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Ήκώς ούδέν μέρος. Ή δέ εν Πάτραις ερευνά προεκλήθη 
έκ της τυχαίας εύρέσεως έν τη πλατεία των 'Υψηλών 
'Αλωνίων μαρμάρινου άγαλματίου τής ’Αφροδίτης. Κατ’ 
αύτήν άπεκαλύφθησαν λείψανα βαλανείου, ώς φαίνεται, 
καί άλλα κτίσματα ρωμαϊκών χρόνων, τα όποια ήσαν 
πολύ κατεστραμμένα καί ένεκα τούτου έπεχώσΟησαν πάλιν.

Τελευταϊον άναφέρομεν άνασκαφήν γενομένην έν Κέρ
κυρα διά τοΟ εφόρου Βερσάκη. Γεωργός καλλιεργών τον 
άγρόν του, κείμενον ούχί πολύ μακράν τής σημερινής 
πόλεως, άπεκάλυψεν άρχαϊον άνάγλυφον, λαβούσα δέ 
γνώσιν τούτου ή Κυβέρνησις άπέστειλεν εις Κέρκυραν 
τον κ. Βερσάκην, όστις έξαγαγών τό άνάγλυφον άνεγνώ- 
ρισεν, ό'τι ήτο τμήμα μεγαλυτέρας παραστάσεως κοσμού- 
σης ποτέ το άέτωμα ναοΟ. Ένεκα τούτου άπεφασίσθη 
Οπό τής Εταιρείας ή διά τοΟ κ. Βερσάκη ενέργεια άνα- 
σκαφής έν τή θέσει εκείνη, εντός όλίγων δ’ ημερών εύρέ- 
Οησαν άλλα τμήματα τής αύτής παραστάσεως καί ούτω 
συνεπληρώθη κατά τό πλεΐστον έν μνημεΐον, τό όποιον 
άναμφιβόλως πρέπει νά καταλεχθή μεταξύ τών σπου- 
δαιοτάτων τής αρχαϊκής πλαστικής. Τήν περαιτέρω έξα- 
κολούΟησιν τής άνασκαφής παρεχώρησεν ή Κυβέρνησις 
είς τόν Γερμανόν αύτοκράτορα, κατ’ αύτήν δέ ώρίσθησαν 
αί διαστάσεις τού ναού καί άνεκαλύφθη προ τής άνατο- 
λικής αύτοΟ προσόψεως βωμός μέγας.

ΤαΟτα περί τών άνασκαφών τής Εταιρείας. Έκ τών 
δημοσιευμάτων δέ αύτής τά μέν Πρακτικά τού 1910 
έξεδόθησαν τό λήξαν έτος όσον ήτο δυνατόν έγκαίρως, τής 
δέ Αρχαιολογικής Έφημερίδος έδημοσιεύθησαν τέσσαρα 
τεύχη, ήτοι δύο διά τό έτος 1910 καί δύο διά τό επό
μενον" τά άλλα δύο τεύχη τού 1911 τυπούνται ήδη καί 
θέλουσιν έκδοθή εντός ολίγου χρόνου. Έξεδόθη προσέτι 
ύπό τής Εταιρείας κατάλογος επιστημονικός τοΟ Μου-
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κατά τον Δεκέμβριον τού 1910 οί καλλιεργηταί 
του κτήματος Φ. Άρταβάνη, κειμένου μεταξύ τής μονής 
των άγιων θεοδώρων και τοΟ κατεστραμμένου ναοΰ τής 
Νεραντζίχας (Παναγίας ποδηγητρίας) παρά την λίμνην 

Χαλκιοπούλου (είκ. 1), προσέκρουσαν καλλιεργοΟντες επί 
στερεοΟ αντικειμένου. Διερχομένου μετ’ όλίγας ημέρας 
έκεϊθεν τού έν τή εμπορική σχολή Κέρκυρας καθη- 
γητοΰ τής Γαλλικήςκ. θ. Πολίτου, ενθουσιώδους άρχαιοφί- 
λου έπιχειρούντος τακτικούς μάκρους περιπάτους άνά τους 
άρχαιολογικοΰς τόπους τής νήσου προς άνακάλυψιν άρ- 
χαίων, οί καλλιεργηταί άνέφερον αύτώ άστεϊζόμενοι καί 
άνΰποπτοι βτι άνεύρον άρχαΐόν τι. Κεντηθείς έκ τής άνα- 
κοινώσεως ταυτης ο κ. Πολίτης παρώτρυνεν αότοΰς νά 

άφαιρέσωσιν δλίγον χώμα, ινα έξακριβώσωσι τί ’υπήρχε 
κεκρυμμένον ύπ'ο την γήν. Βεβαιωθείς μετ’ άφάτου χα
ράς, ότι τ'ο στερεόν άντικείμενον ήτο πράγματι άρχαΐον 
άνεκοίνωσε τούτο εις τον ούχί όλιγώτερον άρχαιόφίλον 
υιόν του κ. Ευγένιον Πολίτην, άνταποκριτήν τής αθηναϊ
κής έΦημερίδος «’Εμπρός», όστις καί εσπευσεν αμέσως 
νά άποστείλη βραχεΐαν άνταπόκρισιν άναγγέλλουσαν τά 

τής άνακαλύψεως. Εκ τής οημοσιευσεως ταυτης λαβου- 
σαι μετ’ όλίγας ήμέρας γνώσιν τοΰ πράγματος αί έν 
Κέρκυρα άρχαί άνέφερον περί τούτου εις το επί των ’Εκ

κλησιαστικών Ύπουργεΐον, οπερ ένετείλατό μοι κατά 
μήνα ’Ιανουάριον 1911 ώς Έφόρω των κατά την πεοι- 
ιρέρειαν, εις ήν υπάγεται ή Κέρκυρα, άρχαιοτήτων νά με

ταβώ επί τόπου καί εξετάσω Άνασκάψας τον χώρον, έν
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ώ έκειτο το άρχαΐον, έξήγαγον αύτ'ο καί μετήνεγκον εις 

τ'ο μικρόν Μουσεΐον τής νήσου, όπου άποκαθάρας το 

εύρημα έβεβαιώθην, δτι ήτο τμήμα τυμπάνου ναού έκ 

πώρου μετά άναγλύπτου παραστάσεως σκηνής τής γι
γαντομαχίας, και δή τής πάλης τοΟ Διδς κατά γίγαντος

Το εύρεΟέν άρχαΐον ήτο τοσοΟτον βαρύ, ώστε άπε- 
κλείετο εύθύς αμέσως ή σ/.έψις, δτι ήδύνατο άλλο0εν νά 
μετακομισθή εκεί. Συνεπέρανα λοιπόν δτι τοΟτο εκειτο 

πλησίον τοΟ καταστραφέντος ναοΟ και δτι άνασκαφή 
ένεργουμένη ένταΟθα ήθελε φέρει εις <ρώς σπουδαία εύρή- 
ματα. Την σκέψιν ταύτην ένίσχυε καί τό γεγονός δτι 
τό έδαφος, εν ώ εΟρέθη τό άνάγλυφον, ήτο άναμεμιγμέ- 
νον μετά συντριμμάτων πηλίνων κεραμίδων, άγγείων, 
νομισμάτων καί άλλων άρχαίων λειψάνων- Γενομένη δέ 
περαιτέρω έρευνα άπέδειξεν, δτι ΰπό την γην υπήρχε στε
ρεόν τι εις έκτασιν τριάκοντα περίπου μέτρων. Κατόπιν 
των σαφών τούτων ενδείξεων έζήτησα παρά τής προϊστα- 
μένης μου άρχής νά έπιτρέψη την ένέργειαν άνασκαφών' 
τούτου δ’ έγκριθέντος άπεφασίσΟη νά ένεργηθώσιν αΰται 

δι έμοΟ οπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, δαπανησάσης 
διά ήμερομίσθια έργατών, δι’ άγοράν εργαλείων, οι οδοι
πορικά μεταβάσεως άπό τής πόλεως Κέρκυρας εις τον τό
πον των άνασκαφών καί δι’ άποζημίωσίν μου δρ. 1062.

