
ΛΗΚΥΘΟΣ ΤΟΥ “ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΙΡΑΣ,, 

ΕΝ ΤΩι ΕΘΝΙΚΩι ΜΟΥΣΕΙΩ.
ΥΠΟ Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗ

ΕΙς την παράστασιν, δεξιά είκονίζεται γιγαντιαία μορφή 
άνδρός γυμνοϋ, γενειώντος, έξηπλωμένου έπι βράχου. Την 
άριστεράν χεΐρα στηρίζει διά τής παλάμης επί τοϋ εδάφους, 
την δεξιάν δε υψώνει νωχελώς υπέρ την κεφαλήν. ’Έχει ανα
σύρει τον δεξιόν πόδα και εκτείνει τον αριστερόν. Οί οφθαλ
μοί είναι ήμίκλειστοι- τό γνώρισμα δέ τοΰτο καθώς καί ή θέ- 
σις τής δεξιάς χειρός ώς επίσης καί ή ατονία, μεθ’ ής κατα
πίπτουν οί πόδες, δεικνύουν δτι ή μορφή είναι παραδεδομένη

Είκ. 1. Μελανόμορφος λήκυθος 
έν Άθήναις.

εις ύπνον.

Έκ των τελευταίως είσαχθέντων εις τό Εθνικόν Μουσεϊον εκ τής κατασχέσεως 
Ζουμπουλάκη προέρχεται καί μικρά μελανόμορφος λήκυθος (είκ. 1 καί 2), έλλιπής 
μόνον κατά τό στόμιον από τοΰ μέσου τοϋ λαιμού.

Τό σχήμα τής ληκύθου είναι στενόμηκες L κατά τό ση- 
μεϊον, όπου ένοΰται ώμος καί κορμός, σχηματίζεται οξεία γω
νία δΓ έ?ιαφράς προς τά έ'ξω κλίσεως.

Ή λαβή, σωζομένη όλόκληρος, φέρει έξωθεν μέλαν 
επίχρισμα. Έπί τοΰ ώμου, αμέσως κάτωθεν τοΰ λαιμού, είναι 
γεγραμμέναι γλωσσοειδεΐς ακτίνες εις δύο σειράς.

Ή επιφάνεια, έπί τής οποίας άπλοΰται ή παράστασις, 
φέρει επίχρισμα χρώματος λευκοΰ προς κίτρινον, τό άνω δέ 
μέρος τής παραστάσεως πλαισιοΰται διά περιθέοντος άπλοΰ 
μαιάνδρου, βαίνοντος προς δεξιά καί περιοριζομένου μεταξύ 
ζεύγους χονδρών γραμμών, διακοπτομένου δέ κατά τό μέρος 
τής λαβής.

Τό λοιπόν χαμηλότερον μέρος τής ληκύθου φέρει μελα
νήν βαφήν. Ή βάσις έχει σχήμα τροχίλου, τοΰ οποίου τό 
προεκτεταμένόν κάτω μέρος φέρει επίσης μαΰρον επίχρισμα.
Ή τοιαύτη διαμόρφωσις τής βάσεως αποτελεί άπλοποίησιν 
τής μετά δύο βαθμιδών βάσεως.

1 Σφζόμ. ϋψ. 0,20. Περίμ. ώμου 0,23, ποδός 0,16.
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’Άνωθεν τής μορφής ταΰτης καί εις τό μέρος τοΰ δεξιοΰ γόνατος αίωρεϊται μικρά 
πτερωτή μορφή μέ ανοικτάς πτέρυγας καί με πολλήν προχειρότητα έξειργασμένη.

’Έμπροσθεν τής γιγαντιαίας μορφής παρίσταται ό Ηρακλής, βαδίζων προς δεξιά. 
Είναι ένδεδυμένος βραχύν χιτώνα καί άνωθεν αύτοϋ φορεΐ τήν λεοντήν κατά τον αρχαϊ
κόν τρόπον, καταπίπτουσαν μεταξύ των ανοικτών σκελών μέχρι τών γονάτων. Τήν αρι
στερόν χεΐρα εκτείνει προς τά εμπρός καί διά τής δεξιάς κρατεί τό ρόπαλον, κρυπτόμε- 
νον όπισθεν τοΰ κορμού.

Περαιτέρω αριστερά ϊσταται ή Άθηνά φέρουσα αττικόν κράνος καί τήν συνήθη της

Εΐκ. 2. Άνάπτυξις παραστάσεως τής εν είκ. 1 ληκύθου.

άμφίεσιν, κρατούσα διά τής δεξιάς τό δόρυ καθέτως, τήν άριστεράν δε έκτείνουσα 
προς τον προστατευόμενον αυτής.

