
ΑΤΤΙΚΑ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ 4°? π.Χ. ΑΙΩΝΟΣ
(Πίν. 66-81)

Τά δημοσιευόμενα κατωτέρω έρυθρόμορφα άγγεΐα * άνήκον εις τήν συλλογήν Γρη- 
γορίου Έμπεδοκλέους, ή όποία έκληροδοτήθη μετά τόν Β' Παγκόσμιον Πόλεμον εις 
τό Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον ’Αθηνών. Ή προέλευσίς των είναι άγνωστος, 
άλλ’ ή τεχνοτροπική καί χρονολογική τοποθέτησίς των παρουσιάζει ενδιαφέρον. 
Χρονολογοΰνται άπό των άρχών μέχρι τοΰ τέλους τοϋ 4ου αί. π. X. και Αντιπρο
σωπεύουν τάς σημαντικωτέρας τεχνοτροπίας αύτοϋ.

ΚΑΛΥΚΩΤΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ

Καλυκωτός κρατήρ Ε. Μ. 19463 (Πίν. 66 α - β, 67 α - β). Άπετελέσθη άπό 
πολλά συγκολληθέντα τεμάχια καί συνεπληρώθη διά γύψου. Τεφρόχρουν λόγφ καύ
σεως τό πλεΐστον τής Β' δψεως καί τό περιχείλωμα.

Παράστασις. Α' : Τό κέντρον κατέχει Μαινάς κινουμένη μέ χορευτικόν ρυθμόν 
πρός δεξιά. Στρέφει όπίσω τήν κεφαλήν καί υψώνει τήν δεξιάν χεϊρα. Φορεϊ Αττικόν 
πέπλον άφήνοντα Ακάλυπτον τό άνω δεξιόν ήμισυ τοϋ κορμοϋ καί έχει τήν κόμην βρα- 
χεΐαν, άνεμιζομένην. Εις τήν άριστεράν χεϊρα κρατεί τύμπανον καί δοράν. Παρακινούμε
νος ύπό τοϋ Έρωτος ό Πάν, τραγόπους καί γενειοφόρος1, άπτεται τοΰ πέπλου τής Μαινά- 
δος τείνων τήν δεξιάν χεϊρα ίκετευτικώς πρός αυτήν 2. Δεξιά Σάτυρος μέ κίσσινον στέ
φανον είς τήν κεφαλήν καί δοράν εϊς τήν άριστεράν χεϊρα Απομακρύνεται έντρομος 
στρέφων τήν κεφαλήν όπίσω πρός τό κέντρον. Ή διονυσιακή - έρωτική αυτή σκηνή 
λαμβάνει χώραν εντός τεμένους τοϋ Διονύσου. Είς τό βάθος παριστάνονται δύο κίονες 
τοϋ ναοϋ καί είς τά πλάγια, άνωθεν τών λαβών, Αριστερά ό Διόνυσος καί δεξιά Μαινάς. 
Ό Διόνυσος κάθηται έπί άδηλώτου έδρας καλυπτομένης ύπό τοϋ ίματίου του. Ή δεξιά 
χειρ φέρεται πρός τά όπίσω, ώστε ό άνω κορμός προβάλλεται κατά τά τρία τέταρτα. Τά 
σκέλη ένοϋνται παραλλήλως 3. Έχει τήν κόμην μακράν, φορεϊ κίσσινον στέφανον καί

♦’Εκφράζω τάς θερμοτάτας εύχαριστίας μου καί άπό τής θέσεως αύτής εις τήν έπίτιμον Γενικήν 
"Εφορον κ. Σέμνην Καρούζου διά τήν άνάθεσιν τής δημοσιεύσεως, διά τήν συνεχή παρακολούθησιν 
καί καθοδήγησιν τής μελέτης μου καί διά τάς πολυτίμους ύποδείξεις της μετά τήν άνάγνωσιν τοϋ χει
ρογράφου. ’Επίσης ευχαριστώ θερμώς τήν Έφορον δ. Βαρβάραν Φιλιππάκη.

Αί φωτογραφίαι έλήφθησαν ύπό τοϋ φωτογράφου τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου κ. Κωνσταντοπούλου, 
τά δέ σχέδια έφιλοτεχνήθησαν ύπό τής ζωγράφου κ. Αίγλης Πλάτωνος.

1. Ή παράστασις τοϋ Πανός είς τάς διονυσιακός σκηνάς τών άγγείων τοϋ τετάρτου αίώνος εί
ναι συχνόν φαινόμενον. Άλλοτε παριστάνεται τραγόπους καί γενειοφόρος καί άλλοτε πάλιν νέος Αγέ
νειος μέ μόνα χαρακτηριστικά δύο κέρατα καί ούράν ( Metzger, R., σ. 133 - 136 ). Συχνά είς τό ίδιον 
άγγείον είκονίζεται μέ τούς δύο τύπους ( αύτόθι, σ. 134, σημ. 8 ).

2. Πρβλ. τήν παράστασιν τής λεκανίδος Leningrad St. 2007. Ό Πάν τραγόπους καί άγένειος 
έπιχειρεϊ νά έναγκαλισθή Μαινάδα φέρουσαν τύμπανον καί δοράν είς τήν άριστεράν χεϊρα ( UKV., 
πίν. 3, 2· Metzger R. πίν. 9, 2).

3. Ό τύπος τοϋ καθημένου Διονύσου είναι παλαιός, τήν δέ κλασσικήν μορφήν αύτοϋ εύρίσκομεν 
είς τήν ζωφόρον τοϋ Έρεχθείου.
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κρατεί τόν θύρσον εις τήν άρνστεράν χεΐρα. Ή Μαινάς κάθηται πρός δεξιά έπΐ 
άδηλώτου έδρας εχουσα τά σκέλη έσταυρωμένα. Στρέφει πρός άριστερά και ύψώνει 
τήν δεξιάν χεΐρα προ τοΰ προσώπου 4. Φορεΐ άττικόν πέπλον έζωσμένον ύψηλά, έχει 
τήν κόμην άναδεδεμένην διά σφενδόνης καί κρατεί τόν θύρσον είς τήν άριστεράν χεΐ
ρα. Εις τά πλάγια άνω δεξιά βωμός καλυπτόμενος έν μέρει υπό τοΰ θύρσου καί ύπό 
ετέρου σφαιρικού άντικειμένου ( τυμπάνου, πιθανόν, παριστανομένου κατά τήν έσωτε- 
ρικήν όψιν).

Β' : Τρεις ίματιοφόροι νέοι καί είς τό βάθος κίων. Οί δύο κρατούν στλεγγίδας.
Κοσμήματα: Δωρικόν κυμάτιον είς τό χείλος. Κλάδος φύλλων δάφνης είς τήν κά

τω έπιφάνειαν τοΰ περιχειλώματος καί είς τήν μεταξύ τών λαβών ταινίαν τής Β' δψεως. 
’Ανθέμια τριγωνικά τοποθετημένα μέ τήν κορυφήν άνω καί κάτω έναλλάξ κοσμούν τήν 
μεταξύ τών λαβών ταινίαν τής Α' δψεως.

Διαστάσεις : "Υψος 0,365 μ. Διαμ. χείλους 0,281 μ. Διάμ. βάσεως 0,12 μ.
Τεχνική : Γάνωμα μέλαν. Πλατεία γραμμή άπό καστανόμαυρον γάνωμα διά τά περι

γράμματα (δπου χρειάζεται νά τονισθοΰνδιά νάδιαφοροποιηθούν), τάς άνατομικάς λε
πτομέρειας καί τάς πτυχάς. Διά τό περίγραμμα τής άκρας δεξιάς χειρός καί τών κεράτων 
τοΰ Πανός έχρησιμοποιήθη άμαυρόν καστανόν γάνωμα. Τό τρίχωμα τοΰ Πανός δηλοΰται 
δΤ άναγλύφων γραμμών. Πλατεΐαι κυματοειδείς γραμμαί άπό άνοικτόν καστανόν άμαυ
ρόν γάνωμα διά τήν κόμην καί τό γένειον τοΰ Πανός. Λευκόν έπίθετον χρώμα είς τά 
γυμνά μέλη τής Μαινάδος, τόν "Ερωτα καί τήν δοράν τής Μαινάδος. Έπ’ αύτοΰ τά χα
ρακτηριστικά καί αί λεπτομέρειαι δηλοΰνται διά ξανθού γανώματος.

Ό καλυκωτός ούτος κρατήρ άπεδόθη ύπό τοΰ Sir John Beazley είς L. C. Group 5. 
Ό άγγειογράφος του ζωγραφίζει κατά τήν τεχνοτροπίαν τοΰ ζωγράφου τής Έρωτο- 
στασίας, 340 - 330 π.Χ.

Καλυκωτός κρατήρ Ε 66 ( Π ί ν. 68 α - β, 69 α - β). Άπετελέσθη άπό πολλά 
συγκολληθέντα τεμάχια.

Παράστασις. Α': Παριστάνεται Μαινάς κρούουσα τύμπανον καί χορεύουσα ύπό 
τούς ήχους του. Φορεΐ άττικόν πέπλον έζωσμένον ύψηλά, κοσμούμενον κατά τήν πα
ρυφήν διά πλατείας ταινίας καστανού χρώματος, φέρει ίμάτιον είς τήν άριστεράν χεΐρα 
καί έχει τήν κόμην άναδεδεμένην διά σφενδόνης. Πρός αύτήν έρχεται Σάτυρος όδηγού- 
μενος ύπό τοΰ Έρωτος. Ό Έρως καταλαμβάνει τό κέντρον τής παραστάσεως. Είκονί- 
ζεται καθήμενος πρός άριστερά έπί άδηλώτου έδρας καλυπτομένης ύπό τοΰ ίματίου του. 
Στρέφεται δεξιά πρός τήν Μαινάδα χειρονομών έκφραστικώς. Ό Σάτυρος φέρων κίσσι- 
νον στέφανον είς τήν κεφαλήν τείνει τάς χεΐρας πρός τήν Μαινάδα.

Κάτω είς τό μέσον «τροχός» έρυθροΰ χρώματος. Είς τά πλάγια άνω άριστερά 
βωμός.

Β' : Δύο ίματιοφόροι νέοι καί είς τό βάθος κίων ιωνικού ρυθμοΰ. 'Ανω δεξιά άρύ- 
βαλλος.

Κοσμήματα : Κλάδος φύλλων δάφνης είς τήν κάτω έπιφάνειαν τοΰ περιχειλώμα-

4. Ή Μαινάς κάθηται κατά τόν τύπον τοϋ ’Απόλλωνος τής άνατολικής ζωφόρου τοϋ Παρθε- 
νώνος. Κατά τήν άρχαϊκήν έποχήν « das Umwenden des Kopfes und Oberkorpers ist in den sel- 
tensten Fallen durch das Inhalt der Darstellung begnindet und artet auf manchen Gotterver- 
sammlungen zur Manier aus s ( H. Mobius, AM 1916, σ. 201 ).

