτία 
γιά τούτο. Βέβαια δέν άποκλείεται καθόλου τό ένδεχόμενο οί κόρες τού χορού νά είναι 
ίέρειες πού ξεπληρώνουν τό χρέος τής θητείας τους στήν ύπηρεσία τής θεάς—θεσμό 
πού τόν γνωρίζομε καλύτερα στή λατρεία τής Άθηνάς καί τής Άρτέμιδος στήν ’Ατ
τική 10°. Οί νεαρές αυτές ίερατεύουσες προέρχονται άπό τά έπιφανέστατα λακωνικά 
γένη καί είναι « ταί πράται πόλιος, μέγα χρήμα Λακαιναν »101. Στους χορούς τους κά
ποτε ήγήθηκε καί αυτή « ά Λήδας παΐς, άγνά χοραγός ευπρεπής » 102. Κάτι άπό έκεί- 
νη τήν ευγενική καταγωγή λάμπει καί στή μορφή μερικών άπό τις χάλκινες χορεύτριες. 
'Οπωσδήποτε, άνάμεσά τους, ή κορασίδα τής Σπάρτης παραμένει μιά 'Αγησιχόρα.

ΘΕΟΔΩΡΑ Γ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

Βλ. καί Κ.Μ.Τ. Chrimes, έ.ά. σ. 269.
96. Βλ. D. Page, έ.ά. σ. 67.
97. Κ. Μ. Τ. Chrimes, έ.ά. σ. 269.
98. Βλ. καί D. Page, έ.ά. σ. 74 άπό τόν όποίο συνδέθηκε μέ τή Σελήνη. Ό Steep], έ.ά. σ. 98 καί 

100 θεωρεί τά «Όρθια » καί «Άώτις » έπίθετα πού άναφέρονται στήν Άγιδώ !
99. Έ.ά. σ. 52 κ.έ.

100. Βραυρώνια καί άρκτεία, L. Deubner, έ.ά. σ. 207 κ.έ. L. Kahil, έ.ά. σ. 32. Άρρηφόροι, L. 
Deubner, έ.ά. σ. 9 κ.έ. καί κυρίως σ. 12.

101. Θεοκρ. XVIII, 4. Γιά τό δεσμό αίματος μεταξύ τών κοριτσιών τοϋ χορού πού τόν ύποβάλλει 
ό χαρακτηρισμός τής Άγησιχόρας σάν « άνεψιας » στόν στ. 52 βλ. D. Page, έ.ά. σ. 67.

102. Άριστοφ. Λυσιστρ. στ. 1308- 1315.
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α. Χάλκινο κάτοπτρο άπό τό Λεωνίδιο στό Έθν. ’Αρχαιολογικό Μουσείο, β. ’Αναθηματική στήλη άπό 
τό Γεράκι στό Μουσείο τής Σπάρτης, γ. Χάλκινος ’Απόλλων (;) τοϋ Μουσείου τής Σπάρτης άριθ. 3304

Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
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