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ύψος. Εις τήν γωνίαν διασταυρώσεώς των εύρέθη 
μικρός κιονίσκος έκ παραθύρου. Πρός τήν δυ
τικήν πλευράν τής τομής καί υπό τούς προανα- 
φερθέντας τοίχους υπήρχε κατεστραμμένος πα- 
λαιόθεν ΰστερογεωμετρικός τάφος ( συνελέγησαν 
ώραΐα τεμάχια γεωμετρικών αγγείων ) καί ύπ’ αυ
τόν πλακόστρωτον, ίσως Μυκηναϊκής έποχής, δε
δομένου ότι εύρέθησαν καί μυκηναϊκά όστρακα.

Είναι προφανές ότι πρόκειται περί μιας βασι
λικής παλαιοχριστιανικής έποχής, ήτις ήδη, μετά 
τήν πρό ετών άποκαλυφθεϊσαν εις θέσιν Άλικα 
Άργους τοιαύτην, θέλει διαφωτίσει τάς σχετικάς 
μέ τήν εποχήν ταύτην γνώσεις μας περί Άργους.

Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ-ΔΕ'I'ΛΑΚΗ

*

6. Άλλαι πρόχειροι άνασκαφαί

I. Ή Άλέα, κειμένη κατά τήν όρεινήν Αργο
λίδα εις τό βορειοδυτικόν άκρον αυτής καί έγγύ- 
τατα τών όρίων τής Αρκαδίας καί Κορινθίας, 
μνημονεύεται διά τών έξής όλίγων λέξεων ύπό 
τού Παυσανίου (VIII, 13,1): «Μετά δέ Στύμφαλόν 
έστιν Άλέα, συνεδρίου μέν τοϋ Άργολικοϋ μετέ- 
χουσα καί αύτη, Άλεον δέ τόν Άφείδαντος γε- 
νέσθαι σφίσιν άποφαίνουσιν οικιστήν. Θεών δέ 
ίερά αυτόθι Άρτέμιδός έστιν Έφεσίας καί Αθή
νας Άλέας καί Διονύσου ναός καί άγαλμα. Τούτφ 
παρά έτος Σκιέρεια έορτήν άγουσι, καί έν Διονύ
σου τή έορτή κατά μάντευμα έκ Δελφών μαστι- 
γοϋνται γυναίκες, καθ’ & καί οί Σπαρτιατών έφη
βοι παρά τή Όρθΐμ».

Άπό τήν άρχαίαν πόλιν διατηρούνται καί σή
μερον εις καλήν σχετικώς κατάστασιν τά τείχη 
τής άκροπόλεώς της έπί ίκανώς ΰψηλοϋ πετρώδους 
λόφου, κειμένου περί τά 4 χλμ. νοτίως τοΰ όμω- 
νύμου χωρίου ( Π ί ν. 125α). Ή έπιβλητικότης 
τών τειχών καί αί όργιάζουσαι φήμαι περί τοΰ 
ότι τά έρείπια ταϋτα όπέκρυπτον άμυθήτου αξίας 
θησαυρούς παρεκίνησαν ούχί σπανίως τούς άρ- 
χαιοκαπήλους εις λαθραίας έκεϊ άνασκαφάς, μεθ’ 
έκάστην τών όποιων αί φήμαι καθίσταντο περισ
σότερον έξωφρενικαί.

Μέ τήν έλπίδα ότι ήτο δυνατόν νά έπιτύχω τήν 
έπισήμανσιν ένός έκ τών μνημονευομένων ύπό 
τοϋ Περιηγητοϋ ιερών, άλλά καί διά νά θέσω τέρ
μα εις τάς άνωτέρω φήμας, τάς όποιας, έπειδή έ- 
γνώριζον τήν πενιχρότητα τής θέσεως, οόδέποτε 
έπίστευσα, έζήτησα καί έλαβον παρά τής Υπη
ρεσίας Αρχαιοτήτων μικράν χρηματικήν πίστω- 
σιν πρός διενέργειαν έκεΐ δοκιμαστικής έρεύνης.