5. ARV *, σ. 1458. 23.
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τος καί εις τήν μεταξύ των λαβών ταινίαν τής Β' δψεως. 'Απλούς σπειρομαίανδρος καί 
κάτωθεν αύτοΰ μία σειρά κοκκίδων είς τήν μεταξύ των λαβών ταινίαν τής Α' δψεως.

Διαστάσεις: Ύψος 0,296 μ. Διάμ. χείλους 0,22 μ. Διάμ. βάσεως 0,95 μ.
Τεχνική : Γάνωμα καστανομέλαν άμαυρόν. Λόγφ κακής όπτήσεως έλαβε τό χρώ

μα τού όξειδωμένου χαλκού ένιαχοΰ τής Α' δψεως, είς τήν Β' δψιν καί είς τάς λαβάς. 
Προσχέδιον. Πλατεΐαι κυματοειδείς γραμμαί διά τήν κόμην. Λευκόν έπίθετον χρώμα 
είς Έρωτα. Επ’ αύτοΰ αί λεπτομέρειαι δηλοΰνται διά ξανθού γανώματος.

Ό καλυκωτός οδτος κρατήρ άπεδόθη ύπό τού Sir John Beazley είς L. C. Group6.

Σχέδ. 1. Πελίκη E.M. 18747

Ό άγγειογράφος του ζωγραφίζει κατά τήν τεχνοτροπίαν τού ζωγράφου τού Μονάχου 
2391, 340 - 330 π.Χ.

ΠΕΛΙΚΑ1

Πΐλίκη Ε. Μ. 18747 ( Π ί ν. 70 α - β, 71 α· Σ χ έ δ. 1).
Παράστασις. Α' : Παριστάνεται ό Διόνυσος νέος, άγένειος μέ βραχεΐαν κόμην7 

φέρων τόν θύρσον είς τήν δεξιάν χεΐρα καί τόν κάνθαρον είς τήν άριστεράν. Λεπτή 
χλαμύς κρέμαται άπό τού δεξιού του βραχίονος. Καθώς σπεύδει πρός άριστερά στρέφεται

6. ARV !, σ. 1459, 51.
7. Ό ζωγράφος τής Ίένας καί οί ζωγράφοι τού κύκλου του παριστάνουν τόν Διόνυσον άλλοτε 

ώς έφηβον ( βλ. π.χ. Hahland, πίν. 16β καί UKV., πίν. 7, 2) καί άλλοτε πάλιν ώς νέον μέ μακράν 
κόμην ( βλ. π.χ. Hahland, πίν. 16α καί UKV., πίν. 8, 2 ).
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όπίσω προς τόν Σάτυρον, ό όποιος τόν άκολουθεϊ. Ό Σάτυρος φέρει θύρσον είς τήν δε
ξιάν χεϊρα καί τείνει τήν άριστεράν πρός τόν Διόνυσον.

Β' : Δύο ίματιοφόροι νέοι άντιμέτωποι. Είς τό κέντρον άντικείμενον όμοιάζον 
πρός άρύβαλλον.

Κοσμήματα: Ή παράστασις όρίζεται δι’ Ιωνικού κυματίου έπαναλαμβανομένου 
καί είς τό περιχείλωμα.

Διαστάσεις : "Υψος 0,172 μ. Διάμ. χείλους 0,116 μ., κοιλίας 0,12 μ., βάσεως 0,086 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. Λεπτοτάτη καλλιγραφική γραμμή διά τάς πτυχάς καί τάς 

άνατομικάς λεπτομερείας. Περισσότερον έντονος διά τά χαρακτηριστικά τού προσώπου, 
τούς δακτύλους καί τήν ούράν τού Σατύρου. Πλατεία γραμμή άπό καστανόν άμαυρόν γά- 
νωμα διά τήν κόμην, τό περίγραμμα τού προσώπου καί τό γένειον τού Σατύρου, καθώς 
καί διά τό περίγραμμα τής άριστεράς χειρός τού Διονύσου. Πλατεία άνάγλυφος γραμ
μή διά τούς θύρσους.

Ή λεπτή καλλιγραφική γραμμή, ή ποιότης τού σχεδίου καί ή σύγκρισις μέ τά 
έργα τού ζωγράφου τής Ίένας πείθουν δτι ή πελίκη Ε.Μ. 18747 είναι άπό τά τελευταία 
έργα τού ζωγράφου. Χρονολογείται είς τήν άρχήν τού δευτέρου τετάρτου του 4ου αίώ- 
νος π. X.

Πελίκη μετά πώματος Ε. Μ. 18746 ( Π ί ν. 71 β, 72 α - β, 73α - β ).
Παράστασις. Α' : Διόνυσος καί Μαινάς. Ό Διόνυσος κάθηται πρός άριστερά έπί 

άδηλώτου έδρας καλυπτομένης ύπό τού ίματίου του. Ή δεξιά χειρ φέρεται πρός τά έμπρός, 
ή δέ άριστερά πρός τά όπίσω· τό δεξιόν σκέλος πατεΐ έπί τού έδάφους, τό δέ άριστερόν 
σύρεται πρός τά όπίσω. Ούτω ή μέν κεφαλή παριστάνεται κατά κρόταφον, τό δέ 
λοιπόν σώμα κατά τά τρία τέταρτα 8. Έχει τήν κόμην μακράν, φορεΐ κίσσινον στέ
φανον καί κρατεί τόν θύρσον είς τήν δεξιάν χεϊρα. Πρός τόν Διόνυσον έρχεται Μαι- 
νάς κρατούσα τύμπανον είς τήν άριστεράν χεϊρα καί πλήκτρον (;) είς τήν δεξιάν. 
Φορεΐ άττικόν πέπλον έζωσμένον υψηλά, μέ πλατείαν παρυφήν καστανού χρώματος 
καί έχει τήν κόμην άναδεδεμένην διά σφενδόνης. Τρεις άνισομεγέθεις έλλείψεις έσχη- 
ματισμέναι διά πλατείας γραμμής έρυθροΰ χρώματος, δύο έκατέρωθεν τού θύρσου 
τού Διονύσου καί τρίτη όπισθεν αύτοΰ. Είς τά πλάγια κάτωθεν τών λαβών παριστά- 
νονται δύο βωμοί.

Β' : Δύο ίματιοφόροι νέοι, φέροντες ό μέν στλεγγίδα, ό δέ άρύβαλλον δι’ ίμάντος 
χαρακτηριζομένου διά λευκού χρώματος έξαλειφθέντος.

Κοσμήματα: Ή παράστασις όρίζεται άνω μέν δι’ ίωνικού κυματίου, κάτω δέ δι’ 
έρυθρας έδαφοχρώμου γραμμής.

Πώμα: Δύο κεφαλαΐ γυναικών έν μέσφ δύο πολυφύλλων άνθεμίων. ’Έχουν τήν κό
μην άναδεδεμένην διά σφενδόνης. Ό Langlotz έρμηνεύει τάς παραστάσεις αύτάς ώς 
άπεικονίσεις τής ’Αφροδίτης έν Κήποις 9.

8. Ό τύπος τοϋ καθημένου Διονύσου κατάγεται άπό τόν τύπον τού Ποσειδώνος της ανατολικής 
ζωφόρου τοϋ Παρθενώνος, ή καταγωγή τοϋ όποιου είναι πολύ παλαιά ( βλ. σχετικώς Mobius, αύτόθι, 
σ. 170, είκ. 5). Ή διάταξις όμως τών σκελών διαφέρει σημαντικώς. Τό δεξιόν, τό στάσιμον σκέλος, 
φέρεται έλαφρώς πρός τά όπίσω καί πατεί έπί τοϋ έδάφους, τό δέ άριστερόν, τό άνετον, σύρεται πρός 
τά όπίσω καί πατεΐ διά τοϋ προσθίου τμήματος τοϋ άκρου ποδός. Ό τύπος αδτός διαμορφωθείς είς τό 
μέσον τοϋ 4°° αίώνος άπανταται, συνήθως, έπί άγγείων τοϋ L. C. Group.

9. Ε. Langlotz, Aphrodite in den Garten, SBer. Heid. 1953/4, 2 σ. 32, 33-34.
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Διαστάσεις: Ύψος 0,20 μ. Διάμ. χείλους 0,125 μ. Διάμ. κοιλίας 0,143 μ. Διάμ. 
βάσεως 0,10 μ.

Τεχνική: Γάνωμα μελανόφαιον σχεδόν άμαυρόν. Άνισοπαχεΐς γραμμαί διά τά 
περιγράμματα καί τάς πτυχάς. ’Ανάγλυφος γραμμή είς άπόπτυγμα πέπλου, εις στέρνον, 
δεξιάν μασχάλην καί δακτύλους Διονύσου. Διά τήν κόμην χρησιμοποιεί καστανόν άμαυ
ρόν γάνωμα είς άνοικτούς καί σκοτεινούς τόνους. Λευκόν έπίθετον χρώμα είς τά γυμνά 
μέλη τής Μαινάδος.

Ή πελίκη αυτή άπεδόθη ύπό τού Sir John Beazley είς L. C. Group10 11. Ό άγ- 
γειογράφος της ζωγραφίζει κατά τήν τεχνοτροπίαν τοΰ ζωγράφου τού Μονάχου 2391. 
Περί τό 340 π.Χ.

Πελίκη Ε. Μ. 18748 ( Π ί ν. 74 α - β ).
Παράστασις. Α' : Κεφαλή γυναικός μέ τιάραν παριστάνεται κατά κρόταφον προς 

δεξιά. Πρό αύτής είς δεύτερον έπίπεδον παριστάνεται όμοίως κατά κρόταφον προτομή 
ίππου. Ή τιάρα κοσμείται διά κοκκίδων τοποθετημένων άνά τρεις είς κανονικά δια
στήματα καί είς τήν παρυφήν διά πλατείας διπλής γραμμής, έπΐ τής όποιας αί κοκκίδες 
είναι τοποθετημένοι έφεξής. Είς βόστρυχος έξερχόμενος άπό τήν τιάραν κατέρχεται 
άπό τοϋ μετώπου, είς τήν παρειάν, ενώ άλλος (δεξιά) φθάνει μέχρι τοϋ ώμου.

Β' : Δύο νέοι κεκαλυμμένοι δΓ ίματίων, έσχεδιασμένοι λίαν προχείρως. Ή κόμη 
των είναι μάζα μελανού γανώματος καί είς κύκλος μελανού όμοίως γανώματος τοποθε
τημένος άσυμμέτρως δηλοΐ τόν οφθαλμόν καί άποτελεΐ τό μόνον χαρακτηριστικόν τοΰ 
προσώπου.

Κοσμήματα: Ή παράστασις όρίζεται δι’ ιωνικού κυματίου επαναλαμβανομένου 
καί είς τό περιχείλωμα.

Διαστάσεις: "Υψος 0,176 μ. Διάμ. χείλους 0,10 μ. Διάμ. κοιλίας 0,105 μ. Διάμ. 
βάσεως 0,065 μ.