Μεταξύ τής Άθηνάς καί τοΰ Ήρακλέους ύπάρχουσι κλάδοι κισσού ως παραπλη
ρωματική διακόσμησις.

Η παράστασις τών μορφών εν γένει είναι αρκετά πρόχειρος καί ή χάραξις τών 
διαφόρων λεπτομερειών έχει γίνει χωρίς πολλήν επιμέλειαν. Ό τρόπος τής εξεργα
σίας γενικώς προδίδει κατάπτωσιν τοΰ μελανόμορφου ρυθμού.

Γο θέμα τής παραστάσεως είναι γνωστόν καί άπό άλλας όμοιας αγγειογραφίας, 
ιδίως τήν κύλικα τού Φιντίου τού Μονάχου 2590 (J. 401), Beazley, AV 57, 1 (ενταύθα 
είκ. 3) καί καί τό άγγεϊον τού Λούβρου F. 208, CV III He πίν. 23, 1—2 (είκ. 5): 
πρόκειται περί τής μυθικής πάλης τού Ήρακλέους προς τον γίγαντα Άλκυονέα λ 1

1 Περί τοΰ μύθου ήσχολήθη έκτενώς ό Robert έν Hermes XIX 1884, 473 έξ., ένθα αναγράφεται καί 
ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία.
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Ό Πίνδαρος πρώτος εις δΰο χωρία μνημονεύει τής πάλης ταΰτης. Εις τό πρώτον 
(’Ίσθμ. VI 31) ούδεις γίνεται λόγος περί άντιστάσεως τοϋ γίγαντος, κα! Οά ήδυνάμεθα 
νά ύποθέσωμεν ότι ό ποιητής όμιλεΐ σαφώς περί τής ύπερνικήσεως ενός κοιμωμένου. 
Εις τό δεύτερον όμως χωρίον (Νεμ. IV 25) παρουσιάζει τον ηρώα έπικρατήσαντα τοϋ 
αντιπάλου του κατόπιν σψοδρας πάλης, καθ’ ήν μάλιστα ούτος ύπέστη και σοβαράν 
πίεσιν υπό τοϋ γίγαντος.

Ή διαφορά αύτη τών πινδαρικών χωρίων δύναται νά έρμηνευθή κατά δύο τρό-

Είκ. 3. Κύλιξ τοΰ Φιντίου έν Μονάχη).

πους: ή ότι ό ποιητής είχεν ΰπ’ όψει του δύο διαφόρους πηγας, ή ότι ούτος εις τό 
δεύτερον χωρίον, θεωρών άνάξιον τοΰ ήρωός του ότι άδρανοΰντα κατέβαλε τον άντί- 
παλόν του, παρεξέκλινεν άπό τοΰ οικείου μύθου. Τό πρώτον, νομίζω, πρέπει νά θεω- 
ρηθή πιθανώτερον, παρ’όσα λέγει υπέρ τής δευτέρας άπόψεως ό Koepp(AZ 1884,31 εξ.).

"Οτι όντως ύπήρχον περισσότεροι τής μιας παραδόσεις περί τοΰ έν λόγω μύθου 
άποδεικνύεται και έκ τών άλλων διαφορών, αιτινες παρουσιάζονται παρά τοΐς άρχαίοις 
συγγραφεΰσιν ώς προς τάς λεπτομέρειας αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως, ό Πίνδαρος εις τό 
πρώτον χωρίον τοποθετεί τήν μυθικήν ταύτην πά?ιην είς τάς Φλέγρας, ήτοι τήν χερ
σόνησον τής Παλλήνης έν τή Χαλκιδική λ Άλλ’ ό σχολιαστής τοΰ δευτέρου Πινδαρικοΰ 1

1 Πρβ. καί Εύστάθ. Παρεκβ. είς Ίλ. Λ σ. 882, 46: Θράκη παρά βραχύ δυσπραγήσαντα εΐδεν ύπό λησιοί}
« δτι δέ καί ό Ηρακλής ένιαχοϋ αγώνα πολϋν είχε διά ώς έν τοΐς Πινδάρου δηλοϋται».
τό τοϋ ένυαλίου ξυνόν αί ίστορίαι δηλοϋσιν' δν καί ή

9
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χωρίου τοποθετεί αυτήν είς τον ισθμόν τής Κόρινθου: «οΰτος ό Άλκυονεύς εΐς των
γιγάντων λέγεται περί τον Ισθμόν τής Κορίνθου συμβεβηκέναι Ήρακλεΐ__ » λ Ό
’Απολλόδωρος I 6,1 συνδέει τον μϋθον τούτον προς την περίφημον Γιγαντομαχίαν, κα'ι 
τούτον ακολουθούν και άλλοι μεταγενέστεροι συγγραφείς (πρβ. Νόννου XLVIII, 19).