Λόγφ τής προηγηθείσης σποράς τών άγρών καί

τών συνεχών βροχών, ή έρευνα υπήρξε λίαν πε- 
ριωρισμένη, απέδωσε δέ μόνον εις εν σημείον, 
κείμενον περί τά 150 μ. ΝΑ. τής παραπλεύρως 
τής δημοσίας όδοΰ κειμένης έκκλησίας τοΰ Άγ. 
Γεωργίου, δεξαμενήν τών ρωμαϊκών χρόνων 
(Πίν. 125β-γ). Άνήκεν αύτη εις σύγχρονον 
οικίαν, ήτις λόγφ τής ελάχιστης έπιχώσεως εΐ- 
χεν έξ όλοκλήρου σχεδόν καταστροφή κατά τήν 
μακραίωνα καί έντατικήν καλλιέργειαν τής θέ
σεως. Άνατολικώς τού σημείου έκείνου καί εις 
άπόστασιν 100 μ. περίπου άπεκαλύφθη μακρός 
τοίχος, μήκους πλέον τών 25 μ., αμελούς κάπως 
κατασκευής (Πίν. 125δ), έχων μίαν μόνον 6- 
ψιν καί άποτελών, όπως έφαίνετο, άνάλημμα μιας 
πλατείας, τήν οποίαν όμως δέν ήδυνήθην νά 
έρευνήσω περισσότερον λόγφ τών έκτεθεισών ά
νωτέρω δυσκολιών.

II. Έν Άργει καί έν τφ οίκοπέδφ Γ. Τσαρταλί- 
δου, εις Νέον Κόσμον, άνευρέθη τυχαίως καί έκα- 
θαρίσθη ύπό τής Έπιμελητρίας κ. Δεϊλάκη κτι
στός τάφος έξ έρυθρωπών άσβεστολίθων, συνή
θους τύπου, περιέχων ενα νεκρόν έντός αύτοϋ εύ
ρέθη κορινθιακός σκύφος. Μήκ. τάφου 1.62 μ., 
πλ. 0,48 μ.

III. 'Ομοίως έν Άργει καί έν τφ οίκοπέδφ Κ. 
Μαρίνου (όδ. Δαναού, 15) έκαθαρίσθη ύπό τής 
αυτής Έπιμελητρίας τάφος Γεωμετρικής έποχής, 
κτιστός διά παχυτάτων πλακών μέ χρήσιν κονίας 
διά τήν κάλυψιν τών κενών, περιέχων όστά πλειό- 
νων νεκρών. Μήκ. τάφου 1.35 μ., πλ. 0,89 μ., 
βάθ. 1,14 μ. Έντός αυτού εύρέθησαν τρεις άβαθεϊς 
οίνοχόαι, τρία ύάλινα αγγεία, μία άγνύς καί μία 
βελόνη.

IV. 'Ομοίως έκαθαρίσθη έντός τού οικοπέδου 
Ίωάν. Γούμιτα ΝΔ. τοΰ νεκροταφείου τής Πανα
γίας τάφος ρωμαϊκής έποχής, περιέχων ύάλινον 
άγγεΐον καί τεμάχια άλλων άγγείων.

V. Ύπό τής Έπιμελητρίας δ. Άλεξανδρή έ
καθαρίσθη τυχαίως άνευρεθείς έντός τοϋ οίκο
πέδου Π. Φωτοπούλου, οδός Φείδωνος 18, ταφι- 
κός πίθος (Πίν. 125ε) περιέχων μόνον μικρόν 
πλαστικόν κορινθιακόν άγγεΐον εις σχήμα λέον- 
τος.

Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ

*

Β' ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

α) Κατατεθέντα εις τό Μουσεΐον Ναυπλίου:

1) Χαλκοϋν άγαλμάτιον όρθιου άνδρός είκο- 
νίζοντος ποιμένα ή χωρικόν κατά τόν γνωστόν 
τύπον τών άρκαδικών άγαλματίων (Πίν. 126β ).
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Εΰρέθη κατά τό 1962 είς θέσιν Τριανταφυλλιά, 
περί τά 5 χλμ. νοτίως τοϋ άρχαίου Φενεοΰ (σημερι
νοί) χωρίου Καλύβια), ύπό τοϋ άγροφύλακος της 
περιοχής Βασιλ. Λεπίπα καί παρεδόθη είς τόν 
’Αστυνομικόν Σταθμόν Γκούρας, όπόθεν παρελή- 
φθη καί κατετέθη είς τό Μουσεΐον Ναυπλίου (Άρ. 
Εύρ. 13874).