Τεχνική : Πλατεία γραμμή άπό άνοικτόν καστανόν γάνωμα διά τά χαρακτηριστι
κά, τό περίγραμμα τοΰ προσώπου ( άπό τής ρινός καί κάτω ), καί τήν κόμην τής γυναι- 
κός. Καστανόν γάνωμα είς άνοικτούς καί σκοτεινούς τόνους είς τήν κάτω σιαγόνα τοΰ 
ίππου. Λευκόν έπίθετον χρώμα είς τό πρόσωπον καί τόν λαιμόν καί τής γυναικός.

Διά τήν πελίκην ταύτην ό Sir John Beazley λέγει : "The reverse is just like 
the Amazon Painter’s reverses, and the obverse is not far from him” (ARV2, 
σ. 1480).

Χρονολογείται είς τήν άρχήν τού τελευταίου τετάρτου τού 40u αίώνος. Πρβλ. τήν 
Άθηνάν τού ψηφισματικού άναγλύφου Ε. Μ. 1482 τού έτους 323 - 322 11 καί τήν κό
ρην τής έπιτυμβίας στήλης Ε. Μ. 833 12.

ΥΔΡΙΑΙ

'Υδρία Ε. Μ. 19443 α ( θραύσμα ) (Π ί ν. 75α).
Παράστασις: Άνω σώμα νέου σπεύδοντος δεξιά, στρέφοντος δέ τήν κεφαλήν 

όπίσω. Φορεί χιτωνίσκον καί πέτασον.
ΕΙκονίζεται, πιθανόν, ό Ερμής, είς παράστασιν έχουσαν ώς θέμα είτε τήν έπι-

10. ARV », σ. 1460, 72.
11. Speier, RM 1932, πίν. 29,1.
12. R. Lullies - Μ. Hirmer, πίν. 219.
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φάνειαν τής ’Αφροδίτης13, είτε τήν έπάνοδον τοΰ Ήρακλέους άπό τον Άδην14.
Διαστάσεις : 0,05 X 0,045 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. Λεπτή γραμμή διά χαρακτηριστικά προσώπου καί πτυχάς. 

’Αμαυρόν καστανόν γάνωμα είς άνοικτούς καί σκοτεινούς τόνους διά τήν κόμην.
Χρονολογείται είς τό δεύτερον τέταρτον τοΰ 4ου αίώνος.

ΓΑΜΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Γαμικός λέβης Ε. Μ. 19429, α, β (τμήμα ) ( Π ί ν. 75 β).
Παράστασις. Α': ”Ανω σώμα Νίκης ίπταμένης πρός δεξιά15. Υψώνει τήν δεξιάν 

χεΐρα πρό τοΰ προσώπου καί διά τής άριστερας φέρει πυξίδα, άπό τήν παράστασιν τής 
όποιας μικρόν τμήμα μόνον σφζεται παρά τήν μασχάλην. Φορεΐ άπλοΰν βραχύνιον, πε- 
ριδέραιον μέ μεγάλας λεύκάς ψήφους, ένώτια καί ψέλιον. Ή πλούσια κόμη της είναι άνα- 
δεδεμένη διά σφενδόνης κοσμουμένης μέ άνθέμια καί διά ταινίας φερούσης μαίανδρον16. 
Όπισθεν αυτής τμήμα πολυποίκιλτου υφάσματος καί πρό αύτής μικρόν τμήμα όμοιου 
ύφάσματος.

Β' : Άνω τμήμα γυναικείας κεφαλής πρός άριστερά. Λόγφ τής φθοράς τής έπκρα- 
νείας τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου έξηλείφθησαν. *Η κόμμωσίς της είναι όμοια μέ 
τής Νίκης, μέ τήν διαφοράν ότι ή ταινία της φέρει άβακωτόν κόσμημα άντϊ μαιάνδρου.

Διαστάσεις : Α : "Υψος 0,065 μ. Πλ. 0,128 μ.
Β : "Υψος 0,042 μ. Πλ. 0,045 μ.

Τεχνική: Προσχέδιον. Λεπτή καλλιγραφική γραμμή. Λεπτοτάτη άνάγλυφος 
γραμμή διά τόν όφθαλμόν. ’Ανάγλυφος γραμμή διά τά κοσμήματα σφενδόνης καί ται
νίας καί διά τό ψέλιον. Καστανόν άμαυρόν γάνωμα διά τήν κόμην. Έπίθετος πηλός 
είς ψέλιον καί περιδέραιον.

Ό άγγειογράφος τοΰ γαμικοΰ τούτου λέβητος συνεχίζει τήν μειδιακήν παράδο- 
σιν. Χρονολογείται έν συγκρίσει πρός τό ψηφισματικόν άνάγλυφον τοΰ Έπιγραφι- 
κοΰ Μουσείου, άρ. 7859 τοΰ έτους 378/7 είς τό τέλος τοΰ πρώτου τετάρτου τοΰ αίώνος.

Γαμικός λέβης Ε. Μ. 19437 (τμήμα) (Π ί ν. 75 γ).
Παράστασις: Νέα γυνή (ή νύμφη) φέρουσα άττικόν πέπλον κάθηται έπί άνα- 

κλίντρου. Διά τής άριστερας χειρός άνασύρει μέ χάριν τόν πέπλον της, ένώ προτείνει 
τήν δεξιάν εις νέον ( τόν γαμβρόν) ίστάμενον έμπροσθεν αύτής 17. "Εχει τήν κόμην άνα-

13. Πρβλ. παράστασιν Επιφάνειας ’Αφροδίτης έπί τής πελίκης Μουσείου Καβάλας Α 442 καί 
έπί τής ύδρίας Μουσείου Καβάλας Α792.

14. Πρβλ. Metzger, R., σ. 196, πίν. 26, 1.
15. Αΐ παραστάσεις Νικών είς τά πλάγια τών γαμικών λεβήτων είναι συνήθεις κατά τό δεύτερον 

ήμισυ τοΰ 5ου καί κατά τόν 4ον αιώνα. Διά τήνέρμηνείαν τών παραστάσεων αυτών βλ. Η. Kenner, 
Fliigelfrau und Fliigeldamon, Jahreshefte, 31 (1939), σ. 94-95.

16. Ή κόμμωσίς αύτή είναι ή συνήθης τών γυναικών τού ζωγράφου τού Μειδίου καί τοΰ κύ
κλου του. Ό Sir John Beazley περιγράφων πυξίδα τοΰ ζωγράφου τοΰ Μειδίου λέγει σχετικώς 
«The coiffure... is perhaps what Pollux calls «Lampadion» (Ιδέα τριχών πλέγματος είς όξύ άπο- 
λήγοντος, 4, 154) ( CVA, Oxford, σ. 37)».

17. Παράβαλε παραστάσεις λεκανίδων, όπου είκονίζεται νέος (ό γαμβρός, ARV 2, σ. 1498). 
’Επίσης τήν ύπό τοΰ Λουκιανοΰ περιγραφήν πίνακος τοΰ ’Αετίωνος μέ θέμα τόν γάμον ’Αλεξάνδρου 
καί Ρωξάνης «Θάλαμός έστι περικαλλής, καί κλίνη νυμφική· καί ή Ρωξάνη κάθηται πάγκαλόν τι χρήμα 
παρθένου ές γήν όρώσα, αίδουμένη έστώτα τόν ’Αλέξανδρον» (Overbeck, Sq, άριθ. 1938. Pfuhl. 
MuZ., σ. 771).
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δεδεμένην διά λεπτής ταινίας, φορεΐ περιδέραιον και ψέλιον. ’Από τήν παράστασιν τοΰ 
νέου σφζεται ό κορμός και ή δεξιά χειρ είς έκφραστικήν χειρονομίαν. Μεταξύ αύτών 
Ιπταται ό Έρως πρός τήν νύμφην. Ή κόμη του χαρακτηρίζεται διά μάζης καστανοί) άμαυ- 
ρού γανώματος καί κοσμείται διά λεπτής ταινίας. Άνω διακρίνεται έλάχιστον τμήμα 
Ιωνικού κυματίου.

Διαστάσεις: Ύψος 0,075 μ. Πλ. 0,107 μ.
Τεχνική: Προσχέδιον. ’Ανάγλυφος γραμμή διά περιγράμματα ( όπου χρειάζεται 

νά τονισθοΰν διά νά διαφοροποιηθούν). Λεπτή γραμμή καστανού άμαυροΰ γανώματος 
διά πτυχάς. Πλατεία γραμμή όμοίου γανώματος διά κόμην νύμφης και ώρισμένας πτυ- 
χάς. Αί πτέρυγες τοΰ Έρωτος άνάγλυφοι δι’ έπιθέτου πηλού, όμοίως τό ψέλιον τής 
νύμφης.

Χρονολογείται περί τά μέσα τοΰ 4ου αίώνος.

Βάσις γαμικοΰ λέβητος Ε. Μ. 19462 (Πίν. 76α-γ· Σχέδ. 2).
Παράστασις. Α' : Παριστάνεται γυνή φέρουσα πυξίδας καί πολυποίκιλτα υφά

σματα. Ίσταται κατ’ ένώπιον εχουσα τό δεξιόν σκέλος άνετον καί τό άριστερόν στάσι- 
μον, στρέφει δέ τήν κεφαλήν άριστερά πρός τον άνυψούμενον ώμον 18. Φορεΐ άττικόν 
πέπλον μέ μακρύ άπόπτυγμα κοσμούμενον κατά τήν παρυφήν διά πλατείας ταινίας κα
στανού χρώματος καί έχει τήν κόμην κεκαλυμμένην διά σάκκου, έκ τοΰ όποίου έξερχό- 
μενος είς βόστρυχος κατέρχεται παρά τήν παρειάν. Όπισθεν αυτής παριστάνεται δί
φρος υψηλός μέ κνέφαλλον πολυποίκιλτον19. Έπί τοΰ δαπέδου άπόκεινται δύο πυξίδες 
καί έν άλάβαστρον.

Β' : Δύο γυναίκες κεκαλυμμέναι δι’ ίματίων έστραμμέναι πρός τήν Α' δψιν. Ή κόμη 
των χαρακτηρίζεται διά μάζης καστανού γανώματος.

Κοσμήματα: Ή παράστασις όρίζεται άνω μέν δι’ Ιωνικού κυματίου, κάτω δέ δι’ 
άνεστραμμένου ίωνικοΰ κυματίου καί κοσμοφόρου μέ έλλειψοειδή φύλλα έπί λεπτού 
μίσχου.

Διαστάσεις: Ύψος 0,265 μ. Διάμ. άνω 0,115 μ. Διάμ. κάτω 0,193 μ.
Τεχνική : Λεπτή καλλιγραφική γραμμή.
Τό θέμα τής παραστάσεως είναι τό σύνηθες θέμα τών παραστάσεων τών βάσεων 

τών γαμικών λεβήτων τού 4ου αίώνος, τά δέ κοσμήματα έπαναλαμβάνονται τυπικώς 
είς τάς βάσεις αύτάς.

Περί τό 340 π.Χ.

