
ΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
(Πίν. 22- 38)

Άπό πολλές δεκαετίες ό μικρός ναός της Άρτέμιδος στην ’Επίδαυρο δέν έχει 
άπασχολήσει τήν έρευνα. ’Ιδιαίτερα τά γλυπτά τοϋ ναοϋ άναφέρονται βέβαια κάθε 
τόσο άνάμεσα στά πλαστικά έργα τοϋ 4ου αί. π.Χ., ώστόσο νεώτερη συστηματική με
λέτη τους, μετά τις έργασίες τοϋ Καββαδία, πού άνέσκαψε καί άνεγνώρισε τό ναό 
καί τά άκρωτήριά του, καθώς καί τών Defrasse - Lechat \ δεν έχει γίνει άκόμα. ’Εξαί
ρεση άποτελεΐ ή πρόσφατη εργασία τοϋ G. Roux γιά τήν άρχιτεκτονική τής Άργο- 
λίδος, μέ ειδικό κεφάλαιο γιά τό ναό τής Άρτέμιδος, όπου έξετάζεται σύντομα καί 
ό πλαστικός διάκοσμός του 1 2.

’Αφορμή γιά τήν παροϋσα μελέτη έδωσε ή έρευνα στις άποθήκες τοϋ Έθνικοϋ Άρ- 
χαιολογικοϋ Μουσείου καί τοϋ Μουσείου τής Έπιδαύρου, γιά άναζήτηση τών κομ- 
ματιών πού λείπουν άπό τις μορφές τοϋ γλυπτοϋ διακόσμου τοϋ ναοϋ τοϋ Άσκληπιοϋ 3. 
Τά άποτελέσματα τής έρευνας αύτής υπήρξαν άξιόλογα, όχι μόνο γιά τά γλυπτά αυ
τά, άλλά καί γιά τά άκρωτήριά τοϋ ναοϋ τής Άρτέμιδος, γιατί κατά τις έργασίες αυ
τές πλουτίσθηκαν καί αύτά μέ νέα θραύσματα : Τά ώς τώρα γνωστά τρία άκρωτήριά - 
Νίκες συμπληρώθηκαν μέ έπτά νέα θραύσματα, ένώ άλλα δύο μικρότερα φαίνεται πώς 
άνήκουν έπίσης στις μορφές αυτές, αν καί δέν έφαρμόζουν άκριβώς. Τό πιό σημαντικό 
όμως άπόκτημα είναι ό κορμός καί τέταρτης Νίκης, πού άνακάλυψε στις άποθήκες 
τοϋ Έθνικοϋ Άρχαιολογικοϋ Μουσείου ό γλύπτης τοϋ Μουσείου αύτοϋ κ. Στ. Τριάν- 
της 4 :

1. Νίκη μέ σχιστό λακωνικό πέπλο, στή δεξιά πλευρά. Άριθ. Εύρ. Έθν. Άρχ. 
Μουσ. 159 (Πίν. 22-24). Πάριο μάρμαρο. Μέγ. ϋψ. 0,805 μ. (χωρίς τή συμφυή πλίνθο).

1. Π. Καββαδίας, ΠΑΕ 1884, σ. 61 - 63, πίν. 1 καί 3. ΑΕ 1885, σ. 44 κ.έ., πίν. 1. Β. Στάης, ΠΑΕ 
1887, σ. 67, πίν. 1. Καββαδίας, ΠΑΕ 1899, σ. 103, πίν. 4, είκ. 2. ΤοΟ ίδιου, Fouilles d’Epidaure (Athe- 
nes 1891), σ. 18 κ.έ. καί 21 κ.έ. πίν. VII,IX,X. ΤοΟ ίδιου, Γλυπτά τοΟ Έθνικοϋ Μουσείου (Κατάλογος) 
Άθήναι 1890 - 92, σ. 140 κ.έ. A. Defrasse et Η. Lechat, Epidaure (Paris 1895), σ. 163 κ.έ. Γιά τήν όρι- 
στική άπόδοση τών τριών γνωστών Νικών - άκρωτηρίων στό ναό, βλ. Defrasse - Lechat, έ.ά. σ. 167. 
Καββαδία, ΠΑΕ 1905, σ. 61. 1906, σ. 53, 91 κ.έ., 98 κ.έ., είκ. 1-2 καί 6-7 καί σ. 101, είκ. 8-9, πίν. 
Α, είκ. 1, Γ.Δ. Τοϋ ίδιου, Τό 'Ιερόν τοϋ Άσκληπιοϋ (Άθήναι 1900), σ. 132 -134. Πρβλ. καί Karo, ΑΑ 
23 (1908), σ. 139, είκ. 3 καί Ε. Caspari, Jb 31 (1916), σ. 57 καί 72, είκ. 29. S. Papaspyridi, Guide (Athenes 
1927), σ. 62, άριθ. 159-161. G. Lippold, Griechische Plastik, σ. 248, σημ. 5.

2. G. Roux, L’Architecture de l’Argolide aux IVe et Ille siecles avant J.C. (Paris 1961), σ.201 - 222. 
Βλ. έπίσης L. Alscher, Griechische Plastik (Berlin 1956) τόμ. Ill, σ. 121 κ.έ., είκ. 43a - b.

3. Σύντομες σχετικές άνακοινώσεις βλ. στά: JHS 72 (1952), σ. 92. BCH 77 (1953), σ. 193. Gnomon 
25 (1953), σ. 311 (Schefold). ΑΔ 19 (1963): Χρονικά, σ. 179, Πίν. 192 - 194. Ή όριστική δημοσίευση γιά 
τή συμπλήρωση καί άνασύνθεση τών γλυπτών τοϋ ναοϋ τοϋ Άσκληπιοϋ θά άκολουθήση σύντομα.

4. Στον κ. Στ. Τριάντη έκφράζω τίς θερμότατες ευχαριστίες μου γιά τήν πολύτιμη συμπαράστα
σή του κατά τή συμπλήρωση τών γλυπτών αύτών καί τή μελέτη τους. Έπίσης εύχαριστώ τόν καλλι
τέχνη κ. Ά. Παπαηλιόπουλο γιά τήν έκπόνηση τών άναπαραστάσεων τών δύο άετωμάτων τοϋ 
ναοϋ. ’Ιδιαίτερες εύχαριστίες έκφράζω στόν Χρ. Καροϋζο καί στήν κ. Σέμνη Καρούζου γιά τίς πολ
λαπλές διευκολύνσεις καί τήν ένεργητική τους συμπαράσταση σ’ όλο τό διάστημα τής έργασίας μου.
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26 Ν. Φ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

Είναι ή καλύτερα σωζόμενη άπό τις τέσσερεις Νίκες - ακρωτήρια. Ή κεφαλή, πού 
είχε βρεθή χωριστά κατά τις άνασκαφές, είχε άναγνωρισθή άπό τόν Καββαδία ότι 
έφαρμόζει στή Νίκη αυτή, όπως καί τά κομμάτια άπό τό κατώτερο άκρο τού πέπλου, 
πίσω άπό τό δεξιό καί άριστερό πόδι (Π ί ν. 22 καί 23). Κατά τις πρόσφατες έργασίες ή 
Νίκη συμπληρώθηκε μέ δύο νέα κομμάτια, πού περιλαμβάνουν: α) τόν άριστερό βραχίονα 
μέ τόν άγκώνα (Π ί ν. 22α, 23α) καί β) τό δεξιό άκρο πόδι μέ μικρό τμήμα τής κνήμης 
(Π ί ν. 22 α-β). Λείπουν οί πτέρυγες, τό άκρο δεξιό χέρι, καθώς καί τό άριστερό, λίγο 
πιό κάτω άπό τόν άγκώνα, κάτω άπό τόν όποιο σώζεται, συμφυές μέ αύτόν, μέρος τού 
άνεμιζόμενου άκρου τού άποπτύγματος. Επίσης λείπει τό μεσαίο περίπου τμήμα τής 
δεξιάς κνήμης καί άπό τά δάκτυλα τού ίδιου ποδιού άρκετά τμήματα. Μικρές φθο
ρές έχουν καί τά άκρα των τριών δακτύλων τού άριστεροΰ ποδιού. Τέλος άπό τό λοιπό 
σώμα καί τόν πέπλο λείπουν μικρά καί μερικά μεγάλα κομμάτια, προπάντων άπό τις 
έλεύθερες άπολήξεις τού άποπτύγματος στήν πρόσθια καί άριστερή πλευρά τού 
άγάλματος. Πολλές είναι οί άποκρούσεις σέ μικρά τμήματα τής πρόσθιας έπιφάνειας 
καί ισχυρή ή διάβρωση σ’ ολόκληρη τήν όπίσθια.’Αντίθετα ή διάβρωση στήν πρό
σθια πλευρά είναι μικρότερη καί περιορίζεται στό άνώτερο μέρος τού σώματος. "Ιχνη 
ράσπας σώζονται σέ τμήματα τής πρόσθιας έπιφάνειας τού άγάλματος καί ίχνη τρυ- 
πάνου καί «ντισιλίδικου» (γλώσσα μέ δόντια5) στά βαθύτερα τών πτυχών. Ή συμ
φυής πλίνθος γιά τήν έγγόμφωση τού άγάλματος στή βάση του είναι δουλεμένη μέ 
ψιλό βελόνι. Ή όπίσθια έπιφάνεια είναι συνοπτικά καί χονδρικά δουλεμένη. 'Η κε
φαλή καλά σχετικά διατηρημένη. Ή κόμη χωρισμένη στή μέση δηλώνεται μέ λε
πτότατους παράλληλους κυματιστούς βοστρύχους, πού δένονται πίσω σέ « κόρυμβο ». 
Τή βάση τού «κορύμβου» περιβάλλει αύλάκι, προωρισμένο, χωρίς άμφιβολία, γιά 
τήν ύποδοχή μεταλλικής ταινίας. Στήν κορυφή τής κεφαλής υπάρχει όπή γιά τή 
στερέωση, άσφαλώς, μηνίσκου. Ή κεφαλή στρέφεται έλαφρά προς τά άριστερά καί 
κλίνει πρός τά δεξιά ( Π ί ν. 22α ). Τήν κίνηση πρός τά άριστερά άκολουθεϊ καί ό κό- 
ρυμβος, ένώ στήν κλίση πρός τά δεξιά οφείλεται καί ή ψηλότερη θέση τού δεξιού μά
γουλου σέ σχέση μέ τό άριστερό.