Ή άνασκαφή ήρξατο την 26 Μαρτίου 1911 καί 
διήρκεσε μέχρι τής 8 ’Απριλίου. Κατά την πρώτην ημέραν 
ούοεν άνευρέθη. Ιήν δευτέραν δμως ημέραν των άνασκαφών 
άνεκαλύφΟη μεγάλη κεφαλή λεοντοςίεΐκ. 3, 4) καί βορειότε- 
ρον τεράστια κεφαλή γοργόνος (εΐκ. 5,6,7), άποκοπεϊσαι του 
σώματος καί κείμεναι επί τής άκατεργάστου πλευράς έν 
τή αυτή γραμμή έκ νότου προς βορράν, προερχόμεναι δέ
καί αύται εξ αετώματος. Κατά τάς δύο έπομένας ημέρας
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άπεκαλύφθη τδ ύπερμέγεϋες σώμα τής γοργόνας άνεστραμ- 

μένον καί μετά τοΰτο εις των ποδών αυτής. Κατά την 

άκόλουθον ημέραν έξήχθη έκ τοΰ εδάφους έτέρα κδ- 

ιραλή όμοιου λέοντος καί μετά ταΰτα τό σώμα αύτοϋ έκ 
τριών τεμαχίων άποτελούμενον, δρωμένων πάντων εκ 
της έξειργασμένης πλευράς (είκ. 8, 9, 10). Βραδύτε- 
ρον άνευρέΟη άνάγλνφον είκονίζον ϋεάν καϋημένην (είκ. 
11), τέλος δέ και έτερον παριστών κατακείμενον πω- 
γωνοφόρον δαίμονα (είκ. 12). Έπανελθόντες μετά ταΰτα 
εις την Οέσιν, έν η άνευρέΟη τδ σώμα καί ή κεφαλή 
τής γοργόνος, ήρευνήσαμεν τδ έδαφος έκ νέου πρδς άνα- 
κάλυψιν τών έλλειπόντων μερών αυτής" άνευρέΟησαν 
δέ πλεΐστα θραύσματα, εν οις καί έν τών βραχιόνων, αλλά 

κατά την δευτέραν ταύτην ερευνάν ήλΟεν εις φως πρώτον 
μέν αρχαϊκή κεφαλή κούρου έκ τοΟ αύτοϋ ύλικοΰ, μετά 
δέ ταΰτα τό σώμα αύτοϋ διατηρούμενον μέχρι τών μηρών 
(είκ. 13, 14, 15, 1(1, 17, 18, 19;. Καί τά γλυπτά ταΰτα 

προέρχονται έ£ άετώματος, άνεκαλύφθησαν δέ κατά την 
σειράν, ήν περιέγραψα, καί έν τή αυτή περίπου γραμμή 
έκ νότου πρδς βορράν.

Τδ ίσχυρδν άνάγλυπτον μέρος ποικίλλει τδ ΰψος 
έν τοΤς διαφόροις τεμαχίοις, πλαισιοΰται δέ κατά την 
άνω καί την κάτω πλευράν ύπδ όρΟογωνίου προεςε- 
χούσης ταινίας (πλ. 0,31 καί βάθους 0,16), κοσμου- 
μένης τής μέν πρώτης ύπδ φυτικοΰ κοσμήματος έκ παρα
κειμένων τριγωνοειδών εγχαράκτων φύλλων διασχιζομέ- 
νων ύπδ συνεχούς ετέρας γραμμής καί περιεχομένων έντδς 
δύο εκατέρωθεν άναγλύπτων παρυφών, τής δέ έτέρας ύπδ 
έξέχοντος μαιάνδρου άφίνοντος έλεύθερον μικρδν εκατέ

ρωθεν τμήμα τής έπιφανείας.
Τδ μήκος τών πλακών είναι 0,99 —1,12 καί τδ 

πάχος 0,35 — 0,51, προσηρμόζοντο δέ αύται δι’ αρμογών
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μετά θαυμασίας άναθυρώσεως συνδεάμεναι διά συνδέσμων 

έπί της άνω πλευράς. Ένηλλάσσετο ώς φαίνεται καί το πά
χος αυτών. Ή κάτω πλευρά ήρείδετο άμέσως επί της 
άνω έπιφανείας τοΟ οριζοντίου γείσου καί προσηρμόζετο 

διά γόμφων. Εν ό'μως τεμάχιον, το τοΟ πωγωνοφόρου δαί- 
μονος, φέρει ΰπο την μαιανδροφόρον ταινίαν ίσου προς αυ
τήν ύψους καί ολίγον αυτής έξέχον τμήμα, προς ό έφηρ- 
μόζετο το γεΐσον, άντί νά εισχωρή κάτοίθι αύτοΟ.

Έκ τής σειράς, καθ’ ήν εύρέθησαν τά άνάγλυφα, καί 
έκ.τοΟ γεγονότος ότι το μέσον του αετώματος κατεϊχεν 
ή γοργώ, ώς εξάγεται έκ τής άπο τοΟ κέντρου προς άμ- 
φότερα τά άκρα κλίσεως τής άνω ταινίας, προς δέ ότι το 
τεμάχιον τοΟ πωγωνοφόρου είναι καί το τελευταΐον άνά- 
γλυφον του αύτοΟ μέρους, ώς δεικνύουσιν αί συγκλίνου- 
σαι πλαισιοΟσαι ταινίαι, συμπεραίνομεν ασφαλώς ότι 
τά γλυπτά ταΟτα προέρχονται έκ τοΟ αύτοΟ άετώματος 
καί ότι κεϊνται έν ή θέσει κατέπεσον. Διότι τά μεταξύ τών 
δύο τούτων τεμαχίων εύρεθέντα γλυπτά έλαττοΰνται κατά 
το ύψος, έφ’ όσον πλησιάζουσι προς το τελευταΐον, όπερ 
Οά ανήκε τή βορειοδυτική γωνία τοΟ ναοΰ.

Έκειντο δέ πάντα τά άνάγλυφα εις βάθος ποικίλλον 
μεταξύ 0,50 —1,00, καί κατά το βόρειον άκρον μέχρι 
1 V2 μέτρου.

Κατά τήν άνασκαφήν ταύτην άνευρέθησαν καί πολλά 
αρχιτεκτονικά μέλη, οΐον δόμοι στυλοβάτου, μέλη τοΟ 

γείσου καί τινα τής μαρμάρινης ύδρορρόης (είκ. 20), πλεΐ- 
στα νομίσματα καί άλλα. Άνεσκάφη δέ καί μέρος τών 
θεμελίων τής δυτικής πλευράς.

Εις το σημεΐον τοΟτο έληξαν αί ύπο τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας δι’ έμοΟ ενεργούμεναι άνασκαφαί καί 
άνελήφθησαν αδται Οπό τής Ά. Μ. τοΟ Αύτοκράτορος 

τής Γερμανίας. Κατά τάς νέας άνασκαφάς άπεκαλύφθη-
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σαν ολόκληρα σχεδόν τα θεμέλια του ναού καί άπεδείχθη 
ότι τα άνευρεθέντα γλυπτά άνήκον πράγματι τη δυτική 
πλευρά αύτοΟ, εχοντος διεύθυνσιν εξ άνατολών προ: 
δυσμάς καί εκτεινόμενου μέχρι μικρά: άποστάσεως άπό 
της Μονής των ‘Αγίων θεοδώριυν, προ της οποίας άνε- 
καλύφθη ύπό των Γερμανών ’Αρχαιολόγων καί ό προ του 
ναοΟ ίδρυθείς βωμός.