Διατήρησις άρίστη. Λείπει ή βάσις, έφ’ ής τό 
άγαλμάτιον έστηρίζετο διά χαλκών ήλων διερχο- 
μένων διά τού άκρου των ποδών. "Υψος 0,128 μ.

Ή εϊκονιζομένη μορφή έχει άμφοτέρας τάς χεΐ- 
ρας προτεταμένος είς τό ύψος τής όσφύος. Ή 
άριστερά εχει τήν παλάμην άνοικτήν καί άνε- 
στραμμένην, ένφ διά τής δεξιάς κρατεί καρπόν, 
πιθανώτατα μήκωνος, ώς εύλαβή προσφοράν πρός 
τούς θεούς Έρμήν καί Νόμιον Πάνα (πρβλ. W. 
Lamb, GRB, σ. 92 - 3). Πρός τήν λατρευτικήν 
ταύτην λειτουργίαν τού άνδρός άνταποκρίνεται 
καί ή όλη αύτοϋ στάσις. Προβάλλει έλαφρώς τόν 
άριστερόν πόδα. Φορεΐ βραχύν, χειριδωτόν, έκ 
χονδρού ύφάσματος χιτώνα, έξικνούμενον μέχρι 
τών γονάτων καί στερούμενον οίουδήποτε είδους 
πτυχώσεων. Είς τήν κεφαλήν φέρει κωνικόν πί
λον, όπως όλα τά άγαλμάτια τής όμάδος. Τά χα
ρακτηριστικά τού προσώπου είναι γωνιώδη, τό 
πηγούνιον προτεταμένον καί δυνατόν καί οί όφθαλ- 
μοί προεξέχοντες.

’Ανήκει είς τό τέλος τής άρχαϊκής έποχής: πρβλ. 
μεταξύ τών γνωστών τής όμάδος πρό πάντων τό 
ύπ’ άριθ. 10780 τοϋ Βερολίνου (Neugebauer, Anti- 
ke Bronzestatuetten, πίν. XXIII· Lamb, έν BSA, 
27 (1925 /6), άρ. 11, πίν. XXIV), τό όποιον ή Lamb 
(αύτόθι, σ. 138) χρονολογεί εύθύς μετά τό 500.

β) Κατατεθέντα είς τό Μουσεϊον Κορίνθου:

1) Κεφαλή έφήβου είς τό ήμισυ περίπου τού 
φυσικού (Πίν. 126α). Εΰρέθη τόν παρελθόντα 
Μάρτιον (1964) είς θέσιν Καλντερίμι, περί τά 
3 χλμ. άνατολικώς τής ’Αρχαίας Κορίνθου, έξω 
τής γραμμής τοϋ τείχους τής πόλεως, είς τό κτήμα 
τού Γεωργ. Λέκκα. Κατετέθη εις τό Μουσεϊον 
Κορίνθου ΰπ’ άριθ. BE 35.

Έκ λευκού χονδροκόκκου μαρμάρου (νησιωτι
κού). "Υψος μετά τοϋ διατηρουμένου άνω τμήμα
τος τού λαιμού 0,145 μ. Λείπουν έκ παλαιών άπο- 
κρούσεων τό μεγαλύτερον μέρος τού κρανίου, τό 
περίγραμμα τοϋ λοβοΰ τού δεξιού ώτός, αί δύο 
κοχλιοειδείς άπολήξεις τής κόμης άνωθεν τού 
μετώπου, όλόκληρος ή ρίς καί τό έσωτερικόν ήμι- 
συ τής δεξιάς όφρύος. Είς τάς άνωτέρω ζημίας 
προσετέθησαν καί πρόσφατοι έκ τοϋ άροτρου είς 
τό δεξιόν μέρος τού λαιμού καί τό άντίστοιχον

τού αΰχένος, είς τήν σιαγόνα, είς τό μήλον τής 
δεξιάς παρειάς, είς τό μέτωπον άνωθεν τής δεξιάς 
όφρύος, είς τήν άνωθεν τού μετώπου κόμην καί 
είς τό κάτω άκρον τού όπισθίου μέρους τής κεφα
λής. Πλήν τούτων λεπτή γραμμή έξ έλαφροτάτου 
ρήγματος διήκει άπό τού άριστεροΰ άκρου τού 
χείλους μέχρι τού άπέναντι ώτός, ένφ έλαφρά 
σκωρία καλύπτει τήν έπιφάνειαν είς τόν άριστε
ρόν κρόταφον.

