ΑΡΧΑ Ϊ ΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ
ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ *
Τά ευρήματα τής άνασκαφής τοϋ οικοπέδου Άγγελοπούλου1 κατέδειξαν δτι ό άνασκαφεΐς χώρος κατφκήθη σχεδόν άνευ διακοπής άπό των προϊστορικών χρόνων μέχρι
τής βυζαντινής έποχής. Τοϋτο έγινεν άφορμή νά ταράσσωνται τά παλαιότερα στρώμα
τα υπό τών έκάστοτε νεωτέρων κατασκευών είς τρόπον ώστε νά διατηρηθοϋν έλάχιστα
μόνον έξ αυτών άνέπαφα.
Τό άρχαϊκόν στρώμα, τό όποιον ένδιαφέρει τήν παροΰσαν δημοσίευσης άνεσκάφη
σχεδόν έξ ολοκλήρου ήδη κατά τήν άρχαιότητα καί μόνον είς τό κέντρον περίπου
τοϋ χώρου άπεκαλύφΟη έπί τοϋ βράχου τμήμα αύτοΰ άδιατάρακτον (διαστ. 8,50x7 μ.,
πάχος 0,30 μ. περίπου). Πολλά μελανόμορφα όστρακα εύρέθησαν έντός τοϋ άμιγοΰς
αύτοϋ στρώματος χρονολογοϋντα τοϋτο άπό τοϋ 2ου τετάρτου τοϋ 6ου αί. μέχρι τών
άρχών τοϋ 5ου αί. π.Χ. Τά υπόλοιπα μελανόμορφα όστρακα, τά όποια παρουσιάζονται
εδώ, εύρέθησαν έσπαρμένα είς τον άνασκαφέντα χώρον έντός στρωμάτων κατά πολύ
νεωτέρων τής έποχής τήν όποιαν άντιπροσωπεύουν.
'Η άποκαλυφθεΐσα άρχαϊκή κεραμεική είναι έν τώ συνόλφ της άττική καί άποτελεΐται
κατά τό πλεΐστον άπό μικρά θραύσματα· ούδέν άγγεϊον εύρέθη άκέραιον ή κατέστη δυ
νατόν νά συμπληρωθή.
Τά πλεϊστα τών όστράκων άνήκουν είς τό άπό τοϋ 2ου τετάρτου τοϋ 6ου μέχρι
τέλους τοϋ αίώνος χρονικόν διάστημα- τό όπ’άριθ. 33 ( Π ί ν. 35 ς) χρονολογείται
είς τό τέλος τοϋ 7ου αί. π.Χ., τά ύπ’ άριθ. 14, 18 ( Π ί ν. 32α-β ) καί 40 ( Π ί ν. 37β )
είς τάς άρχάς τοϋ 5ου αί. π.Χ.
Τά πλέον ένδιαφέροντα καί καλύτερον σφζόμενα τεμάχια είναι:
Τμήμα γαμικοϋ λέβητος τοϋ 2ου τετάρτου τοϋ 6ου αί. (άρ. 19, Π ί ν. 32ζ) φέροντος
ώς διακόσμησιν αυλητήν καί κάτωθι τών λαβών έραλδικήν παράστασιν λεόντων (σφζονται μόνον αί κεφαλαί)· τμήμα πώματος πυξίδος (άρ. 26, Π ί ν. 33β) τοϋ 3ου τε
τάρτου τοϋ 6ου αί. π.Χ. ή έπί τοϋ όποιου διακόσμησις παριστςι τήν Θήραν τοϋ καλυδωνίου κάπρου (διατηροϋνται τμήματα τοϋ κάπρου καί τών τριών ήρώων)· τμήμα ώμου
ύδρίας έπί τοϋ όποιου λίαν άποσπασματική παράστασις άμαζονομαχίας τοϋ τελευταίου

* ΕΙς τούς πίνακας, διά τεχνικούς λόγους, περιελήφθησαν είς τήν αύτήν φωτογραφίαν όστρακα μή
συνανήκοντα- είς τούς έπεξηγηματικούς τίτλους ή άρίθμησις γίνεται κατά όστρακα, άναφέρεται δέ
έκεΐ, όταν ταύτα άνήκουν είς τό αύτό άγγεϊον.
Θερμάς εύχαριστίας όφείλω εις τήν κ. Σεμνήν Καρούζου καί τήν δ. Β. Φιλιππάκη" ή μετ’ αυτών
συζήτησις έπί τοϋ δημοσιευομένου ύλικού ύπήρξε πολύτιμος δι’ έμέ.
1. Γ. Δοντά, Άνασκαφή οίκοπέδων Άγγελοπούλου καί Ζαχαράτου είς Α. Δ. 17 (1961/62)σ. 83-95.
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τετάρτου τοΰ 6ου αί. (άρ. 15, Π ί ν. 32ε)· τέσσαρα συνανήκοντα τεμάχια άμφορέως (άρ.
5α - δ, Π ί ν. 30) των μέσων τοϋ 6ου αί., τά όποια φέρουν ώς διακόσμησιν ζεύγη μαινά
δων καί σατύρων έλλιπώς σφζομένων μικρόν θραύσμα έκ τής κοιλίας οίνοχόης τοϋ
ζωγράφου τοϋ Άμάσιος (άρ. 9, Π ί ν. 31ζ), τμήματα οίνοχοών τοΰ τελευταίου τετάρτου
τοΰ 6ου αί. (άρ. 10 - 11, Π ί ν. 31 δ,η )· τμήμα ύψίποδος βάσεως μέ παράστασιν κιθαρω
δού (σφζεται τμήμα τής κεφαλής καί τής κιθάρας) τής αυτής έποχής (άρ. 21, Π ί ν. 33δ).
’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζει οίνοχόη (άρ. 39, Π ί ν. 37α) τής όποιας σφζεται
ή μία πλευρά σχεδόν πλήρης, κατά καλήν σύμπτωσιν ή φέρουσα τήν διακόσμησιν, ήτις
είναι έγχάρακτος έπί τοϋ μέλανος εδάφους τοϋ άγγείου- παρίσταται ό Διόνυσος φέρων
είς τά χείλη διά τής δεξιάς χειρός ρυτόν. Τό άγγεΐον άνήκει είς τήν τεχνοτροπίαν Six.
Είς τήν αυτήν τεχνικήν άνήκει θραύσμα φιάλης, όπου σφζεται ή κεφαλή ίππου πρός
τά δεξιά, μετά μικροϋ τμήματος τοΰ λαιμοϋ (άρ. 40, Π ί ν. 37β). Ή διακόσμησις είναι
πολύχρωμος — αραιωμένος πηλός, χρώμα ιώδες. Ή σύγκρισις τών δύο αύτών τεμαχίων
καταδεικνύει τήν άνάγκην όπως ή τεχνοτροπία Six χωρισθή είς δύο κατηγορίας: είς τά
έγχάρακτα (άρ. 39, Π ί ν. 37α) καί τά πολύχρωμα άγγεΐα (άρ. 40, Π ί ν. 37β) (βλ.
σελ. 60-61).

ΑΓΓΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΑ

’Αμφορείς

Άρ. 1 - 2 (Π ί ν. 29 α,γ).
Θραύσματα άμφορέων
’Ανήκουν είς δύο άμφορεΐς, οι όποιοι έφερον ώς διακόσμησιν προτομήν ίππου εντός
μετόπης.
Ια, β, γ, (Πίν. 29α) (1961—ΝΑΚ 417α-γ) πηλός καστανός
α) υψ.: 0,194
γ) υψ.: 0,17
πλ.: 0,198
β) 0,026 X 0,056
πλ.: 0,154
Σφζονται αί δύο λαβαί μετά μικρών τμημάτων τοϋ λαιμοϋ καί τοΰ ώμου τοΰ άγγείου
(α, γ), καί τμήμα τής κοιλίας αύτοϋ (β). Έκ τής διακοσμήσεως σφζονται τμήματα τών
μετοπών αί όποΐαι έκόσμουν τάς δύο όψεις τοϋ άγγείου- αί μετόπαι περιβάλλονται υπό
λεπτής ταινίας ιώδους άνω, καστανόχρου δεξιά.
Α. Ια, γ άνω δεξιά καί άνω άριστερά γωνία μετόπης, όπου τό πρόσθιον άνω άκρον
χαίτης ίππου πρός δ. καί 1β άριστερόν τμήμα χαίτης τής αύτής προτομής.
Β. Άνω δεξιά γωνία μετόπης άνευ διακοσμήσεως (1γ).
2 α-β (1961—ΝΑΚ 272α-β) πηλός καστανός-έξωτερικώς έπίχρισμα καστανόν
όχι καλής ποιότητος. Ίσως συνανήκοντα.
α) 0,039 X 0,076
β) 0,045 X 0,073
Σφζονται μικρά τμήματα τής χαίτης ίππου πρός δ. μετά τών άντιστοίχων τμημάτων
τής μετόπης περιβαλλομένης ύπό καστανόμελαίνης γραμμής: 2α άνω άκρον τής χαίτης,
2β (Πίν. 29γ) άριστερόν τμήμα πλησίον τοΰ κάτω άκρου αυτής.
Ή διά προτομής ίππου έντός μετόπης διακόσμησις άμφορέων έπιτυμβίων διαρκεΐ
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από τοϋ τέλους τοΟ 7ου μέχρι των μέσων τοϋ 6ου π.Χ. αΙΑ Ή άντίθετος γνώμη τοϋ
Langlotz, ό όποιος χρονολογεί τόν ύπ’ άριθ. 242 άμφορέα τοΟ Wurzburg είς τούς περί
τό 520 π.Χ. χρόνους2
3, δέν φαίνεται πιθανή4.
*Η χαίτη τοϋ θραύσματος 2β όμοιάζει πρός τήν τοϋ άμφορέως τοϋ Wiirzburg5.
1) ΆρχαΙ τοϋ 6ου αί. π.Χ.
2) 2ον τέταρτον τοϋ 6ου αί. π.Χ.
Άρ. 3.