Γαμικός λέβης Ε. 615 (Πίν. 77 α - β, 78 α - β, 79 α ).
Παράστασις. Α': ’Αφροδίτη καί Έρως. Ή ’Αφροδίτη είκονίζεται ώς προτομή

18. Βλ. σχετικώς Κ. Ρωμαίου, Ό έφηβος τού Μαραθώνος, ΑΔ 1924-25, σ. 170 «Βασική καί 
πηγαία είναι ή κίνησις ή καθορίζουσα τό στάσιμον καί άνετον σκέλος. Είς ρυθμόν άκώλυτον καί ένι- 
αΐον άκολουθούν πδσαι αί άλλαι. ’Ακόμη καί αί σχετικοί πρός τό θέμα κινήσεις τών άνω άκρων προσ
αρμόζονται πρός τάς ύπαρχούσας στατικός κινήσεις... Αί έξαιρέσεις ή άνεπιτυχεΐς λύσεις, σαφηνί
ζουν τόν κανόνα. Οδτω π.χ. έπί τοΰ λεγομένου Κυνίσκου ή κεφαλή κλίνει πρός τόν άνυψούμενον ώμον 
καί έπέρχεται σύγκρουσις τών άντιθέτων κινήσεων, ήτις σταματά τόν έλεύθερον ρυθμόν».

19. Πρβλ. παράστασιν όμοίου δίφρου είς τόν γαμικόν λέβητα Μουσείου Θεσσαλονίκης 8.167 
( Olynthus, V, πίν. 128, άριθ. 286) έπί τού όποίου κάθηται ή νύμφη.
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πρδς άριστερά άνασύρουσα τό άκρον τοϋ χιτώνός της διά τής δεξιάς χειρός. Φορεΐ 
σφενδόνην κοσμουμένην διά κύκλων τοποθετημένων έφεξής καί ένώτια. Ό Έρως ίπτα- 
ται προς τήν θεάν φέρων κάλαθον.

Β' : ’Αφροδίτη καί Έρως. Ή ’Αφροδίτη είκονίζεται ώς προτομή πρός άριστερά 
φέρουσα κάτοπτρον πρό τοϋ προσώπου. Φορεΐ σφενδόνην μέ σταυρούς. Ό Έρως 
φέρων πυξίδα εις τήν δεξιάν χεΐρα καί πολυποίκιλτον ύφασμα είς τήν άριστεράν ΐπτα- 
ται πρό τής θεάς.

Είς τά πλάγια δεξιά κίων καλυπτόμενος έν μέρει ύπό τών πτερύγων καί τών πο- 
δών τοϋ "Ερωτος, άριστερά τροχός έρυθροϋ χρώματος μέ παραλλήλους γραμμάς κα
στανού.

Τό θέμα τής παραστάσεως είναι ή Επιφάνεια τής ’Αφροδίτης 20.
Κοσμήματα: ’Επιμήκη ώοειδή φύλλα κοσμοϋν τόν ώμον, έρυθρά έδαφόχρωμη 

γραμμή άποτελεΐ τό κάτω όριον τής παραστάσεως.
Διαστάσεις: "Υψος 0,13 μ. Διάμ. χείλους 0,093 μ.
Τεχνική: Πλατεία γραμμή μελανού στιλπνοϋ γανώματος διά χαρακτηριστικά 

προσώπου, περιγράμματα άνω κορμοϋ ’Ερώτων, έσωτερικά περιγράμματα πτερύγων, διά 
πτυχάς, κοσμήματα σφενδόνης καί ένώτιον. Πλατεία γραμμή άνοικτοϋ καστανού άμαυ- 
ροϋ γανώματος δΓ έξωτερικά περιγράμματα πτερύγων, πλάτης καί σκελών ’Ερώτων, 
πυξίδος, καλάθου, ύφάσματος καί χιτώνος ’Αφροδίτης. Ή κόμη τής ’Αφροδίτης χαρα
κτηρίζεται διά καστανοϋ γανώματος είς άνοικτούς καί σκοτεινούς τόνους, τών δέ ’Ερώ
των διά μάζης καστανομέλανος γανώματος. Ή έρυθρά άλοιφή διατηρείται έντονος.

Ό γαμικός οδτος λέβης άπεδόθη ύπό τοϋ Sir John Beazley είς L. C. Group21. Ό 
άγγειογράφος του ζωγραφίζει κατά τήν τεχνοτροπίαν τοϋ ζωγράφου τής Έρωτοστα- 
σίας, 340 - 330 π.Χ.

Γαμικός λέβης Ε. Μ. 19440 (τμήμα) ( Π ί ν. 79β). Άπετελέσθη άπό τέσ- 
σαρα συγκολληθέντα τεμάχια.

Παράστασις: Νέα γυνή μεταξύ δύο ’Ερώτων. Καθώς βαδίζει πρός δεξιά 
στρέφει τήν κεφαλήν όπίσω. Φορεΐ λεπτότατον χιτώνα καί λεπτόν ίμάτιον. Ό χιτών 
συνεκρατεΐτο είς τόν ώμον διά τεσσάρων κομβίων δηλωθέντων δι’ έπιθέτου πηλοϋ, 
άπό τά όποια σφζονται τά δύο άκραΐα. Τό ίμάτιον κοσμείται κατά τήν παρυφήν διά ται
νιών καστανοϋ χρώματος καί σχήματος άκανονίστου, αί όποΐαι φέρουν κοκκίδας εξ 
έπιθέτου πηλοϋ. Φορεΐ έπίσης πλούσια κοσμήματα, περιδέραιον, ένώτια, ψέλιον καί 
είς τήν κεφαλήν λεπτήν ταινίαν φέρουσαν κοκκίδας έπιθέτου πηλοϋ. ’Ελλείπει τό σώμα 
άπό τών γλουτών καί κάτω. ’Από τόν Έρωτα δεξιά σφζεται ή άκρα πτέρυξ, ή δεξιά 
χειρ φέρουσα στέφανον καί τμήμα τοϋ δεξιοϋ σκέλους. Ό δεύτερος "Ερως παριστάνε- 
ται ύπεράνω πολυποίκιλτου ύφάσματος πρός άριστερά. Ή παράστασις του είναι 
έλλιπής άπό τών άγκώνων καί άπό τών γονάτων καί κάτω καί κατά τό πλεΐστον τής 
δεξιάς πτέρυγος. Μεταξύ αύτοϋ καί τής γυναικός παριστάνεται κλάδος μέ δισκοειδή 
φυλλάρια.

Διαστάσεις : "Υψος 0,098 μ. Πλ. 0,106 μ.

20. Διά τήν παράστασιν τής Α' δψεως πρβλ.: Metzger, R., σ. 82, 28, διά τήν Β' πρβλ.: αύτόθι, 
σ. 81, 24. Διά τήν έρμηνείαν τοϋ θέματος βλ. : Σ. Καρούζου, 'Ελληνιστικά άντίγραφα καί έπανα- 
λήψεις άρχαίων έργων, ΑΕ 1956, σ. 178- 180.

21. ARV*, σ. 1460, 65.
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Τεχνική : Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. ’Ανάγλυφος καλλιγραφική γραμμή διά χαρα
κτηριστικά προσώπου καί πτυχάς χιτώνος καί ίματίου. Παράλληλοι κυματοειδείς γραμ- 
μαί καστανοΟ άμαυροΰ γανώματος διά τήν κόμην. Λευκόν έπίθετον χρώμα είς Έρωτας. 
Τά περιγράμματα, χαρακτηριστικά προσώπου καί τμήμα τής κόμης άνωθεν μετώπου 
καί κροτάφου χαρακτηρίζονται διά ξανθού γανώματος. Αί πτέρυγες τών Ερώτων είναι 
άνάγλυφοι, ομοίως ό κλάδος, ό στέφανος καί τά κοσμήματα τής γυναικός.

Ό άγγειογράφος τοΰ γαμικοϋ τούτου λέβητος συνδέεται μέ τούς άγγειογράφους 
τού Apollonia Group, άλλ’ ή ποιότης τής γραμμής του είναι άνωτέρα τής γραμμής 
έκείνων.

Χρονολογείται έν συγκρίσει πρός τήν Νίκην τοΰ παναθηναϊκού άμφορέως τοΰ 
έτους 336 22 καί τήν ’Αθήναν τοϋ ψηφισματικοΰ αναγλύφου Ε. Μ. 1476 τοΰ έτους 32923 
περί τό 330 π.Χ.

ΛΕΚΑΝΙΔΕΣ

Πώμα λεκανίδος Ε. Μ. 19427 (τμήμα) ( Π ί ν. 80α ).
Παράστασις : Νέα γυνή (ή νύμφη) φέρουσα ίμάτιον άφήνον άκάλυπτον τόν 

άνω κορμόν καί σφενδόνην είς τήν κεφαλήν κάθηται έπί έδρας μέ έρεισίνωτον. Υψώνει 
τήν δεξιάν χεΐρα υπεράνω τοΰ ώμου 24 καί στρέφει τήν κεφαλήν όπίσω διά νά ΐδη είς 
κάτοπτρον προσφερόμενον υπό θεραπαινίδος. Ή παράστασις της είναι έλλιπής άπό τών 
γλουτών καί κάτω καί κατά τόν άγκώνα τής άριστερας χειρός. ’Από τήν θεραπαινίδα 
σφζεται μικρόν τμήμα τοϋ προσώπου, τμήμα τοϋ κορμοϋ καί ή δεξιά χειρ ή φέρουσα τό 
κάτοπτρον. Φορεΐ πέπλον μέ άπόπτυγμα πίπτον έλευθέρως. Μεταξύ τής νύμφης καί τής 
θεραπαινίδος παριστάνεται λαβή γαμικοϋ λέβητος. ’Αριστερά τμήμα τυμπάνου έπί τοΰ 
όποιου διακρίνονται οί δάκτυλοι δεξιάς χειρός γυναικός.

Δωρικόν κυμάτιον περιθέει τήν βάσιν τής λαβής.
Διαστάσεις : 0,084 X 0,072 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. Λεπτή άνάγλυφος γραμμή διά περίγραμμα καί χαρακτηρι

στικά. Πλατεΐαι παράλληλοι γραμμαί άπό καστανόν γάνωμα διά τήν κόμην.
Ό άγγειογράφος ό κοσμήσας τήν λεκανίδα Ε. Μ. 19427 έκόσμησε καί τήν λεκα- 

νίδα Leningrad CR 1881, πίν. 3 μέ τό ίδιον θέμα. Έπί τοΰ πώματος αυτής παριστά- 
νονται τρεις γυναίκες καθήμεναι, τέσσαρες όρθιαι, έρως, ΐυγξ, έρωδιός, κάλαθος καί 
λουτροφόρος. Αί καθήμεναι γυναίκες παριστάνουν τήν νύμφην καί αί όρθιαι θεραπαινί
δας 25. Ή νύμφη είς μίαν σκηνήν είκονίζεται δμοίως ώς ή τής λεκανίδος Ε. Μ. 19427 
μέ τήν διαφοράν ότι κλίνει τήν κεφαλήν έμπρός διά νά ΐδη είς κάτοπτρον προσφερό
μενον ύπό θεραπαινίδος ίσταμένης έμπροσθεν αυτής. Ό πέπλος τής θεραπαινίδος είναι 
όμοιος μέ τής θεραπαινίδος τής λεκανίδος Ε. Μ. 19427.

