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(Πίν. 82-85)

Τό κεφάλι πού δημοσιεύεται έδώ (Π ί ν. 82 α - β, 83 α - β, 84 α - β ) βρέθηκε 
έξω άπό τό χωριό Άντιμάχεια τής Κώ, δέκα περίπου μέτρα άνατολικά από τό ίερό 
τής βασιλικής πού είχε σκάψει τό 1947 ό καθηγητής κ. Όρλάνδος. Ή κοινότης Άν- 
τιμάχειας θέλησε τό 1955 νά περάση άπό έκεϊ έναν άγροτικό δρόμο, πού τελικά δμως 
ή κατασκευή του ματαιώθηκε, μετά τήν ανεύρεση τού κεφαλιού. Ή ύπαρξη τής βασι
λικής, ή άνεύρεση τού κεφαλιού κι άκόμη κάποια δευτερεύοντα οικοδομικά λείψανα 
πού φαίνονται στήν έπιφάνεια, δίνουν τήν έλπίδα ότι Ισως στή θέση αυτή άποκα- 
λυφθή κάποτε ένα ίερό, πού ή ζωή του άπό τήν άρχαιότητα συνεχίσθηκε ώς τήν 
παλαιοχριστιανική έποχή.

Τό κεφάλι, καμωμένο άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο λευκό μέ έλαφρότατη γαλάζια 
χροιά1, έχει φυσικό περίπου μέγεθος. Τό σωζόμενο ύψος του, μαζί μέ τό λαιμό είναι 
0,295 μ., τό ύψος τού προσώπου άπό τή βάση τού σαγονιοΰ ώς τήν κορυφή τού μετώ
που 0,175 μ., μέγιστο πλάτος στό ύψος τών φρυδιών (μαζί μέ τό διάδημα) 0,21 μ., διά
σταση κρανίου άπό τό μέτωπο ώς πίσω, χωρίς τόν κότσο 0,187 μ., μέ τόν κότσο 
0,222 μ. Ό λαιμός κάτω είναι κομμένος.

"Οπως φαίνεται καί άπό τις άπεικονίσεις, τό κεφάλι διατηρείται σέ έξαιρετικά 
καλή κατάσταση. Σέ μερικά μόνο σημεία ύπάρχουν μικρά ξεφλουδίσματα. Επίσης 
στήν άριστερή του πλευρά έμπρός καί πίσω άλατα άπό ίζήματα έχουν προκαλέσει 
κάποιες μικρές φθορές : στό πρόσωπο έχουν διαποτίσει τό μάρμαρο καί σχηματίζουν 
κηλίδες, στά μαλλιά είναι κολλημένα στήν έπιφάνεια.

Τό πρόσωπο καί ό λαιμός είναι λεπτά δουλεμένα καί ή κάπως άχνή καί στιλβωμέ
νη έπιφάνειά τους τονίζει τή γαλάζια χροιά τού μαρμάρου, σέ άντίθεση μέ τά μαλλιά, 
δπου ή δουλειά είναι άδρότερη.

Τό κεφάλι έχει μιά έλαφρή στροφή καί κλίση προς τά δεξιά του, έτσι πού ή κεν
τρική γραμμή τού προσώπου, πού πέρνα άπό τό μέτωπο, μύτη, σαγόνι, λαιμό, σχηματί
ζει, σχετικά μέ τόν κατακόρυφο νοητό άξονα, μιά, μόλις αισθητή, έλαφρή καμπύλη. 
Ανάλογη κίνηση έμφανίζει καί ή άντίστοιχη γραμμή στό πίσω μέρος τού κεφαλιού.

Τό γενικό περίγραμμα τού προσώπου είναι ώοειδές. Μ’ δλο πού τά μαλλιά κατε
βαίνουν σέ πλατιούς κυματισμούς καί σκεπάζουν χαμηλά τό μέτωπο, ή τριγωνική άρ- 
χή τής χωρίστρας άφήνει νά φανή τό σημαντικό ύψος του. Ή μύτη είναι Ισια καί λε
πτή καί ή καθαρή γραμμή της κάνει άμέσως αίσθητό τόν κύριο άξονα τού προσώπου. 
Επίσης χαρακτηριστικός είναι ό καθαρός άλλα λίγο άχνός σχηματισμός τών φρυδιών, 
πού δηλώνονται μέ μιά έλαφρή διόγκωση καί έλαφρότατα χαράγματα σέ σχήμα ψα-

1. Τό μάρμαρο αύτό φαίνεται δτι προέρχεται άπό τήν Κώ καί μάλιστα άπό τό βουνό Δίκιος, ΝΔ 
άπό τήν πόλη.
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ροκόκκαλου. Τά μάτια βρίσκονται σέ άρκετό βάθος μέσα άπό τά φρύδια, άλλά καί σέ 
άρκετή άπόσταση κάτω άπ’ αύτά. Τό έπάνω βλέφαρο είναι σχετικά σαρκώδες, περισ
σότερο στό μεσαίο μέρος του καί σχηματίζεται ένιαΐα σ’ δλη τήν έκταση τοϋ ματιού 
σάν ταινία. ’Αντίθετα τό κάτω βλέφαρο δηλώνεται μέ λεπτότατη έπιδερμίδα. Οί καν
θοί τών ματιών σχηματίζονται καθαρά. Ή ίρις διαφοροποιείται άπό τόν βολβό μέ 
άβαθή έγχάρακτη γραμμή σέ σχήμα κύκλου. Οί κόρες, καμωμένες μέ γλύφανο2 (λου- 
κλουδάκι), σέ σχήμα άκανόνιστου κύκλου, έχουν τήν έπιφάνεια τού βάθους κάπως 
άνώμαλη. Τό στόμα, όταν μάλιστα τό βλέπη κανείς στό ύψος του, είναι μικρό καί τά 
χείλη λεπτά, χωρίς νά έχουν καθαρό περίγραμμα. Τό σαγόνι είναι άρκετά πλατύ, χω
ρίς όμως νά βγαίνη άπό τό γενικό ώοειδές περίγραμμα πού σημειώσαμε. Τά μήλα τοϋ 
προσώπου είναι έπίσης άρκετά πλατιά καί άνοικτά.

Τά μαλλιά άνάμεσα στό πρόσωπο καί στό διάδημα, δουλεμένα στις λεπτομέρειές 
τους, ξεκινάνε άπό τή χωρίστρα, πού βρίσκεται στή μέση πάνω άπό τό μέτωπο καί κα
τεβαίνουνε συμμετρικά στά πλάγια μέ κυματιστή διάταξη. Σκεπάζουν τά αυτιά στό 
μεγαλύτερο μέρος τους καί προχωροϋν πρός τά πίσω γιά νά σχηματίσουν μαζί μέ τά 
υπόλοιπα μαλλιά, σέ ύψος πού άντιστοιχεΐ στή μέση περίπου τοϋ προσώπου, ένα μι
κρό κότσο, πού κάτω συγκροτείται άπό τό διάδημα. Πίσω άπό τά αύτιά κατεβαίνει στό 
λαιμό άπό μιάν άνοιχτή μπούκλα.