1961 —ΝΑΚ 414 (Πί ν. 29β).
Θραϋσμα έκ τής κοιλίας άμφορέως.
Διαστ: 0,048 X 0,074

Πηλός καστανός.
Διακόσμησις : Πόδες άλογων πρός δ. Χάραγμα διά τάς λεπτομέρειας καί τό περί
γραμμα. Ό άγγειογράφος άρεσκόμενος είς τήν πολυχρωμίαν χρησιμοποιεί λευκόν χρώ
μα διά τούς πόδας τοϋ ένός άλογου. Ή παράστασις βαίνει έπί δύο ταινιών, καστανής καί
μελαίνης.
Άρ. 4.

1961-ΝΑΚ 277 (Π ίν. 29δ).

Τμήμα λαιμοϋ άμφορέως
Διαστ.: 0,061 X 0,093
Πηλός κεραμόχρους- έσωτερικώς καστανομέλαν γάνωμα.
Τό σωζόμενον θραϋσμα φέρει ώς διακόσμησιν ώραΐον σύνθετον κόσμημα έξ άνθέων
λωτοϋ καί άνθεμίων έναλλασσομένων κατά τήν φοράν (άνω - κάτω), μετά μίσχων συμπλεκομένων. Τήν ώραίαν έντύπωσιν, τήν όποίαν δημιουργεί τό κόσμημα, ένισχύει τό
κατά τόπους χρησιμοποιούμενον διά τό περίγραμμα χάραγμα.
Περί τά μέσα τοϋ 6ου αί. π.Χ.
Άρ. 5α-δ.

1961-ΝΑΚ 279- 280α-γ (Πίν. 30).

Θραύσματα άμφορέως
Διαστ.: α) 0,03 X 0,103
γ) 0,067
β) 0,122 X 0,107
δ) 0,059
Τά σφζόμενα θραύσματα συγκολληθέντα άπετέλεσαν τέσσαρα μεγαλύτερα τεμάχια τά
όποια άνήκουν άνά δύο είς έκάστην πλευράν τής κοιλίας τοϋ άγγείου.

2. Beazley ABV. σ. 16: ή διακόσμησις αυτή Ισως είναι δημιούργημα τοδ ζωγράφου των Γοργόνων,
ίσως είναι παλαιοτέρα.
CV. Miinchen (1) πίν. 2, 2, περί τό 600 π.Χ.
»
»
»
» 3, 2, 2ον τέταρτον τοϋ 6ου αί. π.Χ.
Yalouris, Mus. Helveticum VII, σ. 54.
3. Ε. Langlotz, Griechische Vasen in Wurzburg, πίν. 68, 242.
4. Beazley, 6. ά.
5. Langlotz, ε. ά. άρ. 242.
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Πηλός ώχροκάστανος άνοικτός.
Διακόσμησις: Σάτυροι - μαινάδες.
Α. α) ΖεΟγος σατύρου - μαινάδος, οί όποιοι κλίνουν έλαφρώς τήν κεφαλήν ό είς
πρός τόν άλλον. Τοΰ σατύρου σφζεται τό άπό τοϋ όφθαλμοΰ μέχρι τού στέρνου τμήμα,
τής μαινάδος τό αύτό τμήμα άπό τής ρινός ( Π ί ν. 30α).
β) Σφζεται ή κάτω δεξιά γωνία μετόπης έντός τής όποιας οί πόδες — άπό τού γόνατος καί κάτω — γυναικείας πεπλοφόρου μορφής πρός άρ. άνήκοντες πιθανώτατα είς
τήν μαινάδα ( Π ί ν. 30γ).
Ό σάτυρος είναι γυμνός- ή μαινάς φορεΐ πέπλον κοσμούμενον είς τάς παρυφάς διά μαι
άνδρου μεταξύ των σκελών τοϋ όποιου σταυροί. Ή εργασία εξαιρετικά έπιμελής ιδίως
είς τό (α)· έχουν θαυμάσια δηλωθή ή ευγένεια καί ή σοβαρότης τής μαινάδος είς άντίθεσιν πρός τό λάγνον ύφος τοΰ σατύρου.
Β. Μαινάς φεύγει πρός δ. άκολουθουμένη ύπό σατύρου (Π ί ν. 30β ). Σφζεται τό άπό
τοϋ ώμου μέχρι των γλουτών δεξιόν τμήμα τοϋ κορμοΰ τής μαινάδος μετά τής δεξιάς
χειρός πλήν τών δακτύλων- τό άπό τοΰ ώμου μέχρι τής κοιλίας άριστερόν τμήμα τοϋ
κορμοΰ τοϋ σατύρου μετά τοΰ άκρου τοϋ γενείου καί τμήματος τοΰ φαλλοΰ. Εις τό (δ)
σφζεται τό κάτω μέρος τοϋ πέπλου τής μαινάδος, πρό τοΰ οποίου προβάλλονται οί γυ
μνοί πόδες έτέρου σατύρου πρός άρ. — ό δεξιός άπό τοΰ γόνατος καί κάτω, ό άριστερός περί τό γόνατον ( Π ί ν. 30δ ).
Οί σάτυροι είναι γυμνοί" ό πέπλος τής μαινάδος σχηματίζει άπόπτυγμα καί φέρει
πλουσίαν διακόσμησιν: κοκκίδας ιώδους χρώματος, εγχαράκτους σταυρούς μετά στι
γμών καί είς τάς παρυφάς μαίανδρον μετά σταυρών μεταξύ τών σκελών.
Είς τήν διακόσμησιν τοϋ άγγείου γίνεται εύρυτάτη χρήσις χρώματος ιώδους: κόμη,
γένειον, φαλλός σατύρου (α, β), άνω μέρος πέπλου τής μαινάδος (α)· τό λευκόν χρώμα,
τό όποιον έκάλυπτε τά γυμνά μέρη τών μαινάδων, έχει έν τώ συνόλφ του άπολεπισθή·
χάραγμα έχει κατά τόπους χρησιμοποιηθή διά τό περίγραμμα: κάτω μέρος πέπλου μαινάδος (γ), γλουτοί μαινάδος (β), πόδες σατύρου (δ). Ή ζωηρότης είς τήν έκφρασιν καί
τήν κίνησιν τών μορφών, ή πλούσια διακόσμησις τών χιτώνων, τό λεπτόν καί σταθερόν
χάραγμα, ίδίμ είς τό Αα, προδίδουν τήν χεϊρα ίκανωτάτου τεχνίτου.
Περί τό 540 π.Χ.
Άρ. 6α-β.

1961 - ΝΑΚ 274/275 (Πίν. 31α).

2
θραύσματα άμφορέως
Διαστ.: α) μ. σ. ΰψ.: 0,088
β) μ. σ. ϋψ.: 0,041
Σφζεται τμήμα τοϋ χείλους, τοΰ λαιμοΰ καί τοΰ ώμου τοΰ άγγείου μετά μικροΰ τμήμα
τος τών λαβών. Τό ύπ’ άρ. 6α συνεκολλήθη έκ δύο τεμαχίων.
Πηλός πορτοκαλόχρους· έσωτερικώς, τό χείλος καί ό λαιμός μελαμβαφή.
Διακόσμησις: Τό χείλος μελαμβαφές πλήν έδαφοχρόου ταινίας είς τήν βάσιν αύτοΰ.
Τόν λαιμόν καλύπτει διπλή ζώνη έναλλασσομένων άνθεμίων καί πεπιεσμένων άνθέων
λωτοΰ- τάς δύο ζώνας, άντιθέτους κατά τήν φοράν (άνω - κάτω), συνδέει άλυσις όριζοντία.
Είς τόν ώμον γλώσσαι έναλλάξ έρυθραί καί μέλαιναι, καί κάτωθεν αυτών πλησίον τής
έν μέρει σψζομένης λαβής άνθέμιον μέ έλικας έκατέρωθεν αύτοΰ, σφζόμενα έλλιπώς.
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Τό γάνωμα λόγφ ατελούς όπτήσεως έλαβε κατά τόπους καστανέρυθρον άπόχρωσιν.
Πλούσια χρήσις χαράγματος είς τά άνθη τοΟ λωτοϋ καν τήν άλυσιν χρώμα Ιώδες διά
τόν πυρήνα των άνθεμίων- έρυθρόν διά τάς γλώσσας.
'Ως πρός τό σχήμα τό άγγεϊον άνήκεν είς τήν κατηγορίαν τών άμφορέων μέ τόν χαμη
λόν λαιμόν καί τούς πλατείς ώμους, οί όποιοι έμφανίζονται είς τά μέσα τού 6ου αί.
Είς τό CV. τού Altenburg6 υπάρχει σειρά παρομοίων άμφορέων χρονολογουμένων
άπό τού 540 π.Χ. μέχρι τού τέλους τού 6ου αί. π.Χ. Τό είδος τών περίκλειστων άν
θεμίων καί τών πεπιεσμένων άνθέων τού λωτοϋ τού θραύσματος τού οίκ.Άγγελοπούλου
δεικνύουν δτι ό άμφορεύς αύτός δέν άνήκει είς τά παλαιότερα δείγματα τού είδους.
530 - 520 π.Χ.
Άρ. 7.

1961-ΝΑΚ 271 (Πίν. 31 β).

Θραύσμα έκ τού ώμου άμφορέως
Διαστ.: 0,053 X 0,083
Πηλός κεραμόχρους. Διακρίνεται τό σημεϊον έκφύσεως τής μιάς λαβής.
Ή διακόσμησις έντός μετόπης όριζομένης άνω ύπό ταινίας έξ άνθέων καί καλύκων
λωτοϋ οί μίσχοι τών όποιων είναι έλαφρώς άνάγλυφοι. Τής παραστάσεως σώζεται μόνον
ή άνω άριστερά γωνία: τμήμα περικεφαλαίας πολεμιστοΰ πρός δ., τής όποιας τό άνω
άκρον δηλοΰται διά λευκού χρώματος.
"Ανωθεν τής μετόπης ιώδης ταινία ή όποια φθάνει μέχρι τής λαβής.
Αμφορείς μέ παρομοίαν ταινίαν άνωθεν τής διακοσμήσεως χρονολογούμενοι άπό
τού 520 π.Χ. μέχρι τού τέλους τού 6ου π.Χ. αί., είς τά CV. Karlsruhe πίν. 7, CV. Laon
(1) πίν. 4, 6 καί CV. Baltimore (1) πίν. XXVII.
520- 510 π.Χ.
Οίνοχόαι

Άρ. 8. 1961-ΝΑΚ 49 (Πίν. 31γ).
Θραύσμα οίνοχόης
Διαστ.: 0,042 X 0,038
Πηλός καστανός.
Διακόσμησις: Άνήρ πωγωνοφόρος πρός δ. έχων ύψωμένην τήν δεξιάν χεϊρα συνο
μιλεί μετ’ άλλης μορφής ίσταμένης έναντι αύτοϋ· τής τελευταίας αύτής μορφής σφζονται
μόνον οί δάκτυλοι τής ύψωμένης δεξιάς χειρός διά τής όποιας κρατεί κλάδον. Τής πρώ
της μορφής σφζεται τό άπό τού μετώπου μέχρι τού στήθους τμήμα καί ή άριστερά χείρ.
Φορεϊ χιτώνα κοσμούμενον διά στικτού ρόδακος — ό πυρήν ιώδης, αί στιγμαί λευκαί —
καί ίμάτιον χρώματος ιώδους· λευκόν χρώμα είχε χρησιμοποιηθή διά τάς όφρϋς, τό
γένειον, τόν μύστακα καί τήν κόμην τού άνδρός, διακρίνονται δμως μόνον ίχνη του.
Περί τό 540 π.Χ.