Πλήν τινων αρχιτεκτονικών μελών ούδέν νεώτερον 
γλυπτόν άνευρέθη. Επειδή δε παρά τήν μονήν άνηγέρ- 
Οησαν κατά τάς άρχάς του παρελθόντος αΐώνος προχώ
ματα υπό τών Γάλλων, ό δε μεταξύ τών προχωμάτων 
χώρος, εν ώ ό ναός, ΐσοπεδώθη, φαίνεται ότι ό μέχρι 
τής εποχής εκείνης κατά τι ύπέρ τήν επιφάνειαν τοΟ 
έδάφους διατηρούμενος ναός κατεστράφη κατά τήν οχυρω
ματικήν ταύτην εργασίαν πλήν τών θεμελίων, καί ότι 
άπαντα τά Ολικά αΰτοΟ έχρησιμοποιήθησαν Οπό τών Γάλ
λων προς οικοδόμηση; τών Οχυρωμάτων. Τά δέ γλυπτά 
τοΟ δυτικοΟ αετώματος καταπεσόντα εις προγενεστέραν 
εποχήν κατεχώσθησαν καί ούτω μή γενόμενα γνωστά 
τοϊς Γάλλοις ή άλλοις άρχαιοτέροις καταστροφεΟσι, τοϊς 
Ένετοϊς πιθανώς, διεσώθησαν μέχρις ημών. Εκ τών ανω
τέρω έξηγεΐται τό σχετικώς μικρόν βάθος, εις ό άνευρέ- 
Οησαν τά γλυπτά.

Ως περιέγραψα άνωτέρω, άνευρέθησαν προς νότον τής 
γοργόνος ή σκηνή τής γιγαντομαχίας καί βορειάτερον αυ
τής ή κεφαλή τοΟ λέοντος καί τό θραΟσμα τών ποδών 
αύτοΟ. Προς βορράν δέ τής γοργόνος ό κοΟρος, μετά 
τοΟτον ό λέων, ή καθημένη θεά καί τέλος ό πωγωνοφόρος 
δαίμιυν. Φαίνεται λοιπόν, ότι έν τφ άετώματι ύπήρχον 
έκατέρωθεν μέν τής γοργόνος καί προς αυτήν έστραμμένοι 
δύο λέοντες, μετά δέ τούτους προς νότον μέν ή σκηνή τής 
γιγαντομαχίας καί άλλα έξαφανισθέντα ανάγλυφα, προς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:11 EEST - 18.237.180.167



ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1911 175

Elx. 7.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:11 EEST - 18.237.180.167



176 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1911

βορράν δέ ή καθημένη θεά καί ό πωγωνοφόρος δαίμων. 
Επειδή δέ κατά το πρόσθιον τμήμα τοΟ λέοντος σώζονται 
λείψανα ίππου, θά εκειτο μεταξύ ενός τουλάχιστον λέον
τος καί τής γοργόνος ίππος τις (πτερωτός;), προς όν Θά 
είχε σχέσιν ό πλησίον ταύτης εΰρεθείς κούρος.

Ή γοργώ είκονίζεται έν κινήσει προς τά άριστερά 
αυτής κατά τον αρχαϊκόν τρόπον. Αίρει δηλ. το αριστε
ρόν σκέλος καί κάμπτουσα αύτό κατά το γόνυ πατεϊ δΓ 
ολοκλήρου τοΟ πέλματος, το δέ δεξιόν τείνει προς τά όπίσω 
κλίνουσα ελαφρώς τό γόνυ καί ψαύουσα διά των δακτύ
λων το έδαφος. Οί βραχίονες άκολουΘούσι τήν κίνησιν τού 
σώματος καί ο μέν δεξιός διευθύνεται προς τά όπίσω, 6 
δέ άριστερος προς τά έμπρός, καμπτόμενοι άμφότεροι 
κατά τον άγκώνα. Έπί τοϋ δεξιού βρα/ίονος έρειδόμενος 
σώζεται ό πρόσθιος πούς τού παρ’ αυτήν ίππου.

Ή κεφαλή καί τό άνω τού σώματος βλέπουσιν έκ 
των έμπροσθεν, τό δέ λοιπόν σώμα άπό τής οσφύος καί 
κάτω έκ τών πλαγίων.

Φορεΐ δέ άχειρίδωτον βραχύν μέχρι τών μηρών έξι- 
κνούμενον χιτώνα, έζωσμένον διά δύο όφεων καί κοσμού- 
μενον κατά τά κράσπεδα τού λαιμού καί τού άνοίγματος 
τών βραχιόνων διά ιωνικών κυματίων, κατά δέ τό πέρας 
διά λοξού μαιάνδρου, περιλαμβανομένων πάντων ύπό δύο 
οριζοντίων γραμμών.

Αί έκ τών πλαγίων όρώμεναι κεφαλαί τών δφεων 
ίστανται αντιμέτωποι ολίγον απ’ άλλήλων άπέχουσαι, 
το οέ σώμα αύτών περιστρέφεται συμμετρικώς κύκλω 
κατά τον λαιμόν καί προχωρούν όρίζοντίως μέχρι τού 
μέσου τής γοργόνος συμπλέκεται προς τον έτερον δφιν' 
μετά ταΰτα δέ έπανερχόμενον προς τό σημεΐον, έξ οδ ώρ- 
μήΘη, περιβάλλει τήν όσφύν καί φθάνον έμπροσθεν εις 
τό μέσον περιπλέκεται προς τήν ουράν τού άλλου λε-
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πτυνομένην και κρεμαμένην όλίγον κάτωθι της όσφύος. 
Οι οφεις δμοιάζοντες καθ’ δλα προς τους επί των γνω
στών επιτύμβιων λακωνικών αναγλύφων φέρουσι γένειον 
καί έχουσιν άνοικτόν τ'ο στόμα, έξ ου φαίνεται ή διχαζό
μενη γλώσσα, είναι δε φολιδωτοί καί ή κοιλία αύτών 
χωρίζεται διά γραμμής τοΰ λοιπού σώματος.

Ή κόμη τής γοργόνος καταπίπτει συμμετρικώς έπί τού 
στήθους εις τέσσαρας πλοκάμους εκατέρωθεν λεπτυνομένους 
καί συστρεφόμενους σπειροειδώς κατά διεΰθυνσιν άντιθέτως 
έναλλασσομένην έπί έκάστου. Αί τρίχες έςειργάσΟησαν ώς 
λεπτά σιδηρά ελάσματα, πολλαί δε αύτών ένούνται εις 
δέσμας. ΙΙρ'ος τά άνω τής κεφαλής διευθύνονται αδται 
καθέτως προς τ'ο μέτωπον εις δέσμας καί χωρίζονται δι’ 
ετέρων οριζοντίων γραμμών διαιρουσών την κόμην εις τε
τραγωνίδια. ΙΙρο τοΟ μετώπου απολήγει αύτη εις συνε- 
σπειρωμένους οφεις, έχοντας όμοίας προς τούς άλλους 
κεφαλάς, ών αί δύο τελευταΐαι έρείδονται έπί τής πλίν
θου, καί συγκρατεΐται ύπό ταινίας.

Ύπό τά ώτα εκφύεται φολιδωτός δφις, κυματοειδώς 
συστελλόμενος, άρχικώς μέν καθ’ όριζοντίαν διεύθυνσιν, 
άκολούθως δέ καθέτως έκ των άνω προς τά κάτω καί 
τάνάπαλιν' αί φολίδες δηλοΰνται δι’ εγχαράκτων κύκλων 
ώς καί τών άλλων οφεων τής κεφαλής. Έτεροι οφεις άπο- 
χωροΟσι έκ τών όπισθεν τής όσφύος, αί δέ φολίδες αύτών 
δηλοΟνται διά έγχαράκτων κατά μήκος συνεχών γραμ
μών διασταυρουμένων ύπό έτέρων καθέτων.

Όπισθεν τών οφεων τούτων άποφύονται πτέρυγες, ών 
τά πτίλα άλλα μεν πίπτουσι κατακορύφως εις πλείονας 
σειράς άποστρογγυλωθέντα κατά τά άκρα καί πλαισιού- 
μενα ύπό έγχαράκτου παρυφής, άλλα δέ στρέφονται πλα- 
γίως καί άλλα έκφύονται κατά τούς βραχίονας καί εχουσι 
κυκλικάς κοίλας Φολίδας.-5 ,
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Το πρόσωπον έχει την συνήθη άποτρόπαιον μορφήν 
των γοργόνων. Οί όφθαλμοί έξογ/.ούμενοι έχουσιν άμυγ- 
δαλοειδές σχήμα και είναι λοξοί κατά αρχαϊκήν εξιν. 
Ή δέ κόγχη έμβαθύνεται προς τα κάτω, ή ρίς πλατύνεται 
διακρινομένων καί των ρωθώνων, τα δέ ζυγωματικά έξ- 
ογκοΟνται. Συστέλλει τά χείλη δεικνύουσα τους οδόντας 
καί προτείνει τήν γλώσσαν. Κάτωθι δέ έφερεν άποκρου- 
σθέντα προτεταμένον πώγωνα.

