
ΔΥΟ ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΤΤΙΚΑΙ ΛΗΚΥΘΟΙ
ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αί δυο λευκαί λήκυθοι, αί όποΐαι δημοσιεύονται κατωτέρω1, εύρίσκονται εις τό 
Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον κα'ι προέρχονται εκ κατασχέσεως. Ή προέλευσίς 
των δεν είναι άκριβέστερον γνωστή, αλλά θά ήλθον εις τό φως έκ τής ’Αττικής γής. 
Άμφότεραι έ'χουσαι πρόσθετον λευκόν χρώμα διά τά γυμνά των γυναικών και ερυθρό
μορφα ανθέμια ώς κόσμησιν τοϋ ώμου ανήκουν κατά την κατάταξιν τοΰ Fair
banks 2 είς την ομάδα BIV 2.

1. Λήκυθος άριϋ'. 17279 (είκ.1). Έπ'ι τοΰ μελανού ώμου ερυθρόμορφα 
ανθέμια καί άνθη λωτοΰ, περί δε τον λαιμόν κυμάτιον στικτόν ΰπεράνω τής παρα- 
στάσεως μαίανδρος- ή βάσις ευρύνεται ελαφρώς προς τά άνω, όπου φέρει εγκοπήν. 
Ύψος 0,20.

’Αριστερά είκονίζεται γυνή βαίνουσα στερεώς έπ’ άμφοτέρων τών ποδών- φορεΐ χει
ριδωτόν χιτώνα σχηματίζοντα κόλπον και περί την κεφαλήν κεκρύφαλον, έκ τοϋ όποιου 
έκφεύγουν ολίγοι βόστρυχοι1 3- 3 διά τών χειρών κρατεί κροσσωτήν ταινίαν. Δεξιά ΐσταται 
νεαρά υπηρέτρια προφανώς με βραχεΐαν κόμην- φορεΐ πέπλον καί διά τής δεξιάς προσ
φέρει πίνακα, έπ'ι τοϋ οποίου υπάρχουν πόπανα4 κα'ι φόν (διά νά διακρίνεται 
τό σχήμα, έσχεδιάσθη μετέωρον).

Ή έπιφάνεια τοϋ έπιχρίσματος είναι υποκίτρινη, τό δε περίγραμμα τών μορφών 
δι’ ήραιωμένου γανώματος καστανού ανοικτού- είς τά γυμνά τών γυναικών προστίθεται 
λευκόν χρώμα. Άλλα χρώματα ή ίχνη προσχεδίου δεν παρατηρούνται.

2. Λήκυθος άριΰ1. 17493 (είκ. 2). Ή διακόσμησις τοϋ ώμου είναι όπως 
καί είς τήν προηγουμένην ό υπέρ τήν παράστασιν μαίανδρος διακόπτεται υπό μελανών 
τετραγώνων έχόντων σταυρούς. Ή βάσις έχει τον νεώτερον κυλινδρικόν τύπον, αλλά 
χωρίς έγκοπήν5. ’Ελλείπει τό άνώτερον τμήμα τοϋ λαιμού. Ύψος σωζόμενον 0,215.

1 Είς τήν κ. Παπασπυρίδη-Καρούζου διά τήν παρα- 
χώρησιν τής δημοσιεύσεως καί τήν άλλην βοήθειαν 
οφείλω νά έκφράσω θερμάς ευχαριστίας.

2 Attic White Lekythoi.
3 Ό τρόπος οΰτος τής διαθέσεως τής κόμης διαδί

δεται μέν είς τά αγγεία τής φειδιακής εποχής (Char-
bonneaux MPiot XXXIII 100), άλλ’ εμφανίζεται
συχνά κατά τήν εποχήν τοΰ αϋστηροΰ ρυθμοϋ’ παραδεί
γματα τής δεκαετίας 470-60: FR. πίν. 138, 1, Pfuhl

MuZ. Ill 514; 525, Richter Rf. Athenian Vases 
in the Metr. Museum 91, CV. Cambridge 1 πίν. 31.2, 
Mon. Ant. XVII πίν. 17. Βλ. καί Curtius Jdl 1904,61·

4 Τό σχήμα τοΰ πρώτου άνταποκρίνεται πρός τά 
ομφαλωτά πόπανα τοΰ ΠΟΛΥΒ. VI 25,7 (ΡΩΜΑΙΟΣ AM 
1914, 190—πρβ. μολονότι δέν είναι ή αυτή περίπτωσις, 
τήν ασπίδα επί τής πλακός τής Vetulonia Couissin 
Les armes romains 71).

5 Βλ. Me Mahon AJA 1907, 23.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:32 EEST - 18.237.180.167



150 Νικολάου Ζαφειροπυυλου ΑΕ 1950-1951

’Αριστερά κάθηται επί. κλισμοϋ γυνή, ήτις κρατεί στέφανον, πιθανώς έξ εσχη ματο-
... _ r / e 9 \

ποιημένων κρίνων \ ΦορεΙ χιτώνα μέ βραχείας

Είκ. 1. Λήκυθος Έθν. Άρχαιολ. Μουσ. 17279.