Οί πτέρυγες ήσαν ένθετες, καθώς μαρτυρούν οί δύο ορθογώνιες έγκοπές, άπό 
μία σέ κάθε ώμο (Π ί ν. 23α-β). Ή έγκοπή τού δεξιού ώμου, άκέραια, σώζει τό σιδερένιο 
σύνδεσμο, στερεωμένο μέ μολύβι. Λείπει ή μία μακρά πλευρά τής έγκοπής τού άριστε
ροΰ ώμου, σώζεται όμως στό βάθος τής έγκοπής υπόλειμμα τού σιδερένιου συνδέσμου 
μέ τήν έπένδυσή του άπό μολύβι. Διαστάσεις έγκοπών : αριστερής, μέσο μήκ. 0,047, 
πλ. 0,008, βάθ. 0,03 μ. (Τό μολύβι μέσα στήν έγκοπή έμποδίζει τόν προσδιορισμό τού 
συνολικού βάθους )■ δεξιάς, μέσο μήκ. 0,047, πλ. 0,008 μ. ’Ανάμεσα στις δύο αύτές έγκο
πές, κάτω άπό τόν τράχηλο, τρίτη όρθογώνια, άλλά λοξή καί άβαθής έγκοπή (μήκ. 
0,04, πλ. 0,001 μ.) έγινε πιθανόν γιά τή μολυβδοχόηση όπής, πού βρίσκεται στό κάτω 
άκρο της καί περιέχει ύπολείμματα άπό μολύβι (Π ί ν. 23β). Ή όπή αύτή φαίνεται πώς 
ήταν προωρισμένη γιά τήν ύποδοχή καί τρίτου μεταλλικού συνδέσμου, ίσως γιά συμπλη
ρωματική συγκράτηση τών πτερύγων, στις όποιες βέβαια ύπήρχαν άντίστοιχες έγκοπές6.

5. Βλ. Ά. Κ. Όρλάνδου, 'Υλικά Δομής, 2, σ. 118, είκ. 56.
6. ’Αντίθετα ό Roux, έ.ά., σ. 212, πιστεύει, αδικαιολόγητα, νομίζω, πώς ή όπή αύτή χρησίμευε γιά 

τή στερέωση τών άκρων τής ταινίας τού «κορύμβου». "Οσο γιά τίς ένθετες πτέρυγες τών Νικών, ό Καβ- 
βαδίας πίστευε πώς ήταν άπό μέταλλο : Fouilles d’Epidaure, σ. 22. Τού ίδιου, Κατάλογος, έ.ά. σ. 141.
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Ή Νίκη φορεΐ τόν λακωνικό σχιστό, χονδρό πέπλο, πού άφήνει ακάλυπτο τό δε
ξιό πόδι άπό τό μηρό («φαινομηρίς») καί τό δεξιό μαστό. Τόν πέπλο, κρατημένο μόνο 
άπό τόν άριστερόν ώμο, σφίγγει, μαζί μέ τό άπόπτυγμα κάτω άπό τό στήθος, λεπτή ζώ
νη. Ή Νίκη κινείται πρός τά έμπρός, προβάλλοντας τό δεξιό γυμνό πόδι, ενώ τό άρι- 
στερό, σκεπασμένο άπό τόν πέπλο, τεντώνει πρός τά πίσω. Άπό τήν κίνηση αυτή, τό 
άπόπτυγμα άποσπαται στο ύψος περίπου τής μέσης — τώρα πολλά τμήματα των πτυ
χών του λείπουν — καί άνεμίζει έμπρός, πίσω καί δεξιά, σ’ ένα παιγνίδισμα φωτός 
καί σκιάς, ένώ άριστερά, άναδιπλώνεται κάτω άπό τή δεξιά μασχάλη, σέ βαθιές πτυ
χές· ό πέπλος κολλά στό κάτω τμήμα τού σώματος τονίζοντάς του τό περίγραμμα καί 
ύστερα ξεδιπλώνεται πρός τά πίσω καί δεξιά σέ πολυάριθμες βαθιές κυματιστές πτυ
χές. Μέ τή συσσώρευση μάλιστα τών πτυχών αύτών, έξασφαλίζεται, χωρίς νά φαί
νεται, ό άπαραίτητος όγκος μαρμάρου γιά τό στέρεο στήσιμο τής Νίκης. Ή κάτω 
άκρη τού πέπλου, παίρνει λοξή διάταξη, άνηφορική άπό τά άριστερά πρός τά δεξιά, 
πού τονίζεται καί άπό τήν άντίστοιχη διάταξη τής άνεμιζόμενης άκρης τού άποπτύ- 
γματος. Ή διάταξη αύτή γίνεται πιο φανερή στό όπίσθιο μέρος, όπου σώζεται καλύ
τερα (Π ί ν. 22α, 23β)7.

Άξιοπρόσεχτες είναι οί άντιθετικές κινήσεις, πού συνυπάρχουν στό άγαλμα. 
Ένώ δηλαδή τό κάτω μισό έχει φανερή στροφή πρός τά δεξιά, πού ένισχύεται μέ τή λο
ξή διάταξη τών πτυχών τού πέπλου άπό τό δεξιό μηρό πρός τό άριστερό άκρο πόδι 
καθώς καί μέ τήν άντίστοιχη διάταξη τών πτυχών τού πέπλου πίσω άπό τά πόδια, 
άντίθετα τό πάνω μισό στρέφει έλαφρά πρός τά άριστερά, μάλιστα τή στροφή αύτή 
τονίζει ό πέπλος μέ τό άπόπτυγμα, πού γλίστρα λοξά άπό τόν άριστερό ώμο πρός τή 
δεξιά μασχάλη (Πίν. 22α). Ή άντιθετική αύτή κίνηση είναι φανερή καί στήνόπίσθια 
πλευρά τού άγάλματος, όπου ή δεξιά ώμοπλάτη καί τό άριστερό κατώτερο τμήμα τής 
μορφής προβάλλονται έντονα πρός τά πίσω, ένώ ή άριστερή ώμοπλάτη, σέ δσο τμήμα 
σώζεται, καί τό δεξιό κατώτερο τμήμα, έχουν στροφή πρός τά έμπρός (Πίν. 23β). Έξ 
άλλου μία πρός τά άριστερά έλαφρά κλίση τού άγάλματος σέ ολόκληρο τόν άξονά 
του (δέν φαίνεται στήν εικόνα) Ισορροπεί τήν πρός τά δεξιά ισχυρότερη στροφή καί 
κίνησή του. Μέ τή σύνθετη αύτή άντίρροπη κίνηση (contrapost), τοποθετείται ή 
μορφή άποφασιστικά μέσα στόν τρισδιάστατο χώρο. Σ’ αυτό συμβάλλει καί ή άνά- 
πτυξη, θά έλεγε κανείς ή χειραφέτηση, τού πέπλου μέ τό άπόπτυγμα, πού άνεμίζει 
πρός ύλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο στήν πρόσθια όψη, άλλά καί στήν όπίσθια καί 
στις πλάγιες, καί άποκτά αυτόνομη υπόσταση.

2. Νίκη μέ σχιστό λακωνικό πέπλο8. Άριθ. Εύρ. Έθν. Άρχ. Μουσ. 160 (Πίν. 
25 - 26). Πάριο μάρμαρο. Μέγ. σωζ. υψ. 0,675 μ. (χωρίς τή συμφυή πλίνθο). Είναι συγκολ

7. Γιά τά συμπεράσματα πού προκύπτουν άπ’ αύτή τή διάταξη, βλ. πιό κάτω σ. 32 κ.έ.
8. Ή βιβλιογραφία γιά τή Νίκη αύτή : Cavvadias, Fouilles d’Epidaure, σ. 21, πίν. IX, 15 - 15b 

καί X, 1. Βρέθηκε μαζί μέ τις άλλες Νίκες έντειχισμένη σέ κτίσμα ύστερης έποχής, κοντά στό ναό 
τής Άρτέμιδος. Τού ίδιου, Κατάλογος, Ε.ά., σ. 140. ΠΑΕ 1905, σ. 61, 1906, σ. 98 κ.έ., πίν. Δ, είκ. 2 
(ακραία δεξιά Νίκη ) ΑΕ 1885, σ. 44 κ.έ., πίν. 1, 3- 3β. Defrasse - Lechat, ε.ά., ο. 167, είκ. σ. 168. Μ. 
Collignon, Histoire de la sculpture grecque (Paris 1897) τόμ. II, σ. 200, είκ. 94. K. A. Neugebauer, 
Studien iiber Skopas (Leipzig 1913), σ. 15, πίν. I, 2. Winter, KiB, 298,3. G. Roux, έ.ά., σ. 212. L. Alscher, 
έ.ά., σ. 121, είκ. 43b.
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λημένη άπό δύο μεγάλα κομμάτια στό μέσο περίπου τοΰ ύ'ψους της, και άπό δύο μικρά, 
κοντά στις κατώτερες άπολήξεις τοΰ πέπλου. Λείπουν ή κεφαλή μέ τό μέγιστο τοΰ 
λαιμού, τό στήθος καί τό άριστερό τμήμα τής ζώνης, οί πτέρυγες μέ τμήμα τής ρά
χης, τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ δεξιοΰ ώμου καί τά χέρια, έκτος άπό τό ανώτερο τμήμα 
τοΰ άριστεροΰ βραχίονα. Επίσης λείπουν τό άριστερό άκρο πόδι άπό τον ταρσό καί 
τό δεξιό άπό τό μετατάρσιο. Τέλος, λείπουν πολλά τμήματα άπό τίς έλεύθερες άπολή- 
ξεις τών πτυχών τοΰ πέπλου, κυρίως τοΰ άποπτύγματος. Πολλές είναι οί άποκρούσεις 
σέ ολόκληρη τήν έπιφάνεια τοΰ αγάλματος· ή διάβρωση ισχυρή στήν όπίσθια, συνο
πτικά καί χονδρικά δουλεμένη, έπιφάνεια, καί έλαφρότερη στήν πρόσθια. Τά ίχνη 
έργαλείων είναι τά ίδια, όπως καί στήν προηγούμενη Νίκη.