Είς τήν κορυφήν τής κεφαλής διατηρείται υπό
λειμμα σιδηρού μηνίσκου, διαμέτρου 0,01 μ. Ή 
κόμη κατέρχεται άπό τής κορυφής διά κυματιστών 
γραμμών, αΐτινες καταλήγουν άνωθεν τού μετώ
που είς κοχλίας. "Οπισθεν σχηματίζει δύο βοστρύ
χους, οΐτινες έκφυόμενοι άπό τού όπισθίου μέ
ρους τών ώτων περιβάλλουν τόν τράχηλον καί 
καταλήγουν άνωθεν τών κροτάφων, όπου συγκρο
τούνται διά ταινίας.
Ή κεφαλή παρουσιάζει έλαφράν κλίσιν πρός 

τά δεξιά, τήν κλίσιν δέ ταύτην παρακολουθεί άνά- 
λογος στροφή αύτής πρός τήν ιδίαν κατεύθυνσιν.

Τά χαρακτηριστικά τού προσώπου καί ή όλη 
έργασία όδηγοϋν είς τόν αύστηρόν ρυθμόν, ιδιαι
τέρως δέ ή διαμόρφωσις τής κόμης καί ό σχημα
τισμός τών όφθαλμών ένθυμίζουν πολύ τόν ξαν
θόν έφηβον τής Άκροπόλεως.

’Αποτελεί έξαίρετον καλλιτέχνημα, τοϋ άργείου 
μάλλον έργαστηρίου (γνώμη Χρ. καί Σέμνης Κα- 
ρούζου), χωρίς καί νά άποκλείηται νά είναι έργον 
κορινθιακόν. Χρονολογείται είς τάς άρχάς τού 
5ου αί. καί είναι τό πρώτον μέχρι τοΰδε εύρεθέν 
μαρμάρινον είς τόν χώρον τής ’Αρχαίας Κορίν
θου τής άρχαϊκής έποχής.

2) Τεμάχιον στήλης έξ όπτοΰ πηλού (Πίν. 
127β). ’Ελλιπής δεξιά καί κάτω. Σφζ. ύψος 0,227 
μ., σφζ. πλάτος 0,275 μ., πάχος 0,058 μ. Εύρέθη 
τό 1962 πλησίον τής προσφάτως άνασκαφείσης 
εις τά ΝΑ. κράσπεδα τής ’Αρχαίας Κορίνθου πρω
τοχριστιανικής βασιλικής κατά τόν καθαρισμόν 
μιάς δεξαμενής κειμένης πλησίον τής βόρειας 
γραμμής τοϋ τείχους τής πόλεως (Άρ. Εύρ. MF 
10963).

Πηλός ώχρός καί καθαρός είς τήν έπιφάνειαν, 
έρυθρωπός μέ πολλούς χονδρούς κόκκους άμμου 
είς τόν πυρήνα. Ή άνω έπιφάνεια λεία. Αί άνάγλυ- 
φοι παραστάσεις έξετελέσθησαν δι’ έλευθέρας χει- 
ρός, χωρίς δηλαδή μήτραν, έπί τού προστεθέντος 
είς τήν άνω έπιφάνειαν όμοίως καθαρού καί κι
τρινωπού πηλού- έξαρσις άναγλύφων μορφών 
0,014 μ. Ή έπιφάνεια τών άναγλύφων μορφών είναι 
έστιλβωμένη, ένφ ή λοιπή έπιφάνεια τής στήλης 
είναι βεβαμμένη διά καστανομέλανος χρώματος· 
διά τού αΰτού χρώματος δηλούνται έπίσης τά
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άνοίγματα των όφθαλμών, τοϋ κράνους καί ή κό
μη εϊς τάς δύο μικρός κεφαλάς.