6. CV. Altenburg (1) πίν. 18-23. Επίσης CV. Baltimore (1) πίν. XXVIII-XXIX.
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1961 - ΝΑΚ 256 ( Π ί ν. 31ζ ).

Θραύσμα οίνοχόης
Διαστ.: 0,04 X 0,031
Πηλός πορτοκαλόχρους· έξωτερικώς έδαφος πορτοκαλόχρουν λάμπον.
Τό σωζόμενον μικρόν θραύσμα προδίδον τήν χεΐρα τού ζωγράφου τού Άμάσιος, φέ
ρει λίαν άποσπασματικήν διακόσμησιν έξαιρέτου ποιότητος: τμήμα ένδεδυμένης μορφής
τής όποίας τό ίμάτιον φέρει πλουσίαν διακόσμησιν έκ στικτών λευκών ροδάκων μετά πυρήνος ιώδους. Κατά τόπους αί λευκαΐ κοκκίδες πέριξ τού πυρήνος έχουν παραλειφθή. Τό
ίμάτιον σχηματίζει εις τό κάτω μέρος τρισδιάστατον πτυχήν, ή όποια φέρει εις τήν πα
ρυφήν δύο ζεύγη γραμμών λοξώς διατεταγμένων μεταξύ τών όποιων στιγμαί, καί κατα
λήγει είς θυσάνους. Τό είδος καί ή ποιότης τής έργασίας τοποθετούν τό όστρακον χρονικώς πλησίον τής οίνοχόης τού Λούβρου F 307.
Περί τό 540 π.Χ.
Άρ. 10. 1961-ΝΑΚ 270 (Πίν. 31η).
Θραύσμα οίνοχόης
Διαστ.: 0,045 X 0,081
Σφζεται τμήμα τού ώμου καί τής κοιλίας τού άγγείου συγκολληθέν έκ δύο τεμαχίων.
Πηλός πορτοκαλόχρους- έσωτερικώς ό ώμος μελαμβαφής.
Διακόσμησα : Άνω δεξιά γωνία μετόπης έντός τής όποίας σφζεται τό άνω μέρος σατύρου προς άρ. άπό τού στέρνου, καί ή μία άκρα χειρ αυτού. Τον χώρον προ καί άνωθεν
τής κεφαλής του κοσμούν κλάδοι άμπέλου.
“Ιώδες χρώμα έχει χρησιμοποιηθή διά τήν ταινίαν τήν όποιαν ό σάτυρος φορεϊ είς τήν
κεφαλήν, καί διά τό γένειον.
Είς τό άνω μέρος τής μετόπης, ζώνη ανεστραμμένων άνθέων καί καλύκων λωτοΰ μετά
μίσχων συμπλεκομένων καί στιγμών. Οί μίσχοι έλαφρώς άνάγλυφοι κατά τόπους, σα
φέστατα διακρίνονται ύπό τό μέλαν γάνωμα τών καλύκων καί τών άνθέων τού λωτοΰ.
520- 510 π.Χ.
Άρ. 11.

1961-ΝΑΚ 273 (Π ί ν. 31δ).

Τμήμα ώμου καί κοιλίας οίνοχόης
Διαστ.: 0,066 X 0,064
Πηλός πορτοκαλόχρους· έξωτερικώς έπίχρισμα πορτοκαλόχρουν. Συνεκολλήθη έκ
δύο τεμαχίων.
Διακόσμησα : Διόνυσος - μαινάς.
Ό Διόνυσος κλίνων έλαφρώς τήν κεφαλήν προς τά έμπρός κρατεί διά τής υψωμένης
δεξιάς χειρός ρυτόν. Φορεϊ ίμάτιον τό όποιον φέρει κατά τόπους ιώδες χρώμα, καί είς
τήν κεφαλήν στέφανον έκ κλάδου κισσού μέ έναλλασσόμενα φύλλα μέλανα καί έρυθροϊώδη. Ό χώρος πέριξ αυτού κοσμείται διά κλάδων μυρσίνης. Προς αυτόν έρχεται έκ
δ., όρχουμένη, μαινάς. Φορεϊ χιτώνα, ό όποιος σχηματίζει άπόπτυγμα, καί σάκκον πλου7. Σ. Καρούζου, Άμασις, πίν. 17.
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σίως κεκοσμημένον δι’ έγχαράκτων ταινιών καί μικρών κύκλων. Τό άπόπτυγμα είναι
χρώματος ιώδους- εις τό κάτω μέρος τοϋ χιτώνος κάθετοι ταινίαι τού αυτού χρώματος
καί τρεις κοκκίδες έξ άραιωμένου πηλού.
'Η χρησιμοποιηθεΐσα διά τήν μαινάδα πολυχρωμία—αραιωμένος πηλός άπ’ευθείας
έπί τού πηλού διά τά γυμνά μέρη, ώστε νά άποδίδεται φυσικώτερον ή διά τού συ
νήθως χρησιμοποιουμένου λευκού τό θερμόν χρώμα τής έπιδερμίδος, Ιώδες διά τήν
διακόσμησιν τού χιτώνος, έρυθρόν χρώμα διά τήν κόρην τού όφθαλμοΰ — ή κίνησις
καί ή ζωηρά έκφρασις τού προσώπου της όφειλομένη εις τον μεγάλον όφθαλμόν, τήν
καθιστούν τό κύριον πρόσωπον τής παραστάσεως- άντιθέτως ό Διόνυσος, σκεπτικός
καί άπόκοσμος, φαίνεται ώς νά μή ένδιαφέρεται διά τά περί αότόν συμβαίνοντα.
Περί τό 510 π.Χ.
Άρ. 12α-β. 1961 - ΝΑΚ. 273α -421 ( Π ί ν. 31ε-ς).
Δύο θραύσματα οίνοχόης πιθανώς συνανή κοντά
Διαστ.: α) 0,039 X 0,041
β) 0,023 X 0,017
Πηλός πορτοκαλόχρους. Τά δυο όστρακα όμοιάζουν, ώς προς τόν πηλόν καί τήν
χρήσιν άραιωμένου πηλού διά τήν διακόσμησιν, μέ τό προηγούμενον (άρ. 11).
Διακόσμησις: α: Μαινάς πρός δ. τής όποιας σφζεται τό άπό τής όσφύος μέχρι τού γόνατος περίπου δεξιόν τμήμα καί τό κάτω μέρος τής μιας χειρός, άπό τού πήχεως. Φορεϊ
πέπλον κοσμούμενον διά συστημάτων έκ τριών κοκκίδων έξ άραιωμένου πηλού. Ή μαινάς άκολουθεϊται ύπό τού Διονύσου, τού όποιου σώζεται έλάχιστον τμήμα τού ίματίου
εις τό άκρον άριστερά τού όστράκου (α) καί τμήμα τών ποδών εις τό (β)· φορεϊ χιτώνα
δηλούμενον δΤ άραιωμένου πηλού καί ίμάτιον κοσμούμενον κατά τόπους διά χρώμα
τος ιώδους καί έρυθρωποΰ. Όπισθεν τού Διονύσου κλάδος μυρσίνης.
Τέλος τού 6ου αί. π.Χ.
Άρ. 13.

1961-ΝΑΚ 156 (Πίν. 32δ).

Θραύσμα οίνοχόης
Διαστ.: 0,041 X 0,036
Πηλός καστανός. 'Η διακόσμησις λόγω κακής όπτήσεως δέν έλαβε τό σύνηθες μέλαν χρώμα, άλλά καστανήν άπόχρωσιν λάμπουσαν, όλίγον βαθυτέραν τής τού έδάφους
τού άγγείου. Διά τόν λόγον αυτόν δέν είναι εΰκολον νά άναγνωρισθή ή παράστασις
μετά βεβαιότητος.
Διακόσμησις : 'Οπλίτης πρός δ. Φορεϊ κράνος καί κρατεί άσπίδα (;) — δέν διακρίνεται εις τήν φωτογραφίαν — φέρουσαν ώς διακόσμησιν μέλανας κύκλους. Πιθανώτατα
παρά τό πλευρόν αυτού υπάρχει δευτέρα μορφή τής όποίας διακρίνεται τό πρόσθιον
τμήμα τού προσώπου — μέτωπον, ρίς, μικρόν τμήμα τού όφθαλμοΰ.
Παρομοία παράστασις εις τήν Hesp. 7, σ. 374 είκ. 10 (Vanderpool) καί Beazley BFS
πίν. 3, 2 σ. 13, όπου δύο όπλΐται βαίνουν έφιπποι ό εϊς παρά τό πλευρόν τού άλλου.
Τελευταΐον τέταρτον τού 6ου αί. π.Χ.
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1961 - NAK 419 (Π ί v. 32α).