Οί πτέρυγες καί έδώ ήταν ένθετες, όπως μαρτυρούν οί όρθογώνιες έγκοπές, άπό 
μία σέ κάθε ώμο (Π ί ν. 26β). Ή έγκοπή τοΰ άριστεροΰ ώμου σώζεται κατάτό μεγαλύ
τερο μέρος, ένώ έκείνη τοΰ δεξιού, μόνο κατά τή μία μακρά πλευρά της. Διαστάσεις 
έγκοπών : δεξιάς σωζ. μήκ. 0,03, σωζ. βάθ. 0,025, άριστερής μήκ. 0,05 μ. (τοΰ κατώτε
ρου τμήματος, γιατί τό άνώτερο λείπει) πλ. 0,008, σωζ. βάθ. 0,055 μ.

Καί ή Νίκη αυτή, όμοια σέ μέγεθος μέ τήν ύπ’ άριθ. 159, φορεϊ τό σχιστό λακω
νικό πέπλο, ζωσμένο άμέσως κάτω άπό τό στήθος, καί κινείται, όπως καί έκείνη, γορ
γά προς τά έμπρός, προβάλλοντας όμως έδώ τό άριστερό πόδι, ένώ τό δεξιό, άκάλυ- 
πτο, τεντώνει προς τά πίσω. Επίσης οί πτυχές πού άνεμίζουν, τών άκρων του άπο
πτύγματος προς όλες τίς κατευθύνσεις καί του κατώτερου τμήματος τοΰ πέπλου πρός 
τά πίσω καί άριστερά, άποβλέπουν στά ίδια, όπως καί στήν προηγούμενη Νίκη, καλ
λιτεχνικά άποτελέσματα καί τήν ίδια στατική έξασφάλιση τοΰ έργου. Τέλος ή ίδια 
άντίρροπη κίνηση (contrapost) χαρακτηρίζει καί τό άγαλμα αΰτό καί φανερώνεται τόσο 
στήν πρόσθια, όσο καί στήν όπίσθια όψη. Έξ άλλου, ή κάτω άκρη τοΰ πέπλου άνεβαί- 
νει καί στή Νίκη αυτή λοξά, έδώ όμως, άντίθετα πρός τήν ύπ’ άριθ. 159, άπό τά δεξιά 
πρός τά άριστερά, ή κίνηση δέ αυτή τονίζεται μέ άντίστοιχη λοξή διάταξη τοΰ άποπτύ
γματος στό πρόσθιο καί όπίσθιο μέρος (Π ί ν. 25α καί 26β ). Οί ομοιότητες καί αναλο
γίες τής Νίκης αότής μέ τήν ύπ’ άριθ. 159 φανερώνουν στενή σχέση μεταξύ τους καί 
επιτρέπουν τήν άποκατάσταση στήν άρχική τους θέση στό άέτωμα (βλ. πιο κάτω).

2α. Κεφαλή Νίκης9. Άριθ. Εύρ. Έθν. Άρχ. Μουσ. 160 (Π ίν. 32α-β άριστερά καί 
33α-β). Πάριο μάρμαρο. Μέγ. σωζ. ύψ.0,138 μ. (μέ τό λαιμό). 'Ολόκληρη ή επιφάνεια 
παρουσιάζει διάβρωση, έκτος άπό μικρά μόνο τμήματα, όπου είναι σχετικά καλά διατη
ρημένη. Στήν κορυφή ύπάρχει οπή, μέσα στήν όποία σώζονται ύπολείμματα άπό μολύβι, 
πού χρησίμευε γιά τή στερέωση τοΰ στελέχους του μηνίσκου. Ή κεφαλή έχει έλαφρά 
στροφή πρός τά άριστερά καί ζωηρή κλίση πρός τά δεξιά- άπό τήν κλίση αυτή τό δεξιό 
μάγουλο είναι ψηλότερα άπό τό άριστερό.

Ή κόμη, συνοπτικά δουλεμένη, σέ παράλληλους κυματιστούς βοστρύχους, χω
ρίζεται στή μέση καί άναδιπλώνεται πίσω σέ « κόρυμβο ». Οί βόστρυχοι πάνω άπό τό

9. Ή βιβλιογραφία γιά τή Νίκη αυτή : Cavvadias, Fouilles d’Epidaure, σ. 21, πίν. IX, 16 
καί X, 3. Βρέθηκε έπίσης έντειχισμένη σέ κτίσμα δστερης έποχής, κοντά στό ναό τής Άρτέμι- 
δος. Καββαδίας, Κατάλογος έ.ά., σ. 141 κ.έ. ΤοΟ ίδιου, ΠΑΕ 1905, σ. 61. 1906, σ. 98 κ.έ., πίν. Δ, είκ. 
2 (άκραία άριστερή Νίκη ). ΑΕ 1885, σ. 45, πίν. 1, 4. Defrasse - Lechat, ε.ά., σ. 168, είκ. σ. 169. Roux, 
'έ.ά., σ. 212.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:43 EEST - 3.236.241.27



ΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΕ ΜΙΔΟΣ 29

μέτωπο, πυκνότεροι, σχηματίζουν παχύ πλόκαμο, πίσω άπό τόν όποιο υπάρχει αυλά
κι, προορισμένο ίσως γιά τήν ύποδοχή μεταλλικής ταινίας. Την κεφαλή αυτή ό 
Καββαδίας είχε άποδώσει στή Νίκη ύπ’ άριθ. 160, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 
τών παλιών δημοσιεύσεων10 11. "Αν καί δέν έφαρμόζη άκριβώς, γιατί λείπει ένδιάμεσο 
τμήμα τού λαιμού, ή ταύτιση φαίνεται όρθή, αν κρίνωμε άπό τό μέγεθος της καί τήν 
ποιότητα έργασίας, πού ταιριάζουν στή Νίκη ύπ’ άριθ. 160. Χτυπητές είναι εξ άλλου 
οί άναλογίες άνάμεσα στήν κεφαλή αυτή καί έκείνη τής Νίκης ύπ’ άριθ. 159, πού, όπως 
είδαμε, τόσες αντιστοιχίες έχει μέ τή Νίκη ύπ’ άριθ. 160 u.

3. Νίκη μέ λακωνικό πέπλο, σχιστό στή δεξιά πλευρά, όπως καί στίς προηγού
μενες Νίκες. Άριθ. Εύρ. Έθν. Άρχ. Μουσ. 161 (Πίν. 27-29). Πάριο μάρμαρο. Μέγ. 
σωζ. ύψ. 0,695 μ. (χωρίς τή συμφυή πλίνθο). Λείπουν ή κεφαλή μέ τό λαιμό, οί πτέρυ
γες μέ τό μεγαλύτερο μέρος τής ράχης, ό δεξιός μαστός, ολόκληρο τό δεξιό χέρι καί τό 
άριστερό άπό τόν άγκώνα, τό δεξιό πόδι άπό τό μέσο τής κνήμης, καθώς καί τό άκρο 
άριστερό άπό τό μετατάρσιο. Τέλος λείπουν τμήματα των πτυχών τού πέπλου καί τού 
άποπτύγματος. Πολλές είναι οί άποκρούσεις στήν έπιφάνεια τού άγάλματος. Ισχυ
ρές οί διαβρώσεις στο μεγαλύτερο μέρος τής όπίσθιας έπιφάνειας καί μικρότερες στήν 
πρόσθια. Καί στο άγαλμα αύτό ύπάρχουν ίχνη έργαλείων, όμοια μέ έκεϊνα στίς προη
γούμενες Νίκες. Ή όπίσθια έπιφάνεια (Π ί ν. 28β ), είναι συνοπτικά καί χονδρικά δου
λεμένη. Ή τετράπλευρη συμφυής πλίνθος, πού χρησίμευε γιά τήν έγγόμφωση τού 
άγάλματος στή βάση του, είναι δουλεμένη μέ ψιλό βελόνι.

Ή Νίκη συμπληρώθηκε μέ πέντε νέα κομμάτια, πού περιλαμβάνουν : α) τόν άρι
στερό μαστό μέ τόν άντίστοιχο ώμο (Π ί ν. 27α-β καί 28β), β) τόν άριστερό βραχίονα 
μέ τόν άγκώνα (Π ί ν. 27α-β), γ) πτυχές άπό τήν κατώτερη έξεργη άπόληξη τού 
άποπτύγματος (δύο κομμάτια) (Πίν. 27-28) καί δ) τό άνώτερο τμήμα τής δεξιάς κνή
μης (Π ί ν. 27α καί 28α). Τά κομμάτια αυτά βρέθηκαν άκατάγραφα στήν άποθήκη τού 
Μουσείου τής Έπιδαύρου, έκτος άπό τό βραχίονα, πού φυλαγόταν στίς άποθήκες 
τού Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Έξ άλλου καί άλλο, έκτο, κομμάτι άπό πήχυ 
άριστεροΰ χεριού ( μέγ. σωζ. μήκ. 0,07 μ.), άν καί δέν έφαρμόζη άκριβώς, άνήκει πιθα- 
νώτατα στή Νίκη αύτή (Πίν. 31γ). Ή όμοιότητα τού μαρμάρου — πάριο καί έδώ — 
ή διάβρωση καί οί διαστάσεις τού κομματιού ταιριάζουν στή Νίκη αυτή.

Οί πτέρυγες ήταν καί έδώ ένθετες άπό ξεχωριστό κομμάτι μαρμάρου, στερεωμέ
νες μέ μεταλλικούς συνδέσμους, όπως δείχνουν οί όρθογώνιες έγκοπές, άπό μία σέ 
κάθε ώμο. Άπό τις έγκοπές αυτές, καλύτερα διατηρημένες στίς άλλες Νίκες, σώζε
ται μόνο τμήμα έκείνης τού άριστεροΰ ώμου (σωζ. πλ. 0,007, σωζ. βάθ. 0,04 μ.).