Έπετεύχθη οΰτω νά άποδοθή εις το πρόσο>πον απερί
γραπτος ύπερέντασις ψυχολογικής έκφράσεως έπαυξανού- 
σης τήν άποτρόπαιον φύσιν τής γοργόνος, πτοοΟσα άληθώς 
τον παρατηρητήν έκ τούτου, προς δέ καί εκ τοΟ ύπερφυ- 
σικοΟ μεγέθους αυτής, μετρούσης άπό τής κεφαλής μέχρι 
του δεξιοΟ γόνατος περίπου 2.80

Οί πόδες έκαλύπτοντο διά σανδαλίων συνδεομένων 
προς τήν ράχιν διά δεσμών άποληγόντων εις έσχηματο- 
ποιημένους ρόδακας. Εκατέρωθεν έξεφύοντο πτέρυγες 
κυρτούμεναι προς τά άνω καί εξω, τά δέ πτίλα πλαι- 
σιούμενα ώς καί έν ταΐς μνημονευθείσαις πτέρυξιν δξύ- 
νονταί κατά τά πέρατα καί κοσμοΟνται έσωτερικώς δι’ 
ετέρων μικρών λοξών γραμμών το κάτω δ'μως μέρος ήτο 
Φολιδωτόν. Προς το άνω άκρον τών σανδαλίων έξειργάσθη 
καί άλλος ρόδαξ.

’Αξία παρατηρήσεως είναι ή επεξεργασία τοΟ γόνατος 
μετά τών ισχυρών μυώνων. Αεπτοτάτη δέ είναι επίσης καί 
ή εργασία τών τελείως έξεργασθέντων ώτων.

Τά άκρα ήσαν έξειργασμένα επί ετέρων πλακών, άνευ- 
ρέθησαν δέ μόνον ό άριστερος ποΰς καί θραΟσμα του δε- 
ξιοΟ βραχίονος.

Ο αριστερός πούς τής γοργόνος πατεΐ διά τών δα
κτύλων επί μικροτέρου σανδαλοφόρου ποδος άποκρουσθέν-
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τος έξ ετέρου άναγλύφου. ’Εξάγεται λοιπόν ότι προς τά 
αριστερά τής γοργόνος είκονίζετο έτέρα μορφή προτεί- 
νουσα τον δεξιόν πάδα και έν σχέσει τιν'ι προς αυτήν 
ευρισκόμενη. Έκ τοΟ μεγέθους τοΟ πατουμένου ποδός, 
δντος κατά το ήμισυ έλάσσονος τοΟ τής γοργόνος, συμπε- 
ραίνομεν και περί τοΟ μεγέθους τής ζητουμένης μορφής' 
προς το μέγεθος δε τοΟ ποδός εΰρίσκεται έν άναλογία ό παρά 
τήν γοργόνα εόρεθείς κούρος. Ό τόπος τής εύρέσεως και ή 
συμφωνία τοΟ μεγέθους είναι δύο περιπτώσεις, αίτινες ελ
λείψει άλλων μαρτυριών ήθελον προταθή υπέρ τής παρα
δοχής τής ύποθέσεως ότι ό κοΟρος είναι-ή μορφή, ήτις 
ί στο το άριστερά τής γεοργόνος. 'ϊπάρχει και τρίτη άσφα- 
λής όμως περίπτωσις διαφωτίζουσα τελείως το ζήτημα 
τοΟτο. Ή γοργώ φέρει, ώς ειπομεν, πτέρυγας εκατέρω
θεν' ένεκα δέ τοΟ μεγέθους αυτών μέρος τούτων έξειργά- 
σθη έπί τής παρακειμένης πλακάς. ’Επειδή δέ μεταξύ 
τοΟ κούρου και τοΟ εδάφους τοΟ άναγλύφου, έφ’ οδ εξειρ- 
γάσθη, παρεντίθεται τμήμα πτέρυγος όμοιας προς τήν 
τής γοργόνος, συμπεραίνομεν ότι τό τμήμα τοΟτο προσηρ- 
μόζετο προς ταύτην- άρα καί ό κοΟρος ιστατο παρ’ αυτήν.

Δέν θέλομεν ένδιατρίψει περί τήν σημασίαν έκάστης 
μορφής, ούδέ περί τήν ακριβή θέσιν αύτών έν τω άετώ- 
ματι, καθότι τοΟτο ύπερβαίνει τά στενά όρια τής πα- 
ρούσης , έργασίας, αλλά πειρώμεθα νά δώσωμεν τάς γε- 
νικάς μόνον γραμμάς τής συνθέσεως καί τήν τεχνοτροπι- 
κήν περιγραφήν των μορφών καί τό σχήμα αύτών.

Ό δεξιός 3ραχίων, ή αριστερά χειρ ολίγον άνωθεν τοΟ 
καρποΟ καί τά κάτω άκρα τοΟ κούρου έλλείπουσι, διατη- 
ροΟνται δέ μόνον τά δύο πέλματα έξειργασμένα έπΐ τής 
πλακός τής γοργόνος. Ή κεφαλή άπεκρούσθη, αλλά σώζε
ται άλίγον βεβλαμμένη.

Τό σώμα άπο τής όσφύος καί άνω εΐκονίζεται κατ’
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ένώπιον, το δέ λοιπόν μέρος έκ των πλαγίων. Ό άπο- 
κρουσθείς βραχίων προετείνετο προς το δεξιόν της μόρ
της ύψούμενος, ώς εξάγεται έκ της διαμορφώσεως της 
περί τον ώμον περιοχής τοΟ σώματος. Ό δέ αριστερός 
κρέμαται ούχί έντελώς κατακόρυφος, άλλ’ ολίγον προς τα 
έμπρ'ος κινούμενος, μεθ’ δ καμπτόμενος περί τον αγκώνα 
κατ’ άμβλεΐαν γωνίαν έξικνεΐται μέχρι της κοιλιακής 
χώρας.

Φέρει μακράν κόμην έξειργασμένην διά παραλλήλων 
έγκαρσίων ραβδώσεων χωριζομένων ίπί τής κεφαλής διά 
καθέτων γραμμών καί άπολήγουσαν έμπροσθεν μέν εις 
βοστρύχους έσχηματοποιημένους εις σπείρας όπισθεν δέ 
εις μάζαν πίπτουσαν μέχρι τής ράχεως. Περί την κεφαλήν 
συγκρατεΐται ή κόμη ύπ'ο ταινίας- επί δέ τής όπισθεν 
καταπιπτούσης μάζης ένεχαράχθησαν πλαγίως μόνον αί 
τρίχες.

Έχει έξωγκωμένους λοξούς δφθαλμούς μετά εγχαρά
κτων κυκλικών κορών καί λεπτά ύψουμενα κατά τ'ο άκρον 
χείλη κατά έξιν αρχαϊκήν, πρόσωπον πλατύ, περίγραμμα 
τής κεφαλής γωνιώδες, εύρεΐς ώμους καί συνεσταλμένην 
όσφύν.

Το στέρνον παρουσιάζει επίπεδον σχεδόν πλατείαν 
έπιφάνειαν, διασχιζομένην ελαφρώς Οπό τής διαμέσου άνα- 
τομικής γραμμής- έμφαίνει δέ καί την κλείδα.

Μετά μεγάλης έπιμελείας είναι έξειργασμένον τό όπισθεν 
τών μηρών μέρος παρέχον άπαλάς καμπύλας γραμμάς. At 
άνατομικαί λεπτομέρειαι τής ολίγον κυρτής κοιλιακής χώρας 
ώς καί πάσαι αί λοιπαί τοΟ σώματος είναι έλαφρώς εξειρ— 
γασμέναι κατά τό πνεΟμα τής αρχαϊκής δωρικής ιδία 
τέχνης, παρουσίαζούσης πλατείας έπιφανείας μετά άπο- 
τόμων μεταβάσεων καί ισχυρών ανεπτυγμένων μελών καί
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μυώνων, ώς του ενταύθα σωζομένου βραχίονος, τοΟ στέρ
νου καί των μηρών.