Εις τό άνω άριστερόν μέρος τής στήλης παρί- 
σταται κράνος κατ’ ένώπιον καί δεξιά αΰτοϋ θώ- 
ραξ. Εϊς τό δεξιόν άκρον διατηρείται τό κάτω 
μέρος τής δεξιάς χειρός άνδρικής μορφής, κρα- 
τούσης κοντόν, πιθανόν δόρατος, δηλούμενον διά 
χαράξεως. Κάτωθεν τής χειρός παρίσταται κατά 
τόν δεξιόν κρόταφον ή κεφαλή μιας δευτέρας, κατά 
πολύ μικροτέρας, άνδρικής μορφής, ένφ άριστερά 
τής τελευταίας καί όλίγον χαμηλότερον διακρί- 
νεται τό άνω μέρος μιάς άλλης κεφαλής, με- 
γαλυτέρων διαστάσεων, εϊκονιζομένης κατ’ ένώ
πιον.

Πρόκειται πιθανώτατα περί άναθηματικής στή
λης τών άρχών τού 5ου π.Χ. αϊ.

3) Πήλινον εϊδώλιον πτερωτής Νίκης ( Π ί ν. 
126γ). Έσωτερικώς είναι κενόν μέ μίαν έλλειψοει- 
δή όπήν όπισθεν διά τήν έξάτμισιν τοϋ πηλού κα
τά τήν όπτησιν (βλ. Δ. Λαζαρίδη, Πήλινα είδώλια 
Άβδήρων, σ. 12 καί σημ. 1). Εόρέθη τό 1962 
είς τήν Άρχαίαν Κόρινθον, άνατολικώς τοϋ βο
ρείου Κεραμεικού, έντός τού άγροϋ τοϋ Εύαγ. 
Λέκκα καί πλησίον τής άνοιγείσης προσφάτως 
άρδευτικής αϋλακος· έκειτο έπί τής έπιφανείας 
τοϋ έδάφους μεταξύ τών άπορριμμάτων τής αϋλα
κος (Άρ. Εύρ. BE 32). Άποκεκρουμένον τό άνω 
μέρος τοϋ είκονιζομένου άνωθεν τής μορφής άντι- 
κειμένου. Συνολ. ΰψος 0,17 μ. Πηλός έρυθρωπός. 
Ή έπιφάνεια κεκαλυμμένη όπό λευκής αλοιφής.

Ή Νίκη φερομένη έπί ύψηλοϋ, όρθογωνίου, μέ 
καμπυλουμένας έλαφρώς τάς πλευράς, βάθρου πα- 
ρίσταται έν πτήσει μέ άνεφγμένας τάς πτέρυγας 
καί προβεβλημένον τόν άριστερόν πόδα έγγί- 
ζοντα μόνον διά τών δακτύλων έπί τοϋ έδάφους. 
Ή όλη στάσις αυτής καί ό τρόπος τοϋ ανοίγμα
τος τών πτερύγων ύποδηλοϋν μάλλον τήν στιγμήν 
τής προσγειώσεώς της. Φορεΐ ποδήρη χιτώνα, 
άχειρίδωτον, ίσχυρώς κολπούμενον είς τήν μέσην 
μολονότι έκ πρώτης όψεως ό προβαλλόμενος μη
ρός παρουσιάζεται γυμνός κατά τόν τύπον τών 
φαινομηρίδων, προσεκτικωτέρα έν τούτοις έξέ- 
τασις πείθει, ότι καί τό μέλος τοϋτο τοϋ σώματος 
καλύπτεται ύπό τοϋ χιτώνος, όστις όμως ένεκα 
τής σφοδρός πρός τά έμπρός κινήσεως τής μορφής 
προσκολλάται έπί τοϋ σώματος τόσον, ώστε νά 
δίδη τήν έντύπωσιν ότι τό προβαλλόμενον σκέ
λος παραμένει γυμνόν. Κρατεί διά τής κατερχο- 
μένης δεξιάς στέφανον καί κλάδον φοίνικος (βλ. 
Winter, II, 188, 7), ένφ διά τής άνυψουμένης άρι- 
στεράς ύποβαστάζει τόν όπισθεν τής κεφαλής αΰ- 
τής είκονιζόμενον κυκλικόν βωμίσκον(;).

