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λών έτών. Τό μεγαλύτερον μέρος τοΟ άχανοϋς
καί δαιδαλώδους φρουρίου άπηλλάγη άπό τήν άγρίαν βλάστησιν, ή όποια περιελάμβανε καί πλή
θος τεραστίων καί καταστρεπτικών «βρωμο
δένδρων » καί τινας συκέας· τούτων αί ρίζαι έψεκάσθησαν μέ είδικόν ζιζανιοκτόνον. Ό Π ί ν.
337 ε - ς' δεικνύει τά είς τήν κορυφήν τού
Φρουρίου κτήρια τής ’Αγγλικής έποχής μετά τόν
καθαρισμόν των.
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πλήν τών έξ άνασκαφών προερχομένων άρχαίων, είς τό Μουσείον Κερκύρας κατετέθησαν
ύπό Ιδιωτών καί τά έξής άρχαϊα:
Τό είκονιζόμενον είς τόν Π ί ν. 338 α χαλκοΰν
άγαλμάτιον ίσταμένου γυμνού νέου κατέθεσεν ή
δ. Σοφία Μπαμίχα, δηλώσασα ότι τούτο προέρχε
ται άπό τό Δέλβινον τής Β. Ηπείρου, όπόθεν έκομίσθη είς τήν Κέρκυραν πρό πολλών έτών.
Ό νέος κρατεί είς τήν αριστερόν του ύνίον
άροτρου, είς δέ τήν δεξιάν του καμπύλην γεωρ
γικήν μάχαιραν. Τά έργαλεία ταΰτα είναι εύγλωτ
τοι μάρτυρες τών ασχολιών τού άναθέτου, ό όποιος
μετά ευτυχή έσοδείαν άνέθεσε τό άγαλμάτιον
είς τήν (άγνωστον είς ήμας) προστάτιδα θεότητά του, είς ενδειξιν ευγνωμοσύνης. ’Επί τής
όριζοντίως τετμημένης κεφαλής του πρέπει νά
φαντασθώμεν πίλον. ’Από τάς αδεξιότητας είς τήν
στάσιν καί τήν διάπλασιν μερών τινων τού σώμα
τος, καθώς καί άπό ώρισμένας δυσαναλογίας με
λών του, είναι φανερόν, ότι τό έργον είναι έπαρχιακόν - περιφερειακόν, προερχόμενον έκ τίνος
εργαστηρίου τής περιοχής όπου εύρέθη, ή καί
έκ τής Κερκύρας άκόμη. 'Οπωσδήποτε, είναι αξιό
λογος ή λεπτή όργανική αϊσθησις είς τήν άπόδοσιν τού κορμού καί τών σκελών. ’Ακριβής χρονολόγησίς του δέν έπιτυγχάνεται λόγφ τής έπαρχιακότητός του, στάσις όμως, σωματική διάπλασις
καί πρόσωπον συνιστοΰν χρονολόγησιν είς τό
γενικόν πλαίσιον τού αύστηροΰ ρυθμού τού 5ου
π.Χ. αίώνος. Πιθανωτέρα είναι πάντως ή χρονολόγησις είς τά τέλη αύτοΰ.
Ή μαρμάρινη κεφαλή τού Π ί ν. 338 β κατετέθη ύπό τού ταπετσιέρη κ. Κουλούρη, ό όποιος
κατεϊχεν αυτήν έκ τίνος έκποιηθείσης ιταλικής
περιουσίας καί είναι μάλλον διακόσμησις ποδός
τραπέζης. Ή έργασία της είναι άρίστη, πολύ εύαίσθητος, συνιστώσα χρονολόγησιν είς τούς χρό
νους τού Αύγούστου ή τών άμέσως έπομένων δια

δόχων του. Είς τήν κεφαλήν όμως ύπόκειται έργον
τού τέλου τού 5ου π.Χ. αίώνος έκ τού κύκλου τού
θωρακείου τού ναού τής Άπτέρου Νίκης.
ΑΡΧΑΙΑ

ΚΛ'ΓΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΙΔΙΩΤΩΝ

Συμπληρώνω τήν παρούσαν έκθεσιν μέ τήν
σύντομον περιγραφήν μερικών αρχαίων κατεχομένων ύπό Κερκυραίων Ιδιωτών, τά όποια
ήδυνήθην νά εξετάσω καί φωτογραφήσω.
Ή είς τόν Π ί ν. 338 γ είκονιζομένη μαρμάρινη
κεφαλή μετά τού λαιμού, συνολικού ύψους 0,26
( ή κεφαλή έχει ύψος 0,20), πλάτους κατά τούς
κροτάφους 0,11 καί συνολικού πλάτους 0,185 μ. άνήκει είς τόν άρχιτέκτονα κ. Ί. Κόλλαν, όδός Μάνεση, μέ τήν φιλικήν άδειαν τού όποιου καί δη
μοσιεύεται. Εύρέθη πρό πολλών χρόνων έντετειχισμένη είς τό φρέαρ έπαύλεως παρά τό Κα
νόνι τής χερσονήσου τής άρχαίας πόλεως Κερ
κύρας, τότε ιδιοκτησίας Παλιού καί σήμερον Δημητριάδη, παριστάνει δέ τόν ’Απόλλωνα. Είναι
προφανώς έργον τού τέλους τού 2ου ή τών άρχών
τού 3ου μ.Χ. αίώνος, όπως μαρτυρεί ή άφθονος
καί χαρακτηριστική χρήσις τού τρυπάνου. ’Εκ
τής τρυφερός όμως άποδόσεως ώρισμένων λεπτο
μερειών δέν διστάζω καί δι’ αυτήν νά πιστεύσω
ότι άποδίδει, πιστώς κατά τό μάλλον ή ήττον,
έλληνικόν πρότυπον τού β' ήμίσεος τού 4ου π.Χ.
αίώνος, άπό τό έργαστήριον μάλιστα τού Λεωχάρους. Πράγματι, οί όφθαλμοί καί τό άνοικτόν
στόμα ύπενθυμίζουν ζωηρώς τόν ’Απόλλωνα τού
Belvedere ( βλ. ίδίως τό άντίγραφον Steinhauser
τής Basel, ΑΑ 1925, 26 κ. έ. καί είκ. 2-4 καί
Pfeiff, Apollon, πίν. 53 ), ένώ ή κόμη όμοιάζει πε
ρισσότερον τήν τού Λυκείου ’Απόλλωνος ( βλ.
λ.χ. Pfeiff, έ.ά. πίν. 52 καί σ. 129 : Scorpios Flecbte). Ή κίνησις τού σώματος, άν κρίνη κα
νείς άπό τήν δλην στάσιν τής κεφαλής, ήτο άρκετά ζωηρά.
Είς τόν Πίν. 338 δ άπεικονίζεται άκέφαλον
άγαλμα γυμνού νέου, ΰψ. 0,64 μ., φέροντος μόνον
χλαμύδα, τό όποιον εύρίσκεται είς τήν οικίαν τού
μηχανικού κ. Κορκοτσάκη, όδός ’Αλκινόου 9. Τό
άγαλμα παριστάνει τόν Έρμήν καί έποχή του
είναι, όπως μαρτυρούν ή όλη ψυχρά έργασία καί ή
λελεασμένη έπιφάνεια, ό 2ος ή καί ό 3ος άκόμη
αίών μ.Χ. Καί έδώ φαίνεται πάντως νά ύπάρχη
άπήχησις κάποιου έλληνικοΰ προτύπου τού 4ου
π.Χ. αίώνος.
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