μέρους διάταξις είναι ασαφής1 2, περί δε τή 
γυναικδς ΐσταται νεαρά υπηρέτρια έχουσα ·

Είκ. 2. Λήκυθος Έθν. Άρχ. Μουσ. 17993.

> κεφαλήν κεκρύφαλον. Έμπροσθεν τής 
ήν κόμην συγκεντρωμένην προς τά όπίσω

1 Οπως και εις την λήκυθον τών Αθηνών 1847- μάλλον οτι είναι μία περίπτωσις έκ τών «δυσαναγνώ·
(Collignon-Couve 1634, Fairbanks I 155). στων» ή «αδυνάτων» παραστάσεων ενδυμάτων επί

2 Κανονικώς επρεπε νά περιβάλλη καί τά γόνατα, άγγείων (Barker A Classification of the Chitons
άλλα δέν ορίζεται εως ποΰ φθάνει, διότι αί λοξαί γραμ- Worn by Greek Women 4). ’Ανάλογος παράλειψις
μαί κάτωθεν τών γονάτων είναι πτυχαί τού χιτώνος. Νά παρατηρείται καί εις τόν κρατήρα τοΰ Κροίσου έν
ύποτεθή πάλιν δτι περιορίζεται εις τήν όσφυν ; Νομίζω Λούβρφ (Hauser FR. II 280).
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καί δι’ άμφοτέρων τών χειρών κρατούσα κιβώτιον. Εις τό πεδίον, ύπεράνω τών μορφών 
λαβή κατόπτρου1.

Ή επιφάνεια τού επιχρίσματος είναι υποκίτρινη, τό ήραιωμένον γάνωμα τών 
περιγραμμάτων κίτρινον χρυσίζον, τό όποιον είς την κόμην κα'ι τό κιβώτιον γίνεται 
πυκνότερον έως μελανόν. Είς τα γυμνά τών γυναικών τίθεται πρόσθετον λευκόν χρώμα 
και είς τό κάθισμα άνοικτόχρωμον διάλυμα πηλού. Τό κιβώτιον κοσμεί ερυθρά 
γραμμή, ϊχνη άλλου χρώματος καί προσχεδίου δεν παρατηρούνται.

Είς τάς παραστάσεις τών δύο τούτων ληκύθων ή άπλοποίησις τών εκφραστικών 
μέσων, την οποίαν εισάγουν ό αυστηρός ρυθμός καί ή νέα τεχνική, φθάνει είς την 
τελευταίαν δυνατήν συνέπειαν. Ή καλλιτεχνική μορφή δημιουργεΐται καί υπάρχει άπό 
τό εξωτερικόν περίγραμμα, μίαν γραμμήν κλειστήν, ήτις σύρεται βραδέως καί προσε
κτικούς- ένδυμα καί σώμα διαγράφονται ως μία ένότης, ή όποια είναι αρκετόν νά « όρι- 
σθύ] » μορφολογικώς, χωρίς ούδέν έκ τών δύο νά αποκτά στοιχεία ίδικής του ζωής2. 
Κατά τήν λιτήν ταύτην άντίληψιν δεν επιδιώκονται χρωματικαί εντυπώσεις καί θεωρεί
ται περιττή πάσα εσωτερική λεπτομέρεια- αί πτυχαί παραλείπονται όχι μόνον έκ τών 
ιωνικών χιτώνων, πράγμα σύνηθες διά τάς λεύκάς ληκύθους, όπου επιδρούν μάλλον ώς 
ενιαία μάζα διά τού χρώματος, αλλά καί έκ τού δωρικού πέπλου. Τήν ιδίαν απλότητα 
καί διαύγειαν παρουσιάζει καί ή σύνθεσις. Οί δύο άξονες κυριαρχούν έξαντλητικώς 
καί αί τομαί είναι γωνιώδεις, χωρίς ρευστότητα. Διά τήν ένίσχυσιν τής κλειστής ταΰτης 
ένότητος υπάρχουν καί αί μικραί λεπτομέρειαι, όπως ή λαβή τού κατόπτρου, ή βαρύτης 
τής ταινίας—ακόμη καί ή έλαφρά κλίσις τής κεφαλής τών γυναικών δεν είναι μόνον 
έ'κφρασις τού έσωτερικού ήθους3. Αλλά υπό τήν αύστηράν πειθαρχίαν ή γραμμή δεν 
έχει ξηρότητα, προχωρεί μέ έλαφρούς κυματισμούς, αί δέ μορφαί, μεσταί καί στερεαί, 
είναι πλήρεις ζωικής βεβαιότητος. Καί έάν είς τήν πρώτην λήκυθον λείπη ιδιαιτέρα 
εκφραστική δύναμις, ή άλλη μέ τό χυτόν παράστημα τής κόρης καί τήν ανταύγειαν 
είς τά πρόσωπα μιάς πρωίμου ώραιότητος αποτελεί άξιοπρόσεκτον παράδειγμα διά τήν 
καλλιτεχνικήν αλήθειαν τού αυστηρού ρυθμού.