’Αντίθετα άπό τά έμπρός μαλλιά, τά πίσω άπό τό διάδημα δέν δηλώνονται μέ 
λεπτομέρειες. Σχηματίζονται σέ μεγάλες κάθετες τοϋφες, πού ό όγκος τους διαφοροποι
είται μέ έλαφρά καμπυλόγραμμες κοίλες ή κυρτές έπιφάνειες, άδρά κομμένες. Τό άρι- 
στερό μισό τοϋ κότσου δέν είναι συμμετρικό μέ τό δεξί. Ή άνισομέρεια αύτή φαί
νεται ότι όφείλεται σέ έλάττωμα τοϋ κομματιού τοϋ μαρμάρου πού χρησιμοποιήθηκε. 
Άπό τήν ξανθωπή χροιά πού έχει ή έπιφάνεια σέ κάποια μέρη, είναι φανερό ότι ύπήρ- 
χε μέσα στή μάζα τοϋ μαρμάρου ένα παρένθετο σώμα πού έγινε αιτία νά άποσπασθή 
στό δούλεμα ένα μεγάλο κομμάτι της. Οί δουλεμένες έπιφάνειες γύρω άπό τά ξανθωπά 
ίχνη δείχνουν πώς ό τεχνίτης άναγκάσθηκε νά προσαρμόση τό σχήμα τοϋ κότσου 
στό ύπολειπόμενο μάρμαρο.

Τρυπάνι δέν φαίνεται νά χρησιμοποιήθηκε πουθενά.
Ή συμβολή τοϋ διαδήματος στή σύνθεση τοϋ κεφαλιού είναι ούσιωδέστατη. ’Α

ποτελεί τό σταθερό καί γερό στοιχείο, πού κορυφώνει τή μορφή καί ταυτόχρονα συμ
μαζεύει καί δένει τό διάχυτο σύνολο. Ή διατομή του είναι περίπου κυκλική. ’Έχει 
διάμετρο 0,027 μ. Στή μέση, πάνω άπό τή χωρίστρα, ύπάρχει ένα δισκοειδές κυκλικό 
κόσμημα, διαμέτρου 0,023 μ. σάν μετάλλιο, πού στήν περιφέρεια έξογκώνεται έλαφρά 
καί στήν έπιφάνειά του έχει κάποια άκαθόριστα χαράγματα3. Τό κόσμημα αύτό πλαι
σιώνεται άπό τέσσερα άλλα στρογγυλά κοσμήματα. "Ομοια κοσμήματα, πού ύποτίθε- 
ται ότι συνδέονται μεταξύ τους μέ κάποιο νήμα, τυλίγονται σέ μάλλον κανονικές άπο- 
στάσεις γύρω άπό τό διάδημα ώς πίσω, κοντά στον κότσο. Τό διάδημα παρακολουθεί 
μέ χάρη τή σφαιρική έπιφάνεια τοϋ κεφαλιού. Άκουμπάει άνάλαφρα στά μαλλιά, χω
ρίς νά τά πιέζη, κι όμως δίνει μέ τό γερό, στρογγυλό σχήμα του τήν έντύπωση σταθε

2. Βλ. Ά. Όρλάνδου, Τά 'Υλικά Δομής 2, 126.
3. Είναι πιθανόν ότι οί κυκλικοί αύτοί δίσκοι δέν ήταν οί ίδιοι κοσμήματα, άλλά ότι πάνα) σ’ αό- 

τούς ήταν στερεωμένο κάποιο άλλο κόσμημα άπό πολύτιμο λίθο ή άλλη ύλη. Κάτι άνάλογο βλ. C. 
Vermeule, Greek and Roman Portraits in North American Collections open to the Public, 
ProcPhilSoc vol. 108, No 2, σ. 106.
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ρότητας καί σιγουριάς. Τό δούλεμά του δεν έχει τήν ιμπρεσσιονιστική άφαίρεση τών 
μαλλιών τοΰ πίσω μέρους τοΰ κεφαλιού, ούτε τήν άχνάδα τοΰ στιλβωμένου προσώπου 
καί των μαλλιών πού τό πλαισιώνουν. Είναι καθαρό καί σαφές καί δηλώνει τήν υφή 
τοΰ ύλικοΰ από τό όποιο ήταν τό διάδημα καμωμένο : ένα κομμάτι καλοτυλιγμένο 
ύφασμα, πού συγκρατεΐται άπό τά κοσμήματα4.

Γενικά ή έντύπωση πού κυριαρχεί στο κεφάλι είναι τοΰ διάχυτου, τοΰ φευγαλέου, 
τοΰ ρομαντικού. Στο πρόσωπο καί στό λαιμό, όπου οί μεταβάσεις άπό επίπεδο σέ έπί- 
πεδο γίνονται πολύ άπαλά, τήν έντύπωση αυτή τήν προκαλεϊ τό φώς, καθώς άπλώνε- 
ται ένιαΐα στή στιλβωμένη έπιφάνεια καί κατά κάποιο τρόπο άντανακλάται χωρίς νά 
διαφοροποιή τούς έπί μέρους όγκους. Στά μαλλιά πού πλαισιώνουν τό πρόσωπο ή ίδια 
έντύπωση προκαλεϊται άπό τις άπαλές μεταβάσεις στά διάφορα έπίπεδα πού σχηματί
ζουν τις γλώσσες, καί άπό τις έγχάρακτες λεπτές καί άβαθεΐς κυματιστές γραμμές, πού 
δηλώνουν τις λεπτομέρειες καί πού δέν πάνε ή καθεμιά τους σέ μεγάλο μήκος, άλλά 
διακόπτονται γιά νά συνεχιστούν άπό άλλες, πού ξεκινούν άπό δίπλα τους. Τέλος στό 
πίσω μέρος τοΰ κεφαλιοΰ ή ίδια έντύπωση προκαλεϊται άπό τούς μαλακά σχηματισμέ
νους όγκους τών μαλλιών καί τοΰ κότσου μέ τον έλαφρό κυμάτισμά τους καί τήν ά- 
σύμμετρη διάταξή τους.

Οί κάποιες μικρές άσυμμετρίες κι άποκλίσεις άπό τούς άξονες, οί έλαφρά άνό- 
μοιες άποστάσεις στά κοσμήματα πού τυλίγονται γύρω άπό τό διάδημα, οί άνομοιό- 
σχημοι κύκλοι τής ίριδας καί τής κόρης τών ματιών κι άκόμη ή έλαφρή στροφή καί 
ή κλίση τοΰ κεφαλιοΰ στά δεξιά μέ τις συναφείς συνιζήσεις δίνουν στό κεφάλι ιδιαίτε
ρη ζωντάνια.