Θραϋσμα οίνοχόης
Διαστ.: 0,056 X 0,045
Πηλός καστανός· έσωτερικώς εις τό άνω μέρος μελαμβαφές. Συνεκολλήθη έκ τριών
τεμαχίων.
Διακόσμησις: Δύο γυναίκες πρός δ. σφζόμεναι έλλιπώς άπό τής όσφύος καί άνω, έκ
τών όποίων ή πρώτη στρέφει τήν κεφαλήν πρός τά όπίσω· φοροΰν ίμάτιον καί εις τήν
κεφαλήν έρυθροϊώδη ταινίαν. Μεταξύ τών δύο, μικρός κλάδος μύρτου, τόν όποιον κρα
τεί (;) διά τής άριστεράς χειρός ή δευτέρα γυνή. Τό λευκόν χρώμα τό όποιον έκάλυπτε
τά γυμνά μέρη τών γυναικών έχει έν τφ συνόλφ του άπολεπισθή. Εργασία άμελεστάτη,
περιγράμματα άσαφή. Έπιμελέστερον έχουν άποδοθή αί περιβάλλουσαι τήν διακόσμησιν δύο ζώναι: άνω άνθέμια, άριστερά δύο κάθετοι γραμμαΐ μεταξύ τών όποίων κοκκίδες.
Άρχαί τοϋ 5ου αί. π.Χ.

'Υδρίαν

Άρ. 15. 1961 -ΝΑΚ 216 (Π ί ν. 32ς).
Θραϋσμα έκ τής κοιλίας υδρίας
Διαστ.: 0,065 X 0,048
Πηλός καστανός.
Διακόσμησις: Σφζεται ή άνω δεξιά γωνία μετόπης έντός τής οποίας τά άκρα τριών
πλοκάμων πολύποδος. Τήν μετόπην είς τό άνω μέρος κλείει λεπτή καστανοϊώδης ται
νία. Κατά τόπους ή διακόσμησις, λόγω άτελοϋς όπτήσεως, έλαβεν άπόχρωσιν καστανήν.
Τό θέμα σπάνιον παρομοίαν παράστασιν εϋρομεν μόνον έπί χείλους μικρογραφικής
κύλικος τής ’Οξφόρδης άπό τήν Ναύκρατιν-AJA 1950, 311 (Beazley) - καί είς υδρίαν
τής ’Αρχαίας ’Αγοράς ’Αθηνών.
Μέσα τοΰ 6ου αί. π.Χ. (;)
Άρ. 16. 1961 -ΝΑΚ 254 (Π ί ν. 32ε).
Τμήμα ώμου ύδρίας
Διαστ: 0,064 χ 0,061
Πηλός καστανός· χρήσις χρώματος ιώδους· τελεία έλλειψις λευκοϋ διά τά γυμνά μέρη τής μορφής.
Διακόσμησις : Άπό τήν άμαζονομαχίαν, ή όποια έκόσμει έν μετόπη τόν ώμον τοΰ άγγείου, σφζεται μόνον τό δεξιόν ήμισυ — άπό τής κεφαλής μέχρι τοϋ γόνατος — άμαζόνος πρός άρ. είς τό δεξιόν άκρον τής μετόπης. Ή άμαζών διά τής υψωμένης δεξιάς χει
ρός ρίπτει τό άκόντιον πρός τά άριστερά. Φορεΐ σκυθικήν στολήν — ιώδη καί μέλαιναν — ή όποια κατά τόπους κοσμείται διά μικρών στικτών ροδάκων.
Ή άρίστη ποιότης τής διακοσμήσεως προδίδει τήν χεϊρα ίκανωτάτου τεχνίτου.
Τελευταϊον τέταρτον τοΰ 6ου αί. π.Χ.
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Άρ. 17. 1961 - ΝΑΚ 262 (Π ί ν. 32γ).
Τμήμα λαιμού και ώμου δλπης
Διαστ.: 0,042 X 0,048
Πηλός πορτοκαλόχρους.
Διακόσμησις : Σφζεται ή άνω δεξιά γωνία μετόπης· δύο νέοι, σφζόμενοι άπό τού στή
θους καί άνω, συζητούν μετά μορφής ίσταμένης έναντι αύτών. Τής τελευταίας αύτής μορ
φής σφζεται μόνον ή άκρα χειρ μετά μικρού τμήματος τού πήχεως καλυπτομένου υπό
τού ίματίου.
Οί δύο νέοι φορούν χιτώνα — τού ένός είναι χρώματος ιώδους — καί Ιώδη ταινίαν είς
τήν κεφαλήν. Είς τό άνω μέρος τής μετόπης ζώνη μαιάνδρου προς άριστερά.
Περί τό 540 π.Χ.
Λήκυθοι

Άρ. 18. 1961-ΝΑΚ 269 (Πίν. 32β).
Θραύσμα έκ τού κατωτέρου τμήματος τού σώματος
Διαστ.: 0,048 X 0,042
Πηλός καστανοπορτοκαλόχρους- έξωτερικώς, έπίχρισμα καστανόν.
Διακόσμησις : Άνήρ καθήμενος πρός δ. στηρίζεται έπί ράβδου τήν όποιαν κρατεί διά
τής δεξιάς χειρός. Πρό αύτού πολεμιστής άκολουθούμενος ύπό έτέρου άνδρός, ό όποιος
φορεΐ ίμάτιον καί στηρίζεται έπί ράβδου· ό πολεμιστής φορεΐ χλαμύδα καί κρατεί άσπίδα καί δύο δόρατα. Των τριών μορφών σφζεται τό κάτω μέρος άπό τής όσφύος, τού πολεμιστού πλήρες, των δύο άλλων έλλιπές.
Άρχαί τού 5ου αί. π.Χ.
Λέβης Γαμικός

Άρ. 19. 1961-ΝΑΚ 416 (Πίν. 32ζ).
Τμήμα γαμικού λέβητος (;)
Διαστ.: 0,088 X 0,28
Πηλός πορτοκαλόχρους έξωτερικώς.
Σφζεται τό περί τήν μίαν λαβήν τμήμα τού ώμου καί τής κοιλίας τού άγγείου, συγκολληθέν έκ πέντε τεμαχίων.
'Η σφζομένη λαβή όριζοντία, διπλή, μελαμβαφής- είς τό σημεΐον όπου ένούνται τά δύο
σκέλη διακρίνεται ή θέσις έλλείποντος πλαστικού κοσμήματος, πιθανώτατα καθέτου
λογχωτού φύλλου.
Πλούσια χρήσις χαράγματος, χρώματος Ιώδους.
Κατά τόπους λόγφ άτελοΰς όπτήσεως ή διακόσμησις έλαβε καστανέρυθρον άπόχρωσιν ή όποια καθιστά πλουσιωτέραν τήν ήδη ύπάρχουσαν πολυχρωμίαν.
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Διακόσμησις : Αύλητής πρός άριστερά τοϋ όποίου σφζεται ή κεφαλή μετά τοϋ λαιμοϋ,
αί fiKpat χεϊρες καί τό πλεϊστον τοϋ αύλοϋ. Ό αύλητής είναι νέος, τρέφων βραχύ γένειον καί φέρει εις τήν κεφαλήν ιώδη ταινίαν. Ό μέγας οφθαλμός προσδίδει ζωηρότητα
εϊς τήν έκφρασιν αύτοϋ, ένώ εις τά χείλη του διαγράφεται άμυδρώς χαμόγελον. Προ τοϋ
αύλητοΰ άνηρτη μένος στέφανος.
Τήν παράστασιν περιβάλλει άνω πλατεία ζώνη συνθέτου κοσμήματος εξ άνθεμίων καί
άνθέων λωτοϋ έναλλασσομένων κατά τήν φοράν (άνω-κάτω) μετά μίσχων συμπλεκομένων. Τό κεντρικόν τμήμα τοϋ κοσμήματος δηλοϋται διά χρώματος ιώδους.
Κάτωθεν τής λαβής έραλδική παράστασις λεόντων των όποιων σφζεται τμήμα τής
κεφαλής καί μικρόν τμήμα τής ούράς τοϋ ένός. Άνωθεν τής κεφαλής των ζφων εγχάρα
κτοι ρόδακες — σφζεται εις άκέραιος καί τμήματα τριών άλλων. Ή χαίτη των ζφων
καί ό σωζόμενος οφθαλμός τοϋ λέοντος, ιώδεις· τοϋ αύτοϋ χρώματος κοκκίς εις τό κέντρον τών ροδάκων.
Τό σωζόμενον τεμάχιον δέν δύναται νά θεωρηθή τυχαΐον ή ζωηρά καί εύγενής έκφρασις τοϋ νέου, οί λέοντες άπηχοΰντες τήν άγριωπήν έκφρασιν τών λεόντων τοϋ 7ου
αί., ή πολυχρωμία, δεικνύουν ότι τοΰτο άνήκει εις τήν κατηγορίαν τών έξοχων δημι
ουργημάτων τής έποχής του.
Περί τό 560 π.Χ.

'Υψίποδες βάσεις

Άρ. 20. 1961 -ΝΑΚ 498 (Πίν. 33α).
Τμήμα ύψίποδος βάσεως
Διαστ.: μ. σ. ΰψ.: 0,075
μ. σ. πλ.: 0,065
Πηλός καστανός.
Διακόσμησις : Κατά ζώνας- έκ τών άνω: α) αιλουροειδές πρός δ. τοϋ όποίου σφζονται
οί όπίσθιοι πόδες μετά μικροΰ τμήματος τοϋ σώματος καί τό κάτω άκρον τοϋ ένός προ
σθίου ποδός, β) κεφαλή λέοντος πρός άρ.
2ον τέταρτον τοϋ 6ου αί. π.Χ.
Άρ. 21. 1961-ΝΑΚ 415 (Πίν. 33δ).
Τμήμα ύψίποδος βάσεως
Διαστ.: μ. σ. ϋψ.: 0,095
πάχος: 0,024
Πηλός κεραμόχρους.
Διακόσμησις : Κιθαρφδός πρός δ- σφζεται τό άνω μέρος τοϋ προσώπου άπό τοϋ όφθαλμοΰ μετά τοϋ προσθίου τμήματος τής κόμης καί τό πλεϊστον τής κιθάρας. Άνωθεν τής
παραστάσεως κατά μήκος αύτής, κλάδος μύρτου. Ό κιθαρφδός φορεΐ εις τήν κεφαλήν
διπλήν ιώδη ταινίαν- τοϋ αύτοϋ χρώματος πλατεία ταινία κοσμεί τό κατώτερον τμήμα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:00:42 EET - 44.207.124.84

52

X. ΠΑΠΑΔΟΠΟYAOΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

τής κιθάρας. ’Αραιωμένος πηλός έχει χρησιμοποιηθή διά τήν κιθάραν, καλύπτει δέ
καί τό σφζόμενον τμήμα τής παρειάς τοϋ κιθαριστοϋ. Αί χορδαί έγχάρακτοι.
Εις τό άνω μέρος τοΰ σωζομένου όστράκου διπλή ζώνη έναλλασσομένων άνθεμίων —
πεπιεσμένων άνθέων λωτοΰ μετά μίσχων. Όριζοντίως, μεταξύ τών δύο ζωνών, άλυσις.
Τμήμα ύψίποδος βάσεως μέ τήν αύτήν παράστασιν εύρέθη εις τήν Πνύκα8.
Τελευταΐον τέταρτον τοΰ 6ου αί. π.Χ.