Ό σχιστός λακωνικός πέπλος, όπως καί στίς Νίκες ύπ’ άριθ. 159 καί 160, είναι 
ζωσμένος μαζί μέ τό άπόπτυγμα άμέσως κάτω άπό τό στήθος μέ λεπτή ζώνη. Ή Νίκη 
κινείται ζωηρά προς τά έμπρός, προβάλλοντας, όπως καί ή Νίκη ύπ’ άριθ. 159, τό δεξιό 
πόδι, γυμνό άπό τό μηρό, ένώ τό άριστερό, σκεπασμένο άπό τόν πέπλο, είναι τεντω
μένο πρός τά πίσω. Άπό τήν κίνηση αυτή τό άπόπτυγμα, πού σκεπάζει τόν κορμό μέ

10. Cawadias, Fouilles d’Epidaure, σ. 21 κ.έ.
11. Ή βιβλιογραφία γιά τή Νίκη αύτή συμπληρωμένη μέ τήν κεφαλή πού τής αποδίδεται : 

Cawadias, Fouilles d’Epidaure, σ. 21 κ. έ., πίν. X, 3. Καββαδίας, Κατάλογος, έ. ά., σ. 141 κ. έ. Def- 
rasse - Lechat, 6.ά., σ. 168, είκ. σ. 169. L. Alscher, 6. ά., σ. 122, είκ. 43a.
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πυκνές, κατακόρυφες ξέβαθες πτυχές, άποσπάται στό ύψος περίπου τής μέσης καί 
άνεμίζει (Π ί ν. 27 - 28)' ό πλατύς πέπλος κολλά στό κάτω μισό τού σώματος και ανα
πτύσσεται ύστερα προς τά πίσω σέ πλούσιες κυματιστές βαθιές πτυχές, πού άνεμίζουν 
πρός τά δεξιά. Έτσι, ή κάτω άκρη τού πέπλου παίρνει, όπως καί στη Νίκη ύπ’ άριθ. 
159, λοξή διάταξη, άνηφορική άπό τά άριστερά πρός τά δεξιά, άντίστοιχη με την κί
νηση τοϋ άνεμιζόμενου άκρου τού άποπτύγματος. “Επειτα μέ τή συσσώρευση, προπάν
των στό κατώτερο μέρος, των πολυάριθμων πτυχών, έξασφαλίζεται, όπως καί στις δύο 
άλλες Νίκες, χωρίς νά φαίνεται καί έδώ, ό άπαραίτητος όγκος μαρμάρου γιά τό στέρεο 
στήσιμο τοϋ άγάλματος.

Τό άριστερό χέρι είναι λογισμένο πρός τά έμπρός, ενώ τό δεξί, πού λείπει, ήταν, 
πιθανώς, σέ ανάλογη θέση μέ τό αντίστοιχο χέρι τής Νίκης ύπ’ άριθ. 159, δηλαδή 
λογισμένο καί τραβηγμένο αισθητά πρός τά πίσω.

Επίσης ή άντίρροπη κίνηση τοϋ σώματος έπαναλαμβάνεται καί έδώ, όπως τήν 
είδαμε στις προηγούμενες Νίκες. Ή κίνηση μάλιστα αυτή έγινε τώρα γιά πρώτη φορά 
φανερή, μετά τή συμπλήρωση τής μορφής μέ τά πέντε νέα κομμάτια. Επίσης ή άπό- 
σπαση τοϋ άποπτύγματος καί τό άνέμισμά του γύρω άπό τον κορμό φαίνονται τώρα 
καθαρώτερα.

Ό δεξιός μαστός, πού λείπει, πρέπει νά ήταν σκεπασμένος άπό τόν πέπλο, όπως 
καί ό άριστερός. Αυτό δείχνουν οί σωζόμενες σέ γωνιώδη διάταξη πτυχές πάνω καί 
δεξιά άπό τόν άριστερό μαστό, πού μοιάζουν μέ τις πτυχές στό σκεπασμένο στήθος 
τής Νίκης ύπ’ άριθ. 218812.

4. Κορμός Νίκης μέ λακωνικό πέπλο, σχιστό στή δεξιά πλευρά του, όπως στις 
προηγούμενες μορφές. Άριθ. Εύρ. Έθν. Άρχ. Μουσ. 2188 (χωρίς ένδειξη προέλευσης) 
(Π ί ν. 30, 31 α - β). Πάριο μάρμαρο. Μέγ. σωζ. ΰψ. 0,235 μ. Λείπουν ή κεφαλή καί τό 
μεγαλύτερο μέρος τοϋ λαιμοΰ, οί πτέρυγες, τό δεξιό χέρι άπό τό άνώτατο μέρος τοϋ 
βραχίονα καί ολόκληρο τό άριστερό μέ τόν ώμο. Πολλές οί άποκρούσεις σέ όλη τήν 
έπιφάνεια καί ισχυρή ή διάβρωση, κυρίως στήν οπίσθια. Ή όπίσθια έπιφάνεια είναι 
συνοπτικά καί χονδρικά δουλεμένη, ή ζώνη μάλιστα, ένώ στό πρόσθιο μέρος είναι άνά- 
γλυφη, στό όπίσθιο δηλώνεται μέ δύο έγχάρακτες παράλληλες γραμμές (Πίν. 31 β). 
Τά ίχνη έργαλείων είναι όμοια μέ έκεΐνα στις προηγούμενες Νίκες. Οί πτέρυγες ήταν 
καί έδώ ένθετες, καθώς δείχνουν οί δύο όρθογώνιες έγκοπές, άπό μία σέ κάθε ώμο, πού 
στή Νίκη αύτή σώζονται καλύτερα (Π ί ν. 31 α - β, πάνω ). Στό βάθος τής εγκοπής τοϋ δε- 
ξιοΰ ώμου διατηροϋνται υπολείμματα άπό μολύβι,άπαραίτητο γιά τή στερέωση τοϋ μεταλ- 
λικοΰ συνδέσμου τών πτερύγων. Τής έγκοπής αυτής λείπει τμήμα τής μιας στενής 
πλευράς, ένώ τής άλλης, τοϋ άριστεροΰ ώμου, λείπει ή μία άπό τις μακρές πλευρές. 
Διαστάσεις : άριστερής έγκοπής μήκ. άνω 0,045, κάτω 0,051, πλ. 0,008, βάθ. 0,062 μ.

12. Ή βιβλιογραφία γιά τή Νίκη άρ. 161 : Cavvadias, Fouilles d’Fpidaure, σ. 21, πίν. IX, 17 καί 
X, 2. Βρέθηκε μαζί μέ τίς Νίκες άριθ. 159 καί 160, έντειχισμένη σέ κτίσμα ύστερης έποχής, κοντά στό 
ναό τής Άρτέμιδος. Καββαδίας, Κατάλογος, έ.ά., σ. 142. ΤοΟ ίδιου, ΠΑΕ 1905, σ. 61 καί 1906, σ. 98 
κ.έ., πίν. Δ, είκ. 2 ( μεσαία Νίκη ). (’Αρχικά ό Καββαδίας είχε ύποθέσει πώς ή Νίκη αύτή μέ τις άλλες 
δύο αποτελούσαν άκρωτήρια τού ναού τού ’Ασκληπιού : ΑΕ 1885, σ. 47 κ.έ., πίν. 1,5- 5α). Furtwan- 
gler, Berliner Philol. Wochenschrift 1888, σ. 1484. Defrasse - Lechal, ε.ά., σ. 169, είκ. σ. 170. F. Ro
bert, Fpidaure (Paris 1935) σ. 31, είκ. 13. G. Roux, έ.ά., σ. 212.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:43 EEST - 3.236.241.27



ΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 31

Δεξιάς έγκοπής μήκ. 0,042, πλ. 0,008, βάθ. 0,005 μ. (τό μολύβι μέσα στήν έγκοπή εμπο
δίζει τον προσδιορισμό τοΰ συνολικού βάθους). Στό μεταξύ των δύο αυτών έγκοπών 
τμήμα τής ράχης, δύο όπές χρησίμευαν, χωρίς άμφιβολία, γιά τή συμπληρωματική 
στερέωση των πτερύγων. Στή μία όπή σώζεται τό χυμένο μέσα σ’ αυτή μολύβι, διά
τρητο στό κέντρο, ασφαλώς άπό τήν άφαίρεση τού σιδερένιου κυλινδρικού στελέχους, 
πού στερέωνε τήν πτέρυγα στή ράχη.

Τό άγαλμα αυτό, άπό τό ίδιο πάριο μάρμαρο, είναι απόλυτα όμοιο μέ τίς τρεις 
προηγούμενες Νίκες - άκρωτήρια τοΰ ναού, τόσο στή γενική του δομή καί τήν ποιό
τητα εργασίας, όσο καί στις λεπτομέρειες : στις άναλογίες τών μελών τοΰ σώματος, 
στή διάταξη τών πτυχών τοΰ πέπλου, στό ψηλό, κάτω άπό τό στήθος ζώσιμο καί στά 
ίχνη εργαλείων. ’Ακόμα καί ή θέση καί οί διαστάσεις τών ορθογώνιων έγκοπών γιά 
τήν ύποδοχή τών ένθετων πτερύγων είναι άπαράλλαχτα ίδιες μέ τών άλλων τριών Νι
κών13. Προπάντων όμως μοιάζει μέ τή Νίκη ύπ’ άριθ. 161, έχοντας τόν ίδιο όγκο μέ 
αύτή καί τήν ίδια διάταξη τοΰ πέπλου στό στήθος. Δέν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία 
ότι ή Νίκη αυτή άνήκει στήν ομάδα τών τριών άλλων Νικών καί μάλιστα ότι είναι 
πάριση τής Νίκης ύπ’ άριθ. 161· επιβάλλεται λοιπόν νά θεωρηθή σάντό τέταρτο άκρω- 
τήριο τοΰ ίδιου ναοΰ.

Στό ίδιο άγαλμα άνήκει πιθανώτατα καί μικρό κομμάτι άπό άριστερό χέρι, πού 
περιλαμβάνει μεγάλο μέρος άπό τόν πήχυ μέ τόν άγκώνα καί τό κατώτερο μέρος τοΰ 
βραχίονα (άπό τίς άποθήκες τοΰ Μουσείου τής Έπιδαύρου) (Πίν. 31γ). Πάριο 
μάρμαρο. Μέγ. σωζ. μήκ. 0,145 μ. Ή εξωτερική επιφάνεια έχει διαβρωθή όλόκληρη, 
ένώ ή έσωτερική έλάχιστα. Τό κομμάτι, αν καί δέν διατηρή σημεία έπαφής, άνήκει πι- 
θανώτατα σ’ αύτό τό άγαλμα, πρώτα γιατί σέ σύγκριση μέ τά χέρια τών Νικών ύπ’ άριθ. 
160 καί 159 είναι μεγαλύτερο καί έπειτα γιατί ή ύπ’ άριθ. 161 Νίκη σώζει τό άριστερό 
της χέρι.