Μ’ όλη όμως τήν κίνηση πού παρουσιάζει τό κεφάλι, είναι φανερό ότι είναι υπο
ταγμένο σέ κάποια σχήματα αύστηρά γεωμετρικά, πού προδίνουνε τήν κλασσική 
ύπόσταση τοΰ έργου. 'Ετσι ό κατακόρυφος άξονας τοΰ προσώπου διασταυρώνεται μέ 
δύο όριζόντιους άξονες, έναν στό ύψος τών ματιών καί έναν άλλον στό ύψος τοΰ 
στόματος, πού βρίσκονται σέ ίση άπόσταση μεταξύ τους. Άκόμη, οί κόρες τών ματιών 
καί ή κορυφή τής μύτης σχηματίζουν Ισοσκελές τρίγωνο μέ μήκος πλευράς όσο εί
ναι καί τό μήκος τής μύτης άπό τήν κορυφή ώς τή ρίζα της άνάμεσα στά φρύδια : 
0,0595 μ. Τό στόμα εχέι άνοιγμα ίσο μέ τό ύψος του άπό τό σαγόνι : 0,0425 μ. Ή κα
τατομή, τέλος, έντάσσεται σ’ ένα τετράγωνο, πού οί όριζόντιες πλευρές του περνοΰν 
άντίστοιχα άπό τήν κορυφή τοΰ διαδήματος καί τό σαγόνι καί οί κατακόρυφες άπό τή 
μύτη καί τήν άκρη τοΰ κότσου.

Τήν Ιδιαίτερη έκφραση τή δίνει στό κεφάλι ό σχηματισμός τών ματιών καί τοΰ 
στόματος. Τό άχνό βλέμμα πού στρέφεται πρός τά πάνω καί έλαφρά πρός τά δεξιά 
τοΰ κεφαλιοΰ, δέν κατευθύνεται, στήν πραγματικότητα, σέ κανένα έξωτερικό σημείο, 
άλλά ύποδηλώνει περισσότερο στροφή τοΰ νοΰ πρός τά μέσα. Στό κλεισμένο στόμα 
μέ τά λεπτά χείλη είναι περισσότερο άπό όπουδήποτε άλλοΰ αισθητή ή έντύπωση 
τοΰ άχνοΰ πού σημειώσαμε παραπάνω. Καθώς άπό τή φωτοσκίαση τονίζεται μόνο ή 
όριζόντια γραμμή του, παίρνει μιά έκφραση σοβαρότητας κι έξιδανίκευσης άντίστοι- 
χη μέ τήν έκφραση τών βυθισμένων σέ ρεμβασμό ματιών.

Τό πλάσιμο τοΰ προσώπου, όπως τό περιγράψαμε, ό τρόπος τοΰ χτενίσματος καί

4. Τό διάδημα κανονικά γινόταν άπό ύφασμα μαλακό καί έλαφρό· βλ. Daremberg - Saglio, 
Dictionnaire II 1, σ. 119 κ.έ. λ. Diadema. ’Επίσης Σούδα (Σουΐδα) λ. στρόφιον.
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κάποιες λεπτομέρειες, δπως ή στίλβωση ή ό σχηματισμός τών ματιών μέ έγχάρακτη 
ίριδα καί τρυπημένη κόρη τοποθετούν τό κεφάλι γενικά στήν έποχή τών Άντωνίνων. 
Γιά τήν προσωπογραφική ταύτιση βοηθούν τά χαρακτηριστικά του : ή μακριά μύτη 
μέ τή λεπτή ράχη, τό μάλλον εύθύγραμμο μέτωπο, ό σχηματισμός τών φρυδιών, τά 
βαθιά στις κόγχες βαλμένα μάτια, πού πλαισιώνονται άπό φαρδιά πάνω βλέφαρα, τό 
μικρό ίσιο στόμα καί τό μυτερό σαγόνι. Όλα αύτά μαζί θυμίζουν τήν αύτοκράτειρα 
Φαυστίνα τή νεώτερη, πού τό 145 μ.Χ. παντρεύτηκε τον Μάρκο Αύρήλιο καί πέθανε 
τό 175. Τό χτένισμα ειδικότερα έπιτρέπει τή χρονολόγηση τού κεφαλιού σέ άκόμη 
πιό περιορισμένα δρια. Στις λεπτομέρειές του είναι άλήθεια δτι παρουσιάζει διαφορές 
άπό τό χτένισμα τών πορτραίτων τής Φαυστίνας τής νεώτερης, πού βγαίνουν άμεσα 
άπό ρωμαϊκά πρωτότυπα κι άκόμη διαφέρει άπό τούς τύπους τών νομισμάτων τής Ρώ
μης καί τής ’Αλεξάνδρειας, πού χρησίμευσαν γιά βάση στή χρονολόγηση τών πορ
τραίτων αυτών. Όμως, στή βασική του διάταξη, μοιάζει μέ τό χτένισμα τής αύτοκρά- 
τειρας στά πρώτα χρόνια μετά τήν άνακήρυξη τού Μάρκου Αύρηλίου σέ αυτοκράτο- 
ρα καί είδικότερα στήν έποχή μεταξύ 164 καί 166 μ.Χ.5. Υπάρχει δηλαδή καί έδώ ή δι
αίρεση τών μαλλιών σέτρία μέρη, στά έμπρός μαλλιά, πού μέ κυματιστή διάταξη πλαι
σιώνουν τό μέτωπο, στά πίσω πού, χτενισμένα μέ ελαφρότερους κυματισμούς, κατε
βαίνουν πρός τόν αυχένα καί στόν κότσο. Στή διπλή, έξ άλλου, σειρά άπό μαργαριτά
ρια ή τήν πλεξίδα πού στις άπεικονίσεις τών νομισμάτων καί σέ κάποια πορτραϊτα 
χωρίζει τά έμπρός άπό τά πίσω μαλλιά6, άντιστοιχεΐ έδώ τό διάδημα μέ τά κοσμήμα- 
τά του7. Δέν λείπουν, τέλος, άπό τό πορτραΐτο τής Άντιμάχειας καί κάποιες λεπτομέ
ρειες πού είναι χαρακτηριστικές γιά τό χτένισμα αυτό τής αύτοκράτειρας, δπως τό ήμι- 
σφαιρικό περίγραμμα τού κότσου καί οί μικρές μποΰκλες πού είδαμε νά κατεβαίνουν 
έλεύθερα μιά πίσω άπό κάθε αύτί πρός τόν αύχένα.

Οί λεπτομερειακές διαφορές πού παρουσιάζει τό χτένισμα στό πορτραΐτο τής 
Άντιμάχειας άπό τόν άντίστοιχο τύπο τών νομισμάτων ή άπό κάποια σύγχρονα πορ- 
τραΐτα, πού βγαίνουν άμεσα άπό ρωμαϊκά έργαστήρια, φαίνεται δτι έχουν χαρακτήρα 
τεχνοτροπικό κι άνάγονται σέ κάποιον τύπο πού δημιουργήθηκε στήν Ελλάδα. Στόν 
τεχνοτροπικό αύτόν χαρακτήρα πρέπει ν’ άποδοθοΰν, άναμφισβήτητα, οί πολύ άνοι- 
κτοί καί άνετοι κυματισμοί, καθώς καί οί άπαλές πλαστικές μεταβάσεις πού ύπάρχουν 
στά μαλλιά πού πλαισιώνουν τό πρόσωπο. Άκόμη καί ή πολύ δυνατή έντύπωση πλαστικό
τητας καί ζωντάνιας, πού ό καλλιτέχνης κατορθώνει μέ λίγα μόνο άδρά σμιλέματα νά 
δώση στά πίσω μαλλιά καί στόν κότσο. Όπως παρατηρεί καί ό Μ. Wegner έξετάζοντας 
ένα άλλο έλληνικό έργο8, άντίθετα μέ τόν Ρωμαίο καλλιτέχνη, πού κομματιάζει τό σύ
νολο διαμορφώνοντας κάθε λεπτομέρεια τών μαλλιών μέ τή μεγαλύτερη άκρίβεια καί

5. Βλ. R. Delbrueck, Der Romische Sarkophag in Melfi Jdl, XXVIII (1913), σ. 300 
(Phase 4). ’Επίσης P. Strack, Untersuchungen zur romischen Reichspragung des zweiten Jahr- 
hunderts, Teil III: Die Reichspragung zur Zeit des Antoninus Pius, σ. 20 (T. f, πίν. XIX f), 
καθώς καί M. Wegner, Die Herrscherbildnisse in Antoninischer Zeit, σ. 50, 53, πίν. 35 ( « ab- 
gesetzte Stirnwellenfrisur»).