"Ολαι αΰτα'ι αί διάφορά! άποδεικνύουν δτι ό εν λόγω μϋθος, άνήκων είς τους 
παλαιοτέρους τής ’Αχαϊκής—προδωρικής μυθολογίας, δεν παρέμεινεν αναλλοίωτος καθ’ 
δλην την αρχαιότητα, άλλ’ ΰπέστη ποικίλας μεταβολάς κατά τάς διαφόρους περιόδους, 
άναλόγως τής βαθυτέρας έννοιας, την οποίαν άπέδιδον έκάστοτε είς τό περιεχόμενόντου.

Κατά τον Robert (ένθ. άν. πρβ. και Pauly RE2 εν λ. Άλκυονεύς I2 1581-82), 
βάσις τοϋ μύθου από τής καθόδου τών Δωριέων ύπόκειται ή πάλη τοΰ Ήρακλέους 
εναντίον τοΰ Άλκυονέως, ώς παραστάσεως τοΰ Άχαϊκοΰ Ίσθμοΰ.

Άλλ’ ή πάλη αυτή παρίσταται διαφόρως άπό τής Αχαϊκής καί τής Δωρικής 
πλευράς.

Κατά την Δωρικήν εκδοχήν ό Ισθμός είναι ή χώρα τοΰ Γηρυόνου, ή ιδιοκτησία 
τοΰ Ήρακλέους, τήν οποίαν θέλει νά άρπάση ό Άλκυονεύς. Γίνεται σφοδρά πάλη 
και ό γίγας εκσφενδονίζει βράχον κατά τοΰ ήρωος, αλλά φονεύεται διά τής επαναφοράς 
αύτοΰ.

Κατά τήν Αχαϊκήν έκδοχήν ό Άλκυονεύς είναι ποιμήν και ό Ηρακλής παρου
σιάζεται ώς ληστής. Ό Ηρακλής δεν δύναται νά καταβάλη τον γίγαντα είς φανεράν 
πάλην, αλλά κατά διαταγήν τής Άθηνάς άποκοιμίζεται ούτος υπό τοΰ Ύπνου καί, άνί- 
σχυρον δντα, φονεύει αυτόν ό Δωρικός ήρως.

Τήν παράδοσιν ταύτην κομίζουν οί Αχαιοί άποικοι είς τήν Χαλκιδικήν, καί ή 
καθ’ ύπνον θανάτωσις τοΰ Άλκυονέως- ποιμένος υπό τοΰ Ήρακλέους τοποθετείται 
τώρα είς τήν χώραν ταύτην. Είς τήν μορφήν του αυτήν ό μΰθος συνδέεται προς τήν 
στρατιωτικήν πορείαν τοΰ Ήρακλέους κατά τής Τροίας καί τής Κώ. Ό Τελαμών 
γίνεται συμμέτοχος τής περιπετείας ταύτης.

Τελευταία βαθμίς τής έξελίξεως τοΰ μύθου είναι ή σύνδεσις τής πάλης ταύτης προς 
τήν γνωστήν γιγαντομαχίαν, ή οποία τοποθετείται υπό τής παραδόσεως είς Παλλήνην.

"Ολαι αί μέχρις ημών διασωθεΐσαι άγγειογραφίαι, αί έ'χουσαι τό θέμα τούτο, ανή
κουν είς τον μεταγενέστερον μελανόμορφον ή είς τον πρώιμον έρυθρόμορφον ρυθμόν, 
δηλαδή είς τήν περί τό 500 π. X. εποχήν.

Είς τάς αγγειογραφίας ταύτας βάσις ύπόκειται ή Αχαϊκή εκδοχή τοΰ μύθου, άντα- 
ποκρινομένη είς τό προμνημονευθέν πρώτον χωρίον τοΰ Πινδάρου. Ή Δωρική παρά- 
δοσις, δηλαδή εκείνη καθ ’ ήν ό Άλκυονεύς εκσφενδονίζει βράχον κατά τοΰ ήρωος καί 
φονεύεται ό ’ίδιος διά τής επαναφοράς τούτου, ούδαμοΰ άπαντά ώς παράστασις.

