
«ΗΡΩΕΣ ΑΓΝΟΙ» Σ’ΕΝΑΝ ΑΤΤΙΚΟ ΚΡΑΤΗΡΑ
(Πίν. 1-11, Σχέδ. 1-2)

Δέν είναι άνεξήγητο δτι, δν καί παλαιότατο άπόκτημα τοΟ Μουσείου, κανέναν έρευνητή 
δέν παρακίνησε σέ μελέτη ή σέ δημοσίευση δ έρυθρόμορφος κρατήρας, πού είκονίζε- 
ται έδώ (Πίν. 1 καί Σχέδ. I)1. Όσοι έσταμάτη σαν τότε πάνω άπ’ αυτόν—γιατί ήταν 
χαμηλά βαλμένος σέ μιαν άπό τις παλαιικές προθήκες τοϋ Εθνικού Μουσείου—μπορεί 
νά γοητεύτηκαν άπό τις μορφές, άπό τήν κάπως δϋλην ύπόστασή τους, μπορεί νά στά
θηκαν μέ άπορία έμπρός στήν άσυνήθιστη, τή συναρπαστική παράσταση. Γρήγορα θά 
τήν προσπέρασαν, άδυνατώντας νά βροϋν κάποια έξήγηση ή νά καταλήξουν σέ μιάν 
υπόθεση γιά τό περιεχόμενό της. Ή άπόδοση τής ζωγραφιάς άπό τόν Sir John Beazley 
στον ζωγράφο τοϋ Οίνομάου μάς άπαλλάσσει τουλάχιστο άπό τή σχετικήν άναζήτηση1.

"Ας τήν ίδοϋμε όμως καλύτερα, άρχίζοντας άπό τό σχήμα. "Ο,τι έσώθηκε είναι τό κά
τω σώμα ένός έρυθρόμορφου κρατήρα, καλυκωτοϋ, μέ πλαστικά τονισμένη τήν άνθε- 
μωτή, τήν κυρτή ζώνη, άπό τά πλάγια τής όποιας θά υψώνονταν οί λαβές.

’Αραιά τά φύλλα τών άνθεμίων καί σχεδόν χωρίς λυγερότητα, πέντε άπό κάθε πλευρά 
ένός κεντρικού φύλλου, πού δέν ξεχωρίζει μέ μεγαλύτερο ύψος, πατούν σέ στενές έλι
κες καί έναλλάσσονται μέ άνθη λωτοΰ. Τά τελευταία, όπως καί τά άνθέμια, φυτρώνουν 
άπό ένα σχηματοποιημένο διπλό κύκλο. “Αλλοι κύκλοι μικρότεροι είναι σκόρπιοι άπά- 
νω καί άνάμεσα στά φύλλα.

Άπό τή ζωγραφιά, τή μοιρασμένη σέ δύο έπάλληλες ζώνες, σώθηκε μόνον ή κάτω, άλλά 
μόνο στήν έμπροστινήν πλευρά, έλάχιστα δέ υπόλοιπα άπό τις μορφές τής άπάνω ζώνης.

Τό κέντρο τής παράστασης τό κατέχει βωμός μέ τετράγωνη βάση. Αριστερά άπάνω 
σώζεται μικρή γωνία, πιθανώτατα ύπόλοιπο άπό τήν έλικοειδή έπίστεψη. Δίπλα στο 
βωμό, σέ ύψωμα πού δέν δηλώθηκε μέ σχέδιο, κάθεται ένας νέος, γυμνός στό άπάνω 
σώμα, μέ μακριά κόμη, στεφανωμένος. Κρατεί μέ τά δύο του χέρια μπροστά στό στή
θος του ένα μικρό ζώο, λευκό, πού θά τό έλεγε κανείς έρίφι.

Ό νέος γυρίζει πρός τά άριστερά τήν κεφαλή του, τήν ελαφρά υψωμένη, κοιτάζοντας 
μία γυναίκα όρθια πίσω του, πού στέκεται σέ ψηλότερο επίπεδο καί κρατεί στό άριστε- 
ρό του χέρι ένα στεφάνι δάφνης, όρθιο. Τήν ύπαρξη χιτώνα προδίνει ή χειρίδα τοϋ δεξιού 
βραχίονα, τό λεπτό ίμάτιο περιβάλλει τό κάτω σώμα, ενώ άφήνεται γυμνό τό κάτω τμήμα 
τής κνήμης. Ένα λεπτό βραχιόλι διαγράφεται πάνω άπό τόν καρπό τού άριστεροΰ 
χεριού.