6. Βλ. P. Strack, έ.ά. Ill, σ. 20.
7. Γιά τή χρήση τοϋ διαδήματος σάν συμβόλου αότοκρατορικοϋ πρβλ. A. Alfoldi, Insignien 

und Tracht der romischen Kaiser RM τομ. 50 ( 1935 ), σ. 123 κ.έ. Είδικότερα γιά τό διάδημα τής 
Φαυστίνας βλ. σ. 124.

8. Βλ. Μ. Wegner, έ.ά. σ. 91 κ.έ. σχετικά μέ τό χτένισμα τοΟ Άντωνίνου τοΟ ΕύσεβοΟς άπό τό 
Νυμφαίο τοΟ Ήρώδου τοΟ ’ΑττικοΟ στήν ’Ολυμπία.
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έπιμέλεια, ό Έλληνας συνοψίζει καί προχωρεί πέρα άπό τις λεπτομέρειες. Έτσι δη
μιουργεί μιαν ένότητα στήν όποια φαίνεται νά Αντίστοιχη μιά συμπυκνωμένη δύναμη 
ζωής.

Ή Ανετη, κυματιστή διάταξη τών εμπρός μαλλιών άπαντα καί σέ άλλα άκόμη 
έλληνικά πορτραΐτα τής Φαυστίνας τής νεώτερης : μέ τον ίδιον άκριβώς τρόπο στο 
πορτραΐτο της πού βρέθηκε στήν ’Αγορά τών ’Αθηνών9 καί μέ κάπως πυκνότερους κυματι- 
σμούς κι έντονώτερες άκμές στό πορτραΐτο της πού βρέθηκε στό Νυμφαίο τού Ήρώδου 
’Αττικού στήν ’Ολυμπία10 11. Θά μπορούσε κανείς νά προσθέση έδώ καί τό κεφάλι άπό τήν 
Καμαρίνα τής’Ηπείρου11, γιά τό όποιο όμως ό Μ. Wegner δεν πιστεύει δτιάνήκεισέ 
άγαλμα τής Φαυστίνας τής νεώτερης12. Δυστυχώς τό κεφάλι αυτό τής συλλογής τής 
Πρεβέζης, όπως μοΰ έγνώρισε ό συνάδελφος κ. Σ. Δάκαρης, δέ βρέθηκε μετά τόν 
πόλεμο, ώστε νά μπορή κανείς νά τό έξετάση· γιατί άπό τή φωτογραφία τουλάχιστον 
δέ φαίνεται ότι έχει δίκιο ό Wegner.

’Αξιοσημείωτο είναι ότι Ανάλογη μετουσίωση τών ρωμαϊκών πρωτοτύπων έμφα- 
νίζεται καί σέ νομίσματα τής αύτοκράτειρας πού κόπηκαν σέ έλληνικά νομισματοκο
πεία. Έτσι σέ νομίσματα τής Τρωάδος13, τής Θράκης14, τής Αίολίδος15 βλέπομε τό 
ίδιο χτένισμα τής αύτοκράτειρας νά δηλώνεται στις γενικές του μόνο γραμμές καί τόν 
κότσο βαλμένον ψηλά, όπως άκριβώς είναι καί στό κεφάλι τής Άντιμάχειας.

Άπ’ όλα τά γνωστά πορτραΐτα τής Φαυστίνας τής νεώτερης φυσιογνωμικά τό 
πορτραΐτο τής Άντιμάχειας συγγενεύει περισσότερο μέ τό πορτραΐτο τού Museo Ca- 
pitolino, Salone 11 ( Π ί v. 85 α - β)16 πού κι αύτό, άπό τό χτένισμά του ( abgesetzte 
Stirnwellenfrisur), χρονολογείται έπίσης μεταξύ 164 καί 166 μ.Χ.17. Τό περίγραμ
μα τού προσώπου, τό μέτωπο καί τό τόξο τών φρυδιών είναι καί στά δυό πορτραΐτα 
έντελώς όμοια. "Ομοια βασικά είναι καί τά υπόλοιπα χαρακτηριστικά18, μόνο πού αύ- 
τά στό κεφάλι τής Άντιμάχειας παρουσιάζονται έντονα έξιδανικευμένα, ένώ τό πορ
τραΐτο τού Museo Capitolino, σάν ρωμαϊκό, είναι πραγματιστικό. Τό γεμάτο πρό
σωπο, τό έντονα σχηματισμένο στόμα μέ τά παχιά χείλη καί τά μισοσκεπασμένα άπό 
βαριά βλέφαρα μάτια είναι τά χαρακτηριστικά τής Φαυστίνας τής νεώτερης, πού 
επαναλαμβάνονται σέ όλα τά πορτραΐτα της, πού κατασκευάστηκαν έκείνη τήν έπο- 
χή σέ ρωμαϊκά έργαστήρια.

Στό πορτραΐτο τής Άντιμάχειας ό καλλιτέχνης τροποποίησε άκριβώς τά χαρα
κτηριστικά έκεΐνα πού έχουν Αποφασιστική σημασία γιά τήν έκφραση τού προσώπου,

9. Βλ. The Athenian Agora I, Portrait Sculpture ( E. Harrison ) πίν. 21, άριθ. 33.
10. Βλ. Olympia III, πίν. 68, 1 καί 69, 5. Έπίσης Olympische Forschungen I πίν. 25“ καί 26b , 

καθώς καί Ε. Harrison, ε.ά. πίν. 44b.
11. Βλ. Παράρτημα ΑΔ 1916, σ. 52, είκ. 13.
12. Βλ. Μ. Wegner, ε.ά. σ. 219.
13. Βλ. Sylloge Nummorum Graecorum, Troas, πίν. 9, 397 καί 399.
14. Βλ. έ.ά. Thrace I πίν. 10, 558, 559, 560. Έπίσης ε.ά. Thrace II πίν. 13, 693 καί 694.
15. Βλ. ε.ά. Aeolis - Lesbos πίν. 5, 242.
16. Εκφράζονται θερμές εύχαριστίες στόν Δρα κ. G. Neumann γιά τήν εύγενική φροντίδα του 

νά προμηθεύση τίς φωτογραφίες τού Πίν. 85 α-β, πού άνήκουν στό άρχεϊο τού Γερμανικού ’Αρ
χαιολογικού ’Ινστιτούτου τής Ρώμης.