Τό θέμα παρίσταται επί τών διασωθέντων αγγείων κατά στερεότυπον περίπου

1 Πρβ. καί τοπωνύμια τής πέριξ τοϋ Ίσθμοϋ χώ
ρας, άναφερόμενα είς τό όνομα τοϋ Άλκυονέως: « Άλ- 
κυονίς θάλασσα», ή άπό Άντιρρίου μέχρι τοΰ Ίσθμοΰ 
(Στράβ. VIII 336. IX 393. 400): «Άλκυονία λίμνη»

κατά τήν Αργολίδα (Παυσ. II 37, 5) κλπ. Έν Φι- 
λοστρ. Ήρωϊκφ I 4 σ. 671 άναφέρεται ώς τόπος ό περί 
τό Βέσβιον (Βεζούβιον) όρος χώρος. Πρβ. καί Clau- 
diani De raptu Proser. Ill 184.
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τρόπον: εις τό δεξιόν μέρος τής είκόνος κατάκειται γυμνός ό γίγας, με τό ρόπαλον εις 
την χεϊρα ή εκεί που κείμενον. Στηρίζεται πάντοτε έπ'ι βράχου, κα'ι μόνον εις την κύλικα 
τοΰ Φιντίου εν Μονάχω στηρίζεται έπ'ι προσκεφαλαίου, όχι πολύ έπιτυχώς ι. ’Άλλοτε 
είναι παραδεδομένος εις ύπνον, άλλοτε όμως άγρυπνε! καί αμύνεται.

Τοιουτοτρόπως κοιμώμενος εμφανίζεται εις τα μελανόμορφα αγγεία: λήκυθον 
Βρυξελλών A 1953. CV πίν. 20, 6. Haspels, 251, 57, τοϋ «ζωγράφου τοΰ Θησέως».— 
αμφορέα Λούβρου F 208, CV III He πίν. 23, 1-2.—κύλικα τοΰ Corneto. ΑΖ 1884,πίν.
3.—άγγεΐον τοΰ Βερολίνου F 2057. Furt. Beschr. καί Neugebauer. Καί εις τά ερυθρό
μορφα: κύλικα τοΰ Μονάχου 2590. Beazley, AV 57, 1. Ένταΰθα είκ. 3. τοΰ «ζω
γράφου τοΰ Φιντίου».—άγγεΐον Μονάχου 605. Berichte der sach. Gesellsch. der Wis- 
senseh. 1853, 135-145, πίν. VII, 1 (Jahn.).

Έν έγρηγόρσει καί παλαιών παρίσταται εις τά μελανόμορφα άγγεια: ά?ιάβαστρον 
Petersburg 2211. Antiquites du Bosp. Cimmer. (1854), reed. Reinach 1892) πίν. 63α, 1. 
Haspels 263, 3 καί Appendix XVI, τοΰ «ζωγράφου τοΰ Εμπορίου».—οίνοχόην Μο
νάχου 1784 (J. 1180). Παρά Jahn, ένθ. άν. πίν. V 2 (aus der Candelorischen Samm- 
lung). Micali, Storia, πίν. C. 3. Annali V, παρένθ. πίν. D 2.—λήκυθον Tischbein II 20 
(άλλοτε εις την συλλογήν Hamilton, τώρα δέ άγνωστον ποΰ εύρισκομένην). Παρά Jahn, 
ένθ. άν. πίν. VIII 2. Millin, Gal. Mythol. πίν. 120, 459. Annali 1833, 310 καί πίν. D 1. 
Ingliirami, VF I πίν. 31. Haspels, 227, 40 bis, τοΰ «ζωγράφου τής Σαπφοΰς.—λήκυθον 
τής συλλογής Έμπεδοκλέους, Άθήναι, Haspels, 247, 13, τής «όμάδος τοΰ Φόλου».— 
υδρίαν Μονάχου 1708. Ένταΰθα είκ. 4·—καιρετανήν υδρίαν Βατικανοΰ. Mus. Gregor. 
II 16. Παρά Jahn, ένθ. άν. πίν. VIII 2. Albizzati 229.

Πολλάκις οί τεχνΐται των μελανόμορφων άγγείων δεν κατορθώνουν διά τής τεχνι
κής των νά δηλώσουν σαφώς την κατάστασιν τοΰ ύπνου τοΰ γίγαντος. Αλλά με την 
νωχέλειαν έν γένει τών μελών τοΰ σώματος καί μάλιστα μέ τον άτονον τρόπον, με τον 
όποιον παριστώσι τοΰτον κρατοΰντα τό ρόπαλον, ύποδηλοΰσι την κατάστασιν ταύτην. 
Εις την λήκυθον Tischbein II 20 (άνωτέρω) συμπεραίνομεν τουναντίον ότι ό γίγας 
εύρίσκεται έν έγρηγόρσει έκ τοΰ νευρώδους τρόπου, μεθ’ ου παρουσιάζεται κρατών 
τό ρόπαλον.

Δυσεξήγητος κάπως είναι ό πτερωτός δαίμων, ό όποιος εις την λήκυθον τοΰ Έθν. 
Μουσείου αίωρεΐται άνωθεν τοΰ άνακειμένου γίγαντος. 'Η μορφή αΰτη παρουσιάζεται 
μόνον εις μελανόμορφα καί έκ τών έρυθρομόρφων μόνον εις τήν κύλικα τών Παρι- 
σίων (Rev. arch. 1844 II, 655, 1).