Ή κόμη, απλή, σκεπάζει τό κεφάλι καταλήγοντας πάνω σέ λαμπάδιο. Κάτω άπό τό 
δεξί πόδι τής γυναίκας είναι ένας θάμνος· σάν υπόλοιπο φύλλου πρέπει νά έρμηνευθή 
καί τό ίχνος πίσω άπό τό δεξί πόδι τού νέου.

1. Άρ. Εύρ. 1435. Άπό τήν 'Ερμιόνη. Beazley, ARV2 1440. Στό σχέδιο τοϋ αγγείου πρόσφερε τήν 
τέχνη καί τήν έμπειρία του ό ζωγράφος τών Μουσείων Άλέξ. Κοντόπουλος. Όλες οί φωτογραφίες τοϋ 
άγγείου τούτου, καθώς καί τών άλλων τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου πού άπεικονίζονται έδώ έγιναν μέ πρό
θυμη έπιμέλεια άπό τόν κ. Κ. Κωνσταντόπουλο, φωτογράφο τοϋ Μουσείου.
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Έπισημότερην δψη έχει ό άλλος νέος άριστερά, μέ μακριά τήν κόμη καί αυτός, στε
φανωμένος, γυμνός σ’ δλο τό άπάνω σώμα. Κάθεται σ’ ένα ΰψωμα πού δέ δηλώθηκε μέ 
σχέδιο καί κρατεί στό άριστερά χέρι ένα κλωνάρι άπό τό όποιο φυτρώνουν δύο κλάδοι 
δάφνης. Τό άλλο χέρι τό ύψώνει σάν γιά νά δεχτή τό μεγάλο στεφάνι μέ τό όποιο 
έτοιμάζεται νά στολίση τό κεφάλι του ή νέα γυναίκα, ή όρθια μπροστά του.

Φορεΐ καί αύτή, όπως καί ή προηγούμενη, ίμάτιο καί κάτω άπ’ αύτό χιτώνα, ψηλά ζω- 
σμένον, ίχνη των πτυχών του δηλώνουν οί χρυσοκίτρινες γραμμές. Ή λιτή κόμη της, 
τελειώνει πάνω σέ ψηλό λαμπάδιο πού δέν υψώνεται κάθετο, άλλά έχει 
διάταξη σχεδόν δριζόντια.

Άπό τήν κίνηση τού χεριού της μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι καί ή 
πρώτη γυναίκα ετοιμάζεται νά στεφανώση τόν νέο πού κάθεται άπέναντί της.
Τό μισοφέγγαρο άνάμεσα στά κλαδιά βεβαιώνει ότι σάν όμοιο, δεύτερο, πρέ
πει νά έρμηνεύσουμε καί τό δρεπανωτό άντικείμενο πού είναι πάνω άπό τό 
κεφάλι τού πρώτου νέου.

Περιγράψαμε τέσσερες μορφές, δηλαδή δύο ζευγάρια άνδρών καί γυναι
κών πού βρίσκονται άριστερά άπό τό βωμό. Τούτον τόν έτοποθέτησεν ό 
ζωγράφος στό κέντρο τής ζωγραφιάς, άλλες τέσσερες μορφές κατέχουν τό 
δεξιό μισό μέρος της. Πέμπτη ή γυναίκα πού κάθεται σέ ύψωμα πάνω άπό 
τό βωμό άποτελεϊ μαζί του τόν άξονα, τό κέντρο τής σκηνής. Μόνο ίχνος 
τού χιτώνα διακρίνεται πίσω άπό τή μέση της, κανένα δέ άπό τις πτυχές, 
γιατί άφανίστηκε έδώ τό λευκό έπίχρισμα.