22. Speier, αύτόθι, πίν. 23.
23. Αύτόθι, πίν. 28, 3.
24. Ό Σ. Χαριτωνίδης έρμηνεύει τήν χειρονομίαν αύτήν ώς σχηματοποίησιν τής χειρονομίας 

διά τήν άνύψωσιν τού ίματίου ( BCH 86( 1962), 1, σ. 186 ).
25. ARV*, σ. 1496 « The picture on each lekanis is composed of three or four elements : (1) 

a seated woman, and Eros approaching her; (2) a seated woman and a maid; (3) a seated woman; (4) 
very noticeable a maid running to right, looking round». Αύτόθι, σ. 1498 «That the seated wo
man is thought of as bride... is often indicated by the presence of nuptial vessels, the lou- 
trophoros, hydria and the lebes gamikos».

11
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Χρονολογείται είς τήν άρχήν τοϋ δευτέρου τετάρτου τοϋ 40U αίώνος έν σύγκρίσει 
πρός τό ψηφισματικόν άνάγλυφον Ε. Μ. 1467 του έτους 374/3 26.

ΠΥΞΙΔΕΣ

Πυξίς Ε. Μ. 19438 ( τμήμα) ( Π ί ν. 80 β - γ ).
Παράστασις : Νέα γυνή (ή νύμφη ) γυμνή άνωθεν τής όσφύος κάθηται πρός άρι- 

στερά επί έδρας μέ έρεισίνωτον. Υψώνει τήν δεξιάν χεΐρα πρό τοϋ προσώπου και διά 
τής άριστερας έρείδεται έπί τοϋ έρεισινώτου, έχει δέ τά κάτω σκέλη εσταυρωμένα. ΟΟτω 
ή κεφαλή παριστάνεται κατά κρόταφον, τό δέ λοιπόν σώμα κατά τά τρία τέταρτα. Ίμά- 
τιον κοσμούμενον κατά τήν παρυφήν δι’ άπλοϋ σπειρομαιάνδρου περιβάλλει τον κορμόν 
καί τά σκέλη. Φορεΐ όρμον, ένώτια, ψέλια, καί έχει τήν κόμην άναδεδεμένην διά λεπτής 
ταινίας. Δεξιά παριστάνεται ή ’Αφροδίτη θέτουσα στέφανον έπί τής κεφαλής τής νύμ
φης. Ή παράστασις αυτής είναι έλλιπής δεξιά μέν κάτωθεν τοϋ ώμου, άριστερά δέ κάτω
θεν τής όσφύος. "Ισταται κατ’ ένώπιον, στρέφει δέ τήν κεφαλήν άριστερά. Φορεΐ λεπτόν 
χιτώνα, διάδημα, όρμον, ένώτια, ψέλιον καί κρατεί τό σκήπτρον είς τήν άριστεράν 
χεΐρα 27. Μεταξύ τής νύμφης καί τής ’Αφροδίτης τό άνω τμήμα θυμιατηριού 28. Ό Έρως 
φέρων διάδημα είς τήν κεφαλήν έρχεται πρός τήν νύμφην διά νά τής προσφέρη τό δώρόν 
του, στέφανον, πιθανώς, δηλωθέντα διά λευκοΰ χρώματος έξαλειφθέντος. ’Ακολουθεί 
νέα γυνή (θεραπαινίς) φέρουσα πυξίδα καί πολυποίκιλτον ύφασμα. "Ισταται κατ’ ένώπιον 
έχουσα τό δεξιόν σκέλος άνετον καί τό άριστερόν στάσιμον, στρέφει δέ τήν κεφαλήν 
άριστερά πρός τον άνυψούμενον ώμον 29. Φορεΐ λεπτόν χιτώνα, διάδημα καί ένώτια. 
Παρά τούς πόδας αυτής είκονίζεται υδροχαρές πτηνόν.

Ό τρόπος κατά τόν όποιον κάθηται ή νύμφη ένθυμίζει τήν Άφροδίτην έν Κή- 
ποις : «auch im 4 Jahrhundert begegnet dieser Typus der Gottin, aber leider ohne 
Inschrift... selbstverstandlich ist dieser Typus damals fur die Darstellung anderer 
Gottinen, aber auch von Sterblichen verwendet worden ( E. Langlotz, έ.ά., σ. 13, 
πίν. 10,1 ).

Ή παράστασις τής στέψεως τής νύμφης ύπό τής ’Αφροδίτης είναι σπανία. Είς τόν 
γαμικόν λέβητα Ε. Μ. 1454 τοϋ ζωγράφου ’Αθηνών ή νύμφη κάθηται έπί τών γονάτων 
γυναικός, τής ’Αφροδίτης πιθανόν, ή όποία θέτει στέφανον έπί τής κεφαλής της 30. Ή 
παράστασις τής πυξίδος Ε. Μ. 19438 σχετίζεται περισσότερον μέ τήν παράστασιν 
τοϋ καλυκωτοϋ κρατήρος τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου τής Φερράρας (CVA πίν. 22, 4 ). 
Επ’ αύτοΰ παριστάνονται οί γάμοι τοϋ Πηλέως καί τής Θέτιδος. Ή ’Αφροδίτη φέρουσα 
διάδημα είς τήν κεφαλήν καί σκήπτρον είς τήν άριστεράν χεΐρα θέτει στέφανον έπί τής 
κεφαλής τοϋ Πηλέως (τά όνόματα τών μορφών έπιγράφονται).

Διαστάσεις : "Υψος 0,09 μ. Διάμ. 0,12 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. ’Ανάγλυφος γραμμή διά περίγραμμα προσώπου, πτέρυγας 

Έρωτος καί στέφανον. Άνισοπαχεΐς άνάγλυφοι γραμμαί διά πτυχάς χιτώνων καί ίμα-

26. Σβορώνος, πίν. 103. Speier, αύτόθι, σ. 56, πίν. 20, 2.
27. Πρβλ.: Metzger, R., πίν. 6, 2. Προτομή ’Αφροδίτης πρός άριστερά, Έρως. Φορεΐ διάδημα, 

κρατεί σκήπτρον.
28. Σχετικώς μέ τάς παραστάσεις θυμιατηρίων βλ.: Σ. Καρούζου, αύτόθι, σ. 167 - 170.
29. Βλ. σημ. 18.
30. ARV*, σ. 1178, 1. AM 32(1907), σ. 96-97, σημ. 1 σ. 97. Metzger, R., σ. 46, σημ. 5.
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τίων. Πλατείαν κυματοειδείς γραμμαί καστανοΰ άμαυροϋ γανώματος διά τήν κόμην. 
Λευκόν έπίθετον χρώμα εις τά γυμνά μέλη τής νύμφης και τό θυμιατήριον.

Ό άγγειογράφος τής πυξίδος έδέχθη τήν έπίδρασιν των μεταμειδιακών άγγειο- 
γράφων.

Χρονολογείται εις τάς άρχάς τοΰ 4°υ αίώνος.

Πυξις Ε. Μ. 19439 (τμήμα) ( Π ί ν. 81α).
Παράστασις : Σύμπλεγμα νέου άνδρός και νέας γυναικός. Ή παράστασις είναι 

έλλιπής κάτωθεν των γονάτων των δύο μορφών καί τοΰ βραχίονος τοΰ νέου. Ό νέος 
κάθηται πρός δεξιά, υψώνει δέ τήν κεφαλήν διά νά ΐδη τήν νέαν τήν όποιαν φέρει έπΐ 
τών γονάτων του. Ή νέα κλίνει πρός αυτόν και τον έναγκαλίζεται διά τής δεξιάς χει- 
ρός, ένώ διά τής άριστεράς θωπεύει τόν λαιμόν του. Ή κόμη της είναι άναδεδεμένη διά 
σφενδόνης. Τό λευκόν χρώμα τό χαρακτηρίζον τό σώμά της δέν καλύπτει τμήμα τοΰ δε
ξιού μηροΰ, ώστε τό περίγραμμα άπέχει ίκανώς. Τό έπίθετον χρώμα άπελεπίσθη πολλα- 
χοΰ, τά δέ χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου της έξηλείφθησαν. ’Από τόν Έρωτα δεξιά 
σφζεται ή πτέρυξ, ή άκρα δεξιά χείρ καί μικρόν τμήμα τοΰ μηροΰ.

Τό σύμπλεγμα τών δύο μορφών είναι έπιτυχής σύνθεσις, ή δέ ένότης των τονίζεται 
διά τοΰ βλέμματος τοΰ νέου πρός τήν νέαν. Διά νά έπιτευχθή ή παράστασις ένιαίας συν- 
θέσεως έθυσιάσθη έν μέρει ή αυτονομία τών μορφών 31.

διαστάσεις : 0,057 μ. X 0,05 μ.
Τεχνική : Λεπτή άνάγλυφος γραμμή διά χαρακτηριστικά προσώπου, περιγράμμα

τα καί άνατομικάς λεπτομέρειας νέου καί διά περίγραμμα δεξιοΰ μηροΰ νέας. Πλατεϊαι 
κυματοειδείς γραμμαί χαρακτηρίζουν τήν κόμην τών δύο μορφών. Λευκόν έπίθετον χρώ
μα είς τό σώμα τής νέας. Τό περίγραμμα τοΰ άριστεροΰ βραχίονός της δηλοΰται διά ξαν- 
θοΰ γανώματος. Έπίθετος πηλός είς πτέρυγα Έρωτος.

Ό άγγειογράφος τής πυξίδος ταύτης συνεχίζει τήν παράδοσιν τοΰ ζωγράφου τοΰ 
Δίνου.

Χρονολογείται είς τό τέλος τοΰ πρώτου τετάρτου τοΰ 4ου αίώνος.