Πολλά έχουν λεχθή ώς προς τό τί άκριβώς είκονίζει ή μορφή αύτη. Έθεωρήθη 
ότι είκονίζει τό εί'δωλον τής ψυχής τοΰ Άλκυονέως (Witte, Annali V 311 εξ. Jahn, 
Arch. Beitrage, 131), ή ότι παριστα τήν κήρα ή τον θάνατον (Hirts, Bildetbnch, 198. 
Welcker, ΚΙ. Schr. Ill, 347. Julius Lessing, De mortis apud veteres figuris, 51. Heyde- 
mann, Annali d. I. 1880, 97). Πιθανωτέρα φαίνεται ή γνώμη τοΰ Jahn, τοΰ Furtwan- 
gler, Eros, 13 καί τοΰ Klein, Euphronios, 53 (πρβ. καί Koepp, ένθ. άν.), οϊτινες θεω- 1

1 Εις τήν λήκ. Tischbein II 20 (βλ. κατωτ.) πάρε- στηρίζεται κατά τρόπον πολύ άπίθανον έπί τής χει- 
λείφθη εντελώς τό στήριγμα, ό δέ κοιμώμενος γίγας ρός του.
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ροϋν ότι ή πτερωτή αΰτη μορφή είκονίζει τον Ύπνον. Τοϋτο άλλως τε συμφωνεί και 
προς τήν παράδοσιν, τήν υπό τής ψευδοαπολλοδωρείου Βιβλιοθήκης εκτιθεμένην.

Ό Ήρακ?ιής είκονίζεται πάντοτε αριστερά και έμπροσθεν τοΰ γίγαντος εις τήν 
θέσιν ακριβώς τοΰ βάλλοντος. Συνήθως παρουσιάζεται ένδεδυμένος κατά τον αρχαϊκόν

Είκ. 4· 'Υδρία μελανόμορφος έν Μονάχο,)·

τρόπον, έχων τήν λεοντήν άνωθεν τοΰ ίματίου, πλήν δύο αγγείων: τοΰ Μονάχου 1708 
(εΐκ. 3) καϊ τής καιρετανής υδρίας, όπου παρίσταται εντελώς γυμνός. Εις τό μελανό- 
μορφον άγγεΐον τοΰ Μονάχου 1784 (J. 1180) και είς τό ερυθρόμορφου τοΰ Μονάχου 
605 ό ήρως φέρει μόνον τήν λεοντήν, συγκρατουμένην διά πόρπης εκ τοΰ λαιμοΰ επειδή 
δέ άνεμίζεται αΰτη προς τά όπίσω, τό σώμα τοΰ ήρωος καταλείπεται καϊ ένταΰθα γυμνόν.
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Έκτος των πρωταγωνιστούσαν τούτων μορφών συνοδεύουν την παράστασιν συνή
θως και άλλα πρόσωπα κα'ι προ πάντων ή Άθηνά. Αυτή ΐσταται όπισθεν τοΰ προστα- 
τευομένου της, ένισχύουσα οίονεί αύτόν διά τής αοράτου παρουσίας της έν τω άγώνι. 
Βλέπε αγγεία: λήκυθον Βρυξελ?ιών A 1953.—Petersburg 234.—Βερολίνου F 2057.— 
υδρίαν Λονδίνου Β 314.—Tischbein II 20.—κύλικα Corueto. Εις τα αγγεία: Μονά
χου 2590 (J 401) και την καιρετανήν υδρίαν, αντί τής ’Αθήνας παρίσταται ό Ερμής.

Εις τό άγγεΐον τοΰ Μονάχου 1708 (είκ. 3), ίσως καί διά λόγους συμμετρίας, παρί- 
στανται αριστερά μεν τών πρωταγωνιστούντων ή Άθηνά και ό Ερμής, δεξιά δε γυνή 
καί νέος (θεότητες; ίσως ή Γή καί Τιτάν, πιθανώς ό Πορφυρίων). Λόγοι επίσης συμ
μετρίας ήνάγκασαν τον άγγειογράφον τής κύλικος Corneto νά πρόσθεση εις τάς κυρίας 
μορφάς Ήρακλέους—Άλκυονέως — Άθηνάς καί άνά μίαν ανδρικήν μορφήν εις τά δύο 
άκρα τής είκόνος, αιτινες μάλιστα καί λαμβάνουν ενεργόν μέρος είς τήν πάλην.