Έπιμεμελημένη έργασία τών έλληνιστικών μάλ

λον χρόνων έπί τή βάσει παλαιοτέρων προτύπων.
4) Τό κάτω δεξιόν μέρος μαρμάρινου άναγλύ- 

φου άφηρωϊσθέντος νεκροΰ (Π ί ν. 127α ). Εόρέ
θη τόν Μάρτιον τοϋ 1963 είς τήν παρά τήν Άρ
χαίαν Κόρινθον θέσιν Τεκέ όπό τοϋ ιδιώτου Χρ. 
Μαρίνη (Άρ. Εύρ. S 2715). Σφζ. ΰψος 0,385 μ., 
σφζ. πλάτος 0,415 μ.

Παρίσταται έφιππος νέος βαίνων πρός άριστερά 
καί πρό αότοϋ γενειοφόρος όφις περιελισσόμενος 
είς κορμόν δένδρου. Τό περίγραμμα τών μορφών. 
Ιδίως τοϋ άλογου, τονίζεται διά βαθείας χαρά
ξεως.

Καλή έργασία τών τελευταίων έλληνιστικών 
ή τών πρωίμων ρωμαϊκών χρόνων.

5) Μαρμάρινη κεφαλή όπερφυσικοϋ μεγέθους 
έξ άκρολίθου άγάλματος (Π ίν . 128α - γ ). Εόρέθη 
κατά τό τέλος τοϋ 1961 είς θέσιν Άναπλογά, 
περί τό 1 χλμ. δυτικώς τής ’Αρχαίας Κορίνθου, 
έντός τοϋ άγροϋ τής Αικατερίνης χήρας Παπα- 
μιχαήλ (Άρ. Εύρ. S 2682). ’Εκ λευκοϋ νησιωτι
κού μαρμάρου. Άρίστης διατη ρήσεως.

Μετά τής κεφαλής παρίσταται καί μέρος τοϋ 
στήθους, άποκεκομμένου κάτωθεν ώοειδώς κατά 
τόν τύπον τής προτομής. Συνολ. ϋψος 0,545 μ., 
ΰψος μόνον τής κεφαλής 0,238 μ. Ή κάτω έπιφά- 
νεια τής έλλειψοειδοϋς άποτομής είναι άδρώς είρ- 
γασμένη, ίσως καί διά τήν καλυτέραν προσαρμο
γήν τοϋ τεμαχίου είς τόν ξύλινον σκελετόν τοϋ 
άγάλματος. Ή ρίς άποκοπεϊσα, ώς φαίνεται, κα
τά τήν έκτέλεσιν τής έργασίας κατεσκευάσθη έπει
τα έξ ιδιαιτέρου τεμαχίου άπολεσθέντος ήδη. Μία 
μεγάλη κοιλότης είς τήν κορυφήν τοϋ κρανίου, 
διαστάσεων 0,11x0,135x0,17 μ., έχρησίμευεν 
άσφαλώς πρός στερέωσιν προσθέτου χαλκοϋ κρά
νους, τήν ΰπαρξιν τοϋ όποιου έπιτρέπουν έπίσης 
νά ύποθέσωμεν ή άνωθεν τής πρόσθιας κόμης σχη- 
ματιζομένη έγκοπή καί ή άδρά έπεξεργασία όλο- 
κλήρου τής όπισθίας κεφαλής μετά τοϋ αόχένος. 
Ή διάνοιξις τής άνωτέρω όπής προεκάλεσε τήν 
θραϋσιν τοϋ δεξιοΰ τμήματος τοϋ κρανίου, τό 
όποιον κατόπιν τούτου συνεκολλήθη διά τριών 
σιδηρών συνδέσμων στερεωθέντων διά μολυβδο- 
χοήσεως. Κατά τόν αυτόν τρόπον συνεκολλήθη- 
σαν ύπό τοϋ τεχνίτου καί τά άποκοπέντα κατά 
τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου τμήματα τών έκατέρω- 
θεν τών κροτάφων κατερχομένων βοστρύχων.