17. Βλ. Μ. Wegner, ε.ά. σ. 53 καί 220 κ.έ. Έπίσης Η. Stuart Jones, The Sculptures of the 
Museo Capitolino, Oxford 1912, σ. 282, άριθ. 11, πίν. 68.

18. Ή μύτη στό πορτραΐτο τού Museo Capitolino δέν είναι συμπληρωμένη μέ έπιτυχία.
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δηλαδή τά μάτια καί τό στόμα. Άφαιρώντας τους σχεδόν κάθε ύλική υπόσταση, προ
χώρησε στή δημιουργία μιας έντονα έξιδανικευμένης μορφής, πού περισσότερο πα
ριστάνει μιάν αύτοκυριαρχημένη καί φιλοσοφημένη γυναίκα σέ ώριμη ήλικία καί λι- 
γότερο άποδίδει τή μορφή τής αύτοκράτειρας, όπως τήν ξέρουμε άπό τήν παράδοση. 
Θά έλεγε κανείς πώς σ’ αυτό της τό πορτραΐτο, πού άκτινοβολεΐ πνευματικότητα, 
άποδόθηκαν κατά έπέκταση ιδιότητες τοϋ άνδρός της, τού Μάρκου Αύρηλίου, πού 
ή πνευματική του προσωπικότητα ήταν πιό οίκεία στον έλληνικό κόσμο.

’Ενδιαφέρον έπίσης είναι δτι ή έξιδανίκευση τοϋ πορτραίτου τής Άντιμάχειας εί
ναι έντονη άκόμη καί σέ σύγκριση μέ άλλα πορτραΐτα τής Φαυστίνας τής νεώτερης, 
πού προέρχονται άπό τόν έλληνικό χώρο, δπως τό πορτραΐτο της άπό τό Νυμφαίο 
τοϋ Ήρώδου Άττικοΰ στήν ’Ολυμπία καί τό άλλο άπό τήν ’Αγορά τών ’Αθηνών, πού 
άναφέραμε παραπάνω. Μ’ δλο πού δέ λείπει κι άπό τά πορτραΐτα αύτά ή έξιδανίκευση, 
είναι δμως έκεΐνα πιό προσωπικές, πιό πραγματιστικές άπεικονίσεις τής αύτοκράτει- 
ρας.

Ή διαφορά γίνεται ιδιαίτερα αισθητή άν συγκρίνη κανείς τό πορτραΐτο τής Άν- 
τιμάχειας μέ τό πορτραΐτο τής ’Αγοράς, πού έχουν καί τις περισσότερες όμοιότητες 
μεταξύ τους. Τά ίδια μεγάλα άνοιχτά μάτια μέ τις άβαθεΐς κόρες, τό ίδιο ίσιο, άχνά 
δουλεμένο στόμα, ή ίδια διάταξη τών μαλλιών πού πλαισιώνουν τό πρόσωπο, ή ίδια, 
τέλος, στροφή τοϋ κεφαλιοϋ πρός τά δεξιά, χωρίς καθορισμένη κατεύθυνση στό βλέμ
μα. Κι δμως παρ’ δλες τις όμοιότητες αύτές καί τήν έξιδανίκευση πού παρουσιάζει 
τό πορτραΐτο τής ’Αγοράς, μένει μάλλον στή σφαίρα τοϋ συγκεκριμένου καί τοϋ πρα
γματικού, μολονότι «πρόκειται γιά τοπική έλληνική δημιουργία πού βασίζεται σέ 
έλάχιστα δεδομένα σχετικά μέ τήν πραγματική έμφάνιση τής αύτοκράτειρας »19. Τό 
ίδιο μπορεί νά πή κανείς καί γιά τό πορτραΐτο της άπό τήν ’Ολυμπία.

’Από τά ύπόλοιπα πορτραΐτα τής Φαυστίνας τής νεώτερης, πού έχουν βρεθή στόν 
έλληνικό χώρο, τά τέσσερα τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου ’Αθηνών20, καθώς καί τό πιθανό 
πορτραΐτο της στό Μουσείο τής Κέρκυρας21 προκαλοΰν πιό συγκεκριμένη έντύπωση 
άκόμη καί άπό τά πορτραΐτα τής ’Αγοράς καί τής ’Ολυμπίας. Τό άμφισβητούμενο πορ
τραΐτο της άπό τήν Καμαρίνα κι ένα άλλο πού βρέθηκε τό 1963 στήν Κόρινθο22 είναι 
άκόμη πιό πραγματιστικά άπό τά προηγούμενα.

Έξιδανίκευση άνάλογη μέ τοϋ πορτραίτου τής Άντιμάχειας παρουσιάζει καί τό 
κεφάλι τής γυναικείας μορφής πού είκονίζεται στό κάλυμμα τής σαρκοφάγου τοϋ Mel- 
fi23. Ό R. Delbrueck τό χρονολογεί γύρω στό 169 μ.Χ.24 καί παρατηρεί δτι είναι 
« περισσότερο μιά άπεικόνιση γενικευμένη καί έξωραϊσμένη, πού συνδυάζει καί άπο- 
δίδει μαζί τή Φαυστίνα τή νεώτερη καί τήν κόρη της Λουκίλλα, ένας τύπος γυναί

19. Βλ. Ε. Harrison, έ.ά. σ. 45
20. Άριθ. 1687, 3712, 359 καί 4536. Τό πρώτο προέρχεται άπό τούς ’Αμπελοκήπους ’Αθηνών καί 

τό δεύτερο άπό τή θέση Άγ. ’Ιωάννης κοντά στό χωριό Καλέντζτ τής περιοχής τού Μαραθώνα. Ή προ
έλευση τών δυό τελευταίων δέν είναι γνωστή. ’Απεικονίσεις τών κεφαλιών (έκτός τού Μαραθώνα) 
βλ. στόν Μ. Wegner, έ.ά. πίν. 38.

21. Βλ. Ί. Παπαδημητρίου, ΑΕ 1937 II, σ. 704, είκ. 7 καί 8 όπου άναφέρεται σάν Λουκίλλα. Τό 
πορτραΐτο αύτό είναι πραγματιστικό, λιγότερο δμως άπό τά τέσσερα άλλα.

22. Βλ. American Excavations at Corinth 1963, στό ΑΔ 19( 1964): Χρονικά, σ. 100, Πίν. 104 α.
23. Βλ. R. Delbrueck, έ.ά. πίν. 23.
24. Βλ. τοΟ ίδιου 6.ά. σ. 299.
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κας τής ανώτερης κοινωνίας, πού βγαίνει άπό τις δέσποινες τής δυναστείας. Δέν είναι 
σπουδή άπό τό φυσικό »25. Ή σαρκοφάγος τού Melfi άνήκει στήν ομάδα τών σαρκο
φάγων « λυδιακής τεχνοτροπίας », πού, όπως ή έρευνα άπέδειξε, προέρχονται άπό τή 
Μικρά Άσία26 καί ειδικότερα άπό τήν Έφεσο27.