’Ιδιαιτέραν θέσιν πρέπει νά καταλάβη—νομίζω—ή λήκυθος τής συλλογής τοΰ 
Έμπεδοκλέους. Διότι μόνον τό άγγεΐον τοΰτο μάς παρουσιάζει είς τήν παράστασιν καί 
αγέλην βοών ή κατά τήν παράδοσιν, καθ’ ήν ό Άλκυονεύς ήτο ποιμήν ή άρπαξ τών 
βοών τοΰ Ήλιου καί μία παρηλλαγμένη μορφή τοΰ Γηρυόνου. Τέλος, είς τήν υδρίαν 
τοΰ Λονδίνου Β 314, όπισθεν τής Άθηνάς διακρίνεται τό πρόσθιον μέρος τεθρίππου, 
μοναδική καί αυτή καί σπουδαιοτάτη συγχρόνως λεπτομέρεια, σύμφωνος μέ τήν παρά- 
δοσιν, τήν ύποδηλουμένην διά τοΰ δευτέρου πινδαρικοΰ χωρίου (Νεμ. IV 25).

Δεν λείπουν καί αί άγγειογραφίαι, ένθα μόνον αί δύο πρωταγωνιστοΰσαι μορφαί 
είκονίζονται· βλ. αγγεία: Petersburg 2211.— λήκυθον εκ Nola. Louvre F 208 κ. ά.

"Ας έπανέλθωμεν ήδη είς τό ήμέτερον άγγεΐον.
Κατόπιν προσεκτικής αντιπαραβολής τής ληκύθου ημών προς τάς έν Haspels, 

Attic Black-figured Lekythoi (τόμ. 2°ή πίνακες), άπέδωκα ταύτην μετά βεβαιότητος είς 
τό έργαστήριον τοΰ «Beldam Painter», ζωγράφου τής μεγαίρας.

'Ότι όντως ή λήκυθος ανήκει είς τό έργαστήριον τοΰτο πειθόμεθα έκ τοΰ ότι όλα 
τά ουσιώδη γνωρίσματα τοΰ ζωγράφου τούτου (βλ. Haspels, 170 έξ.) άπαντώσι καί 
ένταΰθα.

Ή όξεΐα γωνία, ή σχηματιζομένη μεταξύ ώμου καί σώματος τοΰ αγγείου, δπερ 
αποτελεί γνώρισμα τών ληκύθων τοΰ ζωγράφου τής μεγαίρας άπαντά καί είς τήν ίδικήν 
μας λήκυθον, ως ήδη άνεφέραμεν, καθώς καί ή κατασκευή τοΰ ποδός είς σχήμα τροχί
λου, έχοντος τό χαμηλότερον προβεβλημένον μέρος κεκαλυμμένον διά μελανής βαφής. 
’Άλλα γνωρίσματα τοΰ ζωγράφου τούτου, άπαντώντα καί είς τό ίδικόν μας άγγεΐον, 
είναι δ πλατύς μαίανδρος μεταξύ ζεύγους χονδρών γραμμών είς τό άνω μέρος τής παρα- 
στάσεως καί αί σχεδιαζόμενοι έπί τοΰ ώμου γλώσσαι είς δύο σειράς.

Άλλ’ έκεΐνο, δπερ άποτελεΐ τό «σήμα κατατεθέν», ούτως είπεΐν, τοΰ ζωγράφου 
τούτου καί τό όποιον δεν έλ?Ήπει καί έκ τής ίδικής μας ληκύθου, είναι ότι κάτωθεν 
τής παραστάσεως καί δή έπί τοΰ χαμηλοτέρου μελαμβαφοΰς μέρους τοΰ άγγείου ύπάρ- 1

1 Έπί τής Κορνετανής κύλικος είς τήν μίαν πλευ- δέ τής άλλης ή απαγωγή τών βοών υπό τοΰ ήρωος. 
ράν παρίσταται ή πάλη Ήρακλέους-Άλκυονέως, έπί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:42 EEST - 54.226.8.97



70 Ν. Μ. Βερδελή ΑΕ 1642-1944

χουν πάντοτε δύο ομάδες έκ δύο ή τριών γραμμών, αιτινες χαράσσονται επί τόΰ αγγείου 
πριν ή τούτο τεθή εις τον κεραμεικόν κλίβανον («wet-incised»).