4α. Κεφαλή Νίκης. Άριθ. Εύρ. Έθν. Άρχ. Μουσ. 161 (Πίν. 32α-βκαί 33α-β,δεξιά). 
Πάριο μάρμαρο. Μέγ. σωζ. ΰψ. 0,148 μ. (μέ τό λαιμό). ’Αποκρούσεις στή μύτη καί σέ τμή
ματα τής κόμης. Διαβρώσεις σέ όλόκληρη τήν επιφάνεια, εκτός άπό τό δεξιό μάγουλο καί 
τό άντίστοιχο τμήμα τοΰ λαιμοΰ. Τό άριστερό αύτί, καλά δουλεμένο, άλλά φθαρμένο, 
ένώ τό δεξιό χονδρικά. Ή χονδρική άπόδοση τοΰ δεξιοΰ αύτιοΰ καί τό άδιάβρωτο άντί- 
στοιχο μάγουλο επιτρέπουν τήν εικασία ότι ή δεξιά πτέρυγα ήταν άνυψωμένη καί 
πολύ κοντά στήν πλευρά αύτή τής κεφαλής, ένώ άντίθετα τό καλά δουλεμένο άριστερό 
αυτί καί τό διαβρωμένο αντίστοιχο μάγουλο, προϋποθέτουν ότι ή άριστερή πτέρυγα 
ήταν σέ άρκετή άπόσταση άπό τήν πλευρά αύτή καί προς τά πίσω. Στόν τράχηλο ίχνη 
τρυπάνου καί ποντιλίου (κουκλούδικου)14. Στήν κορυφή τής κεφαλής όπή γεμάτη 
μολύβι, διάτρητο στό κέντρο, άσφαλώς γιά τή στερέωση τοΰ σιδερένιου στελέχους 
τοΰ μηνίσκου.

Ή κόμη, δουλεμένη σέ λεπτότατους, παράλληλους κυματιστούς βοστρύχους 
χωρίζεται στή μέση καί δένεται πίσω σέ «κόρυμβο ». Είναι δουλεμένη μέ έπιμέλεια

13. Οί δύο έγκοπές στούς ώμους είναι σέ παράλληλη διάταξη καί έχουν καί στίς τέσσαρες Νί
κες όρθογώνιο σχήμα. Τό μήκος στόν πυθμένα τής έγκοπής είναι μεγαλύτερο άπό δ,τι στό έπάνω μέρος.

14. Βλ. Ά. Κ. Όρλάνδου, ε.ά. ( Σημ. 5 ).
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μόνο στό πρόσθιο μέρος. Οί βόστρυχοι πάνω άπό τό μέτωπο, πυκνότεροι, σχηματί
ζουν παχύ πλόκαμο. Πίσω του αυλάκι χρησίμευε ίσως γιά τή στερέωση μεταλλικής 
ταινίας.

Ή κεφαλή, όπως καί έκείνη τής Νίκης ύπ’ άριθ. 159, στραμμένη ελαφρά προς 
τά άριστερά, κλίνει έπίσης ελαφρά προς τά δεξιά- τήν κίνηση αυτή ακολουθεί καί ό 
«κόρυμβος». Έξ άλλου άπό τή στροφή αυτή καί τήν κίνηση τής κεφαλής τό δεξί αυτί 
μαζί μέ τό άντίστοιχο μάγουλο βρίσκονται ψηλότερα άπό τό άριστερό.

Ή κεφαλή αυτή, αισθητά μεγαλύτερη τόσο άπό έκείνη τής Νίκης ύπ’ άριθ. 159, 
όσο καί τής Νίκης ύπ’ άριθ. 160, πρέπει νά άποδοθή στή μία άπό τις δύο Νίκες ύπ’ 
άριθ. 161 ή 2188, μεγαλύτερες σέ όγκο άπό τίς δύο πρώτες, καί πιθανώτερα στήν ύπ’άριθ. 
161, όπου άρχικά είχε άποδοθή, γιατί παρουσιάζει άνάλογη κίνηση προς τήν κεφαλή 
τής Νίκης ύπ’ άριθ. 159 (βλ. πιό κάτω), τόσο χτυπητά όμοιας μέ τήν ύπ’ άριθ. 161 
Νίκη 15.

Τίς τρεις ώς τώρα γνωστές Νίκες τού ναού τής Άρτέμιδος (ύπ’ άριθ. 159, 160, 
161, άριθ. παρόντος καταλόγου 1, 2, 3) είχε ό Καββαδίας κατανείμει στίς τρεις γω
νίες τοΰ άνατολικοϋ άετώματος τού ναού : τήν ύπ’ άριθ. 161, μεγαλύτερη άπό τίς δύο 
άλλες σέ όγκο καί αισθητά καλύτερη σέ ποιότητα έργασίας, σάν κεντρικό άκρωτήριο 
καί τίς δύο άλλες σάν πλάγια άκρωτήρια, τήν ύπ’ άριθ. 159 δεξιά καί τήν ύπ’ άριθ. 160 
άριστερά16. Τήν κατανομή αύτή, πού στήριξε ό Καββαδίας καί στήν πληροφορία τού 
Βιτρουβίου, ότι τά κεντρικά άκρωτήρια είναι κατά τό ένα όγδοο ψηλότερα άπό τά πλά
για17, δέχθηκαν έκτοτε όλοι οί έρευνηταί18.

'Ωστόσο ή λεπτομερής πιό πάνω περιγραφή των Νικών - άκρωτηρίων, οδηγεί 
σέ άντίθετα συμπεράσματα. Καί πρώτα - πρώτα, ή άνεύρεση στίς άποθήκες τοϋ Εθνι
κού ’Αρχαιολογικού Μουσείου τοΰ ύπ’ άρ. 2188 κορμού καί τέταρτης Νίκης, πού σύμ
φωνα μέ όλες τίς ένδείξεις άνήκει στήν ομάδα τών Νικών αύτών καί έχει ιδιαίτερα 
έντονες ομοιότητες μέ τή Νίκη ύπ’ άριθ. 161, έπιτρέπει τό διαχωρισμό τών Νικών σέ 
δύο ζεύγη. Τό ένα άποτελοΰν οί ύπ’ άριθ. 159 καί 160 Νίκες, όχι μόνο γιά τίς όμοιότη- 
τές τους — ίδιος όγκος, ίδια μέτρια έργασία, ίδια διάταξη τού πέπλου καί τού άποπτύ- 
γματος —, αλλά καί γιά τίς άντιθέσεις τους. ’Ενώ δηλ. ή Νίκη ύπ’ άριθ. 159 προβάλλει 
τό δεξιό πόδι καί οί κάτω άκρες τού πέπλου καί τού άποπτύγματος άνεβαίνουν λοξά 
άπό τά άριστερά πρός τά δεξιά, ή Νίκη ύπ’ άριθ. 160 προβάλλει τό άριστερό πόδι καί 
έχει τό ένδυμα σέ λοξή διάταξη, άπό τά δεξιά όμως πρός τά άριστερά. Τής πρώτης ή 
λοξή διάταξη τών άκρων τού ένδύματος άπό τά άριστερά πρός τά δεξιά είναι φανερό 
πώς ταιριάζει μέ τήν παράλληλα άνερχόμενη άριστερή καταιετίδα τού ένός άπό τά

15. Στους Π ί ν. 32 καί 33 δέν παρέχεται όρθά ή κίνηση τών κεφαλών· στον Π ί ν. 32α ή κεφαλή 
άριθ. 160 πρέπει νά στραφή λίγο πρός τ'άριστερά, έπίσης καί ή ύπ’άριθ. 161, πού έξ άλλου πρέ
πει νά κλίνη καί έλαφρά πρός τά δεξιά σέ άναλογία μέ τή κεφαλή τής Νίκης άριθ. 159. Βλ. βιβλιο
γραφία γιά τήν κεφαλή άριθ. 161 στή σημ. 12.

16. Cavvadias, Fouilles d’Epidaure, σ. 22, πίν. X. Defrasse - Lechat, ε.ά., σ. 167, κ.έ. Βλ. τελευταία 
καί Roux, έ.ά., σ. 212, είκ. 43.

17. Vitruv., De Architectura, III, 12 «Acroteria angularia tarn alta quantum est tympanum medium, 
mediana octava parte quam angularia».

18. Ό Roux, έ.ά., σ. 212 προσπάθησε νά θεμελιώση καί αισθητικά τήν κατανομή αύτή τού 
Καββαδία.
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δύο άετώματα τοΟ ναού καί έπομένως ή θέση της είναι σέ άριστερή γωνία του, ένώ τής 
άλλης Νίκης (ύπ’ άριθ. 160) ή λοξή διάταξη των άκρων τοϋ ένδύματος, από δεξιά πρός 
άριστερά, συμφωνεί μέ τήν άνερχόμενη καταιετίδα τής δεξιάς πλευράς τοϋ ίδιου αε
τώματος, ήταν δηλ. σέ δεξιά γωνία. Έξ άλλου, ή μέτρια ποιότητα έργασίας καί τών 
δύο, αισθητά κατώτερων άπό τις Νίκες ύπ’ άριθ. 161 καί 2188 τοϋ δεύτερου ζεύγους καί 
ό κάπως μικρότερος όγκος τους, επιβάλλουν τήν τοποθέτησή τους στή δευτερεύουσα, 
δυτική όψη τοϋ ναοϋ (Π ί ν. 38α). Τό άνατολικό άέτωμα τοϋ ναοΰ κοσμοΰσαν λοιπόν οί 
Νίκες - άκρωτήρια τοϋ δεύτερου, πιό περίτεχνου ζεύγους : ή ύπ’ άριθ. 161, μέ τις κάτω 
άκρες τοϋ πέπλου καί τοϋ άποπτύγματος νά άνεμίζουν σέ λοξή κατεύθυνση άπό τά άρι
στερά πρός τά δεξιά, όπως καί τής Νίκης ύπ’ άριθ. 159, ταιριάζει μόνο στήν άριστερή 
καταιετίδα, σάν άριστερό άκρωτήριο- έτσι γιά τήν πάρισή της Νίκη ύπ’ άριθ. 2188, 
μένει ή δεξιά γωνία τοϋ αετώματος αύτοϋ (Π ί ν. 38β). Στήν άναπαράσταση τής Νίκης 
αύτής, τά τμήματα πού λείπουν καί τό σύνολο τής κίνησής της σχεδιάσθηκαν σέ ανα
λογία μέ τή Νίκη ύπ’ άριθ. 160 τοϋ δυτικοϋ άετώματος, γιά τούς λόγους πού άνα- 
πτύχθηκαν πιό πάνω.