Κλειστά άγγεΐα· διάφορα σχήματα

Άρ. 22. 1961-ΝΑΚ291 (Πίν. 33ε).
Θραύσμα εκ τοΰ ώμου κλειστού άγγείου
Διαστ.: 0,036 X 0,025
Πηλός πορτοκαλόχρους.
Διακόσμησις: Πομπή πρός δ· σφζονται άπό τού στήθους καί άνω δύο μορφαί ίστάμεναι ή μία παρά τό πλευρόν τής άλλης· τής δευτέρας, καλυπτομένης κατά τό πλεΐστον Οπό
τής πρώτης, διακρίνεται μόνον τό πρόσθιον τμήμα τοΰ προσώπου, τοΰ στήθους καί τής
μιας χειρός. Διά τών υψωμένων χειρών κρατούν έπί τής κεφαλής υδρίαν — σώζεται ή
υδρία τής πρώτης μορφής άπό τής κοιλίας καί κάτω.
Εις τό άνω άριστερόν άκρον τοΰ όστράκου σφζεται τμήμα κοιλίας υδρίας άνηκούσης
εις έτερον ζεύγος τό όποιον ήκολούθει τό σφζόμενον.
Ό πηλός καί τό έξωτερικόν έπίχρισμα τοΰ θραύσματος σαφώς άττικά· ή διακόσμησις
όμως, άν καί έπιμελής, ένθυμίζει έπαρχιακόν έργαστήριον.
Μέσα τοΰ 6ου αί. π.Χ.
Άρ. 23. 1961 - ΝΑΚ 529 (Π ί ν. 33ς).
Τμήμα ώμου καί κοιλίας κλειστού άγγείου
Διαστ.: 0,033 X 0,063
Πηλός κεραμόχρους.
Διακόσμησος : Άθηνάπρός δεξιά — φέρουσα τήν άριστεράν χεΐρα κατ’ευθείαν έμπρός
εις τό ύψος τοΰ ώμου. Σφζεται τό πρόσθιον τμήμα τής θεάς, άπό τοΰ κατωτέρου τμήματος
τής σιαγόνος μέχρι τής όσφύος, καί ό βραχίων τής άριστεράς χειρός. Φορεΐ ίμάτιον κοσμούμενον διά κοκκίδων χρώματος ιώδους· ή αίγίς φέρει ώς διακόσμησιν μικρούς έγχαράκτους κύκλους καί ιώδεις κοκκίδας.
Ή στάσις τής Άθηνάς ένθυμίζει τήν θεάν εις τήν ύπ’ άριθ. 517 λήκυθον τού ’Εθνι
κού Μουσείου, όπου παρίσταται αΰτη ώς βοηθός τοΰ Ήρακλέους εις τήν πάλην του μέ
τόν Κύκνον.
Τελευταΐον τέταρτον τοΰ 6ου αί. π.Χ. (;)

8. Small Objects from the Pnyx: Figured Pottery πίν. 1, 4.
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Άρ. 24. 1961 -ΝΑΚ 265 (Πίν. 33ζ).
Θραύσμα έκ τής κοιλίας κλειστοϋ αγγείου (οίνοχόη)
Διαστ.: 0,035 X 0,031
Πηλός ώχροκάστανος.
Διακόσμησις : 'Ηρακλής - Λέων Νεμέας.

Έχει άποδοθή ή τελευταία φάσις τοϋ άγώνος — καί χρονικά άργότερα οί άγγειογράφοι προτιμούν τό στάδιοναύτό- εις παλαιότερα άγγεΐα9 αποδίδεται ή άρχή τής πάλης:
ήρως καί λέων συμπλέκονται όρθιοι. Εις τήν τελευταίαν φάσιν καί οί δύο έχουν γονα
τίσει έπί τοϋ έδάφους, ό Ηρακλής έχει ήδη καταβάλει τόν λέοντα, καί πιέζει τήν κεφα
λήν αύτοϋ πρός τό έδαφος. Ό λέων είς μίαν ύστάτην προσπάθειαν άμύνης άπωθεΐ τόν
ήρωα πιέζων τήν κεφαλήν αύτοϋ διά τοϋ ένός όπισθίου ποδός.
Σφζεται ή κεφαλή τοϋ Ήρακλέους καί ή δεξιά χείρ αύτοϋ, τμήμα τής χαίτης καί ένός
όπισθίου ποδός τοϋ ζφου. Ό Ηρακλής φορεΐ είς τήν κεφαλήν ιώδη ταινίαν.
Παραστάσεις δμοιαι: CV. Louvre πίν. 46,4 καί Miinchen (1) πίν. 41,4 καί 48,1 τής
τελευταίας δεκαετίας τοϋ 6ου αί. π.Χ. - Arias-Hirmer πίν. XVI1I-XX (Ψίαξ).
Περί τό 510 π.Χ.

Πώματα

Άρ. 25. 1961 - ΝΑΚ 432 (Πίν. 33γ).

Τμήμα πώματος
Διαστ.: 0,072 X 0,056
Πηλός καστανός· έξωτερικώς, επίχρισμα καστανόν αμαυρόν- έσωτερικώς γάνωμα
κατά τόπους έρυθρωπόν καί καστανομέλαν.
Διακόσμησις : Ζώνη ζφων: Πάνθηρ πρός άριστερά φέρων είς τόν λαιμόν στικτήν διακόσμησιν. Σφζεται ή κεφαλή μετά τοϋ λαιμοϋ καί τμήματος τής ράχεως, καί τμήμα τής
ούρας. Άνωθεν τής ράχεως τοϋ αίλουροειδοϋς, ρόδαξ. Άριστερά τοϋ πάνθηρος, μικρόν
τμήμα πτέρυγος.

Είς τό κέντρον τοϋ πώματος άκτΐνες σωζόμεναι έλλιπώς· μεταξύ των άκτίνων καί των
ζφων δύο λεπταί ταινίαι.
Λόγφ άτελοΰς όπτήσεως ή διακόσμησις έλαβε καστανομέλαιναν άπόχρωσιν, όπου
ύπήρχεν ιώδες χρώμα — πλεΐστον τής κεφαλής καί λαιμός πάνθηρος — καστανήν τοιαύτην.
Περί τό 570 π.Χ.

9.
Άμφορεύς ’Εξηκίου, Pfuhl 227. Άμφορεύς τοϋ ζωγράφου τοϋ ‘Αμάσιος, Σ. Καρούζου, Amasis
πίν. 10, 2, σ. 13.
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Άριθ. 26. 1961 - ΝΑΚ 155 (Πίν. 33β).
Τμήμα πώματος
Διαστ.: 0,126 X 0,10
Πηλός καστανός.
Συνεκολλήθη έκ τεσσάρων τεμαχίων.
Διακόσμησις : Ή Θήρα τοϋ καλυδωνίου κάπρου· σώζεται έλλιπώς τό κεντρικόν τμήμα
τής παραστάσεως. Ό κάπρος άκολουθεΐται υπό δύο ήρώων, οί όποιοι τον κτυποϋν διά
του δόρατος- ό πρώτος ήρως έχει άποδοθή έκ τών νώτων, ό δεύτερος χειρονομεί ζωηρώς
διά τής άριστερας χειρός. Κάτωθεν τοϋ σώματος τοϋ ζφου κεΐται είς ύπτίαν θέσιν, μέ τάς
χεϊρας ύψωμένας ύπεράνω τής κεφαλής του καί μέ τούς όφθαλμούς κλειστούς, τρίτος
ήρως, συμφώνως πρός τήν παράδοσιν ό Άγκαΐος, βαρύτατα τραυματισμένος εις την κοι
λίαν. Έπί τής ράχεως τοϋ ζφου κύων. 'Η δλη παράστασις κινείται πρός τά άριστερά.
Κάτωθι τής παραστάσεως τρεις λεπταί ταινίαι καστανομέλαιναν έκ τής τρίτης πρός
τό κέντρον φύονται φύλλα κισσοϋ μετά μίσχου- σφζονται τμήμα φύλλου καί δύο μίσχοι.
Χρήσις χαράγματος κατά τόπους διά τό περίγραμμα — χεΐρες Άγκαίου- χρώμα Ιώ
δες διά τάς λεπτομέρειας τής κοιλίας τοϋ κάπρου καί τό αίμα τό όποιον ρέει έκ τοϋ τραύ
ματος τοϋ Άγκαίου. Λευκόν διά τον κύνα καί τό κάτω μέρος τής κοιλίας τοϋ κάπρου.
Τό δόρυ καί οί μίσχοι τών φύλλων καστανά.
Έσωτερικώς τό πώμα μελαμβαφές μέ δύο ζεύγη ταινιών χρώματος Ιώδους-πρός τό
κέντρον διακρίνεται ή αρχή καί άλλης ταινίας.
Δέν υπάρχουν έπιγραφαί δηλοϋσαι τά όνόματα τών ήρώων, ή θέσις όμως τοϋ τραυματίου ήρωος καί τοϋ κυνός βεβαιοϋν ότι πρόκειται περί τής Θήρας τοϋ καλυδωνίου κά
πρου καί ούχί περί άπλοΰ κυνηγίου. Ό μΰθος ήτο πολύ άγαπητός είς τούς άγγειογράφους-ώς δεικνύει τό πλήθος τών σφζομένων παραστάσεων10—παρουσιάζεται
11
δέ τό πρώ
τον είς τήν Κόρινθον ήδη άπό τοϋ τέλους τοϋ 7ου αί.^άκολουθοΰν παραστάσεις είς τήν
άττικήν άγγειογραφίαν άπό τήν άρχήν τοϋ 6ου αί.12. Ή παλαιοτέρα πλήρης καί άριστα
σφζομένη αττική παράστασις είναι είς τό άγγεΐον Fran gois13, όπου ύπάρχουν καί τά όνόμα
τα τών μετεχόντων τής Θήρας ήρώων. Δέν γνωρίζομεν ποιοι είναι οί σφζόμενοι ήρωες είς
τό πώμα τοϋ οίκ. Άγγελοπούλου, διότι ή θέσις των δέν είναι ή αυτή είς όλας τάς πα
ραστάσεις- είς τό άγγεΐον Francois άκολουθοΰν τόν κάπρον πρώτοι οί Κάστωρ καί Πο