Αριστερά της γοργόνος ή νοτίως άνεκαλύφθη, ώς 
είπομεν, κεφαλή καί ΟραΟσμα των ποζών λέοντος, δεξιά 
δέ ή βορείως ολόκληρος όμοιος λέων έκ τριών πλακών 
συγκείμενος,ΟραυσΟείς δέκατα τον λαιμόν, ούτινος ελλείπει 
μέρος, ί'να έφαρμοσΟή ή κεφαλή.

Οί λέοντες είκονίζοντο αναπαυόμενοι έκ τών πλαγίων, 
ή κεφαλή όμως έβλεπε κατ’ ενώπιον. Έχουσι μήκος 3.30 
περίπου, το δέ ύψος και άνέυ τής κεφαλής υπερβαίνει το 
τοΟ άνθρώπου.

Ή επίπεδος σχεδόν κεφαλή έχει στρογγυλόν περίπου 
περίγραμμα επιμηκυνόμενου καί οξυνόμενον περί το ρόγ
χος, το όποιον χωρίζεται οι’ ιδιαιτέρας εξεργασίας τής 
λοιπής κεφαλής· έχει δέ οφθαλμούς λοξούς κατά τήν όριζον- 
τίαν καί κατά τήν κάθετον διεύθυνσιν, καί έξωγκωμένους, 
τήν δέ κόγχην έμβαθυνομένην περί τον άμυγδαλοείδή, 
αλλά κυρτότερου προς τά άνω βολβόν, παρουσιάζου- 
σαν λεπτήν ίδια τών βλεφαρίδων έργασίαν. ’Από τών 
καμπύλων όφρύων εκτείνεται κυρτή προς τά άνω γραμμή 
μέχρι τών μικρών ώτων χωρίζουσα το μέτωπον εις Οψη— 
λοτέραν επιφάνειαν. Εγχάρακτοι δέ γραμμαί παράλλη
λοι προς τό κάτω περίγραμμα τοΟ μετώπου έξικνοΟνται 
έκατέρωθεν τούτου καί ένοΰνται έν τώ μέσω αύτου κατ’ 
άμβλειάν πως γωνίαν.’Ολίγον κάτωθεν αύτών έξειργάσθησαν 
επί τής ρινός όριζόντιαι αυλακώσεις μέχρι τών μυκτήρων, 
άφ’ ών άποχωροΟσι κυρτούμεναι προς τά έξω καί άνω 
έτεραι εγχάρακτοι γραμμαί. Τό ρύγχος διασχίζεται ολό
κληρον ϋπό εγχαράκτου αύλακώσεως δηλούσης τό κεκλει- 
σμένον στόμα καί περιβαλλόμενης έκατέρωθεν ύπό δύο 
όαβδοειδών ταινιών. Έπί τούτιυν καί τών οΦούων έσειο-Γ ι ι i
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γάσθησαν μικρά! κοιλότητες προς δήλωσιν τοΟ τριχώμα
τος. Εκατέρωθεν δε της κεφαλής εκφύεται επί τοΟ εδάφους 
γωνιώδες εξόγκωμα άντιστοιχοΟν προς τάς παχείας πτυ- 
χάς των μυών τοΟ λαιμού, έφ’ ού έξειργάσΟησαν εγχά
ρακτοι αί λεπτότατα*, κυματοειδείς τρίχες τής χαίτης, έξι 
κνουμένης καθ’ ό'λον τον λαιμόν καί περατουμένης κυ
κλοτερούς εις σχήμα ριπιδίου.

Ιό περίγραμμα τοΟ λαιμοΟ ώς καί ολοκλήρου το Ο 
σώματος περιγράφεται Οπό απαλών καί ώραίων καμπύλων 
γραμμών, ή έπιφάνεια όμως τοΟ λαιμοΟ μεταβαίνει άπο- 
τόμως εις την τής δεξιάς ώμοπλάτης, ής τό περίγραμμα 
σχηματίζει κυκλικήν σχεδόν γραμμήν εΰδιακρίτως χω- 
ριζομένην.

Ό όπίσΟιος μηρός χωρίζεται προς τά έσω δι’ 
ώσαύτως ώραίας καμπύλης γραμμής άπο τής επιφάνειας 
του σώματος κείμενης ταπεινότερον. Κυρταί αυλακώσεις 
καί έτεραι κυματοειδείς εγχάρακτοι γραμμαί συγκλίνου- 
σαι εις τι σημειον καί έντεΟΟεν πάλιν καμπυλοειδούς άπο- 
κλίνουσαι δηλοΟσι τάς άνατομικάς λεπτομέρειας τοΟ μη- 
ροΟ. Όμοια! σχεδόν αυλακώσεις, μαρτυροΟσαι περί τής 
έπιδράσεως τής άσσυριακής τέχνης, καί πλαστικώς έξειρ- 
γασμέναι επίπεδοι ταινία*, δηλοΟσι τάς άνατομικάς λε
πτομέρειας τών ποδών. Αί πλευραί τής κοιλίας έκδηλουν- 
ται διά κατακορύφων κυρτών πλατειών αυλακώσεων.

Μετ’ άκριβείας έν ταις λεπτομερείαις έξειργάσΟησαν 
οί όνυχες τοΟ ζώου.

Όπισθεν καί κάτωθεν εκφύεται ή ουρά στρεφόμενη 
ποος τά άνω καί καταλήγουσα εις το αέσον πεοίπου του 
σώματος’ τό δέ άκρον ταύτης απολήγει εις σχήμα αιχμής 
δόρατος μετά έγκεχαραγμένων άπο τοϋ μέσου εις γω
νίαν άποκλινουσών λεπτών παραλλήλων γραμμών.

Ολόκληρον τό σώμα άπο τής χαίτης, πλήν τών πο-
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δών καί της ούράς, έκοσμήθη δι’ εγχαράκτων συγκεντρι- 
κών κύκλων προς έκδήλοισιν τοΟ τριχώματος.

Έν τώ Μουσει'ω της Άκροπόλεως έν Αθήναις ύπάρ- 
χει πάνΟηρ, οδτινος το τρίχωμα έκδηλοΟται ομοίως 
διά κύκλων, έν ώ οί αύτόΟι πώρινοι λέοντες άλλως έξειρ- 
γάσΟησαν (Schrader. Arch. Marmor-Sculpturen, 
Abb. 8). Έκ τούτου ήθελέ τις όρμηθή να νομίση δτι 
οί κύκλοι οδτοι χαρακτηρΐζουσιν ήδη το τρίχωμα τοΟ 
πάνθηρος, καί κατά ταΟτα καί τά έκ Κερκύρας ζώα ήθελον 
είναι πάνθηρες. Εις τήν γνώμην ταύτην άντίκειται το γεγονός 
οτι έπί των έκ Κερκύρας ζώων οί κύκλοι δεν έξειργάσθη- 
σαν καί έπί τοΟ λαιμοΟ, των ποδών καί τής ουράς, άλλ’ 
έπί του πρώτου έλαςεύΟησαν αί λεπταί έκεΐναι τρίχες, 
άς περιέγραψα καί αίτινες δηλοΟσι τήν διαφοράν τοΟ τρι
χώματος του λαιμοΟ άπο τοΟ λοιπού σώματος. Καί τοιαύτη 
διαφορά πραγματικώς μόνον έπί των άρρένων λεόντων πα- 
ρατηρεΐται, ών δ λαιμός περιβάλλεται ύπό άφθονων καί 
μακρών τριχών, έν ώ οί πάνθηρες φέρουσι το κηλιδωτόν 
δέρμα ομοιόμορφον μέχρι τοΟ λαιμοΟ καί τοΟ λοιπού σώ
ματος. Διά τοΟτο καί τό έν τή Άκροπόλει ζώον φέρει τούς 
κύκλους καθ’ δλα τά μνημονευθέντα μέρη προς δήλωσιν 
τοΟ δέρματος τοΟ πάνθηρος. Τό αυτό παρατηρεϊται καί 
έπί μικροΟ πήλινου άφιερωτικοΟ αναγλύφου εν Σπάρτη 
είκονίζοντος πάνθηρα έχοντα τό δέρμα ολόκληρον κεκοσμη- 
μένον δι’ έγχρώμων κυκλικών κηλίδων, αλλά καί τό 
σώμα λεπτότερον καί μάλλον εύλύγιστον προς διά— 
κρισιν του βαρύτερου τών λεόντων (ABS. Excava
tion at Sparta 1908-9, σελ. 118, είκ. 23).