Πυξις Ε 195 (τμήμα ) ( Π ί ν. 81γ).
Παράστασις : Νέα γυνή ( θεραπαινίς ) φέρουσα πυξίδα είς τήν δεξιάν χεΐρα, πλη- 

μοχόην καί πολυποίκιλτον ύφασμα είς τήν άριστεράν σπεύδει πρός δεξιά στρέφουσα 
τήν κεφαλήν όπίσω 32. Φορεϊ πέπλον μέ άπόπτυγμα πίπτον έλευθέρως, κοσμούμενον 
κατά τήν παρυφήν διά πλατείας ταινίας καστανού χρώματος. Ή παράστασίς της είναι 
έλλιπής άπό τών μηρών καί κάτω. Πρό αύτής ϊπταται Έρως, ή παράστασις τοΰ όποιου 
είναι έλλιπής κατά τάς χεΐρας άπό τών άγκώνων καί κάτω καί κατά τά άκρα τών πτερύ
γων. ’Αριστερά σφζεται τό άνω σώμα άλλου Έρωτος φέροντος πολυποίκιλτον ύφασμα. 
Τό λευκόν έπίθετον χρώμα έξηλείφθη κατά τό πλεΐστον εις τόν Έρωτα δεξιά καί έν

31. Πρβλ. σύμπλεγμα Διονύσου -’Αριάδνης συγχρόνου κύλικος τού ζωγράφου τοϋ Μελεά- 
γρου (Arias - Hirmer, πίν. 222 ). Ή σύγκρισις τού συμπλέγματος αύτοΟ καί τοϋ όμοιου, ώς πρός 
τό θέμα, συμπλέγματος Διονύσου -’Αριάδνης τοϋ κρατήρος τοϋ ζωγράφου τοϋ Προνόμου, χρονολο- 
γουμένου περί τό 410 π.Χ. (αύτόθτ, πίν. 219), είναι χαρακτηριστική. ΕΙςτό δεύτερον σύμπλεγμα αϊ 
μορφαί παρατάσσονται διατηροϋσαι σχεδόν άνέπαφον τήν αύτονομίαν των, ένφ είς τό πρώτον άπο- 
τελοϋν ένιαΐαν σύνθεσιν.

32. Βλ. σημ. 25.
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μέρει εις τόν Έρωτα άριστερά, ή δέ έρυθρά έπιφάνεια τοΰ άγγείου είναι έφθαρμένη.
Διαστάσεις : 0,064 X 0,10 μ.
Τεχνική : Λευκόν έπίθετον χρώμα είς Έρωτας. Καμπύλαι παράλληλοι γραμμαί 

άνοικτοϋ καστανού διά τήν κόμην.
Χρονολογείται είς τό πρώτον τέταρτον τοϋ 400 αίώνος.

Πυξίς Ε.Μ. 19441 (τμήμα) (Πίν. 81 β).
Παράστασις : Έπαύλια. Άνω σώμα νεάνιδος βαινούσης άριστερά. Φορεΐ πέπλον 

καί έχει τήν κόμην βραχεΐαν. Πρό αυτής τμήμα κορμού καί πτέρυγος Έρωτος, όπισθεν 
αυτής τμήμα πυξίδος. Ή νεδνις μέ τήν βραχεΐαν κόμην είναι, πιθανόν, “ ή παϊς έτέρα 
κανηφόρος ”, ή άναφερομένη ύπό τοΰ Ευσταθίου ώς λαμβάνουσα μέρος είς τήν πομπήν 
τών φερόντων δώρα είς νεόνυμφους 33 34.

Διαστάσεις : 0,051 μ. X 0,07 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. Λεπτή γραμμή διά χαρακτηριστικά προσώπου καί πτυχάς 

πέπλου. Πλατεΐαι γραμμαί καστανού είς άνοικτούς καί σκοτεινούς τόνους διά τήν κόμην. 
Λευκόν έπίθετον χρώμα είς τόν Έρωτα.

Ό άγγειογράφος τής πυξίδος εύρίσκεται τεχνοτροπικώς πλησίον τοϋ άγγειο- 
γράφου τής ύδρίας Ε. Μ. 1443 3ί.

Χρονολογείται είς τάς άρχάς τοϋ τρίτου τετάρτου τοϋ 4ou αίώνος.

ΣΚΥΦΟΙ

Σκύφος Ε. Μ. 19432 (τμήμα) ( Π ί ν. 81 δ ).
Παράστασις : Άνω σώμα έφήβου πρός άριστερά. Υψώνει τήν δεξιάν χεΐρα πρό 

τοΰ προσώπου, φορεΐ ίμάτιον. Πρό αύτοϋ τμήμα σώματος άλλου έφήβου φέροντος στλεγ- 
γίδα είς τήν δεξιάν χεΐρα. "Οπισθεν αύτοϋ στλεγγίς.

Δωρικόν κυμάτιον κοσμεί τό χείλος.
Διαστάσεις : Ύψος 0,068 μ. Πλ. 0,082 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. Πλατεία άνάγλυφος γραμμή διά χαρακτηριστικά καί πτυ

χάς. Μάζα καστανοΰ γανώματος διά τήν κόμην.
Fat - Boy Group. Άρχαί 4ου αίώνος.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΚΩΤΩΝ ΚΡΑΤΗΡΩΝ L. C. GROUP

Τά κοσμήματα καί οι συνδυασμοί κοσμημάτων τών καλυκωτών κρατήρων τοϋ 
4ου αίώνος παρουσιάζουν έξαιρετικήν ποικιλίαν έν άντιθέσει πρός τά κατά τό μάλλον 
ή ήττον τυποποιημένα κοσμήματα τών άλλων άγγείων. Κατωτέρω παραθέτομεν τά κο
σμήματα καί τούς συνδυασμούς κοσμημάτων, οί όποιοι άπαντώνται είς τούς καλυκω- 
τούς κρατήρας τοϋ L. C. Group 35.

Κοσμήματα : Δωρικόν καί ιωνικόν κυμάτιον, κλάδος φύλλων δάφνης, άνθέμια 
τριγωνικά τοποθετημένα μέ τήν κορυφήν άνω καί κάτω έναλλάξ, άπλοΰς μαίανδρος, 
άπλοΰς καί σύνθετος σπειρομαίανδρος, μία ή διπλή σειρά κοκκίδων.

33. Deubner, Jdl 1900, σ. 151.
34. Metzger, R., σ. 243, 9, πίν. 34, 3.
35. Πρέπει νά σημειωθή δτι δέν είχον ύπ’ όψιν τούς άνήκοντας είς L. C. Group κρατήρας, οί 

όποιοι δέν έχουν δημοσιευθή ή άπεικονισθή έξαιρέσει έκείνων οί όποιοι εύρίσκονται εις τό ’Εθνικόν 
’Αρχαιολογικόν Μουσειον ’Αθηνών.
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Συνδυασμοί κοσμημάτων
1 ) Χείλος : Δωρικόν ή Ιωνικόν κυμάτιον 

"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α' : ’Ανθέμια

Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης
2) Χείλος : Δωρικόν κυμάτιον

"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α' : ’Ανθέμια

Β' : ’Ανθέμια καί κάτωθεν αυτών μία σειρά κοκκίδων
3) Χείλος : Δωρικόν ή ιωνικόν κυμάτιον

"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α' : Σύνθετος σπειρομαίανδρος 

Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης
4) Χείλος : Δωρικόν ή ιωνικόν κυμάτιον

"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α',Β': Όμοίως

5) Χείλος : Δωρικόν κυμάτιον
"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης

Κάτω: Α' : Κλάδος φύλλων δάφνης καί κάτωθεν αυτού άπλοΰς μαίανδρος 
Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης

6) Χείλος : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών υποκαθιστώ τό κυμάτιον
"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 

Κάτω: Α',Β': Όμοίως
7 ) Χείλος : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών ύποκαθιστμ τό κυμάτιον 

'Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α' : ’Ιωνικόν κυμάτιον

Β' : Απλούς σπειρομαίανδρος
8) Χείλος : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών ύποκαθιστα τό κυμάτιον

Άνω : Απλούς σπειρομαίανδρος 
Κάτω: Α' : Δωρικόν κυμάτιον

Β' : Απλούς σπειρομαίανδρος
9) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον

Άνω : Κλάδος φύλλων δάφνης
Κάτω: Α' : Απλούς σπειρομαίανδρος καί κάτωθεν αύτοΰ μία σειρά κοκκίδων 

Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης
10) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον

Άνω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α',Β': Όμοίως

11) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Κλάδος φύλλων δάφνης 

Κάτω: Α' : ’Ιωνικόν κυμάτιον
Β' : Απλούς σπειρομαίανδρος

12) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Κλάδος φύλλων δάφνης

Κάτω : Α' : ’Ιωνικόν κυμάτιον καί κάτωθεν αύτοΰ διπλή σειρά κοκκίδων
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Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης
13) Χείλος : Άδιαμόρφωτον και άδιακόσμητον

Άνω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α',Β': ’Ιωνικόν κυμάτιον

14) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών 

Κάτω: Α' : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Β' : Απλούς σπειρομαίανδρος

15) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών 

Κάτω: Α' : Απλούς σπειρομαίανδρος 
Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης

16) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών 

Κάτω: A' : U U άπλοποιημένη μορφή κυματίου 
Β' : Απλούς σπειρομαίανδρος

17) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών 

Κάτω: Α',Β': Απλούς σπειρομαίανδρος
Οί ύπ’ άριθ. 1-5 συνδυασμοί κοσμημάτων άπαντώνται συνήθως είς τούς κρατήρας 

μεγάλου σχήματος, οί δέ λοιποί είς τούς κρατήρας μικρού σχήματος.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΠΕΛΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Είς τάς πελίκας Ε. Μ. 18747 καί 18748 ή παράστασις όρίζεται δι’ ιωνικού κυματίου 
έπαναλαμβανομένου καί είς τό περιχείλωμα. Ή διακόσμησις αυτή είναι τυπική είς τάς 
πελίκας μικρού σχήματος τού 4°υ αίώνος.

Ή διά δωρικού ή Ιωνικού κυματίου πλαισίωσις τής παραστάσεως εμφανίζεται τό 
πρώτον είς τό δεύτερον ήμισυ τού 5ου αίώνος. Είς τό τέλος τού 5ου καί τάς άρχάς 
τού 4°υ κοσμείται καί τό άναπτυχθέν συνεπεία τής έξελίξεως τού σχήματος περιχείλωμα 
δι’ ιωνικού κυματίου. Είς τό πρώτον τέταρτον τού 4ου αίώνος οί άγγειογράφοι συνεχίζουν 
τήν παράδοσιν τού 5ου καί ώς προς τήν διακόσμησιν τών αγγείων. Άπό τού δευτέρου 
τετάρτου αί πελίκαι μικρού σχήματος κοσμούνται δι’ ιωνικού κυματίου έπαναλαμβανο
μένου τρίς, είς τό περιχείλωμα, άνωθεν καί κάτωθεν τής παραστάσεως.

Αί πελίκαι μεγάλου σχήματος, κατά τήν παράδοσιν τού 5°υ αίώνος, κοσμούνται 
καί δι* άνθεμίων τοποθετουμένων είς διαφόρους συνδυασμούς κάτωθεν τών λαβών. Τά 
κοσμήματα αύτών παρουσιάζουν ποιάν τινα ποικιλίαν. ’Εκτός τού βασικού κοσμήμα
τος, τού ιωνικού κυματίου, έχουν ταινίαν μέ κοκκίδας, άστράγαλον, λέσβιον κυμάτιον, 
μαίανδρον καί σπειρομαίανδρον. Τά κοσμήματα αύτά άλλοτε προστίθενται έπί τού άνω
θεν τής παραστάσεως ιωνικού κυματίου καί άλλοτε άντικαθιστοΰν αυτό ή τό τού περι- 
χειλώματος.