Πρέπει λοιπόν νά άπορριφθή ή προτεινόμενη ώς τώρα τοποθέτηση τών Νικών 
τοϋ πρώτου ζεύγους στήν άνατολική όψη τού ναοΰ. ’Επίσης διορθώνεται καί ή διαφο
ρετική, άντίθετη κατανομή τους, πού ΐσχυε ώς τώρα, δηλαδή τής Νίκης ύπ’άριθ. 159 στή 
δεξιά γωνία τοϋ άετώματος καί τής Νίκης ύπ’ άριθ. 160 στήν άριστερή19. ’Εξάλλου, ή 
όμόφωνη ώς τώρα άποδοχή τής Νίκης ύπ’ άριθ. 161, σάν κεντρικοϋ άκρωτηρίου τοϋ 
ναοϋ, στηριγμένη στήν πιό πάνω πληροφορία τοϋ Βιτρουβίου, γιάτή σχέση τοϋ ύψους 
τών πλάγιων άκρωτηρίων μέ τό κεντρικό, δεν είναι δυνατό νά γίνη παραδεκτή καί γιά 
άλλο ούσιαστικό λόγο. Ή Νίκη αύτή, είναι βέβαια κάπως μεγαλύτερη σέ όγκο άπό 
τις Νίκες τοϋ πρώτου ζεύγους, τό ύψος της όμως είναι τό ίδιο μ’ αύτών. 'Ώστε ή πλη
ροφορία τοϋ Βιτρουβίου, άκόμα καί άν ΐσχυε γιά όλους τούς άρχαίους ναούς, έδώ δέν 
έχει εφαρμογή.

Μέ τήν προτεινομένη κατανομή, οί λυγερές Νίκες δένονται οργανικά μέ τό ρα
δινό, μικρό οικοδόμημα. ’Εναρμονισμένες μεταξύ τους καί μέ τήν άνοδική κατεύθυνση 
τών πλευρών τοϋ τριγώνου κάθε άετώματος σέ μιά κλειστή κεντρομόλο σύνθεση, έξαί- 
ρουν τήν άπερίσπαστη άνάταση τοϋ ναοϋ.

Μένει άκόμα άγνωστη ή μορφή τών κεντρικών άκρωτηρίων τοϋ ναοϋ. Ήταν κά
ποιες μεγαλύτερες σέ ύψος Νίκες, ή άλλες δαιμονικές ή ήρωικές μορφές άπό τον κύκλο 
τής Άρτέμιδος ή ίσως κάποιο ραδινό φυτικό κόσμημα; Γιά τό τελευταίο ένδεχόμενο, άξιο 
προσοχής είναι ότι στο Μουσείο καί στις άποθήκες τής Έπιδαύρου, σώζεται μεγάλος 
άριθμός μαρμάρινων θραυσμάτων άπό άνθέμιο ή άνθέμια. Τά θραύσματα αύτά προέρ
χονται άπό τό χώρο τοϋ Ίεροϋ καί άποδίδονται συνήθως όλα μαζί στό άκρωτήριο τής 
Θόλου τής Έπιδαύρου20, είναι πάρα πολλά όμως γιά νά άνήκουν όλα σέ ένα μόνο 
άκρωτήριο. Συστηματική στό μέλλον μελέτη καί προσπάθεια συναρμολόγησής τους 
θά μποροΰσε ίσως νά συμβάλη καί στή λύση τής άπορίας μας γιά τά κεντρικά άκρωτή
ρια τοϋ ναοϋ τής Άρτέμιδος.

19. Βλ. πιό πάνω, σημ. 16.
20. Βλ. Roux, Β.ά., σ. 166 κ.έ., είκ. 40.
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Ή χρονολόγηση τών Νικών - άκρωτηρίων, καί ολόκληρου τοΰ ναοϋ τής Άρ- 
τέμιδος, ταλαντεύτηκε ώς τώρα ανάμεσα στό τέλος τοΰ πρώτου μισοΰ τοΰ 4ου καί τις 
αρχές τοΰ 3ου π.Χ. αί. 'Ο Καββαδίας είχε αρχικά τοποθετήσει ναό καί άκρωτήρια 
στά μέσα τοΰ 4ου ή στις αρχές τοΰ 3ου π.Χ. αί. 21, υστέρα όμως περιόρισε τή χρονολό
γησή τους μέσα στό δεύτερο μισό τοΰ 4ου π.Χ. αί.22. Ό Lippold23, πού άπέδωσε τά γλυ
πτά σέ πελοποννησιακό έργαστήριο, φαίνεται νά τά χρονολογή γύρω στά μέσα τοΰ 
4ου π.Χ. αί. Στά τελευταία χρόνια, ό Alscher 24 σέ μιά έκτενή, όχι όμως πειστική άνά- 
λυση, χρονολόγησε τά γλυπτά στά χρόνια λίγο πριν άπό τό 350 π.Χ. ’Αντίθετα ό Roux, 
έξετάζοντας διεξοδικά τά άρχιτεκτονικά μέλη τοΰ ναοΰ, καταλήγει στό συμπέρασμα 
ότι πρέπει νά κτίσθηκε, τό νωρίτερο, στό τέλος τοΰ 4ου καί τό άργότερο, στις άρχές 
τοΰ 3ου π.Χ. αί.25 Τή χρονολόγηση αυτή βασίζει ό Roux, γιά νά άναφέρωμε μερικές 
παρατηρήσεις του, στις ψιλόλιγνες κολόνες τοΰ ναοΰ, στις άναλογίες των κορινθια
κών κιονοκράνων, πού είναι πολύ πιο πιεσμένες (ecrasees) άπό έκεϊνες τών κιονοκρά- 
νων τής Θόλου, στήν ξηρότητα τής έργασίας τών δωρικών κιονοκράνων καί τέλος 
στή διακόσμηση καί τήν «elegance d’un Atticisme un peu sec», όπως γράφει.

Γιά νά ξεκινήσωμε άπό ένα έξωτερικό χαρακτηριστικό τών Νικών, πρώτα - πρώ
τα ή στερέωση τής ζώνης ψηλά, άμέσως κάτω άπό τό στήθος, πού τή συναντούμε γιά 
πρώτη φορά στό δεύτερο μισό τοΰ 4ου π.Χ. αί.26, μας υποχρεώνει, άπό τήν πρώτη στι
γμή, νά άποκλείσωμε κατ’ άρχήν τή χρονολόγηση τών έργων αυτών, πριν τό 350 π.Χ. 
’Αλλά καί ή δομή καθεμιάς άπό τις τέσσαρες Νίκες, μάς όδηγεΐ έπίσης καί μάλιστα 
άρκετά μετά άπό τά μέσα τοΰ αιώνα αύτοΰ. Ή άντίρροπη διάρθρωση (contrapost) 
τών δύο κύριων τμημάτων τοΰ σώματος — τοΰ πάνω καί τοΰ κάτω — (βλ. πιό 
πάνω σ. 27 κ.έ.), όχι μόνο δέν είναι πιά τόσο έντονη, όπως στά έργα τής έποχής τοΰ 
Μειδίου 27 (Π ί ν. 34 β) καί ούτε κάν θυμίζει τή Νίκη («Ήπιόνη») τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκλη
πιού28 (Π ί ν. 34α), πού συνδυάζει τή μειδιακή εύλυγισία καί τή φειδιακή ισορροπία, 
άλλά άπέχει άκόμα καί άπό τήν έπόμενη φάση, όπου ή άντίρροπη κίνηση δίνεται σέ 
τρεις χρόνους, δηλ. μέ τά κάτω άκρα, τόν κορμό καί τήν κεφαλή, όπως σέ πολλά έργα

21. Cawadias, Fouilles., σ. 19 καί 22. Τοΰ ίδιου, Τό 'Ιερό τοΰ Άσκληπιοϋ, σ. 133.
22. Καββαδίας, ΠΑΕ 1906, σ. 96.
23. Lippold, Griech. Plastik, σ. 284, σημ. 5.
24. L. Alscher, Griech. Plastik (Berlin 1956) τόμ. Ill, σ. 122 - 3.
25. G. Roux, έ.ά., σ. 209 κ.έ. καί 221 κ.έ.
26. Ή παράσταση ’Αθήνας στό ψηφισματικό Ανάγλυφο τοΰ Έπιγραφικοϋ Μουσείου ’Αθηνών 

(334/3 π.Χ. Siisserot, Griech. Plastik des 4Jh. πίν. 5, 3). Ή ’Αταλάντη τής Τεγέας (Dugas, Le sanc- 
tuaire d’Alea Athena, πίν. 96), ή καθιστή Μοϋσα στή Βάση τής Μαντινείας (Winter, KiB 296, 1 -3. 
Br. Br. 468. Lippold, έ.ά., πίν. 85, 1 καί 2, έδώ (Πίν. 35β), είναι άπό τά πιό παλιά παραδείγματα πού 
ξέρομε. Βλ. καί Studniczka, ΑΒΗ. D. phil. - hist. Klasse. d. Saechs. Akad. d. Wiss. 37 (1926) σ. 90 κ.έ.

27. ’Από τά άναρίθμητα παραδείγματα μορφών τής έποχής τοΰ Μειδίου, πού περιδινοΰνται χια- 
στί καθεμιά γύρω στόν έαυτό της σέ μιά έντονη σπειροειδή κίνηση, παραπέμπομε μόνο στήν ύδρία 
τού ζωγράφου τού Μειδίου στή Φλωρεντία (οί δύο Έρωτες : RM 47 (1932), πίν. 10, 2. Arias - Hirmer, 
Tausend Jahre griech. Vasenkunst πίν. 214 - 5. Beazley, ARV2,1315,5, έδώ Π ί ν. 34β) καί σέ άντίστοιχο 
έργο άπό τήν πλαστική, στό πλάγιο Ακρωτήριο - Νίκη τού ναοΰ τών ’Αθηναίων στή Δήλο (BCH 3 
(1879) πίν. 12. Speier, έ.ά. πίν. 10, 1. Lippold, έ.ά., 192 πίν. 71, 1. BCH 75 (1951), σ. 82 κ.έ. Τ. Dohrn 
Attische Plastik (Krefeld 1957), σ. 25 καί 149, πίν. 21 b).