Είναι άραγε τυχαίο, δτι δυό άπεικονίσεις άπό τον άνατολικό χώρο τού έλληνισμοϋ 
εμφανίζουν τόσο έντονη έξιδανίκευση, άκόμη καί σε σύγκριση μέ τά επίσης έξιδανι- 
κευμένα σύγχρονά τους έλλαδικά πορτραΐτα ; Έξιδανίκευση σε άνάλογο βαθμό πα
ρουσιάζεται καί στά νομίσματα τής Αίολίδος καί τής Τρωάδος, πού σημειώσαμε πιό 
πάνω, όπως καί στά νομίσματα τής Θράκης πού πάντα ήταν δεμένη μέ τόν άνατολικό 
χώρο.

Οί μορφές πού κοσμούν τις κατακόρυφες πλευρές τής σαρκοφάγου τού Melfi 
έχουν γιά πρότυπά τους έργα τού 4ου αιώνα, προγενέστερα άπό τόν Λύσιππο καί 
προδίδουν καλλιτεχνικό γούστο πού μπορούσε νά άναπτυχθή κυρίως στήν άτμόσφαι- 
ρα πού δημιουργούσαν οί φιλοσοφικές σχολές τής ’Αθήνας28.

Τή σύνδεση τού λυδιακοΰ εργαστηρίου μέ τήν άττική παράδοση τού 4°« αίώνα, 
πού σκέφθηκε ό Delbrueck, τήν επιβεβαίωσε ή άνάλυση άπό τόν Rizzo τών θεμάτων 
πού κοσμούν τις δυό στενές καί τήν πίσω πλευρά τής σαρκοφάγου τής Torre Nova A29, 
πού κι αύτή άνήκει στήν ομάδα τών σαρκοφάγων λυδιακής τεχνοτροπίας καί χρονο
λογείται στά τέλη τού 2°υ ή τις άρχές τού 3ου μ.Χ. αίώνα30. ’Αττικά έργα τού 4°υ αίώνα 
χρησιμεύουν γιά πρότυπα καί σέ άλλες σαρκοφάγους τής ίδιας κατηγορίας.

’Από τά παραδείγματα αύτά έπιβεβαιώνεται δτι οί καλλιτέχνες τού άνατολικοΰ 
έλληνικοΰ χώρου έμειναν πολύ στενά δεμένοι μέ τήν άττική παράδοση τού 4ου αί
ώνα. Έτσι καί τό πορτραΐτο άκόμη, τό πιό προσωπικό είδος, τό μετουσίωναν σέ 
ένα άφηρημένο κλασσικιστικό έργο, πού ελάχιστα μόνο πραγματικά στοιχεία διατη
ρούσε άπό τό είκονιζόμενο πρόσωπο.

Άλλωστε είναι γνωστό δτι ό άνατολικός αύτός χώρος διατήρησε μέ έπιμονή 
καί περισσότερο άπό κάθε άλλη περιοχή, τά έλλαδικά στοιχεία τής κλασσικής επο
χής καί σέ άλλους τομείς τής δημιουργίας.

Στήν αύτοκράτειρα Φαυστίνα τή νεώτερη πρέπει νά άποδοθή κι ένα άλλο κεφάλι 
( Π ί ν. 85γ) πού βρίσκεται έπίσης στό Μουσείο τής Κώ καί πού είναι δημοσιευ
μένο σάν ένα πορτραΐτο τής έποχής τού Άδριανοΰ ή τών Άντωνίνων31.

Είναι φυσικού μεγέθους άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο, ίσως τής Κώ, μέ χροιά ά- 
σπρογάλαζη κι έχει τό πρόσωπο στιλβωμένο. Παρουσιάζει έντονη κλίση στά δεξιά 
του, έχει τό βλέμμα στραμμένο πρός τά πάνω κι είναι σκεπασμένο στό πίσω μέρος μέ

25. Βλ. τοϋ ίδιου ε.ά. σ. 300 κ.έ.
26. Βλ. Sardis V1, The Sarcophagus of Claudia Antonia Sabina ( Ch. R. Morey ) σ. 72 κ.έ·
27. Βλ. ε.ά. σ. 75.
28. Βλ. R. Delbrueck, ε.ά. σ. 305.
29. Βλ. G. Rizzo, II sarcofago di Torre Nova, RM XXV (1910) σ. 89 κ.έ. ’Επίσης Ch. R. 

Morey, έ.ά. σ. 44 κ.έ. καί σ. 69, καθώς καί G. Rodenwaldt, Der Klinensarkophag von S. Lorenzo 
Jdl 45 (1930) σ. 186.

30. Βλ. G. Rizzo, έ.ά. σ. 100 καί Ch. R. Morey, έ.ά. σ. 46.
31. Βλ. Clara Rhodos IX, σ. 67, είκ. 44 (L. Laurenzi).

12
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καλύπτρα. Πλούσια μαλλιά, χωρισμένα στή μέση πάνω άπό τό μέτωπο, πλαισιώνουν 
τό πρόσωπο.

Ή έκφραση είναι βέβαια διαφορετική άπ’ ό,τι στό κεφάλι τής Άντιμάχειας, τά 
χαρακτηριστικά όμως καί γενικά ή σύλληψη τού κεφαλιού παρουσιάζουν άναμφισβή- 
τητες ομοιότητες. Έτσι τό σχήμα τού λαιμού, οί λοβοΐ τών αυτιών, τό πλατύ καί ψηλό 
μέτωπο μέ τήν έλαφρή προεξοχή στό κάτω μισό του καί τά άνοιχτά μήλα τού προσώπου 
μοιάζουν καί στά δυό πορτραϊτα πολύ. Μεγάλη όμοιότητα έχει άκόμη τό μέρος γύρω 
άπό τά φρύδια καί τή ρίζα τής μύτης μαζί μέ τά πάνω βλέφαρα. Τά μάτια είναι καί στό 
δεύτερο πορτραϊτο έπιμήκη καί σέ βάθος βαλμένα, τό στόμα είναι έπίσης μικρό καί 
τά χείλη λεπτά. Ή έκφραση βέβαια καί τών ματιών καί τού στόματος διαφέρει βασικά. 
Τό λόγο όμως αυτής τής διαφοράς θά προσπαθήσουμε νά έρμηνεύσουμε πιό κάτω. Ή 
μύτη είναι πολύ σπασμένη άλλά, άπ’ ό,τι έχει μείνει, μπορεί κανείς νά συμπεράνη πώς 
θά ήταν έπίσης μακριά καί λεπτή. Καί τό σαγόνι άκόμη φαίνεται ότι θά ήταν όμοιο, 
άπ’ ό,τι δείχνει τό σπάσιμο.

Δέν είναι όμως μόνο τά προσωπογραφικά γνωρίσματα πού συνδέουν τά δυό κε
φάλια. Άπό τή σύγκριση τών τεχνοτροπικών γνωρισμάτων τους βγαίνει καί κάτι πε
ρισσότερο : ότι δηλαδή προέρχονται άπό τό ίδιο έργαστήριο. Έτσι τό πλάσιμο τού 
προσώπου μέ τις άπαλές μεταβάσεις στά διάφορα επίπεδα, ή στίλβωσή του, οί μαλα
κοί συνοπτικά σχηματισμένοι όγκοι τών μαλλιών, ό άχνός σχηματισμός τών φρυδιών, 
τό καθαρό περίγραμμα τών ματιών καί ή έλλειψη τέτοιου περιγράμματος στά χείλη 
είναι τά ίδια γνωρίσματα άκριβώς πού παρατηρήσαμε καί στό κεφάλι τής Άντιμάχειας. 
Άκόμη, τά μαλλιά πλαισιώνουν καί έδώ στήν ίδια έκταση καί μέ τόν ίδιο τρόπο τό 
πρόσωπο, μ’ όλο πού είναι πιό έλεύθερα χτενισμένα καί πιό φουσκωμένα, σύμφωνα 
μέ τό ύφος τού έργου.