Ή ερμηνεία τών παραστάσεων δεν παρουσιάζει δυσκολίας. Είς τήν πρώτην περί- 
πτωσιν τά αντικείμενα τού δίσκου, φόν καί πόπανον, δηλώνουν καθαρά ότι πρόκειται 
περί νεκρικής προσφοράς. Τά φά ήσαν ή πλέον χαρακτηριστική προσφορά προς τούς

1 Ή μακρά όριζοντία κεραία δέν είναι συνήθης, άλλ’ 
οπωσδήποτε άπαντα (Langlotz Griech. Vasen in 
Wurzburg πίν. 154, Hoppin RF II 69 κλπ.) — Λαβή 
μόνον κατόπτρου παρίσταται καί είς τάς λεύκάς ληκύ
θους ΑΕ 1905 πίν. 2—-Riezler Weissgrundige att. 
Lekythen πίν. 9 καί Murray White Athenian Vases 
πίν. 21 A- To περίεργον είναι δτι καί ui τρεις είναι 
έργα τοΰ αύτοϋ ζωγράφου, δύσκολον επομένως είναι 
νά θεωρηθή δτι ή παράλειψις τοΰ δίσκου οφείλεται 
είς παραδρομήν. Ή εκδοχή δτι έδηλώθη μόνον διά 
χρώματος, χωρίς περίγραμμα είναι καθ’ έαυτήν απί
θανος, άφ’ ετέρου τό μέν λευκόν είναι στερεόν καί δια

τηρείται, ή δέ ύπόθεσις δτι αντί λευκοϋ έχρησιμοποιήθη 
ρόδινον (πρβ. Fairbanks I 170, δι’ άλλην πάντως 
περίπτωσιν) βεβιασμένη.

2 Σύγκρισις πρός άνάλογον παράστασιν τής ληκύθου 
τοΰ Γλαύκωνος έν Βρυξέλλαις (CV. 1 III Jb πίν. 2, 5, 
Fairbanks II πίν. 33, 2) δεικνύει δτι είς ταύτην υπάρχει 
περισσότερα συμπτωματικότης είς τό ένδυμα καί μέ τήν 
δήλωσιν τοΰ άνέτου σκέλους μεγαλυτέρα διαφοροποίησις 
τής μορφής.

3 Πρβ. Pfuhl MuZ. II 530, Buschor-Hamann 

Die Skulpturen des Zeustempels 8.
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νεκρούς' καί συχνά τίθενται, πραγματικά ή ομοιώματα, εντός τών τάφων1 2 ή απεικονί
ζονται είς τάς τράπεζας τών νεκροδείπνων3, δεν λείπουν δέ κα'ι παραστάσεις λευκών 
ληκύθων, δπου προσφέρονται υπό τών οικείων τοΰ νεκρού εις τον τάφον του4. Χαρα
κτηριστικά επίσης είναι και δύο μελανόμορφα αγγεία είς σχήμα φοΰ, είς Bonn (Inv. 846 
=ΑΑ 1936,487) καί Βερολΐνον (Furtw. 2104 = ARW. 1908, 534/5, Elferink 

Lekythos πίν. 5 e-f) εχοντα σκηνάς προθέσεως καί θρήνου5. Έάν τυχόν υπάρχουν καί 
παραστάσεις έπί αγγείων, εκ τών οποίων λείπει ή σχέσις προς τον κόσμον τών νεκρών, 
δπως είς την κύλικα τοΰ Δούριδος έν Μονάχοι (SL 513: ΑΑ 1938, 455) ή τό αλάβα
στρον τής Κοπεγχάγης D 56 (CV. 3 πίν. 144, 3 b), ασφαλώς δεν συγκαταλέγεται μεταξύ 
αύτών καί ή τής εξεταζόμενης ληκύθου.—Ακόμη περισσότερον συνήθης είναι ή προσ
φορά ποπάνων διά τούς νεκρούς6 καί είς τάς λεύκάς ληκύθους τάς έχούσας επιταφίους 
παραστάσεις διακρίνονται ταϋτα ενίοτε μεταξύ τών άλλων αντικειμένων, τά όποια περι
έχουν τά κάνιστρα τών προσφορών7. ’Ακριβώς τό κυκλικού σχήματος πόπανον μέ τάς 
έντομάς τής είκ. 1 λαμβάνει από τό κάνιστρον, τό όποιον κρατεί, καί ή γυνή τής λευ
κής ληκύθου San Francisco 8/3312 (CV. California 1 πίν. 59,2) καί κύπτει, διά νά τό 
άποθέση προσεκτικώς έπί τού τάφου τού νεκρού της. Είς ερυθρόμορφον δστρακον τής 
’Οξφόρδης (CV. 2 πίν. 67, 21) απεικονίζεται έπί βαθμιδών παρόμοιον πόπανον μετά 
πυραμίδος καί διασώζεται παρισταμένης μορφής ή χειρ άποθέτουσα κλάδον8 —πιθανώς

1 Kuster Die Schlange in der griech. Kunst 
und Religion 75, 2.

2 Nilsson ARW. 1908, 530 κέ. Elferink έ.ά. 52, 
Metzger MPiot XL 78, 3' δύνανται νά προστεθούν 
καί τά παραδείγματα έκ τών τάφων τής Ρηνείας καί τό 
βοιωτικόν Ure Aryballoi and Figurines from 
Rhitsona 72. Διά τήν αρχήν τού εθίμου βλ. Wiesner 
Grab und Jenseits 192, Valmin Arsberattelse 1927- 
1928, 33,2.