Δέν είναι γνωστό άν στό ένα ή στά δύο ύψωμένα χέρια κρατούσε στεφά
νια- άξιοπρόσεχτο είναι ότι οί άκρες τού χιτώνα κάτω άνεμίζονται μέ τρόπο 
πού θά συμβιβαζόταν μέ ζωηρή κίνηση- δέν δικαιολογεί μιά τέτοια ή άνά- 
ταση τών χεριών, φαίνεται δέ άπίθανο ότι τό χέρι τής γυναίκας αύτής άγ
γιζε τό μισοφέγγαρο, πράγμα πού θά ήταν άδικαιολόγητο καί άνερμήνευτο.

Ό όρθιος νέος κοντά στή γυναίκα πού κάθεται, άν καί άντίστοίχος τού 
όμοιου δεξιώτερα, στρέφει τό κεφάλι πίσω, συνδέοντας έτσι τό μισό μέρος 
τής ζωγραφιάς μέ τά διαδραματιζόμενα στό κέντρο καί άριστερώτερα. Έχει 
στάση ήσυχη, μέ τή ράβδο κάτω άπό τή μασχάλη, χειρονομώντας διακρι
τικά μέ τό δεξί χέρι- θά Ιδοΰμε άργότερα τό νόημα τής χειρονομίας αύτής.

Πιθανό είναι ότι καί ή γυναίκα ή όρθια άνάμεσα στούς τρεις άντρες θά Σχέδ. 1. 
κρατούσε στό δεξί χέρι, τό ύψωμένο, ένα στεφάνι προοριζόμενο γιά τό νέο Τ°ώϊ τ°0 
πού βαδίζει προς άριστερά. Στον άριστερά του βραχίονα, κλίνοντας έλα- κρατηρα 
φρά τό σώμα προς τά πίσω, κρατεί μιά ψηλή λουτροφόρο- δέν έσώθηκαν ό λαιμός καί 
οί λαβές της, οί μαύρες γραμμές στό υπόλοιπο σώμα της ύποβάλλουν κάποια ζωγρα
φιστή παράσταση. Τό ίμάτιο φτάνει μόνο έως τις κνήμες τού νέου, πίσω πέφτουν οί 
δύο άκρες του συγκρατημένες μέ μολυβένια βαρίδια. Θέλοντας νά δώση καί έδώ τήν 
έντύπωση ένός κήπου, άλλά καί νά σκεπάση τό κενό κάτω άπό τά πόδια τής γυναίκας, 
παράστησε ό ζωγράφος ένα φύλλο άκανθωτό πού φυτρώνει άπό μιάν έλικα.

’Ανδρική είναι καί ή τελευταία μορφή δεξιά, πού κάθεται σέ ΰψωμα, μέ γυμνό τό άπά
νω σώμα καί κρατάει στό δεξί της χέρι ένα τετράπλευρο άντικείμενο, έλαφρά καί 
χωρίς προσπάθεια. Τούτο άποκλείει σχεδόν ότι είναι τό πόδι λουτροφόρου ή άλλου 
άγγείου, ούτε έχει μορφή πυξίδας, είναι όμως δύσκολο νά έρμηνευθή άλλιώς
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παρά σάν βάση αγγείου καν μάλιστα ληκύθου, αν κρίνουμε άπό τό σχήμα του.
Δέν έξαντλεϊται με τις έννιά αυτές μορφές, πού περιγράφηκαν παραπάνω, ή διακό- 

σμηση τού κρατήρα. Τήν ύπαρξη καί άλλης άνώτατης ζώνης μαρτυρούν άλλα ίχνη στην 
αριστερήν άκρη: δύο γυναίκες πλαισιώνουν έναν άντρα πιθανώτατα δρθιον. Ή πρώτη 
άριστερά πατάει μέ τό άριστερό πόδι πάνω σέ χαμηλό ύψωμα- άπογυμνώνεται έτσι ή 
δεξιά κνήμη, πού άναδείχνεται μέ λευκό χρώμα.

Τά επίπεδα πάνω στά όποια στέκονται οί τρεις αυτές μορφές άνεβαίνουν προοδευτι
κά- σ’ ένα, πού βρίσκεται ψηλότερα άπό τά άλλα δύο, πατάει ή γυναίκα δεξιά. Τό υπό
λοιπο άπό ίμάτιο πού άνεμίζεται άριστερά άφήνει νά συμπεράνουμε ότι καί άλλη τέταρ
τη μορφή υπήρχε στό σημείο τούτο πάνω άπό τό κενό πού σχηματίζει τό μαύρο γάνωμα 
άνάμεσα στις δύο πλευρές.