10. De laCoste Messeliere, Au Musee de Delphes σ. 130-152: ύπάρχει κατάλογος τών μέχρι τοϋ 1936
γνωστών παραστάσεων. D. Von Bothmer, Bull. M.F.A. Boston 1948 σ. 46.
11. Πυξίς Dodwell, De la Coste Messeliere έ. ά. σ. 129 πίν. IV. Walters Hist. anc. pot. I είκ. 90 —
Payne NC άρ. 861 άρύβαλλος Λούβρου, De la Coste σ. 139 πίν. V.
12. Πλήν τών άναφερομένων Οπό τών De la Coste Messeliere καί D. Von Bothmer προσθέτομεν κατά
χρονολογικήν σειράν: 2ον τέταρτον 6ου αί. π.Χ. :
Τυρρηνικός άμφορεύς είς Tubingen D2, Watzinger, Gr. Vas. in Tiib. πίν. 4.
»
»
CV. Musei Capitolini (1) πίν. 8.
Κύλιξΰν. Mainz (1) πίν. 43.
Περί τά μέσα τοϋ 6ου αί. π.Χ.:
Υδρία άττική είς Ρόδον (Clara Rhodos VIII 150).
13. Hirmer-Arias, Tausend Jahre Gr. Vas. 1960 πίν. 42.
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λυδεύκης, είς τόν λαιμωτόν άμφορέα τής Tarquinia πρώτος ό Μελέαγρος (Mon. Inediti
XII πίν. 10, 9).
Περί τό 540 π.Χ. τοποθετείται ή κύλιξ τών Άρχικλέους καί Γλαυκύτου14 μέ τήν παράστασιν άκεραίαν, ένεπίγραφον τόν Άγκαΐον αντικαθιστά ό κύων ΠΟΔΕΣ φέρων καί
αυτός βαρύτατον τραϋμα είς τήν κοιλίαν. Πώμα πυξίδος εις Wiirzburg15 μέ τήν αύτήν
παράστασιν χρονολογεί ό Langlotz περί τό 520 π.Χ. Ή παράστασις τοϋ πώματος τοϋ
οίκ. Άγγελοπούλου τοποθετείται μεταξύ τών δύο, πλησιέστερον πρός τήν κύλικα τών
Άρχικλέους καί Γλαυκύτου.
Περί τό 530 π.Χ.

Κύλικες
Άρ. 27. 1961 - ΝΑΚ 267 (Π ί ν. 34α).
Τμήμα χείλους καί κοιλίας κύλικος (ταινιωτή κύλιξ)
Διαστ.: 0,038 X 0,033
Πηλός καστανός· έπίχρισμα πορτοκαλόχρουν.
Αιακόσμησις: Άνήρ πρός άριστερά, κρατών ράβδον. Σφζεται τό άνω μέρος άπό τής
όσφύος πλήν τής ράχεως, τής άριστερας χειρός καί τοϋ όπισθίου τμήματος τοϋ ιώδους
καλύμματος (σκούφου) τό όποιον φορεϊ είς τήν κεφαλήν. Φορεΐ ίμάτιον τό όποιον φέρει

ώς διακόσμησιν Ιώδη ταινίαν. Πρό αύτοϋ δυσδιάγνωστον άντικείμενον καλυπτόμενον
είς τό κέντρον διά λευκοϋ χρώματος — σφζονται ίχνη — καί περιβαλλόμενον υπό έτέρου χρώματος τό όποιον εχει τελείως έξαφανισθή· είς τό άνω δεξιόν άκρον κοκκίς ιώ
δης.
Τό χείλος έσωτερικώς - έξωτερικώς μελαμβαφές, πλήν έδαφοχρόου ταινίας έσωτερικώς είς τό άνω μέρος. Ή ποιότης τοϋ γανώματος άρίστη. Διά τήν διακόσμησιν βλ. CV.
Schloss Fasanerie (1) πίν. 21,1.
Μέσα 6ου αί. π.Χ.
Άρ. 28.

1961 -ΝΑΚ 387 (Πίν. 34β).

Θραΰσμα κύλικος (ταινιωτής)
Διαστ.: 0,038 X 0,035
Πηλός καστανός. Έσωτερικώς, γάνωμα έρυθρόν.
Αιακόσμησις : Σφζονται οί πόδες ίματιοφόρου μορφής καθημένης πρός άρ. καί μικρόν
τμήμα τοϋ σκίμποδος. Τό ίμάτιον φέρει ώς διακόσμησιν μικρούς έγχαράκτους κύκλους.
Πρό τής μορφής κλάδοι μυρσίνης. Κάτωθεν τής παραστάσεως πλατεϊαι μέλαιναι ταινίαι
— τής μιας σφζεται έλάχιστον τμήμα — μεταξύ τών όποιων λεπτή έδαφόχρους τοιαύτη.
Ή έργασία είναι έπιμελής καί τό γάνωμα άρίστης ποιότητος.
Περί τό 540 π.Χ.

14. FR. τόμ. 3 σ. 219 πίν. 153, 1.
15. Langlotz 6. ά. 13 πίν. 119.
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Άρ. 29. 1961 - ΝΑΚ 260 (Π ί ν. 34γ).
Εσωτερικόν έμβλημα κύλικος
Διάστ.: μ. σ. ΰψ.: 0,025
Σφζεται τό πλεΐστον τοϋ εμβλήματος μετά μικροϋ τμήματος τοϋ ποδός τής κύλικος.
Πηλός καστανός.
Διακόσμησις: Σάτυρος γυμνός τρέχει προς δ· διά τής δεξιάς χειρός, ή οποία φέρεται

πρό τοϋ στήθους, κρατεί στέφανον λευκοϋ χρώματος — έχει κατά τό πλεΐστον άπολεπισθή — καί διά τής άριστεράς χειρός ρόπαλον (;)16.
Ή έργασία είναι άμελής· έλάχισται λεπτομέρειαι άπεδόθησαν διά λεπτού καί έπιπολαίου χαράγματος.
Ή διακόσμησις τοϋ είδους αύτοϋ άρκετά συνήθης ώς έμβλημα17. Ό δημοσιευόμενος
σάτυρος όμοιάζει μέ τόν σάτυρον τοϋ Μουσείου τής Μαδρίτης18, τελευταΐον τέταρτον
6ου αί. π.Χ.
Άρ. 30.

1961 - ΝΑΚ 278 (Π ί ν. 34δ).

Εσωτερικόν έμβλημα κύλικος μετά τής βάσεως έλλιποϋς
Διάστ.: μ. σ. ΰψ.: 0,028
Πηλός καστανός, έπίχρισμα πορτοκαλόχρουν.
Διακόσμησις : Γοργόνειον κορινθιάζον έλλείπουν τμήματα τής κόμης καί των χειλέων.
'Η γλώσσα δηλοϋται διά χρώματος Ιώδους, οί όδόντες έχουν παραλειφθή. Παρόμοιον
γοργόνειον είς τό CV. Schloss Fasanerie (1) πίν. 16,2.
'Υπό τόν πυθμένα κύκλος μέλας μετά στιγμής είς τό κέντρον.
Ώς πρός τό σχήμα ή κύλιξ άνήκει είς τήν ύπό τοϋ Bloesch καλουμένην συντηρητικήν
τάσιν19, ή όποια κατ’ αύτόν έμφανίζεται όλίγον πρό τοϋ έρυθρομόρφου ρυθμοϋ καί συνε
χίζεται άνευ σημαντικής έξελίξεως μέχρι τοϋ 5ου αί. π.Χ.
Τέλος 6ου αί. π.Χ.
Άρ. 31. 1961-ΝΑΚ 263 (Πίν. 34ε).
Εσωτερικόν έμβλημα κύλικος μετά τοϋ πλείστου τής βάσεως
Διάστ.: μ. σ. ΰψ.: 0,030
Πηλός καστανός.
Διακόσμησις: Γοργόνειον έλλείπουν τμήματα τής κόμης. Ή γλώσσα καί ή κόρη

τών όφθαλμών ιώδεις, οί όδόντες λευκοί.
Ύπό τόν πυθμένα μέλας κύκλος μετά στιγμής είς τό κέντρον.
Τό γοργόνειον καί τό σχήμα τής κύλικος όμοια πρός τήν προηγουμένην (άρ. 30).
Τέλος τοϋ 6ου αί. π.Χ.
16. CV. Madrid πίν. 3, Ια.
17. CV. Heidelberg πίν. 27, 4, 3ον τέταρτον 6ου αί. π.Χ.
» Madrid πίν. 3, Ια.
18. CV. Madrid πίν. 3, 3α.
19. Bloesch, Formen attischer Schalen σ. 113.
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Κρατήρες
Άρ. 32α-ε.