3 Eitrem RE VIII 1144 — Επίσης φά κρατούν 
οί σεβίζοντες είς τό άνάγλυφον τοΰ Βερολίνου άπό τά 
Χρύσαφα (Furtwangler Sammlung Sabouroff I 
πίν. 1) καί τό μνημεΐον τών Άρπυιών (Smith Brit. 
Museum Catalogue I 55) —Περί τού συμβολισμού είς 
μεταγενέστερα ανάγλυφα βλ. Strong Apotheosis 
172 καί 211.

4 Nilsson έ.ά. 540 Benndorf Griech. und sizil. 
Vasenbilder πίν. 22, 1, Fairbanks I 195' επίσης άνα- 
φέρεται καί διά τήν λήκυθον τών ’Αθηνών 12792 
(Nicole 1011).

5 'Άλλα παραδείγματα τοιούτων αγγείων Elferink 

έ.ά. 53, Lullies Antike Kleinkunst in Konigsberg 
32, καί Jdl 1944/7,63, Metzger ε.ά. 78 καί σημ. 5.

6 Stengel Kultusaltertiimer 2 148, Eitrem έ.ά.
7 Pottier Les lecythes blancs attiques 70,

Wright AJA 1886, 401 Fairbanks I 353, πρβ. καί 
II 103.—Αί προσφοραί τών νεκροδείπνων ήσαν δμοιαι 
ή σχετικά! πρός τάς «δευτέρας τραπέζας» τών συμπο
σίων (ν. Fritz AM 1896, 352, Ρωμαίος AM 1914, 233) 
καί δι’ αυτό πόπανα καί πυραμίδες δύναται νά άπαντοΰν

καί είς συνήθη συμπόσια (Pottier Vases antiques du 
Louvre I πίν. 48, CV. Louvre 5 III ie πίν. 5, 6, Jacob- 
STAHL Gottinger Vasen 65). Πρέπει νά σημειωθή δτι 
τοιαΰται λεπτομέρειαι είναι περισσότερον συνήθεις είς 
παραστάσεις τού Διονύσου συμποσιάζοντος (FR.niv. 47— 
Brit. Mus. Cat. II πίν. 4, Richter Rf. Athenian Vases 
152—Jacobstahl έ.ά. 54—Hahland Vasen um Mei- 
diasniv. 12 a, Futrwangler Sammlung Sabouroff I 
πίν. 57' είς τόν κάνθαρον τών ’Αθηνών 1372, COLLIGNON- 

Couve 1583 άπεικονίζεται κατά Lullies AM 1940, 18 
ήρως καί δχι Διόνυσος) καί πιθανώς άφορμώνται αΰται 
άπό τών πραγματικών πρός τόν θεόν προσφορών (Fri- 

Ckenhaus Lenaenvasen 4 κ.ά., Deubner Att. Feste 
127, πρβ. καί τήν οίνοχόην Βλαστού AJA 1946, 134). 
Έκ παραστάσεως τοιαύτης θρησκευτικής προσφοράς 
προέρχεται πιθανώς καί τό δστρακον CV. Bonn J 
πίν. 53, 3, καθώς ΰποδηλοΐ καί ό κρεμάμενος στέφανος. 
"Οσον άφορά τό άνάγλυφον τής έπισκέψεως τοΰ Διο
νύσου έν Λούβρω (ΑΖ 1881 πίν. 14, Jdl 1917, 33, AJA 
1934, 143) έχει σημειωθή ή καταγωγή του έκ τών τύπων 
τών νεκροδείπνων (Deneken De Theoxeniis 51, 
Reisch Griech. Weihgeschenke 30, Picard AJA 
1934, 144).

8 Πρβ. Riezlbr πίν. 11, Brit. Mus. Cat. Ill πίν.24, 
2' στέφανοι κλάδων έπί τών βαθμιδών τών τάφων 
Riezler πίν. 23 —Pfuhl 534, CV. Musee Scheuerleer 
1 III Jc πίν. 2, 1 Murray White Athenian Vases 
πίν. 13. Πόπανα έπί τραπέξης έμπροσθεν επιτύμβιου 
στήλης υπάρχουν είς τό ίταλιωτικόν άγγεϊον Robinson- 

Harcum-Iliffe Greek Vases at Toronto πίν. 69,389.
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ύπόκειται καί εδώ σκηνή προσφοράς κα'ι στολισμού επιτύμβιου στήλης. Ό δίσκος λοι
πόν, τον όποιον κρατεί ή υπηρέτρια, έχει την ιδίαν σημασίαν, όπως και τό κάνιστρον με 
τάς ταινίας, τούς στεφάνους κα'ι τά αλάβαστρα, τό όποιον άπαντα με τυπικήν συχνό
τητα εις τάς λεύκάς ληκύθους.