Δέν φαίνεται άσχετο μέ τήν παράσταση τής Α πλευράς στό σημείο τούτο, τό άκρό- 
τατο, τό ύπόλοιπο άνδρικής μορφής πού άνήκει στή Β δψη- κάθεται προς τά δεξιά, άφοΰ 
τό χέρι, τό ύπέρμετρα μεγάλο, έκτείνεται προς τήν σκηνή πού περιγράψαμε. Τίποτα άλ
λο δέν έσώθηκε άπό τήν πλευράν αύτή.

’Αντίθετα προς τό λεπτό σχέδιο, ή ποιότητα τού μαύρου γανώματος δέν είναι καλή. 
Στερημένο άπό λάμψη, σβησμένο στά περισσότερα μέρη, άφήνει νά διακρίνεται καλά τό 
προσχέδιο. Ή παχιά γραμμή τού τελευταίου είναι φανερή ιδιαίτερα στό άριστερό τμή
μα, άλλά καί κοντά στό βωμό, δπως καί έμπρός άπό τό πρόσωπο τού κοντινού νέου, γύ
ρω στό σώμα τού δρθιου δεξιά, καθώς καί τού νέου πού κρατεί τήν λουτροφόρο.

Παρ’ δλη τήν άσυνήθιστη λεπτότητά της ή γραμμή διατηρεί κάποιαν άναγλυφικήν 
έξαρση στά περιγράμματα τού προσώπου καί τού γυμνού τμήματος τών σωμάτων, κυ
ρίως τών άνδρών. Στις γυναίκες άντίθετα ούτε τά πρόσωπα ούτε τά σώματα περιβάλλον
ται άπό άνάγλυφες γραμμές, γιά νά μή άφαιρεθή, θά έλέγαμε, άπό τό λευκό χρώμα τό 
κυρίαρχο στά σώματά τους ή άπιαστη έλαφρότητα.

Μέ άχνές άνάγλυφες γραμμές δηλώθηκε καί τό δενδρύλλιο στά χέρια τού καθισμένου 
νέου, οί στέφανοι, ό βωμός, ή λουτροφόρος. Παρόμοιας ποιότητας, δχι δμως άνάγλυ
φες είναι οί γραμμές πού περιορίζουν τά σκέλη, καθώς καί τις παρυφές τών ίματίων. 
Μικρές, κομμένες οί πτυχές τούτων, σπειροειδεΐς ή καμπύλες θυμίζοντας άνάλογες τών 
άγγείων τού Κέρτς, θέλουν ίσως νά δηλώσουν ύφάσματα λεπτά, άραχνοΰφαντα, « Άμορ- 
γινά»2. Οί κόμες τών άνδρών καί τών γυναικών δηλώθηκαν μέ άραιωμένο γάνωμα 
πιθανώτατα γιά νά δοθή ή έντύπωση τού ξανθού χρώματος.

’Εξετάζοντας τώρα τή ζωγραφιά σάν σύνολο βλέπουμε δτι ή σύνθεση είναι βέβαια ζυ
γισμένη, δχι δμως καί αυστηρά συμμετρική. Στις τρεις μορφές τού κέντρου μέ άνώ- 
τατη τή μεσαία γυναίκα, πού κάθεται πάνω άπό τό βωμό, άντιστοιχεΐ άπό κάθε μεριά 
μιά όμάδα τριών μορφών. Στήν δρθια γυναίκα, πού κλείνει άριστερά τήν παράσταση, 
άντιστοιχεΐ δεξιά ή καθιστή άνδρική μορφή.’Αντί νά είναι άντιμέτωπή της ή άπέναντι 
μορφή, δπως ό νέος τής άριστεράς άκρης, βλέπει προς τά μέσα καί είναι δρθια. Στήν 
άπέναντι γυναίκα πάλι, τή γυρισμένη προς τά δεξιά, άντίστοιχη είναι ή δρθια άριστερά 
πού κρατάει τό στεφάνι, άνεβασμένη καί αύτή σέ ψήλωμα, γυρισμένη δμως προς τό έ- 
σωτερικό τής ζωγραφιάς.