Πορτραϊτα τής Φαυστίνας τής νεώτερης μέ καλύπτρα ύπάρχουν καί άλλα. Γιά 
τρία πού βρίσκονται στό Λούβρο32 καί ένα στό μουσείο τού Timgad33 συμπεραίνει ό 
Μ. Wegner, κρίνοντας άπό τό σχήμα τής κόρης τών ματιών, ότι είναι μεταθανάτιες 
άπεικονίσεις τής αύτοκράτειρας. Άκόμη πιστεύει ότι ή καλύπτρα σημαίνει θεοποίη
ση34.

Άν πραγματικά ήταν δυνατόν τό σχήμα μόνον τής κόρης τών ματιών νά χρησι. 
μεύση σάν σίγουρο χρονολογικό κριτήριο, τότε θά μπορούσε ίσως καί οί κόρες τών 
ματιών τού δεύτερου κεφαλιού τής Κώ, μέ τούς δυό μικρούς κόκκους στή μέση, νά θεω
ρηθούν κι αύτές σάν στοιχείο πού μαρτυρεί μεταγενέστερη έποχή άπό τό κεφάλι τής 
Άντιμάχειας. "Ενα τέτοιο συμπέρασμα όμως δέν ένισχύεται καί άπό τά άλλα στοιχεία.

Ή αισθησιακή έξ άλλου έκφραση τού γεμάτου προσώπου μέ τά φουσκωμένα 
μαλλιά, πού σημειώσαμε πιό πάνω, όδηγεΐ στή σκέψη ότι τό κεφάλι αυτό μπορεί νά 
έρμηνευθή καί σάν Φαυστίνα -Αφροδίτη.

Είναι γνωστό ότι ή Φαυστίνα ή νεώτερη είχε ταυτισθή μέ τήν Αφροδίτη35 καί

32. Τά ύπ’ άριθ. 1049, 1147 καί 1177 βλ. Μ. Wegner, έ.ά. άντίστοιχα : σ. 216, 217 καί 219.
33. Βλ. A. Ballu — R. Cagnat, Musee de Timgad, πίν. Π, 3. Έπίσης Μ. Wegner, 6.ά. σ. 225.
34. Βλ. Μ. Wegner, έ.ά. σ. 29, 54.
35. Γιά τή σχέση τής αύτοκράτειρας γενικά μέ τήν ’Αφροδίτη, πού άπαντά συχνά στήνίουλιο- 

κλαυδιανή δυναστεία καί πού άνανεώνεται στή δυναστεία τών Άντωνίνων βλ. J. Aymard, Venus 
et les imp6ratrices sous les derniers Antonins. Melanges d’Archeologie et d’ Histoire ( ficole 
Frangaise de Rome) LI (1934), σ. 178 -180. Ειδικότερα γιά τήν ταύτιση τής Φαυστίνας τής παλιό-
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ότι δπάρχουν άπεικονίσεις της, πού τήν άποδίδουν μέ διάφορους τύπους τής θεάς.
Έτσι στο Μουσείο τής Δρέσδης υπάρχει άγαλμά της, σέ νεαρή ήλικία, στον τύ

πο τής ’Αφροδίτης των Συρακουσών μεταπλασμένον36 καί στην Ny - Carlsberg Gly- 
ptotek κολοσσιαίο κεφάλι τής ίδιας αύτοκράτειρας, έπίσης σέ νεαρή ήλικία, μέ χτέ
νισμα ’Αφροδίτης37. ’Ενδιαφέρον είναι νά σημειωθή, ότι τό δεύτερο αυτό κεφάλι, πού 
προέρχεται έπίσης άπό τήν άνατολική περιοχή τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας38, έχει 
έντονα αισθησιακή έκφραση, όπως τό κεφάλι τής Κώ.

Στήν Ny - Carlsberg Glyptotek ύπάρχει κι ένα άλλο κολοσσιαίο πορτραΐτο, 
άπό τή Σμύρνη ή τήν περιοχή της, μέ έξιδανικευμένα χαρακτηριστικά καί χτένισμα 
’Αφροδίτης του Καπιτωλίου, πού άρχικά ό Fr. Poulsen τό δημοσιεύει σάν Φαυστίνα 
νεώτερη -’Αφροδίτη39 και άργότερα κυμαίνεται άνάμεσα στή Φαυστίνα και στήν κό
ρη της Λουκίλλα40. Σάν Λουκίλλα τό δέχεται και ό V. Poulsen41, ένώ ό Μ. Wegner42, 
λιγότερο δικαιολογημένα, δέν δέχεται τήν άπόδοση ούτε στή Φαυστίνα τή νεώτερη 
ούτε στή Λουκίλλα.

’Ακόμη, στο Museo Nazionale Romano ύπάρχει σύμπλεγμα Άρη καί ’Αφρο
δίτης, όπου ή ’Αφροδίτη, στόν τύπο τής Κάπουας, παριστάνεται μέ τά χαρακτηριστι
κά τής Φαυστίνας τής νεώτερης43, αύτή τή φορά σέ ώριμη ήλικία. Γιά τό κεφάλι αύτό 
τής ’Αφροδίτης - Φαυστίνας θά έπρεπε νά σημειωθή ότι, μ’ όλο πού ή σύλληψή του 
είναι πραγματιστικότερη, υπάρχουν άναμφισβήτητες όμοιότητες μέ τό κεφάλι τής Κώ, 
όπως τό στρογγυλό καί γεμάτο πρόσωπο καί τό πλάσιμο γύρω άπό τό στόμα καί τή 
μύτη καθώς καί κάτω άπό τό σαγόνι.

Σέ νομίσματα τής Φαυστίνας, καθώς καί σέ μετάλλια πού κόπηκαν όσο ζούσε 
άλλά καί μετά τό θάνατό της, άπεικονίσθηκε συχνά στήν πίσω όψη ή ’Αφροδίτη μέ 
τήν έπιγραφή άλλοτε Veneri Augustae, άλλοτε Veneri Victrici ή άκόμη Venus Felix, 
Venus Genetrix κλπ.44.

Έπίσης είναι γνωστό πώς μαζί μέ τις άλλες τιμές πού έγιναν στή Φαυστίνα τή νεώ
τερη μετά τό θάνατό της, στήθηκαν στό ναό τής ’Αφροδίτης καί Ρώμης κι άσημένια 
άγάλματα τοϋ Μάρκου Αύρηλίου καί τής θεοποιημένης γυναίκας του, όπου πρόσφεραν 
θυσίες οί νεόνυμφοι45.

Βέβαια ό τύπος τού κεφαλιού τής Κώ δέν είναι άπό τούς γνωστούς τύπους Φαυ-

τερης καί τής νεώτερης μέ τήν ’Αφροδίτη βλ. στήν Ιδια μελέτη σ. 185 - 193. Έπίσης βλ. Ρ. Strack, 
έ.ά. III σ. 112, 121, 122.