Οσάκις δε έν τή γλυπτική πρόκειται νά είκονισθή λέων, 
λαμβάνεται πρόνοια νά τονισθή τό διάφορον τρίχωμα τοΟ 
λαιμοΟ άπο τοΟ σώματος. ’Εν τώ αύτώ μουσείω τής 
Σπάρτης άπόκεινται όστέ'ινοί τινες λέοντες καί θραύσμά τι
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πήλινου. Έν τοϊς δυο όστείνοις το τρίχωμα τοΟ λαιμοΟ 
και τοΟ μετώπου έκδηλοΰται διά λοξών διασταυρουμένων 

γραμμών, ώστε να σχηματίζωνται ρόμβοι φέροντες επί 

πλέον και στιγμήν Ιν τώ μέσω, το δέ τρίχωμα του λοι- 
ποΟ σώματος Ιξειργάσθη διά παραλλήλων γραμμών φθα- 
ρεισών μεν το πλεϊστον, άλλα διακρινομένων ένιαχοΟ 
επαρκώς. Το τρίτον τεμάχιον εχει το τρίχωμα τοΰ λαι- 
μοΰ εξειργασμένον δι ’ εγχαράκτων φολίδων σχηματιζό- 
μένων διά διαβήτου άπό κέντρου, διατηρουμένου, καί άπο- 
τελουσών τμήμα κύκλου. Περιορίζεται δέ ή χαίτη όπ'ο πα
ρυφής συγκειμένης εκ γραμμής περί αυτήν καί ετέρων προς 
ταύτην λοξώς καί καθέτως άγομένων μικρών γραμμών. 
Τέταρτος ό'μοιος λέων φέρει άδιακρίτως σπειροειδή τινα 
κοσμήματα επί τοΟ σώματος καί μικράς καθέτους γραμμάς 
έπί τοΟ μετώπου. Το ύπό τών "Αγγλων άπεικονισθέν 
(Excavation 1907, σελ. 89, είκ. 23) τοΟτο τεμάχιον 

χαρακτηρίζεται αρκούντως ώς λέων έκ τής εξωτερικής 
παραστάσεως ληφθείσης έκ τοΟ κοινοΟ μύθου τοΟ Ήρα- 
κλέους φονεύοντος τον λέοντα, άλλ’ άνευ ίσως ιδιαιτέρας 
συμβολικής σημασίας ένταΟθα. Η ελλειψις τής χαίτης 
έπί τοΟ λέοντος χαρακτηρίζει τήν θήλειαν, ώς όρθώς όνο- 
μάζει το ζώον ό Dawkins. Είναι όμως καί τά τέσσαρα 
τεμάχια σχεδόν όμοια, τοΟ δέ τελευταίου ιδία ή κεφαλή 
ομοιάζει καταπληκτικώς προς τός έκ Κερκύρας, καί κατά 
τόδξυνόμενον προς τό κάτω περίγραμμα, καί τήν διασκευήν 
τών οφθαλμών, τοΟ μετώπου, τής ρινός μετά τών έγκαρ- 
σίων ραβδώσεων καί κατά τήν παχεΐαν πτυχήν τών μυών 
τοΟ λαιμοΟ. Τά αύτά χαρακτηριστικά τής κεφαλής 

δεικνύει καί τό πήλινον θραύσμα λέοντος φέροντος έπί 
πλέον έπί τοΟ ρύγχους τάς αύτάς άπό τών μυκτήρων καθ’ 

ομοιον τρόπον άποχωρούσας γραμμάς, τάς έπί τοΰ μετώ
που κτλ. 1 οΰτο έχει τό τρίχωμα τοΟ λαιμού ομοιον προς
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τους τής Κέρκυρας, το δε τοΟ σώματος δηλοΟται διά 
μικρών σταυρών. Πάσα ή διακόσμησις αύτη πλήν μιας ζη- 
τοειδοΰς εγχαράκτου γραμμής έπί τής πτυχής τοΟ λαιμού 
είναι έγχρωμος (Excavation 1908-9, σ. 1 18, είκ.2,9).

Έκ πάντων τούτων εξάγεται σαφώς, δτι πάντα τά 
ζψα τά έκ Σπάρτης είναι λέοντες, έπικυροΟται δέ καί ή 

άνωτέρω έξενεχθεΐσα γνώμη, δτι το τρίχωμα τοΟ άρρενος 
Λεοντος δηλοΟταί κατά διάφορον τρόπον έπί τού λαιμού καί 
διάφορον έπί τού σώματος. Καί δεύτερον δτι το τρίχωμα 
έν τοΐς δύο τούτοις μέρεσι δηλοΟται κατά συνθήκην, ούχί 
δμως πάντοτε κατά τον αυτόν τρόπον" άρα καί το είδος 

τής διακοσμήσεως τοΟ δέρματος δεν άρκεϊ προς διάγνωσιν 
τού είδους τοΟ ζώου. Έκ τούτων δέ καί έκ τής όμοιότη- 
τος πάντων τών έκ τής Σπάρτης μνημονευθέντων λεόν
των προς τά έκ Κερκύρας ζφα άποδεικνύεται νομίζω 
άναμφισβητήτως δτι καί τά τελευταία λέοντας εικόνιζον.

Μετά τον λέοντα άνεκαλύφθη δεξιά ή βορείως τής γοργό· 
νος, ώς έμνημόνευσα, μορφή γυναικός καΟημένης έπί βά
θρου έκ τών πλαγίων καί προς τά αριστερά αύτής έστραμμέ- 
νης,φορούσης δέ ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιον έπ’ αύτού,έρριμ- 
μένον επί τών ώμων καί κατερχόμενον μέχρι τού μέσου πε
ρίπου τών κνημών καλύπτον καί ολίγον μέροςτών βραχιόνων.

Όπισθεν τού βάθρου παρατηρεϊται έπιμήκης δρθο- 
γώνιος προεξοχή μετά γωνιώδους ένσκαφής προς την 
άνω έσωτερικήν άκμήν μίμουμένη τοιχοδομίαν δι’ έγ- 
χαράκτων παραλλήλων ίσον άπεχουσών απ’ άλλήλων 
γραμμών, χωριζομένων εναλλάξ δι’ έτέρων καθέτων 
κατά τό ισοδομικόν σύστημα. Προφανώς έκδηλοΟται διά 
τούτων τείχος πόλεως ή βωμός, προ τοΟ όποιου κάθη- 

ται νεαρά νύμφη ή θεά σχέσιν έχουσα προς την λατρείαν 
τής νήσου.
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Οί πόδες της θεάς πατούσι έπΐ ύποποδίου, ο δέ έσωτε- 

ρικ'ος ή άριστερ'ος προτείνεται δλίγον.
Ή δεξιά χειρ καμπτόμενη κατά τον αγκώνα φέρεται 

έπ'ι των γονάτων, ή δέ αριστερά προτείνεται καμπτόμενη 

και αδτη δλίγον προς τά εμπρ'ος άνοικτήν έχουσαν την 
παλάμην. Προ της χειρ'ος ταύτης κεΐται λοξώς προς 
αύτήν διευθυνόμενον τμήμα δόρατος άνήκοντος εις πο
λεμιστήν λαξευθέντα έπ'ι τής παρακείμενης πλακός. Εκ 
τής όλης στάσεως τής μορφής ταύτης δεν φαίνεται ό'τι δ 
απέναντι αύτής ίστάμενος πολεμιστής εϊχεν έχθρικάς προς 
αύτήν διαθέσεις, άλλά μάλλον δ'τι αυτή ώθεΐ αύτον προς 
μάχην, έπερχομένης διά τής κινήσεως ταύτης καί συσχε- 
τίσεως των δύο παραστάσεων.