2. 'Υφάσματα «Άμοργινά»: Ησύχιος στή λ. Άμόργινος καί Άμοργίς. Άριστοφ. Λυσιστρ. 150. 
D.A. εις λ. Βλ. έπίσης καί Hermann - Bliimner, Privataltert. 191.
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Οί δύο νέοι πάλι, πού πλαισιώνουν τό βωμό, άντΐ νά βλέπουν πρός τό κέντρο, έχουν 
μιά στροφή πρός τά άριστερά, ένώ στά δύο ζευγάρια άντιστοιχοΟν δεξιά οί τέσσερεις 
μορφές πού άποτελοΰν μίαν ένιαίαν όμάδα, δέν είναι μοιρασμένες, δπως έκεϊνα.

Μέ τήν ποικιλία αύτή πού έδόθηκε στην καταμερισμένη σύνθεση δχι μόνο κερδή- 
θηκε κάποια ζωγραφική κίνηση, άλλά τονίστηκε καί ή έννοια τού περιεχομένου. Πα
ρουσιάζεται έτσι δτι οί δύο άνδρικές μορφές δεξιά, μόλις τώρα γίνονται δεκτές στόν 
υπαίθριο χώρο, δπου έχουν πιά καθίσει οί δύο άλλοι νέοι καί δέχονται τά στεφάνια τά 
πλεγμένα άπό τά τρυφερά γυναικεία χέρια. "Αν ό άγγειογράφος άκολούθησε ώς πρός 
αυτό τό άρχέτυπο, πού πιθανώτατα θά συνεχιζόταν δεξιά καί άριστερά μέ άλλες παρό
μοιες μορφές, αυτό μένει άναγκαστικά ένα άναπάντητο έρώτημα.

Όσο γιά τήν άπάνω ζώνη δέν μπορούμε νά συμπεράνουμε άπό τά έλάχιστα υπόλοιπα 
τή διάταξη τών άλλων μορφών. Φαίνεται μόνο δτι κοντά στή νοητή κάθετη, πού υψώνε
ται άπό τό βωμό καί άπό τό μισοφέγγαρο έως τό ψηλότερο σημείο τής άπάνω ζώνης, 
παριστάνεται, άγνωστο άν καθισμένη ή δρθια, μιά άλλη, τέταρτη μορφή. ’Ανώμαλα θά 
διαμορφωνόταν τό έπίπεδο καί στή δεξιά πλευρά τής άπάνω ζώνης.

Στήν υπόθεση δτι οί μορφές πού δέν έσώθηκαν δεξιά θά στέκονταν, άντίστοιχες μέ 
τις άλλες άριστερά, σέ έπίπεδα πού χαμήλωναν προοδευτικά, έμπόδιο είναι ή γυναίκα 
ή δρθια μπροστά στό νέο μέ τή λουτροφόρο.

Μπορούμε έτσι νά συμπεράνουμε τούτο τουλάχιστο, δτι ή άνταπόκριση άνάμεσα στά 
δύο τμήματα τής άπάνω ζώνης δέν ήταν, δπως ούτε καί κάτω, άπόλυτα συμμετρική- 
οί άκρότατες μορφές δεξιά θά παρασταίνονταν σέ χαμηλότερο έπίπεδο άπ’ δ,τι οί άντί- 
στοιχες άριστερά. Πώς θά γέμιζε τό κενό πού δημιουργεΐται έτσι δεξιά, άν μέ μία 
μορφή πετούμενη ή μέ ένα κεφάλι πού πρόβαλλε άπό τό βράχο, μέ δέντρο ή μέ τίποτα 
άλλο, θά ήταν τολμηρό νά συμπεράνουμε.

’Αναμφίβολο είναι ώστόσο δτι θά υπήρχαν άνταποκρίσεις άνάμεσα στίς δύο ζώνες, 
άπόκρυφες ή φανερές, πού θά τούς χάριζαν κάποιαν ένότητα, θά «έδεναν» τήν δλη ει
κόνα σέ μία όλοκληρωμένη σύνθεση.