1961 - ΝΑΚ 93 α-ε (Π ί ν. 35α-ε).
Τμήμα κρατήρος

Διαστ.: α) μ. σ. ϋψ.: 0,117 β) 0,073 X 0,074 δ) 0,059 X 0,04
διάμ. βάσ.: 0,14 γ) 0,117 X 0,06 ε) 0,055 X 0,037
Πηλός κεραμόχρους· έσωτερικώς καστανομέλαν βερνίκιον κακής ποιότητος. Σφζεται τό ήμισυ περίπου άπό τό κατώτερον μέρος τοϋ σώματος τοϋ άγγείου μετά τής
βάσεως άκεραίας.
Συνανήκουν τέσσαρα θραύσματα, τά τρία τών όποίων άπετελέσθησαν εκ πλειόνων τε
μαχίων.
Τό ύπ’ άρ. 32δ άνήκει εις τόν ώμον τοϋ άγγείου ( Π ί ν. 35γ ).
Λ ιακόσμησις:
Α. α) ( Π ί ν. 35α) εκ τών άνω: 1) δύο αιλουροειδή άντωπά τών όποίων σώζεται τό κάτω
μέρος τών ποδών — άνά δύο έκάστου· δεξιά τούτων τό κατώτερον τμήμα ποδών πτηνοϋ
πρός δ.' εις τό ύπ’ άρ. 32β θραϋσμα σφζεται τό άνω μέρος τών ποδών τοϋ πτηνοϋ μετά
τμήματος τοϋ σώματος αύτοϋ ( Π ί ν. 35β), 2) πλατεία μέλαινα ταινία πλαισιουμένη ύπό
δύο λεπτοτέρων καστανών, 3) βραχεΐαι άκτΐνες.
Β. γ) ( Π ί ν. 35ε). Τό κέντρον τής παραστώσεως κατέχει άνήρ βαδίζων πρός δ. τοϋ ό
ποιου σφζονται οί πόδες άπό τοϋ γόνατος, γυμνοί. Τρεις άνδρες ίστάμενοι έκατέρωθεν
αύτοϋ — είς άριστερά, δύο δεξιά — ( Π ί ν. 35γ-δ) βλέπουν πρός αυτόν. Φοροϋν χιτώνα
πεποικιλμένον διά κοσμήματος έκ λευκών στιγμών καί ίμάτιον χρώματος ιώδους. Σφζονται έλλιπέστατα- μόνον τοϋ ένός σφζεται τό άνω μέρος άπό τοϋ στήθους (πλήν τής κε
φαλής άπό τής όφρύος καί τμήμα τών ποδών τών άλλων δύο σφζονται πολύ μικρά
τμήματα τοϋ κορμοϋ καί τών χειρών καλυπτόμενα ύπό τοϋ ίματίου.
Ή βάσις έξωτερικώς μελαμβαφής φέρουσα ιώδη ταινίαν είς τό κατώτερον τμήμα τής
περιφερείας της.
Ή εργασία είναι πολύ έπιμελής, τό χάραγμα λεπτόν.
Διά τό σχήμα: CV. Altenburg πίν. 13-14, Beazley, Devel. πίν. 15.
Μέσα τοϋ 6ου αϊ. π.Χ.
Άρ. 33.

1961 - ΝΑΚ 574 (Π ί ν. 35ς).

Θραϋσμα κρατήρος
Διαστ.: 0,074 X 0,047
Πηλός καστανός άνοικτός· έξωτερικώς, καστανόν έπίχρισμα σφζόμενον έν μέρει. Έ
σωτερικώς γάνωμα καστανομέλαν κακής ποιότητος. Συνεκολλήθη έκ δύο τεμαχίων.
Διακόαμησις: Εντός μετόπης, όριζομένης δεξιά ύπό δύο καθέτων ταινιών χρώματος
καστανού άνοικτοϋ, σφζονται οί πρόσθιοι πόδες ίππου καλπάζοντος πρός δ. 'Ως παρα
πληρωματικά έχουν χρησιμοποιηθή ρόδακες έγχάρακτοι, ποικίλοι κατά τό μέγεθος καί
τό σχήμα.
Ή διακόσμησις κατά τόπους παρουσιάζει καστανήν ή καστανέρυθρον άπόχρωσιν
όφειλομένην είς άτελή δπτησιν. Τό χάραγμα άσταθές.
Τέλος τοϋ 7ου αί. π.Χ.
8
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Άρ. 34.
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1961 - ΝΑΚ 552 (Π ί ν . 35ζ).

Τμήμα ώμου κρατήρος
Διαστ.: 0,043 X 0,042
Πηλός καστανός· έσωτερικώς γάνωμα καστανομέλαν καλής ποιότητος. Πλούσια χρήσις χαράγματος καί χρώματος Ιώδους· περιορισμένη χρήσις άραιωμένου πηλοϋ.
Ή διακόσμησις έντός μετόπης τής όποιας σώζεται τό δεξιόν κεντρικόν τμήμα- δεξιά
τέσσαρες κάθετοι γραμμαΐ μεταξύ τών όποιων δύο ζώναι φύλλων κισσού.
Σφζεται ή κεφαλή ίππου πλουσιώτατα κεκοσμημένη, μετά τού προσθίου τμήματος
τού λαιμού, καί τμήμα τών ήνίων. Εις τό πρόσθιον τμήμα τής κεφαλής τού ζφου, καθ’
όλον τό μήκος, γραμμή έξ αραιωμένου πηλού, παχυτέρα εις τά άκρα.

Άρ. 35.

1961 -ΝΑΚ 276 (Π ίν. 36α).

Τμήμα χείλους κιονοειδούς κρατήρος
Διαστ.: 0,024 X 0,074
Πηλός καστανέρυθρος.
Διακόσμησις : Έπί τού χείλους ζώνη ζφων σφζεται τό πλεΐστον τού σώματος καί τών
ποδών κάπρου πρός άρ. καί όπισθεν αυτού άκρον ούρας πτηνού πρός δ. Εις τήν κάθετον
πλευράν τού χείλους δύο ζώναι φύλλων κισσού μέ άντίθετον φοράν (άνω-κάτω) καί με
ταξύ αύτών καστανή γραμμή.
Περιωρισμένη χρήσις χρώματος ιώδους — λεπτομέρειαι κοιλίας κάπρου. Ή έργασία
καί τό γάνωμα έξαιρετικά καλής ποιότητος.
Περί τό 540 π.Χ.

Άρ. 36.

1961 - ΝΑΚ 469 α-β (Π ί ν. 36β-γ).

Τμήμα χείλους καί λαβής κρατήρος κιονοειδούς εις δύο τεμάχια μή συναπτόμενα
Διαστ.: α) 0,105 X 0,067
β) 0,115 X 0,032
Πηλός καστανός. Τελεία έλλειψις χαράγματος, χρώματος Ιώδους καί λευκού. Κατά
τόπους ή διακόσμησις ελαβεν άπόχρωσιν καστανομέλαιναν.
α) Τμήμα τής όριζοντίας λαβής καί τής έπ’ αυτής πλακός μετά μικρού τμήματος τού
λαιμού καί τού χείλους. Έπί τής πλακός γυναικεία προτομή έντός μετόπης όριζομένης
δεξιά - άριστερά ύπό καθέτου καστανής γραμμής. Έπί τού χείλους φύλλον κισσού,
έλλιπές.
β) Τμήμα τού χείλους· έπί τής άνω έπιφανείας φύλλα κισσού κατά τόπους καστανέρυθρα.
Έργασία άμελεστάτη.
Περί τά μέσα τού 6ου αί. π.Χ.
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1961 -ΝΑΚ 266. (Πί ν. 36δ).
Τμήμα ώμου κιονοειδοϋς κρατήρος
Διαστ.: 0,035 X 0,042

Πηλός καστανός- έσωτερικώς, γάνωμα καστανομέλαν.
Διακόσμησις : Σφζεται τό περί τον όφθαλμόν καί τό οδς τμήμα τού προσώπου μετά τοϋ
αντιστοίχου τμήματος τής κόμης γυναικός πρός τά άριστερά, ή όποία φορεϊ εις τήν κό
μην Ιώδη ταινίαν. Ή διακόσμησις έντός μετόπης, τής όποιας σφζεται ή άνω δεξιά γω
νία περιβαλλομένη ύπό όριζοντίας γραμμής καί γλωσσοειδοϋς κοσμήματος άνω, υπό
δύο καθέτων γραμμών καί φύλλων κισσού δεξιά.
Τό χάραγμα (οδς, όφθαλμός) είναι λεπτότατον καί ή εργασία έπιμελεστάτη.
Περί τό 530 π.Χ.

Δί νοι
Άρ. 38.

1961 - ΝΑΚ 512 (Πίν. 36ε).
Θραύσμα δίνου
Διαστ.: 0,081 X 0,044

Πηλός καστανός. Έσωτερικώς μελαμβαφές.
Ή διακόσμησις έντός μετόπης όριζομένης δεξιά ύπό δύο καθέτων ταινιών έκ τών ό
ποιων ή μία ιώδης κατά τό ήμισυ. Σφζεται μικρόν τμήμα τών νώτων καί ή ουρά κάπρου
πρός άρ. Χάραγμα έπιμελές.
2ον τέταρτον 6ου αί. π.Χ.