Ή κεφαλή είκονίζει άσφαλώς Άθηνάν, ήτις εί
ναι δυνατόν νά σχετίζεται μέ τό όπό τοϋ Παυσα- 
νίου (II, 4, 1) άναφερόμενον παλαιόν ξόανον τής 
Άθηνάς Χαλινίτιδος, τό εόρισκόμενον πλησίον 
τοϋ μνήματος τών παίδων τής Μήδειας.

Τό πρόσωπον τής θεάς είναι ώοειδές καί σαρ
κώδες μέ άδρά χαρακτηριστικά. Οί όφθαλμοί είναι

17
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ένθετοι έξ Ιδιαιτέρων τεμαχίων μαρμάρου, των 
όποιων ή έπιφάνεια καλύπτεται ΰπό λευκής κο
νίας. Αί κόραι των όφθαλμών ήσαν έπίσης ένθε
τοι έξ άλλης Ολης, άλλα δέν διετηρήθησαν. Αί 
βλεφαρίδες είναι χάλκιναι καί συγκροτούνται διά 
των βολβών τών οφθαλμών. Ή κόμη χωριζομένη 
είς τό μέσον κατέρχεται κυματιστή πρός τά πλά
για, ένφ διπλοί βόστρυχοι κατερχόμενοι έκατέ- 
ρωθεν τών κροτάφων καταπίπτουν είς τούς ώμους 
ίσχυρώς κυματούμενοι. Είς τούς λοβούς τών ώτων 
υπάρχουν μικραί όπαϊ πρός στερέωσιν ένωτίων. 
Ίχνη έπιχρυσώσεως διακρίνονται άκόμη είς τήν 
κόμην.
Ή θέσις τής κεφαλής δέν είναι αύστηρώς με

τωπική, άλλά παρουσιάζει έλαφράν κλίσιν πρός 
άριστερά μέ άνάλογον στροφήν. Ή τοιαύτη κί- 
νησις πιθανόν νά όφείλεται είς άνύψωσιν τού άντι- 
στοίχου βραχίονος τής θεάς, δστις θά έφερε πι- 
θανώτατα δόρυ.

Άντίγραφον τών ρωμαϊκών χρόνων έξ έλληνι- 
κού πρωτοτύπου τού 5ου π.Χ. αί.

6) Μαρμάρινον άγαλμάτιον γυναικός. Ισως θεάς 
( Π ί ν. 127γ ). Λείπουν ή κεφαλή καί τό άπό τών 
γονάτων κάτω τμήμα τού σώματος. Εύρέθη είς 
θέσιν Άναπλογά τόν Μάϊον τού 1963 έντός τού 
αγρού τού Γεωργ. Κόλλια (Άρ. Εύρ. BE 33). 
Σφζ. ύψος 0,17 μ.

Ή είκονιζομένη φορεΐ χιτώνα ποδήρη, έζωσμέ- 
νον ύπό τό στήθος, καί άνωθεν ίμάτιον, τό όποιον 
άνασηκώνει διά τής άριστεράς χειρός, δΓ ής κρα
τεί έπίσης στρογγύλον τι άντικείμενον, πιθα- 
νώτατα καρπόν. Προβάλλει έλαφρώς τόν άριστε- 
ρόν μηρόν. Ή όπισθία έπιφάνεια είναι άδρώς είρ- 
γασμένη. Ή κεφαλή συνεκρατείτο είς τό σώμα 
διά σιδηρού συνδέσμου, ίχνη τού όποιου διετήρή- 
θησαν.

Έργον ρωμαϊκών χρόνων, πιθανώτατα άντίγρα
φον πρωτοτύπου τής έλληνιστικής έποχής.

Ν.Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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Τυχαία ευρήματα περιοχής Κορινθίας: α. Έπιτύμβιον άνάγλυφον των τελευταίων έλληνιστικών ή 
των πρωίμων ρωμαϊκών χρόνων, β. Αναθηματική (;) πηλίνη στήλη των άρχών του Ε π.Χ. αίώνος,

γ. Άγαλμάτιον γυναικός

Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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