Ή κεφαλή αρκετά έφθαρμένη και άποκεκρουσμένη 
κατά το πρόσωπον καί τον λαιμόν φέρει μακράν κόμην εις 
μαζαν πίπτουσαν και άπολήγουσαν έμπροσθεν εις βο
στρύχους' δεικνύει δέ πάντα τά χαρακτηριστικά τής άρ- 
χαϊκής δωρικής τέχνης μετά των λοξών και έξωγκωμένων 
οφθαλμών, τών λοξών και συνεσταλμένων χειλέων καί 
τοΟ τετραγώνου τοΟ περιγράμματος, παρέχουσα έκφρασιν 
ήρέμου σοβαρότητος καί γαλήνης ψυχής.

Το σώμα παρουσιάζει ευδιάκριτους ευθείας επιφάνειας 
άποστρογγυλωθείσας κατά τάς μεταβάσεις τής μιας εις 
τήν έτέραν, καί άνευ λεπτομερειών. Άπαλάς πως γραμ- 
μάς δεικνύουσιν οί βραχίονες, οί δέ πόδες, γωνιώδεις έν- 
τελώς, ελάχιστα παρέχουσι τάς άνατομικάς λεπτομέρειας.

Τδ τελευταΐον προς βορράν τεμάχιον τού αετώματος 
είκονίζει το άνω ήμισυ τού σώματος ύπτιου κατακειμενου 
δαίμονος, ή κεφαλή ό'μως βλέπει κατ’ ενώπιον’ τάς δέ 

χεΤρας γωνιωδώς καμπτομένας κατά τον άγκώνα φέρει 

προ τοΟ στήθους καί τής κοιλίας.
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Έχει μακράν κόμην πίπτουσαν εις μάζαν επί των ώμων 
και άπολήγουσαν έμπροσθεν εις μακρόν βόστρυχον έν τώ μέσω 

τοΟ μετώπου καταπίπτοντα, ολίγον άνωθεν τής ρίνός.Λεπτά! 
έγχάρακτοι αυλακώσεις δεικνύουσι τάς τρίχας, αίτινες κατά 

το άνω μέρος διασχίζονται υπό άλλων καθέτων ραβδώσεων
Δι’ έγχαράκτων διασταυρουμένων γραμμών έξειργά- 

σθησαν καί αί τρίχες του γενείου , ό'περ έκφυόμενον 

κάτωθεν τοΟ χείλους εκτείνεται προς τά κάτω και άπο- 
στρογγυλοΟται κατά το πέρας έξικνούμενον μέχρι τοϋ 
στήθους και κυρτούμενον προς τά έξω καί κάτω. Η τε
λευταία στροφή τοΟ γενείου οφείλεται εις τήν προσπάθειαν 
τής πραγματικής άποδάσεως τής φυσικής έκ τής στάσεως 
τής κεφαλής πτώσεως τοΟ γενείου προς τά κάτω. Τό γέ- 
νειον εχει μεγάλην ομοιότητα προς τό των επί τής Άκρο- 
πόλεως πωρίνων δαιμόνων τοΟ Έκατομπέδου1 λαμβανομέ- 
νου δε ύπ’ δψει ότι πλήν τούτων καί έτεροι δαίμονες, ώς 
οί πτερωτοί έξ οστοΟ καί ή όμοιου ύλικοΟ σφίγξ μετά τής 
γενειοφόρου γοργονείου κεφαλής Ιν Σπάρτη καί άλλα,φέρουσι 
τοσοΟτον έπίμηκες καί σχεδόν σφηνωτόν γένειον, εξάγεται 
ότι ή τοιαύτη παράστασις εχει κοινήν τήν άντίληψιν περί 
τής εξωτερικής είδεχθοΟς μορφής των φοβερών τούτων 
δαιμόνων έν τή άρχαϊκή έποχή.

Ίριχωτόν ήτο επίσης καί τό στήθος του δαίμονος.
Η κεφαλή δεικνύει τά γνωστά χαρακτηριστικά, τε

τράγωνον περίγραμμα, όφθαλμούς έξωγκωμένους καί ώς 
φαίνεται κλειστούς προς έκδήλωσιν θανάτου, παρειάς έξε- 
χούσας κτλ. Γωνιώδες είναι καί τό σώμα καί άνευ πολ
λών λεπτομερειών.

Προς τά άριστερά ή νοτίως τής γοργόνος άνεκα- 
λύφθη τό πρώτον τεμάχιον εικονίζον τον Δία ίστάμενον 

επί τών διεστηκότων καί διά ολοκλήρων τών πελμάτων
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πατούντων ποδών καί άρπάζοντα διά της άριστεράς τον 

γίγαντα εκ τοΟ τραχήλου, έν ώ διά τής Οψουμένης δε

ξιάς εξακοντίζει τόν κεραυνόν κατ’ αύτοΰ.
Ό γίγας εικονίζεται εις στάσιν φυγής προς τάάριστερά 

προτείνων τον αριστερόν πόδα κεκαμμένον έν τώ γόνατι και 
τόν δεξιόν ψαύοντα τό έδαφος διά τοΟ γόνατος φέροντα προς 
τα όπίσω κατά τον άρχαϊκόντρόπον.Διάτής δεξιάς προσπαθεί 
νά άπωθήση τον Δία κρατών τόν βραχίονα αύτοΰ, τήν δέ άρι- 
στεράν κάμπτουσαν κατά τόν αγκώνα φέρει προς την κοιλίαν.

Άμφότεραι αί μορφαΐ κινοΰνται προς τά αριστερά 

αύτών, τό δε σώμα άκολουθεΐ την κίνησιν ταύτην κλινον 
προς την αύτήν οιεύθυνσιν. Κατ’ άρχαϊκήν έξιν παρίστα- 
ται και ένταΰθα τό άνω τοΟ σώματος τοΟ Διός κατ’ ενώ
πιον, ή δέ κεφαλή και τά κάτω άκρα έκ των πλαγίων, 
τοΟ δέ γίγαντος ή κεφαλή και τό άνω σώμα κατ’ ενώ
πιον, τά δέ κάτω έκ τών πλαγίων.

Ό Ζευς είναι άγένειος κατά συνήθειαν, ήτις άπαντα 
καί άλλαχοΟ έν τή δωρική τέχνη, καί φέρει στέφανον έκ 
δάφνης έπι τής κεφαλής, ό δέ γίγας γενειών- άμφότεροι εΐκο- 
νίζονται μετά μακράς κόμης εις πλοκάμους επί τοΟ στήθους 
πιπτούσης, έμπροσθεν δέ άποληγουσης εϊς έσχηματοποιημέ- 
νους βοστρύχους. Ή κόμη τοΟ γίγαντος δηλοΰται έπι τής 
κεφαλής διά καθέτων προς τό μέτωπον γραμμών, ώς καί 
τοΟ κοιμωμένου δαίμονος, καί άπολήγει όπισθεν εις μάζαν.

ΙΙλήν τών γνωστών χαρακτηριστικών τής κεταλής 
άξιον παρατηρήσεως είναι ή μεγάλη έντασις καί άνάπτυ- 
ξις τών μυών, οί εύρεϊς ώμοι καί τό μυώδες στέρνον, ή 
δυσανάλογος σμικρότης τοΟ άνω σώματος προς τό κάτω, 
ή μεγάλη συστολή τής δσφύος καί οί μακρο'ι πάδες.

Αριστερά τοΟ γίγαντος είναι’ έγκεχαραγμένον δένδρον 
έλαίας, έξ ού έμφαίνεται ότι ή παρακειμένη πλάξ εΐκό- 
νιζε τήν Αθήναν, ής ή έλαία ήτο σύμβολον.
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Ό κεραυνός τού Διός εχει σχήμα άμφιστόμου τυελέ— 
κεως, οδ τά άκρα έξειργάσθησαν ώς κτένες.