28. J. F. Crome, Die Skulpturen des Asklepiostempels von Epidauros (Berlin 1951), σ. 20 κ.έ., 
πίν. 1 -3. Picard, Manuel, τόμ. Ill, 1 -2, σ. 331 κ.έ., είκ. 115-6.
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τοϋ Σκόπα καί τής γέννας του (Πίν. 35α)29. Ό χαρακτήρας τήςάντίρροπηςκίνησης 
τών Νικών μας προϋποθέτει τις φάσεις αυτές, δέν ανήκει όμως πιά στον κύκλο τους· 
προδίδει φανερά νεώτερη βαθμίδα. 5Από τό τρίτο κιόλας τέταρτο τοΟ αιώνα αύτοΰ 
καί ενώ οί μορφές τής γενιάς τοϋ Σκόπα διακρίνονται γιά τούς πλουσιώτερους παρά 
ποτέ στροβιλισμούς τους, σημειώνεται μιά τάση γιά αναστολή τους καί γιά έπιστροφή 
σε πιο ήρεμες καί έπιπεδικές μορφές. "Αλλοι τότε καλλιτέχνες κρατοϋν τήν άντίρρο- 
πη διάρθρωση, αλλά τή δίνουν χαμηλόφωνα ή λιγώτερο έντονα, άποφεύγοντας τά 
βίαια τσακίσματα τοϋ σώματος30, άλλοι πάλι θυσιάζουν τήν άμιγή φόρμα τής άντίρ
ροπης κίνησης τοϋ σώματος σέ καινούρια θέματα κίνησης, πού ώστόσο έχουν 
προκύψει άπό αυτοϋ τοϋ θέματος τήν έξαντλητική σπουδή καί άνάπτυξη31. Τέ
λος σέ άλλα έργα, προπάντων τοϋ τέλους τοϋ 4ου π.Χ. αί., ή αντίρροπη όργάνωση 
τής μορφής, κάτω άπό τήν κυρίαρχη τώρα προτίμηση γιά ήρεμες μετωπικές φόρμες, 
γίνεται περισσότερο έπιφανειακή, θά μποροϋσε νά πή κανείς γραμμική. Τότε, στις 
ντυμένες μορφές περιορίζεται ή άντίρροπη κίνηση μόνο στο ένδυμα καί μάλιστα στο 
πρόσθιο μόνο τμήμά του, χωρίς στήν κίνηση αύτή νά μετέχη καί τό σώμα, πού τώρα μένει 
πιο συχνά σέ άδράνεια. Θυμίζομε μόνο δύο παραδείγματα : τή Μοϋσα μέ τούς αύλούς, 
στή Βάση τής Μαντινείας32 (Π ί ν. 35β, 36α) καί τόν Αισχίνη στή Νεάπολη33 (Π ί ν. 37α). 
Στον Αισχίνη, τό λοξά διαταγμένο κάτω άκρο τοϋ ένδύματος καί ή άντίστοιχη διά
ταξη τοϋ δεξιοΰ πήχυ καί τών πτυχών άπό τό δεξιό άγκώνα ώς τόν άριστερό ώμο δένον
ται άντιθετικά μέ τις διαγώνιες πτυχές, πού ξεκινούν άπό τόν άριστερό βραχίονα καί 
τό άντίστοιχο ισχίο καί καταλήγουν στό δεξιό πόδι. Σχηματίζουν έτσι οί πτυχές τε
θλασμένη (τρισκελή), αύλακώνοντας άντιθετικά τό ένδυμα. 'Ωστόσο στήν τριμερή 
αυτή άντιθετική όργάνωση τοϋ ένδύματος δέν μετέχει τό σώμα. Άν καί άλλα μέλη 
του προβάλλουν εμπρός καί άλλα τραβιούνται πίσω, όλα τους είναι μέ τέτοιο τρόπο 
ζυγισμένα, ώστε νά μένουν μετωπικά’ φορέας τής άντίρροπης κίνησης μένει τώρα μόνο 
τό ένδυμα. Ή άντίθεση αύτή, άνάμεσα σέ κορμί καί ένδυμα, είναι άκόμα πιο φανερή 
στή Μοϋσα τής Βάσης τής Μαντινείας (Πίν. 35βκαί36α)’ κάτω άπό τις άντίρροπα 
καί εδώ όργανωμένες πτυχές τοϋ ίματίου — καθαρά διαγράφεται καί πάλι ή τρισκελής 
τεθλασμένη — πού έχουν περιορισθή έδώ σέ σχεδόν γραμμικές, προβάλλει τό σώμα 
εντελώς μετωπικά καί χωρίς καθόλου βάθος.

29. α) Μαινάς τοϋ Σκόπα στή Δρέσδη: Μ. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age (New York 
1961), είκ. 59 - 61, β) Χορεύτριες τοϋ Λυσίππου : Bieber, έ.ά., είκ. 90 - 2, γ) Γενειοφόρος άθλητής στή 
Δρέσδη : F. Johnson, Lysippos ( Durham 1927), πίν. 76. Στίς μορφές αύτές, όταν τά κάτω άκρα στρέφουν 
δεξιά, ό κορμός γυρίζει άριστερά καί ή κεφαλή πάλι δεξιά· τό βίαιο, πολλαπλό καί άσταμάτητο στρο
βίλισμά τους φθάνει σ’ ένα τέτοιο βαθμό, πού δέν έχει άλλη πιό πέρα άνάπτυξη.

30. Ό Γανυμήδης τοϋ Λεωχάρους : Bieber, ε.ά., είκ. 198. Ό Έρως τοϋ Λυσίππου : Johnson, ε.ά., 
πίν. 17.

31. Ό Δισκοβόλος τοϋ Ναυκύδους στό Βατικανό : Johnson, έ.ά., πίν. 2. Ό Άριστοναύτης στό 
’Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο : Lippold, ε.ά., πίν. 79, 4.

32. F. Hiller, Marburger Winckelman - Programm 1962, σ. 57, πίν. 14. ’Εκεί μνημονεύονται καί 
άλλα όμοια έργα. Βλ. καί Siisserot, Griech. Plastik, πίν. 25, 2. Πρβλ. καί τό ψηφισματικό άνάγλυφο 
στήν ’Αθήνα τοϋ 334/3 : Binneboessel, Studienzuden AttischenUrkundenreliefs (Leipzig 1930), άριθ. 
58. Siisserot, έ.ά., πίν. 5, 3.

33. Lippold, έ.ά., πίν. 108, 3. Hiller, έ.ά. πίν. 12. Bieber, έ.ά., πίν. 197. G. Richter, The Portraits 
of the Greeks, τόμ. II, σ. 212 κ.έ., είκ. 1369.
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Ή καινούρια αυτή μονόπλευρη καί συχνά γραμμική άπόδοση τής Αντίρροπης 
κίνησης, καρπός τής αντίδρασης πρός τήν προηγούμενη έπίμονη καί σπάταλη άσκησή 
της, υπαγορεύεται, όπως είδαμε, άπό τό αίτημα γιά λιγώτερο δονημένες, πιό ξεκούρα- 
στες καί έπιπεδικές μορφές καί θά καταλήξη στις άρχές τοΰ 3ου π.Χ. αί. στήν πλήρη 
άρνησή της. Τότε, οί μορφές σχηματοποιημένες, στεγνές, μετωπικές, σχηματίζουν κλει
στές κεντρομόλες συνθέσεις. Τό ψηφισματικό Ανάγλυφο στήν ’Ακρόπολη34 (Π ί ν. 37γ ) 
καί ή τυραννισμένη μορφή τοΰ Δημοσθένους 35 (Π ί ν. 37β ) μέ τή στεγνή, σχεδόν άνυ- 
δρη, επιδερμίδα καί τό ρυτιδωμένο πρόσωπο, είναι άπό τά πιό Αντιπροσωπευτικά έργα 
των τάσεων τής περιόδου αυτής. Θά μπορούσαμε νά τήν ποΰμε περίοδο περισυλλογής, 
μιας περισυλλογής τόσο αισθητικής όσο καί έσωτερικής. Ύστερα άπό αύτήν Ανεβαί
νει πάλι στο προσκήνιο τής τέχνης ή ολοκληρωτική Αντίρροπη κίνηση μέ νέα δρμή. 
’Αρκεί νά συγκρίνωμε τή Μοϋσα τής Βάσης τής Μαντινείας ( Π ί ν. 36α) μέ ένα έργο 
των μέσων περίπου τοΰ 3ου π.Χ. αί., πού πραγματεύεται τό ίδιο Ακριβώς θέμα, τό κο
ρίτσι τοΰ Anzio (Π ί ν. 36β)36. Καί εδώ ή ίδια μέ τή Μοΰσα στάση, ή ίδια διάταξη 
χεριών καί ποδιών καί ή ίδια σέ τεθλασμένη τρισκελή γραμμή διάταξη τών πτυχών τοΰ 
ένδύματος. ’Αλλά πόσο είναι τώρα όλα δονημένα, πλουσιώτερα, ήχηρά. Κορμί καί 
ένδυμα, Αδελφωμένα καί πάλι, ξεσυνερίζονται ποιό νά άναδείξη περισσότερο τήν 
Αντίρροπη διάρθρωση τής μορφής.

’Από τότε κυριαρχεί καί πάλι, μέ διάφορες διακυμάνσεις, ή Αντίρροπη κίνηση 
ώς τό τέλος τής έλληνιστικής εποχής καί Αντιπροσωπεύεται μέ πλουσιώτατες, πολυκύ
μαντες, συχνά εξεζητημένες δημιουργίες, πού συμβαδίζουν μέ τήν πλήρη κατάκτηση 
τοΰ τρισδιάστατου χώρου.

Άπό τό συνοπτικώτατο αύτό διάγραμμα γιά τις κύριες φάσεις τής Αντίρροπης 
κίνησης (contrapost) στόν 4ον π.Χ. αί. κυρίως37, γίνεται φανερό πώς οί Νίκες τοΰ 
ναοϋ τής Άρτέμιδος δεν μπορούν νά ξεχωρισθοΰν άπό τήν πλούσια σέ παραλλαγές 
φάση της, στο τελευταίο τέταρτο τοΰ 4ου π.Χ. αί., βρίσκονται όμως περισσότερο στήν 
άρχή της παρά στό τέλος της.