Τό σύνολον τών σκηνών κατά τήν λαμπράν άνάπτυξιν τού BuSchor Attische 
weissgrundige Lekythen der Parthenonzeit 6 κέ. δεν θά έπρεπε νά έρμηνευθή ώς 
προετοιμασία διά τήν μετάβασιν εις τον τάφον1. Αί τοιαύται παραστάσεις αποτελούν 
σύνθεσιν χωρίς χρονικόν ή τοπικόν προσδιορισμόν, ή οποία αποβλέπει εις τήν ψυχολο
γικήν υποβολήν διά τής συγχωνεΰσεως θεμάτων έκ τών δύο κόσμων, τής ζωής κα'ι τού 
θανάτου, εις νέαν συμβολικήν ενότητα· ή γυνή, ήτις παρίσταται είς τό περιβάλλον τής 
οικιακής της ζωής, είναι πλέον νεκρά. Διά τήν ερμηνείαν ταύτην ύφίστανται άμφιβολίαι 
κα'ι δεν έχει γίνει γενικώς αποδεκτή 1 2 Άλλ’ είς έν έκ τών νεωτέρων παραδειγμάτων 
«προετοιμασίας», τήν λήκυθον τού Βερολίνου Furtw. 2449 (Sammlung Sabouroff I 
πίν. 60, 1, Riezler πίν. 49) ή καθημένη γυναικεία μορφή παρίσταται κρατούσα επί 
τών γονάτων της τό κάνιστρον μέ τάς ταινίας — όχι βεβαίως διά νά τό μεταφέρη ή ιδία 
είς τον τάφον — και τείνει τήν χεΐρα προς τό κόσμημα, τό όποιον ή άλλη γυνή πρόκειται 
νά προσφέρη είς αυτήν. Τό βαθύ βλέμμα, ή άπομόνωσις από τής άλλης γυναικός 
παρ’ όλον τον σύνδεσμον, τον όποιον δημιουργεί ή πράξις, δεικνύουν έκφραστικώς ότι 
ανήκει είς τον απρόσιτον κόσμον τών νεκρών3. Καθ’ όμοιον τρόπον κρατεί τό κάνι
στρον έπί τών γονάτων της καί ή νεκρά τής ληκύθου Petit Palais 344 (CV. πίν. 34, 4), 
είς δε τάς λεύκάς ληκύθους μετ’ επιτύμβιων άπαντα έκ μέρους τού νεκρού καί ή χειρο
νομία προς τά αντικείμενα τής προσφοράς4 Ή ερμηνεία, ή όποια φαίνεται ότι ισχύει 
διά μίαν νεωτέραν χρονολογίαν, δύναται νά γίνη δεκτή καί διά τά παλαιότερα παραδεί
γματα τού ίδιου θέματος, έφ’ όσον δεν διαφέρουν ούσιαστικώς5. ’Εναντίον τής γνώμης 
ταύτης ειχεν άλλοτε παρατηρηθή6 ότι είς τά κάνιστρα τών προσφορών περιέχονται 
αντικείμενα όχι έκ τών διδομένων γενικώς είς τούς νεκρούς, άλλ’ έξ έκείνων, τά όποια 
χρησιμοποιούνται διά τον στολισμόν τών τάφων. ’Ακριβώς ή νέα λήκυθος δεικνύει 
ότι υπάρχουν καί διάφοροι περιπτώσεις. Επειδή δέ είναι έκ τών παλαιοτέρων, ήτις 
φέρει παράστασιν νεκρικής προσφοράς, φαίνεται ότι άρχικώς, κατά τήν εισαγωγήν τού 
νέου θέματος, έγένοντο περισσότεροι δοκιμαί, εάν δέ οί άγγειογράφοι ταχέως περιωρί- 
σθησαν είς ένα τύπον, ή προτίμησις δεν οφείλεται είς λόγους πραγματικούς, άλλά διότι 
εΰρον είς αύτόν πλουσιωτέρας διακοσμητικάς δυνατότητας.

1 Ή άποψις αυτή είχε γίνει δεκτή υπό τών πλεί- 
στων μελετητών και επικρατεί είς τά συνολικά έργα 
τοϋ Fairbanks καί Riezler. Ή έκδοχή τοΰ Van 
Hoorn De vita atque cultu puerorum 36 δτι λείπει 
πάσα σχέσις πρός τόν θάνατον δέν εΤχεν άπήχησιν.

2 Beazley Attic White Lekythoi 9, Richter 
Rf. Athenian Vases 150, Attic rf. Vase painting 120.

3 Οΰτω καί Gardner The Sculptured Tombs of 
Hellas 21.

4 Fairbakns I 210, Riezler 33, Collignon Les
statues funeraires 103.

5 Τό δτι ή θεωρούμενη ώς νεκρά μορφή τής ληκύ
θου τοϋ Βερολίνου είκονίζεται καθημένη, δέν αποτελεί 
έμπόδιον διά τήν έπέκτασιν τής ερμηνείας καί είς τάς 
άλλας περιπτώσεις, διότι καί είς τάς λεύκάς ληκύθους 
τάς έχούσας επιτύμβιους στήλας ό νεκρός δέν παρί- 
σταται άποκλειστικώς ή συνήθως καθήμενος- Τόν περιο
ρισμόν τούτον είχον δεχθή παλαιότερον Milchhofer 

liber die Graber der Hellenen 17, 2, ΚοΥΡΟΥΝΙΠΤΗΣ 
AE 1906, 18 κέ.