Τεχνοτροπία Six
Άρ. 39. 1961 - ΝΑΚ 425 (Π ί ν. 37α).
Τμήμα οίνοχόης
Διαστ.: μ. σ. ύψ.: 0,139
μ. σ. διάμ.: 0,111
Πηλός καστανέρυθρος. Έξωτερικώς τό άγγεϊον καλύπτεται όλόκληρον ύπό μέλανος
γανώματος πλήν τού έδαφοχρόου πυθμένος.
Ή διακόσμησις είναι έγχάρακτος· περιορισμένη χρήσις χρώματος ιώδους.
Σφζεται ή μία πλευρά τού σώματος τού άγγείου άπό τού ώμου μέχρι τής έπιπέδου βάσεως, σχεδόν πλήρης. Συνεκολλήθη έκ πολλών τεμαχίων.
Διακόσμησις: Ό Διόνυσος πρός άρ. έχων τό άνω μέρος τού σώματος σχεδόν κατ’
ένώπιον, καλύπτει όλόκληρον τήν σωζομένην πλευράν τού άγγείου- διά τής δεξιάς χειρός κρατεί ρυτόν τό όποιον πλησιάζει είς τά χείλη, ένώ ή άριστερά καμπτομένη εις τον
άγκώνα φέρεται προ τού στήθους. Φορεϊ χιτώνα καί πλουσιώτατον ίμάτιον πεποικιλμένα
δι’ έγχαράκτων άστερίσκων τό ίμάτιον έρριμμένον επί τών ώμων άφήνει άκάλυπτον
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τήν δεξιάν άκραν χεΐρα, τόν αριστερόν άγκώνα και τμήμα τοΰ στήθους, τό όποιον κα
λύπτεται ύπό τοϋ χιτώνος. Διά τό γένειον έχει χρησιμοποιηθή χρώμα ιώδες.
Ελλείπουν: Τό άνω μέρος τής κεφαλής άπό τής όφρύος — όφθαλμός καί όφρύς σφζονται κατά τό ήμισυ — μικρά τμήματα τών χειρών καί τοΰ κορμού, ό δεξιός άκρος πούς.
Πέραν τής άσυνήθους τεχνικής, ή έπιμελής έργασία τής διακοσμήσεως καί ή ζωηρότης είς τήν έκφρασιν καί τήν κίνησιν τής μορφής καθιστούν τό άγγεΐον εύρημα έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος. ’Απορίας άξιον είναι ό τρόπος άπεικονίσεως τής δεξιάς άκρας
χειρός ώς νά έπρόκειτο περί τής άριστερας τοιαύτης. Άραγε πρόκειται περί κακοτε
χνίας ή περί ηθελημένης ένεργείας τοΰ τεχνίτου;
'Ως προς τόν τρόπον τής διακοσμήσεως, τό άγγεΐον άνήκει είς τήν τεχνοτροπίαν Six, ή
όποια άποτελεϊ προσπάθειαν άνανεώσεως τής άγγειογραφίας έμφανισθεΐσα σχεδόν συγ
χρόνως μέ τόν έρυθρόμορφον ρυθμόν. Ή τεχνική αυτή έπιζεϊ μέχρι τοΰ πρώτου τετάρ
του τοΰ 5ου π.Χ. αί. χρησιμοποιείται δέ κυρίως διά τήν διακόσμησιν φιαλών καί ληκύ
θων. Είς τήν Gaz. Arch, τοΰ 1888, ό Six είς τήν μελέτην του ύπό τόν τίτλον “Les vases
polychromes sur fond noir” έχει συγκεντρώσει όλα τά γνωστά ώς τότε άγγεΐα παρόμοιας
τεχνικής τά όποια θεωρούνται ύπ’ αύτοΰ ώς μία κατηγορία, ή όποια τρόπον τινά ύπεβοήθησε εις τήν δημιουργίαν τοΰ έρυθρομόρφου ρυθμοΰ20.
Κοινόν γνώρισμα τών άγγείων τά όποια άνήκουνείςτήν τεχνοτροπίαν Six είναι τό μέλαν λαμπρόν γάνωμα τό όποιον καλύπτει όλόκληρον τό έδαφος τοΰ άγγείου· ή έπ’αύτοΰ
όμως διακόσμησις έκτελεΐται κατά δύο τρόπους δι’ ό καί φρονοΰμεν ότι πρέπει ταΰτα
νά χωρισθοΰν είς δύο όμάδας.
'Ομάς Αλ ’Αγγεία εγχάρακτα· ή διακόσμησις γίνεται διά χαράξεως (περίγραμμα,
λεπτομέρειαι). Ή χρήσις λευκοΰ καί ιώδους χρώματος άκριβώς όμοια μέ τήν έπί τών
μελανόμορφων άγγείων.
Ό Διόνυσος τοΰ οίκ. Άγγελοπούλου ένθυμίζων, άν καί παλαιότερος, τήν Σαπφώ είς
Goluchow21 είναι έν άπό τά ωραία δείγματα τής πρώτης αύτής κατηγορίας. Πλήν τών
άναφερομένων υπό τοΰ Six22 άνήκουν έδώ, ή λήκυθος τοΰ Μουσείου τής Βολωνίας
φέρουσα ώς διακόσμησιν άμαζόνα καί "Ελληνα23, κ.ά.
Πρώιμα δείγματα τής τοιαύτης τεχνοτροπίας ή καί πρότυπα αύτής δύνανται νά θεω
ρηθούν τά έπί τών άσπίδων έπίσημα τών μελανόμορφων άγγείων καί ή διακόσμησις άγ
γείων έπί άγγειογραφιών, ώς ό κρατήρ έπί όστράκου τοΰ ζωγράφου τοΰ Άμάσιος
είς τήν Σάμον24.
Όμάς Βλ ’Αγγεία πολύχρωμα· ή παράστασις εις αυτά είναι υπόλευκος ή έρυθρωπή,
διά τάς λεπτομέρειας δέ χρησιμοποιείται μεγάλη ποικιλία χρωμάτων — λευκόν, ύπόλευκον, έρυθρόν, καστανόν, κίτρινον — τιθεμένων έπί τοΰ μέλανος έδάφους τοΰ άγγείου·
ή χρήσις χαράγματος, όπου τοΰτο ύπάρχει, πολύ περιωρισμένη.

20. Six, Gaz. Arch. 1888 σ. 193-210, καί 281-294. Walter I σ. 393 κ.έ. Dragendorff J. d. I. XLffl (1928)
σ. 337-340. Roebuck Carl, Pot. from the N. Slope of the Acropolis, Hesp. 1940 σ. 244.
21. De Witte, Coll. Lambert πίν. 3. Beazley, Vases in Poland σ. 8-10.
22. 6. ά.
23. Pellegrini, Vasi di Bologna (1900) σ. 32 είκ. 25, 26 καί Pfuhl III πίν. 85, 312.
24. Beazley, Devel. πίν. 26, 1.
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Πλήν τών άναφερομένων ύπό τοϋ Six άνήκουν έδώ, ΟΙδίπους καί Σφίγξ έπί ληκύθου
τής Βοστώνης25. Τέσσαρες σειληνοΐ έπΐ ληκύθου τής Βόννης26. Θραύσματα φιαλών τα
όποια εύρέθησαν εις τάς άνασκαφάς τής Άκροπόλεως27, τής Β. καί τής Ν. κλιτύος
τής Άκροπόλεως28 καϊ τής άρχαίας Αγοράς, ως καί τό κατωτέρω (άρ. 40) περιγραφόμενον όστρακον τοΟ οίκ. Άγγελοπούλου. Τά άνήκοντα είς τήν όμάδα αυτήν άγγεΐα
είναι πολύ περισσότερα των τής όμαδος Α' καί πλεϊστα έξ αυτών χρονολογούνται είς
τό Ιον τέταρτον τοϋ 5ου αί. π.Χ. Άντιθέτως ή τεχνική τής όμάδος Α' φαίνεται ότι
σταματμ είς τό τέλος τού 6ου αί. π.Χ.
Ό μέλας - πολύχρωμος ρυθμός τοϋ Payne (NC. σ. 18-20 καί άρ. 39) δύναται νά θεωρηθή ώς μακρυνός πρόγονος τής τεχνικής αυτής.
Έν κατακλεϊδι άναφέρομεν παραδείγματα από μίαν όμάδα μικτής τεχνικής, όπου χρη
σιμοποιούνται καί οί δύο τρόποι διακοσμήσεως: είς λήκυθον τής Βόννης29 παρίστανται
νέος καί ίππος οί όποιοι τρέχουν προς δ.· ό νέος είναι έγχάρακτος, ό ίππος πολύχρωμος.
Άνάλογον παράδειγμα ή όπ’άριθ. 2317 λήκυθος τοϋ Εθνικού Αρχαιολογικού Μου
σείου Αθηνών όπου παράστασις Θησέως καί Μινωταύρου: ό πρώτος είναι λευκός, ό
δεύτερος έγχάρακτος.
530 - 520 π.Χ.
Άρ. 40.

1961 -ΝΑΚ 72 (Πί ν. 37β).

Θραϋσμα φιάλης
Διαστ.: 0,045 X 0,033
Πηλός καστανός· έσωτερικώς - έξωτερικώς μελαμβαφές.
Διακόσμησι,ς : "Ιππος προς δ. τοϋ όποιου σφζεται ή κεφαλή μετά τμήματος τοϋ λαιμοϋ.
Ό ίππος υπόλευκος, έλαφρώς άνάγλυφος, ή χαίτη ιώδης. Περιορισμένη χρήσις χαρά
γματος.
Τό θραϋσμα άνήκει είς τήν όμάδα Β' τών άγγείων τής τεχνοτροπίας Six. Παρομοία
διακόσμησις: CV. Mannheim (1) πίν. 12, 3, 5.
Άρχαί 5ου αί. π.Χ.

X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

25. AJA 1911 σ. 379 είκ. 1.
26. CV. Bonn (1) πίν. 39, 5.
27. Langlotz-Graef πίν. 84-89.
28. Roebuck ε. ά. βλ. καί Hesp. 1938 σ. 194: Άκταίων σπαρασσόμενος ύπό τεσσάρων κυνδν.
29. CV. Bonn (1) πίν. 39,4.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:00:42 EET - 44.207.124.84

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

Άθήναι. Οίκόπεδον Άγγελοπούλου: Θραύσματα μελανόμορφων αμφορέων

X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:00:42 EET - 44.207.124.84

ΠΙΝΑΞ 29

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

.

Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ -Κ Α Ν Ε Λ Α Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΠΙΝΑΗ 30

X

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:00:42 EET - 44.207.124.84

Άθήναι. Οίκόπεδον Άγγελοπούλου: α-β. ’Αμφορείς, γ-η. Οίνοχόαΐ' τά ε-ς πιθανώς συνανήκουν

X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:00:42 EET - 44.207.124.84

ΠΙΝΑΞ 32

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

Άθήναι. Οίκόπεδον Άγγελοπούλου: α, δ. Οίνοχόαν β. Λήκυθος· γ. Όλπη·
ε, ς. Ύδρίαι· ζ. Λέβης γαμικός
X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

ΠΙΝΑ- 33

Άθήναι. Οίκόπεδον Άγγελοπούλου: α, δ. Ύψίποδες βάσεις· β, γ. Πώματα, ε-ζ. Κλειστά αγγεία
X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

Άθήναι. Οίκόπεδον Άγγελοπούλου: Κρατήρες μελανόμορφοι
X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 36

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

Άθήναι. Οίκόπεδον Άγγελοπούλου: α-δ. Κρατήρες μελανόμορφοι (τά β-γ συνανήκουν)· ε. Αίνος

X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

Άθήναι. ΟΙκόπεδον Άγγελοπούλου: Six technique· α. Οίνοχόη· β. Φιάλη

X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
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