Στή Νίκη υπ’ άριθ. 159, γιά νά πάρωμε τήν καλύτερα σωζόμενη άπό τήν όμάδα 
Νικών - Ακρωτηρίων, ή λοξή διάταξη τοΰ άναδιπλούμενου πέπλου, άπό τόν Αριστερό 
ώμο πρός τή δεξιά μασχάλη καί ή παράλληλα πρός αύτή διάταξη τής κάτω άκρης τοΰ 
πέπλου, συνδέονται μέ τις λοξές πτυχές, πού ξεκινοΰν άπό τό δεξιό πλευρό καί γλι
στρούν πρός τό Αριστερό πόδι. Ή συνδετική αύτή τών δύο λοξών γραμμών διαγώνια 
δέσμη πτυχών, πού, όπως στόν Αισχίνη καί στή Μούσα τής Βάσης τής Μαντινείας, 
όργανώνει τήν πτυχολογία τοΰ πέπλου Αντίρροπα σέ σχήμα τεθλασμένης, Αναστέλ
λει σοφά τήν κεντρόφυγο πρός τά δεξιά κίνηση καί τήν Ισορροπεί. Έδώ όμως, Αντί
θετα πρός ό,τι συμβαίνει στά δύο πιό πάνω έργα, στήν Αντίρροπη όργάνωση τής μορ

34. Τοΰ έτους 294 : Speier, έ.ά., πίν. 31, 1. Binneboessel, ε.ά., άριθ. 98. Schuchhardt, ε.ά., είκ. 97.
35. Lippold, 6.ά., πίν. 108, 2. Bieber, έ.ά., είκ. 218 - 29. G. Richter, 6.ά., σ. 219, είκ. 1397 - 1408. 

Λίγο πριν άπό τά έργα αυτά, στό τέλος περίπου του 4ου π.Χ. αί., άνήκουν καί ή Θέμις τοΰ Ραμνοΰν- 
τος καί ή Νικησώ τής Πριήνης : Schuchhardt, 6.ά., είκ. 89-90. Siisserot, έ.ά., σ. 123, 195, 218. 
Winter, KiB 344, 1 καί 3. Bieber, έ.ά., είκ. 516-7.

36. Στό Μουσείο τών Θερμών: Bieber, 6.ά., είκ. 99 -100. Lullies - Hirmer, Griech. Plastik (Miin- 
chen 1956) πίν. 232.

37. Γιά τήν άντίρροπη κίνηση (contrapost) πραγματευόμαστεέκτενέστερα σέ προσεχή μελέτη.
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φής μετέχει καί τό σώμα μέ τήν άντίθετική διάταξη των δύο κύριων μερών του, τοϋ 
κάτω, στραμμένου πρός τά δεξιά καί του πάνω πρός τά αριστερά ( βλ. πιό πάνω σ. 27 κ.έ.). 
Ένδυμα λοιπόν καί σώμα υπηρετούν έδώ τόν ίδιο σκοπό, τήν αντίρροπη όργάνωση 
τής μορφής, πού μέ σχετική άνεση, δχι όμως πιά ήχηρά, είναι στημένη στό χώρο. 
Έξ άλλου φανερή είναι τώρα στή Νίκη· μιά σκληρότητα στήν διάρθρωσή της καί 
μια δυσκαμψία, άντίθετα πρός τις εύλύγιστες μορφές τού πρώτου μισού καί τις δρα
ματικά στροβιλιζόμενες τού τρίτου τετάρτου τού 4ου π.Χ. αί.

'Ωστόσο ή συμμετοχή ένδύματος καί σώματος, στή δήλωση τής άντίρροπης κί
νησης, δέν είναι πιά ισότιμη. Βαρύ καί όγκώδες τό ένδυμα — πολύ ογκωδέστερο άπό 
ό,τι στις προηγούμενες φάσεις — κατακλύζει τό σώμα καί τού αναστέλλει, προπάντων 
στό κάτω μισό, τήν κίνηση· άποκτά έτσι πρωτεύοντα ρόλο στή δήλωση τής άντίρ
ροπης κίνησης. Τό σώμα τώρα έχει πάρει δευτερεύουσα θέση· τό πλάσιμό του, κι έκεϊ 
άκόμα πού προβάλλει γυμνό, άντίθετα μέ τό ένδυμα, δέν δίνει πιά τήν αίσθηση τής γε
ρής διάρθρωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι στό δρασκέλισμα τής Νίκης, τά πόδια 
της μοιάζουν σά νά κρέμωνται, χωρίς νά παρέχουν ούτε κάν υπαινιγμό γιά τέντωμα ή 
χαλάρωμά τους. Οί Νίκες λοιπόν τού ναού τής Άρτέμιδος πρέπει νά τοποθετηθούν 
μετά τή Μαινάδα τού Σκόπα καί τά όμοια μ’ αυτή κινημένα έργα καί πριν άπό τήν Μού
σα τής Βάσης τής Μαντινείας ή τόν Αισχίνη καί τά άλλα συγγενικά τους έργα. Αυτή 
βέβαια ή χρονολόγηση δέν είναι αυστηρά χρονική, άφοΰ στήν έξέλιξη τών θεμάτων 
τής τέχνης δέν υπάρχει άπόλυτος διαχωρισμός φάσεων, άλλά κάθε νεώτερη φάση 
άρχίζει πάντα λίγο νωρίτερα άπό τό θεωρητικό σταμάτημα τής προηγούμενης, καί ή 
προηγούμενη συνεχίζει τή ζωή της άρκετά ύστερα άπό τό φανέρωμα τής έπόμενης. 
Έξ άλλου, κάποια χονδρικά δουλεμένα τμήματα στά άπρόσιτα, στό μάτι τού θεατή, 
μέρη (ράχη, βάθος πτυχών), προπάντων όμως κάποια στεγνή καί σχηματική άπόδοση 
άλλων τμημάτων (κεφαλή, κόμη, πόδια ) — ξηρότητα διαπίστωσε καί ό Roux στήν άρ- 
χιτεκτονική τού ναού (βλ. πιό πάνω σ. 34) — καί τέλος μιά διάθεση γιά έπιστροφή στις 
κλειστές κεντρομόλες καί μετωπικές συνθέσεις, καί άς είναι άκόμα πιό πολύ διάθεση 
καί λιγότερο πραγμάτωση, δείχνουν πώς οί Νίκες τού ναού δέν βρίσκονται πολύ μα
κριά άπό τό τέλος τού 4ου π.Χ. αί. Τά χαρακτηριστικά πού άναφέραμε πιό πάνω γιά 
τις Νίκες, άχνά άκόμα, όλοκληρώνονται στήν κλειστή καί σχεδόν στεγνή καί άχυμη, 
θά έλεγε κανείς ασκητική, μορφή τού Δημοσθένους καί στις μετωπικές αυστηρές μορ
φές τού ψηφισματικοΰ άναγλύφου τής Άκροπόλεως.

Ν. Φ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 24 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)

Ναός Άρτέμιδος Έπιδαύρου: Ή ύπ’ άρ.Ο. 159 Νίκη πριν άπό τή συμπλήρωσή της

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:43 EEST - 3.236.241.27



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22(1967) ΠΙΝΑΞ 25

Ν
αό

ς Ά
ρτ

έμ
ιδ

ος
 Έπ

ιδ
αύ

ρο
υ:

 α -
 β.

 'Εμ
πρ

όσ
θι

α κ
αί

 αρ
ισ

τε
ρή

 πλ
άγ

ια
 δψ

η τή
ς ύ

π’άρ
ιθ

. 16
0 Ν

ίκ
ης

 - 
ακ

ρω
τη

ρί
ου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:43 EEST - 3.236.241.27



ΠΙΝΑΞ 26 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22(1967)
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Π1ΝΑΞ 28 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967) ΠΙΝΑΞ 29

Ναός Αρτέμιδος Επιδαύρου: Η ύπ άριθ. 161 Νίκη πριν από τή συμπλήρωσή χης

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 30 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22(1967) ΠΙΝΑΞ 31

Ναός Άρτέμιδος Έπιδαύρου: α - β. Πλάγια αριστερή καί οπίσθια δψη τοϋ κορμού τής ύπ’άριθ. 2188 
Νίκης, γ. Δύο κομμάτια άπό τά χέρια των ύπ’ άριθ. 161 καί 2188 Νικών

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:43 EEST - 3.236.241.27



Π1ΝΑΞ 32 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22(1967)

Ναός Άρτέμιδος Έπιδαύρου: α- β. Εμπρόσθια καί δεξιά πλάγια όψη τών κεφαλών τών ύπ’άριθ. 160
καί 161 Νικών - ακρωτηρίων

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967) ΠΙΝΑΞ 33

Ναός Άρτέμιδος Έπιδαύρου: α - β. 'Αριστερή πλάγια καί οπίσθια δψη των κεφαλών τών ύπ’ άριθ. 160
καί 161 Νικών - ακρωτηρίων

Ν. ΓΙΑΑΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 34 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 22(1967)

α. Ή Νίκη - ακρωτήριο («Ήπιόνη» ) τοϋ ναοϋ του ’Ασκληπιού στην ’Επίδαυρο, β. Λεπτομέρεια άπό 
τήν υδρία τοΰ ζωγράφου τοϋ Μειδίου στή Φλωρεντία

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967) ΠΙΝΑΞ 35

α. Ή Μαινάς τοϋ Σκόπα στή Δρέσδη, β, Ή βάση τής Μαντινείας του Έθνικοϋ Μουσείου

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΙ
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Η
 Μ

ού
σα

 μέ
 το

ύς
 αύ

λο
ύς

 στ
ή Β

άσ
η τ

ής
 Μ

αν
τιν

εία
ς,

 Β. 
ι 

Λπ
ζίο

 στ
ό Μ

ου
σε

ίο
 τώ

ν Θ
ερ

μώ
ν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:43 EEST - 3.236.241.27



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22(1967) ΠΙΝΑΞ 37

α. Ό Αισχίνης στό Μουσείο Νεαπόλεως, β. Ό Δημοσθένης στό Μουσείο τής Κοπεγχάγης, 
γ. Ψηφισματικό ανάγλυφο στην ’Ακρόπολη

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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