Άλλ’ έκτος τών εξωτερικών τούτων γνωρισμάτων καί τεχνοτροπικαί ομοιότητες 
τών μορφών τοποθετούν ασφαλώς τό άγγείόν μας εις τό έργαστήριον τού ζωγράφου 
τής μεγαίρας. "Ας παραβάλωμεν επί παραδείγματι τον γίγαντα τού ήμετέρου αγγείου 
προς τον εις τό άκρον δεξιά σάτυρον εις την λήκυθον τών ’Αθηνών 1129 (CC 961),. 
Haspels, Appendix XVII άρ. 1, πίν. 49, 50, 2 καί 51, 1: τό γένειον καί ό μύσταξ παρου
σιάζουν την αυτήν ακριβώς διαμόρφωσιν, όπως επίσης καί αί χαράξεις προς δήλωσιν τών 
λεπτομερειών τού κορμού. Ή δλη έντύπωσις έκ τής αντιπαραβολής τών δύο τούτων 
μορφών είναι ότι άμφότεραι έζωγραφήθησαν υπό τής αυτής χειρός. 'Ωσαύτως την αυτήν 
έντύπωσιν άποκομίζομεν έκ τής αντιπαραβολής τών δύο γυναικών εις τήν λήκυθον τού 
Έθν. Μουσείου 12801 (Nicole 973), Haspels, App. XVII άρ. 2, πίν. 51, 2 προς τήν 
’Αθήναν τού ίδικού μας αγγείου. Πάντα ταύτα δεν αφήνουν καμμίαν αμφιβολίαν περί 
τού ζωγράφου τής έν λόγω ληκύθου.

Ή έργασία τού «ζωγράφου τής μεγαίρας» περιλαμβάνει μίαν ομάδα μεγάλων 
κυλινδρικών ληκύθων (Haspels, App. XVII, άρ. 1—13) καί έτέραν άρκετών μικρών 
ληκύθων. Αί τελευταϊαι αύται περιλαμβάνουσι τάς «chimneys»—καμινοειδεΐς (App. 
XVII άρ. 21—73 bis) καί τάς pattern — lekythoi.

Καμινοειδεΐς ονομάζει ή Haspels έκείνας, τών οποίων ό λαιμός είναι υψηλός 
καί έχει μίαν έξοχήν εις τό μέσον, ομοιάζει δέ προς καπνοδόχον έκ πήλινων σωλήνων. 
Δυστυχώς, εις τήν ίδικήν μας λήκυθον έλλείπει ό λαιμός, ώστε νά μή είναι εΰκολον 
νά βεβαιωθή αν άνήκει εις ταύτας. 'Οπωσδήποτε όμως άνήκει εις τήν δευτέραν ομάδα, 
τών μικρών λ,ηκύθων.

Ό έν λόγφ ζωγράφος υπήρξε παραγωγικότατος, ιδία εις μικράς ληκύθους 
όχι όμως καί πολύ επιμελής είς αύτάς, όσον εις τάς μεγάλας. Φαίνεται δτι τό έργαστή- 
ριόν του ήτο σημαντικότατου καί είς αύτό είργάζοντο πολλοί υπό τήν καθοδήγησίν 
του. Έκτος τών μελανόμορφων, καί λευκαί ώς καί έρυθρόμορφοί τινες άναφέρονται 
υπό τής Haspels ώς άνήκουσαι είς τό έργαστήριον του. Αί λήκυθοί του δεν φέρουν 
έπιγραφάς 1 καί είκονίζουν πάντοτε άσυνήθη θέματα: τήν τιμωρίαν τής μεγαίρας, τήν 
καταβύθισιν τού Άμφιαράου, τήν σκηνήν τής παραλίας με τούς πειρατάς, τήν πάλην 
Ήρακλέους καί Άλκυονέως κτλ.

Μία σημαντική έφεύρεσις άποδίδεται υπό τής Haspels είς τον τεχνίτην τούτον: 
είναι ό πρώτος ό όποιος κατεσκεύασε ληκύθους «false-bottomed», ψευδοτρόπιδας, ώς 
τάς όνομάζομεν δηλ. έσωθεν τού σώματος τίθεται μικρόν στενόν δοχεΐον, τό όποιον 
ένούται μετά τού λαιμού καί άποκλείει τό λοιπόν σώμα τού άγγείου· τοιουτοτρόπως τό 
τιθέμενου έντός τού δοχείου έλαιον δεν είναι δυνατόν νά χυθή έντός τού σώματος τού 
άγγείου, επί πλέον δέ κατορθούται διά μικράς ποσότητος έλαίου νά φαίνεται πεπληρω- 
μένον τό άλλως λίαν εύρύχωρον άγγεΐον 1 2.

1 Η λήκυθος Αθηνών 12750 (App. XVII bis, μεταξύ τοϋ 450 καί 430, ένφ κατά τήν Haspels ή μέ-
αρ· 4: ανήρ αριστερά στηλης) φέρει δύο οριζοντίους θοδος ένεφανίσθη δύο δεκάδας ετών ένωρίτερον μέ τήν 
στίχους ψευδογραμματων- λήκυθον τής μεγαίρας.