6 Riezler 19.

20
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Ή δεύτερα λήκυθος παρουσιάζει μίαν έκ των συνήθων παραστάσεων σκηνής έκ 
τής ζωής τοϋ γυναικωνίτου, αί δποϊαι είναι χαρακτηριστικοί δια τάς λεύκας ληκύθους 
των χρόνων μεταξύ 470-501. Και ή μορφή τής γυναικός, ήτις πλέκει στέφανον, καί 
ή τής υπηρέτριας φερούσης κιβώτιον άπαντοΰν πολύ συχνά, άλλ ό συνδυασμός των 
δύο μορφών είναι άντιθέτως σπάνιος. Παραθέτω όλιγας ομοιας παραστάσεις.

1. Υδρία Heidelberg Β 133, Kraiker Rf. att. Vasen πίν. 36, 197.
2. Λήκυθος ’Αθηνών 1496, Φωτ. Ινστ. Ν/Μ. 2822.
3. Άμφορεύς Branicke (Wilanow), CV. Pologne 3 πίν. 1,7.
4. » Czatoryski 1229, CV. Cracovie πίν. 12, 3a.
5. Λευκή λήκυθος BuSCHOR Das Grab eines att. Madchens2 44, είκ. 36.
Εις τήν παράστασιν ούδείς υπάρχει υπαινιγμός καί αναφορά προς τον κόσμον τών 

νεκρών. Άλλ’ εάν τά εξωτερικά σύμβολα λείπουν, δεν αποκλείεται εις τήν σκέψιν τοϋ 
άγγειογράφου ή καδημένη γυνή νά προεβάλλετο ως νεκρά. Τήν νεκρικήν σημασίαν εις 
τά επιτύμβια ανάγλυφα προσδίδει όχι τό θέμα, άλλ’ ή συνείδησις τοϋ σκοποϋ, διά τον 
όποιον κατεσκευάσθησαν. 'Ότι δέ λευκαί λήκυθοι τής έποχής κατεσκευάζοντο εξ αρχής 
διά τήν θεραπείαν τών νεκρών2 δεικνύουν αί σύγχρονοι παραστάσεις, εις τάς οποίας 
ό τοιοϋτος σκοπός, όπως καί εις τήν προηγουμένην, τονίζεται σαφέστερον, επίσης καί 
ή συνήθεια νά τοποθετήται εις τό έσωτερικόν δεύτερος πυθμήν, ήτις ακριβώς αρχίζει 
τήν εποχήν ταύτην3.

Καί αί δύο λήκυθοι έ'χουν τό κανονικόν διά τάς μεγάλας ληκύθους τοϋ 5ου αίώνος 
κυλινδρικόν σχήμα (είκ. 3)· τά τοιχώματα τής κοιλίας παρουσιάζουν έλαφράν καμπύλην 
καί μολονότι γίνεται αισθητή ή ανταγωνιστική τάσις προς τήν ευθείαν, ή τάσις αυτή δεν 
έχει επικρατήσει, όπως εις τάς παλαιοτέρας ήδη ληκύθους τοϋ ζωγράφου τοϋ Άχιλ- 
λέως. Τό σχήμα, όπως καί ή διαμόρφωσις τοϋ ώμου, όστις, πριν έλθη εις επαφήν προς 
τά πλάγια τοιχιόματα, διαγράφει εϋχυμον καμπύλην, πλησιάζει τάς δύο ληκύθους προς 
τήν λήκυθον τοϋ Άκεστορίδου έν Βρυξέλλαις (CV. 1 III Jb πίν. 2,4) καί τοϋ Άλκι- 
μάχου έν Άθήναις (CV. 1 III Jb πίν. 3,3, Klein Child Life in Greek Art πίν. 40A)4. 
Ή στερεά καί γηΐνη διαγραφή τών μορφών, τά πρόσωπα με τό αυστηρόν καί χωρίς χα- 
λάρωσιν profil αντιστοιχούν προς τήν κύλικα τού ζωγράφου τοϋ Πιστοξένου έν Λούβρω 
(Pottier Vases du Louvre III πίν. 106, Pfuhl MuZ. Ill 499, Diepolder Der Pen- 
thesileamaler πίν. 7,—πρβ. ιδίως τήν κόρην τής δευτέρας ληκύθου), όπου τούς σφιγκτούς 
άξονας τών παλαιοτέρων έργων του αρχίζει νά εύρύνη θερμοτέρα ζωή. Ή κύλιξ αΰτη τοϋ 
Γλαύκωνος έχει χρονολογηθή εις τό 475/05 καί έάν ή χρονολογία αΰτη πρέπη νά 5