Έχομεν αρκετά δείγματα της άρχαϊκής πελοποννη- 
σιακής τέχνης, ώστε να γινώσκωμεν τους χαρακτήρας 

αυτής έπαρκώς. Τά γλυπτά δμως της Κέρκυρας πα- 
ρουσιάζουσι τά χαρακτηριστικά ταΰτα εις μείζονα εντα- 

σιν. Το τετράγωνον καί τ'ο επίπεδον έξικνεϊται εν τισι τε- 
μαχίοις εις βαθμ'ον άγνωστον μέχρι τούδε, πλησιάζον εν 
πολλοις προς την ίδιάζουσαν τεχνοτροπίαν των γνωστών 
λακωνικών αναγλύφων. Ή τοιαυτη αναλογία μαρτυρεί 
περί της κοινής προελεύσεως καί πηγής τής τέχνης, άφ’ 
ής ώς άπ'ο κέντρου διεδόθησαν άνά την Πελοπόννησον καί 

τάς δωρικάς αποικίας αί τεχνικαί έξεις καί αντιλήψεις περί 
την εκτέλεσιν έργων τέχνης. Περί τούτων ικανά εχου- 
σιν ήδη γραφή- έπειδή δμως κατά την έν Σπάρτη διαμο
νήν μου δυνηθεις νά αφιερώσω χρόνον ικανόν εις την με
λέτην τής λακωνικής καί τής δωρικής τέχνης έν γί
νει, μάλιστα τών γνωστών άναγλύφων καί τών έκ τής 
Όρθείας Άρτέμιδος οστέινων εύρημάτων, τών προωρισμέ- 
νων νά διαφωτίσωσι πλεΐστα ζητήματα τής αρχαϊκής 
τέχνης, έσχημάτίσα την γνώμην δτι συγκεχυμένα! είναι 
αί γνώσεις, ας εχομεν περί τής άρχ_ής τής αρχαϊκής 
τέχνης, συνέλαβον την άπάφασιν νά εκπονήσω εργασίαν 
συστηματικώς έξετάζουσαν την αρχήν ταύτης έπί τή 
βάσει ιδία παραγνωρισθέντων τινών εύρημάτων τού ιερού 
τής ρηθείσης θεάς. Έν τή εργασία ταύτη θέλω εκθέσει 

λεπτομερώς τάς γνώμας μου περί τοΟ θέματος τούτου. 
’Ενταύθα άναφέρω στοιχεία τινά αύτής.

Κέντρον πάσης πνευματικής κινήσεως τής Πελοπόννη
σου καί τών αποικιών έν τή έποχή ταύτη φαντάζομαι την 

’Αργολίδα καί την Κορινθίαν, έν ή ύπο την έπίδρασιν διαφό
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ρων ξένων στοιχείων καί δή της ’Ανατολής έλαβεν ή δωρική 

τέχνη την ίδιάζουσαν γνωστήν εκείνην μορφήν. Ενταύθα 
άνεπτύχθη ύπότάς αύτάς επιδράσεις κα'ι διεδόθη πολλαχοΟ 

ή ξυλοφλυφική καί ή ταύτη συγγενής όστεογλυφική, 
γνωστή προ πολλοΰ έν τη ’Ανατολή και έν Αϊγύπτω.

Οί έργαζόμενοι το ξύλον καί το οστοΰν τεχνΐται με- 
τεπήδησαν εις τήν χρήσιν σκληροτέρου ΰλικοΟ, του πώ
ρου κατ άρχάς καί ειτα τοΰ σκληρού λίθου, συναποκο- 
μίζοντες τάς κτηθείσας έξεις και τρόπους εργασίας των 

πρώτων υλικών και έφαρμόζοντες αύτά επί του νέου 
ύλικοΟ. Αί έξεις αδται διετηρήθησαν έν τή άρχαϊκή δω
ρική τέχνη πλειότερον ή άλλαχοΰ καί μάλιστα έν τή λακω
νική. Έκ τούτου έξηγοΟνται πολλά χαρακτηριστικά των 
έκ Κέρκυρας άναγλύφων καί των τής Λακωνικής. Οΰτω 
έκ τοΟ άπλου έγχαράκτου περιγράμματος των μορφών 
προβαίνει ή έπί τοΟ ξύλου καί του όστοΰ γλυφική εις 
τήν άπεικόνισιν μορφών, ών μόνον ό περί το έγχάρακτον 
περίγραμμα χώρος λαξεύεται κατ’ όρθήν γωνίαν προς τ'ο 
έδαφος τοΰ αναγλύφου, ώστε νά παρουσιάζωνται δύο 
έπΐφάνειαι τούτου, ή προσθία καί ή προς αυτήν κατα- 
κόρυφος του περιγράμματος. Έν αύταΐς αί άνατομικαί 
λεπτομέρειαι έγχαράσσονται. Τρίτη βαθμίς τής τέχνης 
ταύτης είναι ή άποστρογγυλοΰσα απλώς τήν κορυφήν 
(άκμήν) τής ύπ'ο τών δύο έπιφανειών σχηματιζομένης γω
νίας. Τετάρτη δε ή έπί μάλλον καί μάλλον άποστρογ- 
γυλοΰσα τήν γωνίαν καί όλίγον τής πρόσθιας έπιφανείας, 
διατηρούσης δμως το έπίπεδον. 1 ήν περαιτέρω έξέλιξιν 
τών έργων τούτων δύναται νά παρατηρήση τις έν τοΐς 
μικροϊς όστείνοις άναγλύφοις, έν οΐς τ'ο σώμα τελειο
ποιείται βαθμηδόν άπό ανατομικής άπόψεως.Έν Σπάρτη 
εύρέθησαν άφιερωτικά άνάγλυφα έκ πώρου έκ τοΰ ίεροΰ 
τής Όρθείας Άρτέμιδος, έφ’ ών το πρώτον έφηρμόσθη-
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σαν οί το0 ξύλου καί τοΟ όστοΟ τρόποι εργασίας, άνή- 

κοντα δε ταΐς τρισί πρώταις κατηγορίαις. Τά γνωστά Λα
κωνικά έκ μαρμάρου άνάγλυφα διανέμονται μεταξύ τής 

δευτέρας, τής τρίτης καί τής τετάρτης κατηγορίας. Τά 
γλυπτά ζώα καί ή γοργώ τής Κέρκυρας δεικνύουσι τά 
χαρακτηριστικά τής τετάρτης κατηγορίας. ΤοΟτο έμφαί- 
νεται έκ τοΟ πλατέος καί επιπέδου προσώπου τής γορ- 

γόνος, έκ τοΰ εντελώς ευθέος τοΟ άνω καί ίδια τοΟ κάτω 
μέρους τοΟ σώματος μέχρι τοΟ χιτώνος, καθ’ ον μόνον 
αί άκμαί άπεστρογγυλώθησαν άνευ ούδεμιάς άλλης λε

πτομέρειας. Έκ τοΟ πλατέος έπίσης καί έπιπέδου προσώπου 
τών λεόντων, τής εντελώς ευθείας ρινός, τής ωμοπλάτης, 
τοΟ ολίγον κατά τάς άκμάς άποστρογγυλωθέντος σώματος, 
έκτών ποδών κτλ. Την αύτήν έπίδρασιν δεικνύει καί το τετρά
γωνον σώμα τής καθημένης θεάς καί τών άλλων μορφών.

Ή έπίδρασις τής όστεογλυφικής καί τήο ξϋλογλυφι- 
κής δέν περιορίζεται εις την εξωτερικήν διαμόρφωσιν τοΰ 
σώματος, άλλά καί εις την έξεργασίαν τών λεπτομερειών. 
Έκ ταύτης προέρχεται ή λεπτή έγχάραξις τών τριχών τής 

χαίτης τών λεόντων καί τής κόμης ή τοΟ γενείου τών άλ
λων μορφών, ή έγχάραξις τών κύκλων καί τών λοιπών 
ανατομικών λεπτομερειών τής κεφαλής, καί τών ποδών 
τών λεόντων.Ή έγχάραξις τών κοσμημάτων τοΟ χιτώνος 
τής γοργόνος καί τών πλίνθιυν τών άναγλύφων κτλ.

Ο,χιτών τής γοργόνος διετήρησεν αρκετά ίχνη έρυθρου 
καί κίτρινου χρώματος, οΓ οδ έκοσμήθη οδτος, ίσως δε 
καί αί άλλαι μορφαί. Λείψανα χρώματος παρατηροΟνται 
καί έπί τών ταινιών, δΤ ών πλαισιοΟνται τά άνάγλυφα.

Πάντα τά εύρήματα ταΟτα ανάγονται εις το πρώτον 
ήμισυ τοΟ Ε' π. X. αίώνος.

ΦΡ. ΒΕΡΣΑΚΗΣ
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