Γενικώς είς τόν 4°ν αιώνα τό ιωνικόν κυμάτιον έχει τήν Ιδίαν θέσιν καί δημοτι
κότητα είς τήν διακόσμησιν τών άγγείων μέ έκείνην τήν όποίαν εΐχεν ό μαίανδρος είς 
τόν 5°ν αίώνα. Είς ώρισμένα δέ είδη άγγείων, όπως αί πελίκαι, αί ύδρίαι, οί γαμικοί 
λέβητες, αί λεκανίδες καί αί πυξίδες άποτελεΐ τό βασικόν καί, συνήθως, τό μοναδικόν 
κόσμημα.
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΛΙΚΗΣ Ε.Μ. 18748 ( Π ί ν. 74 α-β)

ΈπΙ των άττικών άγγείων τοϋ 4ου αίώνος συνηθέστερον είς τάς πελίκας μικροΰ 
σχήματος παριστάνεται προτομή γυναικός με τιάραν είκονιζομένη κατά κρόταφον συνή
θως προς δεξιά καί ένίοτε πρός άριστερά συνοδευομένη υπό γρυπός καί ίππου ή ένός 
έκ τών δύο. Ένίοτε είκονίζεται προτομή άνδρός μέ τιάραν συνοδευομένη ύπό γρυπός 
καί ίππου ή ένός έκ των δύο.

Ή ύπόθεσις δτι απεικονίζονται ’Αμαζόνες καί Άριμάσπαι διετυπώθη τό πρώτον 
ύπό τοϋ Stephani36. Έκτοτε πολλοί έρευνηταί μεταξύ των οποίων καί ό Sir John 
Beazley χαρακτηρίζουν τάς μεν γυναικείας μορφάς ώς ’Αμαζόνας τάς δε άνδρικάς ώς 
Άριμάσπας. Αί έπί τών άγγείων παραστάσεις Άμαζονομαχιών καί Άριμασπων μαχο- 
μένων κατά γρυπών είναι συχναί είς τόν 4°ν αιώνα. Διά τάς τελευταίας ό J. Wiesner 
θεωρεί δτι «Wie in Tarent konnen wir auch in Athen die Gleichzeitig des plotz- 
lich einsetzenden lebhaften Interesses an Bildmotiven der Arimaspeniiberlieferung 
mit den Pythagoreischen Stromungen kaum als zufallig ansehen» ( Jdl 78 ( 1963 ), σ. 
216). Αί παραστάσεις αύταί άπηχοΰν τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις τής έποχής «auf 
Jenseitshoffnungen im Sinne von Entruckungsvorstellungen» (αύτόθι, σ. 217).

Ό K. Schefold ύπέθεσεν δτι ή γυναικεία μορφή είκόνιζε διά μέν τούς Σκύθας 
τήν Μεγάλην θεάν, διά δε τούς "Ελληνας τήν Άφροδίτην37. Διά νά άποδείξη τήν ύπό- 
θεσίν του έστηρίχθη είς τήν έρμηνείαν, τήν όποίαν έδωκεν είς τήν παράστασιν τής 
άρυβαλλοειδοϋς ληκύθου Leningrad CR 1863 πίν. 2,13. Ό Schefold έταύτισε τό 
είς τό κέντρον παριστανόμενον ξόανον μέ τό έπί τών άγγείων τού τέλους τού 5°υ αί. 
συχνά άπεικονιζόμενον ξόανον τής Ουρανίας ’Αφροδίτης38. Κατέληξε δέ είς τό συμ
πέρασμα δτι ή μία γυναικεία κεφαλή είκονίζει τήν Άφροδίτην, ή δέ άλλη μέ τήν τιά
ραν τήν Μεγάλην θεάν τών Σκυθών. Ή τιάρα, ό γρύψ καί ό ίππος είναι στοιχεία 
χαρακτηριστικά τής Μεγάλης θεάς τών Σκυθών 39. 'Η τιάρα, ό γρύψ καί ό ίππος είναι 
στοιχεία χαρακτηριστικά έπίσης τής Άρτέμιδος Βενδίδος40. Ό ίππος41 περισσότερον 
καί ό γρύψ42 όλιγώτερον σχετίζονται μέ τήν Άφροδίτην. Τό γεγονός δτι κατά τήν 
έποχήν αύτήν «the great figure of the Earth - Mother re - emerges... as Aphro
dite»43 ένισχύει τήν ύπόθεσιν δτι οί Έλληνες τής κυρίως Ελλάδος έταύτιζον τήν 
γυναικείαν μορφήν μέ τήν θεάν Άφροδίτην.

Ή ένίοτε παριστανομένη άνδρική μορφή είκονίζει, πιθανόν, τόν πάρεδρον θεόν, 
ώς ύπέθεσεν ό Schefold44. Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν έχομεν ζεύγος παρέδρων 
θεοτήτων όμοίως, ώς είς τά λακωνικά άνάγλυφα, είς τά άγγεΐα τού 6ου καί τού 5ου 
αίώνος καί είς τά ίταλιωτικά τοϋ 4°υ αίώνος. Κατόπιν τών ανωτέρω δυνάμεθα νά

36. Βλ. σχετικώς UKV, σ. 147 - 8.
37. Αύτόθι. Έπίσης Metzger, R., σ. 85 - 89.
38. Ό Stephani περιγράφων τήν λήκυθον αύτήν λέγει ότι είκονίζονται δύο γυναικείοι κεφαλαϊ 

έκατέρωθεν έρμαΐκής στήλης Πριάπου ( CR, 1863, σ. 150).
39. Μ. Rostovtzeff, Iranians and Greeks in South Russia, σ. 104 - 108.
40. J. Wiesner, Die Thraker, σ. 106 - 109, πίν. 5 καί 8.
41. Farnell, Cults, 2, σ. 650.
42. J. Wiesner, Jdl, 78 ( 1963 ), σ. 204.
43. Harrison, Prolegomena, σ. 285.
44. UKV, σ. 147 - 8, είκ. 85.
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ύποθέσωμεν δτι διά τούς Σκύθας τό ζεύγος τών παρέδρων θεών ήσαν ό ’Απόλλων - 
Οίτόσυρος καί ή ’Αφροδίτη Ουρανία -Άρτίμπασα45, διά τούς Θράκας 6 Διόνυσος καί 
ή Άρτεμις Βενδΐς καί διά τούς Έλληνας της κυρίως Ελλάδος ό Διόνυσος καί ή ’Α
φροδίτη έν Κήποις.

’Ελλείψει όμως Ικανών άποδεικτικών στοιχείων, δυναμένων νά δείξουν τήν όρθό- 
τητα τής μιας ή τής άλλης ύποθέσεως, τό θέμα τής έρμηνείας τών παραστάσεων αύτών 
παραμένει άνοικτόν.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Έχοντες ώς όδηγόν τό έργον τού Sir John Beazley έπιχειρούμεν νά τοποθε- 
τήσωμεν τά ανωτέρω άγγεΐα χρονολογικώς καί τεχνοτροπικώς.

Οί άγγειογράφοι τού πρώτου τετάρτου τού 4ου αίώνος επαναλαμβάνουν τάς μορ- 
φάς τού 5°» αΐ. δίδοντες εις αύτάς νέον περιεχόμενον. ΕΙς τό τέλος τού πρώτου 
τετάρτου ό ζωγράφος τού γαμικού λέβητος Ε.Μ. 19429 έζωγράφισε τήν μειδιακήν 
μορφήν τής Νίκης τού λέβητος αυτού. Άλλ’ εάν ή Νίκη παραβληθή μέ μορφάς έργων 
τού Μειδίου, άποδεικνύεται δτι διαφέρει ούσιωδώς κατά τό περιεχόμενον. 'Ομοιάζει μέ 
τον καθήμενον θεόν τού ψηφισματικοΰ άναγλύφου τού ’Επιγραφικού Μουσείου 7859 
τού έτους 378/7, διά τήν παράστασιν τού οποίου ή Η. Speier γράφει «der sitzende 
Gott... schliesst sichganz an der gelosten und beweglichen Meidiasstil an» 
( R.M. 1932, σ. 55, πίν. 19, 2).

Ή πυξίς Ε.Μ. 19438 έκοσμήθη ύπό άγγειογράφου δεχθέντος τήν έπίδρασιν τών 
μεταμειδιακών άγγειογράφων είς τάς άρχάς τού 4ου αίώνος.

Ό πρωτοποριακός ζωγράφος τού Δίνου έπέδρασεν ίσχυρώς είς τήν διαμόρφωσιν 
τής άγγειογραφίας τού πρώτου ήμίσεος τού 4°» αίώνος46. Ό γνωστότερος συνεχιστής 
τού έργου του είναι ό ζωγράφος τής Ίένας47, ό όποιος έκόσμησε, πιθανόν, τήν πελί- 
κην Ε.Μ. 18747 εις τό τέλος τής σταδιοδρομίας του, είς τάς άρχάς τού δευτέρου 
τετάρτου. Ό ζωγράφος τής λεκανίδος Leningrad CR 1881, πίν. 3 καί τής λεκανίδος 
Ε.Μ. 19427 καί ό ζωγράφος τής πυξίδος Ε.Μ. 19439 συνεχίζουν έπιτυχώς τήν παράδο- 
σιν τού ζωγράφου τού Δίνου.

Οί άγγειογράφοι τού δευτέρου τετάρτου συνεχίζοντες τήν παράδοσιν δημιουρ
γούν μορφάς άνταποκρινομένας είς τό νέον ιδεολογικόν περιεχόμενον. Αί μορφαί τού 
ζωγράφου τής λεκανίδος Leningrad CR 1881, πίν. 3 καί τής λεκανίδος Ε.Μ. 19427 δύ- 
νανται νά χρησιμεύσουν ώς παραδείγματα.

Ή κατάχρησις τής καλλιγραφίας τού τελευταίου τετάρτου τού 5°υ αίώνος48 κα
ταλήγει είς τήν σχεδίασιν γραμμής άτονου, δπως τού ζωγράφου τής πρώην Συλλο
γής Pourtales καί τού ζωγράφου τού γαμικού λέβητος Ε.Μ. 19437.

Είς τό τρίτον τέταρτον ό ζωγράφος τού γαμικού λέβητος Ε.Μ. 19462 χρησιμοποιεί 
έπιτυχώς τήν καλλιγραφίαν. 'Η γραμμή του έχει ποιότητα καί δροσιάν.

Περί τά μέσα τού 4°υ αίώνος δημιουργοΰνται νέαι τεχνοτροπίαι έκφράζουσαι 
διαφοροτρόπως τόν νέον ιδανικόν τύπον τού άνθρώπου καί τήν σχέσιν τού άνθρώ- 
που μέ τόν περιβάλλοντα χώρον. Γενικώς γνωρίζομεν δτι τήν έποχήν αύτήν άλλοι ζω

45. J. Wiesner, αύτόθι, σ. 211.
46. Ε. Buschor, Gr. Vasen, σ. 231. Hahland, Vasen urn Meidias, σ. 15.
47. Hahland, αύτόθι, σ. 15-16.
48. Pfuhl, Masterpieces, σ. 83.
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γράφοι έκφράζονται μέ τό χρώμα49 καί άλλοι μέ τήν γραμμήν καί τά καθαρά χρώμα
τα50. Οί τελευταίοι είναι τά πρότυπα τών πρωτοπόρων άγγειογράφων51.