5 Diepolder έ ά. 11 — Ή ύπόθεσις Smith Der 
Lewismaler 10 σημ. περί περιορισμού τών χρονικών 
ορίων τής εποχής του Γλαύκωνος αμέσως μετά τό 480 
δεν συμβιβάζεται προς τάς τεχνοτροπικάς διαφοράς τών 
νεωτέρων αγγείων, δπως ή λήκυθος τής Bonn (Buschor 
Griech. Vasen 181: 465, Greifenhagen CV. πίν. 41: 
465-0). Εις δύο δεκαετίας εκτείνεται επίσης καί ή εποχή 
τοϋ Ιπποδάμαντος (Langlotz Zeitbestimmung 4) 
καί Εύαίονος (Beazley AJA 1929, 364, Robinson- 
Fluck A Study to the Greek Love names 101).

t Στατιστικήν τής συχνότητος βλ. Fairbanks I 
109 καί 177.

2 Ότι όμως τούτο δέν είναι γενικόν βλ Beazley 
Some Attic Vases in the Cyprus Museum 42.

3 Haspels Attic Black-figured Lekythoi 129; 176 
πρβ. Buschor ALP. 5 — "Άλλα παραδείγματα άποδό- 
σεως νεκρικής σημασίας εις άπλάς σκηνάς γυναικωνίτου 
Me Mahon AJA 1906. 413, Fairbanks I 290, Bu
schor Grab 64.

4 Ή χρονολόγησις τών δύο αυτών ληκύθων τό 
460-55 (Peredolski AM 1926,49) είναι μάλλον χαμηλή.
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ύποβιβασθή συμφώνως προς την νεωτέραν — περί τό 470 — χρονολογίαν τής κύλικος 
τοΰ Άχιλλέως έν Βερολίνο)1, αί δΰο λήκυθοι δύνανται οπωσδήποτε νά τοποθετηθούν 
μετ’ ασφαλείας κατά τό 470-65. Ή απ’ άλλήλων χρονική άπόστασις είναι μικρά, 
άλλ’ ή δεύτερα λήκυθος είναι κατά τι νεωτέρα. Σύγχρονος περίπου είναι καί ή λήκυθος

—' 'W*

Είκ. 3. Πλαγία οψις ληκύθων 17279 καί 17493.

τοΰ Γλαΰκωνος είς Baltimore (CV. 1 πίν. 36—Robinson: 470), ενώ ή λήκυθος ή εχουσα 
την αυτήν επιγραφήν έν Βρυξέλλαις(CV. 1 III Jb πίν. 2, 5, Buschor ALP. είκ. 11, Fair

banks II πίν. 33,2), ή οποία δεικνύει ότι ό άγγειογράφος δεν έχει αφομοιώσει ακόμη 
τήν πυκνότητα καί συγκέντρωσιν τοΰ νέου ρυθμού, ώς καί ή λήκυθος τών Αθηνών 
1828 (CV. 1 III Jb πίν. 1, 8, Jdl 1887, 163) είναι ολίγον παλαιότεραι.

'Απλούν βλέμμα είς τάς παραστάσεις τών δύο ληκύθων πείθει ότι είναι έργα τού 
αύτού ζωγράφου καί ή άναζήτησις δεν αφήνει αμφιβολίας. Παραλειπομένων τών έξω-

1 Beazley Painter and Potter in Ancient Athens 36.
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τερικών στοιχείωνό τρόπος, κατά τον όποιον κάθηται ή γυνή τής δευτέρας ληκύθου 
(μακρά ευθεία από τής όσψΰος μέχρι των γονάτων, διαγραφή μικρού τόξου κατά την 
κάμψιν των) εν συνδυασμφ προς τήν θέσιν τών βραχιόνων είναι συγγενής προς την 
λήκυθον τής ’Οξφόρδης 549 (JHS 1905 πίν. 3,1), ή δε μορφή τής κόρης κατα τα

Εΐκ. 4. Λήκυθος Συλλογής Βλαστού. Είκ· 5. Λήκυθος Συλλογής Βλαστού.

χαρακτηριστικά καί τήν γενικήν σΰλληψιν ανευρίσκεται πάλιν, περισσότερον έξειλι- 
γμένη, αλλά με τήν αυτήν έλλειψιν ρευστότητος εις τήν λήκυθον τών ’Αθηνών 1763 
(Zervos L’art en Grece είκ. 277). Δύο λευκαί λήκυθοι τής συλλογής Βλαστού, τών 
οποίων παρατίθενται απεικονίσεις (είκ. 4 και 5) έργα έπίσης, όπως καί αί προηγού
μενοι τού ζωγράφου τών ’Αθηνών 18262, δεικνύουν άπαραγνώριστόν συγγένειαν προς 
τάς αντιστοίχους μορφάς τών δημοσιευομένων ληκύθων, ώστε καί αύται πρέπει νά απο
δοθούν είς τον αύτόν καλλιτέχνην.