Ή παράσταση είναι τόσο μοναδική, ώστε δέν μπορούμε νά έπικαλεστοΰμε καμιά 
δμοιά της, ούτε είναι συχνοί οί κρατήρες μέ διαστάσεις τέτοιες, πού νά έπιτρέπουν ζω
γραφιές μέ δμοια άνάπτυξη σέ πλάτος. ’Αξιοπαρατήρητο είναι ώστόσο δτι σέ ένα άλλο 
άγγεΐο άπό τό χέρι τού ίδιου ζωγράφου, στόν κρατήρα τού Οίνομάου, υπάρχει άνάλο- 
γη χιαστική σχέση στή διακόσμηση3: άπό κάθε μεριά τού ένωτικοΰ κεντρικού άξονα, 
τού βωμού, πάνω άπό τον όποιον όρθώνεται ή κάθετη τού ξοάνου τής Άρτέμιδος, είναι 
άριστερά τό άρμα τού Οίνομάου, κάτω δεξιά τού Πέλοπος μέ τήν ’Ιφιγένεια.

’Απόπειρες παρόμοιας άνταπόκρισης συναντούμε στούς καλυκωτούς κρατήρες τού 
ζωγράφου τού Κάδμου, πού στάθηκε ώς πρός τούτο πιθανώτατα πρότυπο γιά τόν ζω
γράφο μας- στόν κρατήρα μας παραιτήθηκε άπό τή συμμετρική αύτονομία τής κάτω ζώ
νης πού χαρακτηρίζει τόν κρατήρα τού ζωγράφου τού Κάδμου στό Ermitage καί προχώ
ρησε πρός μιά σύνθεση έλευθεριώτερη,χαρίζοντας έτσι κίνηση, άτμόσφαιρα καί ζωή4.

3. Κρατήρ Οίνομάου: F. R. III, 151 καί πίν. 146. Πρώτος ό Buschor άπόδειξε έκεΐ δτι είναι άττικό 
τό άγγεΐο τοΟτο πού τό θεωρούσαν έως τότε Ίταλιωτικό. Beazley ARV2 1440.

4. Κρατήρ Ermitage: C.R. 1861 πίν. 3-4. Metzger, Repr. πίν. 37,269. Webster, Art and literature πίν. 
4β, 5β. ARV21185,7. Ή άδιαφορία γιά άςονική σχέση τής άπάνω μέ τήν κάτω ζώνη είναι έκδηλη στή 
ζωγραφιά τού θαυμαστού κρατήρα στό Schloss Fasanerie, έργου τού ζωγράφου τού Κέκροπος: ARV2 1346.
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Άπό τή διάμετρο τοΰ κάτω τμήματος τοϋ κρατήρα, μέ τήν άνθεμωτή ζώνη (0,32μ.) 
συμπεραίνουμε δτι θά είχε σημαντικό άνοιγμα- άν κρίνουμε άπό τις άναλογίες σέ άλ
λους κρατήρες άνάμεσα στο κέντρο τοϋ σώματος καί τοϋ καλυκωτοΰ χείλους, ή διάμε
τρος απάνω θά ήταν τό λιγώτερο 0,50 μ.

Δεν έχει άρχίσει άκόμη ή ύπερβολική ραδινότητα τοϋ σχήματος- τό σώμα πλατύ, 
στέκεται σέ μιά βαριά βάση, οί λαβές όρθώνονται άρκετά Απομακρυσμένες άπό τό σώ
μα, όπως σ’ ένα θελκτικό καλυκωτό κρατήρα τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου, συγγενικόν όχι 
μόνο ώς πρός τό σχήμα μέ τόν Αποσπασματικόν άπό τήν Έρμιόνη (Πίν. 5β). 
Στό Ισορροπημένο άκόμη σχήμα του είναι έκδηλη ώστόσο ή ζήτηση τής λυγερότητας, 
ή άνάγκη τής φυγής 5.

Κάποια χρονολογική σχέση μέ τόν κρατήρα τής Έρμιόνης δείχνει μαζί μέ τήν άφθο- 
νία τοϋ λευκοϋ χρώματος καί ή αβρότητα τοϋ σχεδίου- τό τρυφερό πρόσωπο τοΰ Διονύ
σου είναι άδελφικό μέ τών νέων τοϋ κρατήρα μας, όμοια τά σώματα τών Μαινάδων καί 
ή διαφάνεια τών ένδυμάτων τους (Πίν. 6α-β).