Ό ζωγράφος τοΰ γαμικοϋ λέβητος Ε.Μ. 19440 συνδέεται μέ τούς άγγειογράφους 
τοϋ Apollonia Group, άλλ’ ή ποιότης τής γραμμής του είναι άνωτέρα τής γραμμής 
έκείνων.

Οί ζωγράφοι τοΰ Apollonia Group έχουν τό ίδιον μορφικόν Ιδανικόν μέ τόν 
ζωγράφον τοΰ Μαρσύου καί χρησιμοποιούν τήν ίδιαν τεχνικήν μέ ώρισμένας ύπερβο- 
λάς, δπως είναι ό χαρακτηρισμός των παρυφών των ίματίων δΓ άναγλύφου γραμμής 
έξ έπιθέτου πηλοϋ έπιχρυσωμένου καί παράστασις άναγλύφων μορφών έπιχρυσωμένων. 
Ερώτων, συνήθως.

Ό ζωγράφος τοΰ Μαρσύου είναι ό άριστος τών άγγειογράφων τοΰ 4ου αίώνος52. 
Ή τεχνοτροπία του έχει άντίστοιχον εις τήν γλυπτικήν τήν τεχνοτροπίαν τοΰ Πραξι- 
τέλους53. Είς τάς μορφάς του εΰρίσκομεν τά Ιδιαίτερα γνωρίσματα τών μορφών έκεί- 
νου « τά μέν άμφί τήν κόμην καί μέτωπον όφρύων τε τό εΰγραμμον... καί τών όφθαλ- 
μών δέ τό όγρόν άμα τώ φαιδρφ καί κεχαρισμένω» ( Overbeck, άριθ. 1231). Σπουδή 
τοΰ γυναικείου σώματος δύναται νά χαρακτηρισθή ή παράστασις τής λεκανίδος Le
ningrad 18 5 854 καί ή παράστασις τής πελίκης London Ε 42455. Παριστάνει γυναίκας 
γυμνάς καί ένδεδυμένας, όρθιας καί καθημένας είς ποικίλας στάσεις.

Ό ’Απόλλων τής πελίκης Leningrad 179 556 άποδίδει τό άκέφαλον άγαλμα ’Α
πόλλωνος τό εόρεθέν είς τήν ’Αγοράν καί ταυτισθέν μέ τόν ’Απόλλωνα τοΰ Εύφράνο- 
ρος57.

Αί παραστάσεις τών άγγείων του είναι επιτυχείς ζωγραφικοί συνθέσεις. Ό ζω
γράφος αΰτός υπερέχει τόσον πολύ άπό τούς συγχρόνους του, ώστε γεννάται τό έρώ-

49. Γνωστότερος είναι ό ζωγράφος Νικίας. Βλ. σχετικώς : Pfuhl, MuZ., σ. 751 - 755, Kraiker, 
Die Malerei der Griechen, σ. 122- 125. Mingazzini, P., Nikias, EVA, 9( 1963), σ. 935 -937.

50. Οί ζωγράφοι τής Σικυωνείου Σχολής κυρίως Βλ. σχετικώς : Pfuhl, αύτόθι, σ. 695 - 698, 
749 - 750.

51. Βλ. σχετικώς: UKV, σ. 97 - 98 «Furtwangler hat aus der Obereinstimmungen zwischen 
der Zeichnung der Spiegeln und Vasen als gemeinsame Quelle die Sikyonische Malerschule 
erschlossen».

52. ARV 2, σ. 1406 « The few really good fourth - century vases, which are nearly all by 
the Marsyas painter, find a place here».

53. Πρβλ.: FR, 2 σ. 49, πίν. 69. Περιγράφων τήν πελίκην τοΟ ζωγράφου τής Έλευσινιακής 
πελίκης μέ παράστασιν συμβουλίου θεών λέγει « links sitzt hinter Themis auf einem Stuhle eine 
halbentkleidete Gottin, die wohl nur Aphrodite sein kann; an die Riicklehne ihres Sessels gelehnt 
ein Madchen im schlichten, ungegiirteten Chiton, im Geschmake praxitelischer Figuren, wie der 
Dresdener Artemis, wohl Peitho».

54. ARV 2, σ. 1475,7.
55. ARV2, σ. 1475, 4
56. ARV 2, σ. 1475, 3
57. Βλ. σχετικώς FR, 2, σ. 137 «die Figur (ό ’Απόλλων) steht offenbar unter dem Ein- 

flusse einer statuarischen Schopfung des vierten Jahrhunderts, die uns noch in Nachbildung in 
einer bekannten vatikanischen Statue erhalten ist». H. Thompson, The Apollo Patroos of Euphra- 
nor. AE 1953 -5. Γ', πίν. 1, 11 σ. 37 καί σημ. 2 « Comparison with the Apollo of the Mantineia 
slab and with contemporary vase paintings (Σημ. 2 E.G. Schefold, Kertscher Vasen, Berlin, 
1930, pi. 18β (όπου άπεικονίζεται ό ’Απόλλων τής πελίκης Leningrad 1795) and coins encourages 
one to believe that the Vatikan head may be trusted in the arrangement of hair and wreath and 
for the general proportions, but for little more».
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τη μα μήπως ήτο ζωγράφος έκφραζόμενος μέ τήν γραμμήν καν τά χρώματα καί ώς έκ 
τούτου ένδιεφέρθη και διά τήν διακόσμησιν άγγείων. Ό Δημοσθένης άναφέρει δτι ό 
άδελφός τοΟ Αίσχίνου, ό ζωγράφος Φιλοχάρης, έζωγράφιζε καί « άλαβαστοθήκας »58. 
"Ισως έννοεϊ δτι ήτο και άγγειογράφος. Δεδομένου δτι έλάχιστα γνωρίζομεν διά τήν προ
σωπικότητα καί τήν τεχνοτροπίαν τού Φιλοχάρους, δέν δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν 
καμμίαν ύπόθεσιν σχετικώς μέ τήν προσωπικότητα τοϋ ζωγράφου τοϋ Μαρσύου.

Άπό τούς ζωγράφους τοϋ L. C. Group ό σημαντικότερος είναι ό ζωγράφος τής 
Έρωτοστασίας. Ή ποιότης τής γραμμής του είναι καλή καί αί παραστάσεις τών άγγείων 
του είναι συνθέσεις, συχνά μυθολογικοί. Τό πρότυπον τοϋ άγγειογράφου αύτοϋ είναι 
ίσως ό ζωγράφος καί γλύπτης Εύφράνωρ59.

Αί συνθέσεις του είναι κλασσικιστικαί εϊς τήν άπλότητά των. Ή σύγκρισις τής 
κρίσεως Πάριδος τοϋ καλυκωτοΰ κρατήρος Ε.Μ. 12545 τοΰ ζωγράφου τής Έρωτοστα
σίας καί τής κρίσεως Πάριδος τής πελίκης Ε.Μ. 1181 τοϋ ζωγράφου τοΰ Μαρσύου 
είναι χαρακτηριστική διά τήν διαφοράν τών τεχνοτροπιών τών δύο άγγειογράφων. 
Καί είς τούς δύο πίνακας τά στοιχεία είναι τά ίδια, τρεις μορφαί καθήμεναι καί δύο δρ- 
θιαι. Ό ζωγράφος τοϋ Μαρσύου συνθέτει ζωγραφικήν σύνθεσιν είς τήν όποίαν αί μορ
φαί δποτάσσονται. Ό ζωγράφος τής Έρωτοστασίας συνθέτει κλασσικιστικήν σύνθε- 
σιν είς τήν όποίαν αί μορφαί διατηροΰν τήν αυτονομίαν των.

Ό ζωγράφος τοϋ καλυκωτοΰ κρατήρος Ε.Μ. 19463 καί δ ζωγράφος τοΰ γαμικοϋ 
λέβητος Ε 615 ζωγραφίζουν κατά τήν τεχνοτροπίαν τοϋ ζωγράφου τής Έρωτοστασίας.

Οί άλλοι ζωγράφοι τοϋ L. C. Group παριστάνουν συνήθως διονυσιακός σκηνάς, 
δπου παρατάσσουν άσυνδέτους μεταξύ των μορφάς. Μεταξύ αύτών διακρίνεται ό ζω
γράφος τοϋ Μονάχου 2391 διά τήν καλήν ποιότητα τής γραμμής του.

Ό ζωγράφος τοΰ καλυκωτοΰ κρατήρος Ε 66 καί ό ζωγράφος τής πελίκης Ε.Μ. 
18746 ζωγραφίζουν κατά τήν τεχνοτροπίαν τοΰ ζωγράφου τοϋ Μονάχου 239160.

Ό ζωγράφος τής Άμαζόνος περιγράφει τάς μορφάς του διά πλατείας γραμμής 
άνοικτοΰ καστανοϋ άμαυροΰ γανώματος καί τάς χαρακτηρίζει διά λευκοΰ έπιθέτου 
χρώματος61. Διά τοΰ περιγράμματος αύτοϋ θέλει, πιθανόν, νά άποδώση τήν σκιάν τών 
μορφών τών συγχρόνων του ζωγράφων. Ή χρησιμοποίησις τοϋ λευκοΰ έπιθέτου χρώ
ματος έρχεται είς πλήρη άντίθεσιν μέ τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα. Ή τεχνική αυ
τή ύπερβαίνει τά δρια τής έρυθρομόρφου άγγειογραφίας62.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΟΥΡΗ

58. Overbeck άριθ. 1957 - 1959. Pfuhl, αύτόθι σ. 765 - 766.
59. Πρβλ. A. Rumpf, MuZ., σ. 145. Περιγραφών τόν καλυκωτόν κρατήρα Ε.Μ. 12545 λέ

γει « die Form diesere Kratere ist gestrafft, ebenso die Proportionen der Figuren. Die Proportio- 
nen des Euphranor werden durch lysippische ersetzt».

60. ARV2, σ. 1461, «Many of the rest are more or less in the manner of the Painter of 
Munich 2391 ».

61. Βλ. σχετικώς K.V. σ. 20-21. UKV σ. 134-135.
62. Βλ. σχετικώς : Pfuhl, Masterpieces, σ. 84,
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α. Υδρία Ε. Μ. 19443α (θραύσμα), β. Γαμικός λέβης Ε. Μ. 19429α, β (θραύσματα), γ. Γαμικός λέβης
Ε. Μ. 19437 (τμήμα)

ΕΥΓ. ΓΙΟΥΡΗ
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Γαμικός λέβης Ε. 615: α - β. Λεπτομέρειαι παραστάσεως Β' οψεως

ΕΥΓ. ΓΙΟΥΡΗ
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