2 Κατά τόν Buschor ή μέθοδος αϋτη έφηρμόσθη
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Μετά τον καθορισμόν τοΰ ζωγράφου δεν είναι τώρα δύσκολος και ή χρονολόγησις 
τής ληκύθου. Ή λήκυθος τής μεγαίρας τοποθετείται εις τό έτος 470 κα'ι ανήκει εις τά πρώτα 
έργα τοΰ ζωγράφου. Αι λήκυθοι τής δευτέρας όμάδος είναι μεταγενέστεροι καί πολλαί 
εξ αυτών κατεσκευάσθησαν υπό άλλων χειρών υπό την καθοδήγησίν του. Πρέπει λοι
πόν να κατέλθωμεν πλέον τής μιας δεκαετίας, διά την χρονολόγησιν τής ληκύθου ημών- 
Νομίζω δτι δεν σφάλλω, εάν τοποθετήσω αύτήν περί τό 450.

Πριν κλείσω την μελέτην μου θεωρώ χρήσιμον νά παραθέσω καί ιδιαιτέρως κατά
λογον αγγείων έχόντων τό θέμα τούτο:

Α' ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΑ

1. Οίνοχόη Μονάχου 1784 (J. 1180). Παρά Jahn, Ber. d. Sachs. Gesellsch. d. 
Wissensch. 185. πίν. V, 2. Micali, Storia, πίν. C, 3. Annali, V, παρένθ. πίν. D, 2.

2. Λήκυθος, Tischbein, II 20. Haspels, 227, 40 bis. Τού «ζωγρ. τής Σαπφοϋς».
3. Λήκυθος έκ Nola. De Witte, Annali V, 311.
4. Λήκυθος Λονδίνου, Β 462 (αδημοσίευτον).
5. ’Αλάβαστρον Petersburg 2211. Haspels, 263, 3 (App. XVII). Τού «ζωγράφου 

του Εμπορίου».
6. Petersburg 234. Stephani, Parerga archaeologiea XV=Melanges greco-ro- 

maius I, 588.
7. Άμφορεύς Campana (Cataloghi Cl, I Ser. IV 77. Sala A n. 17), έπειτα έν 

Παρισίοις. Bull. d. I. 1859, 30. Koepp, AZ. 1884, πίν. 4.
8. Κύλιξ Corneto. Bull. d. I. 1877, 61, 3. Koepp, AZ 1884, πίν. 3.
9. Άμφορεύς τής συλλογής Lunghini έν Sarteano. Bull. d. I. 1859, 30.

10. Λούβρου CA 2525. Haspels, App. XVII, 43 τοΰ «ζωγρ. τής μεγαίρας».
11. Leningrad 146. Haspels, App. XVII, 55 τοΰ «ζωγρ. τής μεγαίρας».
12. Τεμάχιον κύλικος παρά τώ Due de Luynes = de Witte, Cat. etrusque σ. 48. 

Rev. arch. I. 655. Παρά Jahn, ένθ. άν. άρ. 6.
13. Υδρία Λονδίνου Β 314. CV. (Fasc. 6) III He πίν. 79.
14. Άμφορεύς Λούβρου F 208.
15. Βερολίνου F 1927.
16. Βερολίνου F 2057. Furtw. Beschr. Neugebauer.
17. Λήκυθος Μουσείου Rodin έν Παρισίοις.
18. Υδρία Μονάχου 1708. (ένταΰθα είκ. 3).
19. Λήκυθος έν Βρυξέλλαις A 1953. CV. πίν. 20, 6. Haspels, 251, 57 «τού ζωγρά

φου τού Θησέως».
20. Άθήναι. Λήκυθος τής συλλογής Έμπεδοκλέους. Haspels, 247, 13 «τής όμάδος 

τοΰ Φόλου».
21. Καιρετανή υδρία Βατικανού. Mus. Greg. II 16. Παρά Jahn, ένθ. άν. πίν. VIII

2. Albizzati. 229.
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Β' ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ

1. Κύλιξ Μονάχου 2590 (J. 401). Παρά Jahn, πίν. VI Beazley, AV. 57, 1 «τοΰ 
ζωγράφου τοΰ Φιντίου» (ένταΰθα είκ. 2).

2. Μονάχου 605. Παρά Jahn, πίν. VII, 1.
3. Κΰλιξ άλλοτε παρά Due de Luynes, αδημοσίευτος. Πρβ. Rev. Arch. 1844 

II 655, 1.
4. Vaso a colonette τής συλλογής Lunghini έν Sarteano. Bull. d. I. 1859, 30. AZ.. 

1884, 31, 1.
5. Nortwich Park. Beazley, AV. 221, 161.

Μάιος 1940. Ν· Μ ΒΕΡΔΕΛΗΣ

Είκ. 5. Άμφορεύς. Λοΐβρον F, 208.
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