Παρ’όλα τοΰτα τό πλάτος τοΰ κρατήρα άπό τήν Έρμιόνη, ιδιαίτερα κάτω άπό τήν πα
ράσταση, υποχρεώνει νά συμπεράνουμε γι’ αύτόν ένα σχήμα πλησιέστερο πρός τή φάση 
τήν άμέσως προηγούμενη, πού τήν έκπροσωπεΐ ένας κρατήρας τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου, 
μέ παράσταση άνερμήνευτη: Άνατολίτες μέ σκυλιά (Πίν. 5α)6.

’Αρκεί νά προσέξη κανείς τό σχήμα τών λαβών, πού όρθώνονται παράλληλα πρός τό 
σώμα, όχι σέ σύγκρουση μέ αύτό, όπως στόν προηγούμενο κρατήρα, άρκεΐ νά σταθή στό 
γεροδεμένο, πλατύ σχήμα μέ τήν άνοιχτή βάση γιά νά πιστοποιήση τή διαφορά. Δεν χω
ράει άμφιβολία γιά τήν άρχαιότερη ήλικία τοϋ κρατήρα μέ τούς Άνατολίτες σχετικά μέ 
τόν άρ. 12603.

Μακρινοί πρόγονοι τοΰ πρώτου είναι ό κρατήρας τοϋ Έξηκίου άπό τήν ’Αγορά, 
όπως καί τοΰ Εύφρονίου στό Arezzo7. Άπό τήν παράδοση αύτή κατάγεται τό καλοχτι- 
σμένο πόδι, ό τεκτονικός χωρισμός τών μελών τοΰ άγγείου καί ή Ανάπτυξή του σέ πλάτος. 
Γύρω στά 400 π.Χ., στήν έποχή τής μεταμειδιακής σταθερότητας, είναι ή πιθανή χρονο
λόγηση τοϋ κρατήρα μέ τούς Άνατολίτες, είκοσι έως τριάντα χρόνια πριν άπό τόν 
κρατήρα τών Μαινάδων.

Πρέπει νά προχωρήσουμε στούς νεώτερους γιά νά γνωρίσουμε τή ριζική μεταβολή 
( Π ί ν. 7α )8. Χρησιμοποιώντας όλα τά στοιχεία τών άρχαιοτέρων σχημάτων, ενώ κρατεί 
τήν παράδοσή τους, προχωρεί ό πλάστης τοΰ κρατήρα τούτου σέ μίαν ανανέωση έκφρα- 
στική τοϋ νέου ιδανικού. Τό πρώτο φανερό χαρακτηριστικό, τό στένεμα τών μελών, 
συνοδεύεται άπό τό άνέβασμα έκεΐνο σέ ύψος, πού είναι τό θελκτικό γνώρισμα τών 
άγαλμάτων τοϋ 4ου αίώνα.

Brommer, Antike Kleinkunst πίν. 20. CV. Schloss Fasanerie I, πίν. 46-48. Στόν δεύτερο κρατήρα τοΰ 
ίδιου ζωγράφου ή ’Αθήνα τοΰ κέντρου άποτελεϊ μιά κάθετη συνδετική τής άπάνω μέ τήν κάτω ζώνη: 
CV έκεί, πίν. 49.

5. Άρ. Εύρ. 12603.
6. Άρ. Εόρ. 12489. ARV2 1409 (τοΰ ζωγράφου τοΰ Μελεάγρου).
7. Hesperia VI (1937), 469 κ.έ., XXV (1956), 344 κ.έ. (Ο. Broneer). Σ. Καρούζου, Αγγεία Άναγυροΰν- 

τος 113, είκ. 81. Κρατήρ Φαρσάλων: ΑΕ. 1952, 96- 116 (Βερδελής). Hesp. 25 (1956), πίν. 51 b - d. 
Beazley ABV 148. Κρατήρ Arezzo: Pfuhl είκ. 395. V. Bothmer, Amazons πίν. 69,3. ARV2 15.

8. Άρ. Εόρ. 12542. Schefold, UKV, άρ. 213, πίν. 48,1. Jdl 57 (1942), 155, είκ. 13 (K. Peters).
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’Αθήνα. Εθνικό Μουσείο: Επιτάφιο μνημείο
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'Αθήνα. ’Εθνικό Μουσείο: Τμήμα του έπιταφίου μνημείου

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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