36. Βλ. Μ. Wegner, έ.ά. σ. 103.
37. Βλ. Vagn Poulsen, Portraetter fra Marc Aurels familienkreds. Meddelelser fra Ny - Carls

berg Glyptotek, 21 Aargang, K0benhavn 1964, σ. 13 -16 κ.έ. είκ. 15, 16.
38. Βλ. Vagn Poulsen, έ.ά. σ. 14.
39. Βλ. Fr. Poulsen Jdl 47 ( 1932) σ. 83 κ.έ.
40. Βλ. τοΟ ίδιου, Catalogue of ancient Sculpture in the Ny - Carlsberg Glyptotek, 1951, 

άριθ. 709α, καί Gnomon 16 ( 1940), σ. 208.
41. Βλ. Vagn Poulsen, έ.ά. σ. 12, 13.
42. Βλ. Μ. Wegner, έ.ά. σ. 214.
43. Βλ. Bianca Maria Felletti Maj, Museo Nazionale Romano, I ritratti, Roma 1953 σ. 119, 

120, δπου καί ή παλιότερη σχετική βιβλιογραφία καί είκ. 236, 236 α.
44. Βλ. Fr. Poulsen Jdl 47 ( 1932) σ. 88 κ.έ., έπίσης J. Aymard, έ.ά. σ. 185 κ.έ. καί Ρ. 

Strack, έ.ά. σ. 121.
45. Βλ. Δίωνα 71, 31, 1.
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στίνας -’Αφροδίτης, αλλά, δπως φαίνεται καί άπό τά παραδείγματα πού σημειώσαμε, 
υπήρχαν περισσότερες παραλλαγές, πού άνταποκρίνονταν σέ μεταπλάσεις των γνω
στών τύπων τής θεάς.

"Οσο γιά τον τύπο ’Αφροδίτης με καλύπτρα, δπως μας παραδίδεται στό μικρό 
άγαλμα άπό τό Corneto46 καί στό ανάγλυφο τής Κυρήνης47, θά έπρεπε νά χρονολογη- 
θή άκόμη στον 5ο αιώνα48, με βάση τό πήλινο άνάγλυφο τής Bonn49, πού είναι άποτύ- 
πωμα μιας άρχαίας μήτρας. Τή συνέχιση τοΰ τύπου αύτοϋ στή ρωμαϊκή έποχή μαρτυ
ρεί τό άγαλμα τοΰ Μουσείου τής Νεαπόλεως50, τό μικρό άγαλμα άπό τή Χαιρώνεια51 
κι άκόμη τό άνάγλυφο άπό τήν Ara Pads, δπου ή Μητέρα Γή άπεικονίζεται μέ τά 
σύμβολα τής ’Αφροδίτης52.

Είναι γνωστή ή ιδιαίτερη σχέση πού είχαν οί Κώοι μέ τήν οίκογένεια τών Άν- 
τωνίνων53 κι άκόμη είναι γνωστό δτι ή λατρεία τής ’Αφροδίτης ήταν άπό τις κυριό- 
τερες στήν Κώ, δπως καί σ’ δλη τήν έλληνική άνατολή. Τό ιερό της μάλιστα στό λι
μάνι ήταν ένα άπό τά σπουδαιότερα στήν πόλη54. Τό κακό είναι δτι δέν ξέρομε σέ ποιό 
μέρος τοΰ νησιοΰ βρέθηκε τό κεφάλι55.

Ή γλυπτική τοΰ νησιοΰ στό 2° αίώνα άντιπροσωπεύεται μέ δείγματα χα
ρακτηριστικά καί ένδιαφέροντα πού δείχνουν τή ζωηρή δραστηριότητα τών τοπικών 
έργαστηρίων άπό τήν έποχή τοΰ Τραϊανού ώς τήν έποχή τών Άντωνίνων56. Τό κεφάλι 
τής Φαυστίνας τής νεώτερης πού παρουσιάσθηκε εδώ είναι άναμφισβήτητα άπό τά 
καλύτερα έργα τής έποχής αύτής. Καί τό δεύτερο κεφάλι τής πιθανής Φαυστίνας -’Α
φροδίτης, πού ξαναδώσαμε, δέν υστερεί, χωρίς άλλο, σέ καλλιτεχνική ποιότητα.

ΚΑΝΤΩ X. ΦΑΤΟΥΡΟΥ

46. Βλ. C. Bliimel, Kat. Ill Κ6, πίν. 8, Kat. IV σ. 51.
47. Βλ. G. Traversari, L’ altorilievo di Afrodite a Cirene, 1959 καϊ βιβλιοκρισία άπό D. Μ· 

Brinkerhoff AJA 66 (1962), σ. 113 έξ. Επίσης Ε. Paribeni, Catalogo delle sculture di Cirene, 
1959, άριθ. 49 πίν. 49.

48. Βλ. E. Langlotz, Phidiasprobleme, σ. 83 κ.έ. πίν. 28γ.
49. Βλ. G. Rodenwaldt Jdl XLI (1926), σ. 190 κ.έ.
50. Βλ. Ε. Langlotz, έ.ά. σ. 87. ’Επίσης Η. Schrader, Phidias, σ. 205, είκ. 187, 188, καθώς 

καί Β. Schlorb, Untersuchungen zur Bildhauergeneration nach Phidias, 1964 σ. 19 κ.έ.
51. Βλ. Africa Italiana I, 1927, σ. 45, ύποσημ. 5, είκ. 6, δπου χαρακτηρίζεται σάν «μέτρια 

δουλειά άττική τής έλληνιστικής έποχής » ( C. Anti), άντίθετα μέ τήν άποψη τοϋ G. Koerte, AM 
(1878) σ. 405 κ.έ. άριθ. 186, πού τό θεωρεί ρωμαϊκό.

52. Βλ. Ε. Simon, Die Geburt der Aphrodite, σ. 102.
53. Ό Άντωνΐνος ό Ευσεβής βοήθησε νά ξανακτισθή ή πόλη μετά τόν καταστρεπτικό σεισμό 

τού 142 καί Ισως στή γενναιοδωρία του νά όφείλεται ή κατασκευή τού ναού C καί οί άλλες σύγχρονες 
μεταβολές στό ’Ασκληπιείο. Βλ. R. Herzog, Kos I, Asklepieion, σ. XII.

54. Βλ. Bollettino d’ Arte 35 ( 1950), Scavi e ricerche a Coo 1935 -1943, σ. 62, 66 κ.έ. είκ. 
13-14 ( L. Morricone ).

55. Βλ. Clara Rhodos IX ( 1938) σ. 67, ύποσημ. 1.
56. Βλ. L. Morricone, έ.ά. σ. 236 κ.έ.
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α. Κεφάλι τής Φαυστίνας τής νεώτερης στό Museo Capitolino, Salone 11, β. Τό ίδιο κεφάλι σέ αρι
στερή πλάγια όψη, γ. Κεφάλι πιθανής Φαυστίνας νεώτερης - ’Αφροδίτης στό Μουσείο τής Κώ

Κ. X. ΦΑΤΟΥΡΟΥ
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