Τό έργον τού ζωγράφου τών ’Αθηνών 1826 διεγνώσθη καί συνεκροτήθη κατά 
μέγα μέρος πρώτον υπό τού Buschor ALP. 16/7, άλλ’ έθεωρήθη ένιαϊον προς τό τού 1

1 Ο τύπος του καθίσματος με τό υψηλόν ερεισί- οριζοντίων και μικροτέραιν λοξών, άνοικτόχρωμος επί 
νωτον καί τήν διακόσμησιν τών εσωτερικών τριγώνων σκοτεινού βάθους επαναλαμβάνεται καί είς τό κάνι- 
άπαντρί είς τήν λήκυθον τής ’Οξφόρδης J HS 1905 στρον τής ληκύθου τών ’Αθηνών 1763. 
πίν. 3,1. ’Επίσης ή κόσμησις τού κιβωτίου διά γραμμών 2 Beazley ARP. 465.
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ζωγράφου τής επιγραφής1. Μεταξύ των δύο ομάδων, ή δεύτερα τών οποίων διαδέχεται 
χρονολογικώς την πρώτην, υπάρχουν διαφοραί, περισσότερον μάλιστα αισθητόν κενόν, 
άλλ’ ίσως ή μεταξύ των σχέσις δύναται νά μη άποκλεισθή εντελώς. Εις τό έ'ργον τοΰ 
παλαιοτέρου ζωγράφου έμφανίζονται στοιχεία, τα όποια παρέχουν την έντύπωσιν ότι 
προετοιμάζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ ζωγράφου τής επιγραφής. Ή ποιότης 
τής γραμμής του, ανοικτή κα'ι με περισσοτέραν ταχύτητα συρομένη είναι βεβαίως διά
φορος τών πα?ιαιοτέρων ληκύθων τοΰ ζωγράφου 1826, άλλ’ήδη ή μεταβολή έχει αρχίσει 
νά συντελήται εις τήν λήκυθον τοΰ Βερολίνου Furtw. 2444 (Riezler πίν. 15, van 

Hoorn De vita puerorum 33—πρβ. Riezler πίν. 16 τοΰ ζωγράφου τής επιγραφής)· 
εις άμφοτέρους είναι χωρίς λεπτότητα, παχεϊα, αλλά με πολλήν εκφραστικήν δύναμιν1 2. 
Κατώτερα έργα τών δύο ζωγράφων, όπως ή λήκυθος τής Νεαπό?ιεως Fairbanks I 157 
και τής Μαδρίτης 19497 (Fairbanks I 194, Leroux Les vases grecs de Madrid πίν. 34, 
299) χαρακτηρίζονται όχι υπό σπουδής κατά τήν έκτέλεσιν, άλλ’ υπό τής αύτής άτονου 
γραμμής καί χαλαρώσεως τής μορφοπλαστικής δυνάμεως. Ή δυσκολία τής όργανώσεως 
μορφών, όταν παρουσιάζουν στροφήν εν τώ χώρω, ήτις έξένισε κατά τήν δημοσίευσιν τής 
ληκύθου τών ’Αθηνών 1825 3, και ή άνάλυσίς των εις παράλληλα επίπεδα κα'ι γωνιώ
δεις τομάς παρατηρεΐται κα'ι εις τούς δύο ζωγράφους (πρβ. ZervoS L’art en Grece είκ. 
277 και Riezler πίν. 16 αριστερά)4. Κοινή είναι επίσης καί ή αύστηρότης τής συνθέ- 
σεως, ή κυριαρχία ενός άκάμπτου συστήματος αξόνων5 καί ή τάσις, όταν υπάρχη κίνη- 
σις προς τά έξω, νά κλείεται αυτή δι’ εξωτερικών ορίων (πρβ. Riezler πίν. 12 καί 16). 
Τά θέματα τοΰ ζωγράφου τής έπιγραφής άπαντοΰν ήδη καί εις τον ζωγράφον 1826 — 
οί νέοι με τήν λόγχην καί πέτασον εις τήν λήκυθον τών Συρακουσών 2288 (Fair

banks ιν 3, 17)—ή δε τυπολογία τών γυναικείων μορφών του προετοιμάζεται εις 
τήν λήκυθον τοΰ Βερολίνου 3175 (Riezler πίν. 12) ή είναι κοινή π. χ. καί εις τον ζω
γράφον τής Καρλσρούης6, προς τον όποιον ό ζωγράφος 1826 εύρίσκεται είς σχέσιν7, 
αλλά καί γενικώτερον διαδεδομένη κατά τήν εποχήν ταύτην8.

Μεταξύ τών άγγειογράφων, οί όποιοι κατά τήν υστέραν εποχήν τοΰ Γλαύκωνος 
άσχολοΰνται είς τάς λεύκάς ληκύθους, τον ζωγράφον τών ’Αθηνών 1826 διακρίνουν 
μεγαλύτεροι αξιώσεις, αί όποϊαι τον φέρουν πλησίον τής όμάδος τοΰ ζωγράφου τοΰ 
Πιστοξένου9. Είς τήν ομάδα αύτήν περί τό 470 έφαρμόζοντες τον νεωτερισμόν, ό όποιος 
διεμορφώθη υπό τοΰ ζωγράφου τοΰ Πιστοξένου10, ήρχισαν νά ζωγραφίζουν λεύκάς ληκύ
θους δι’ ήραιωμένου γανώματος καί νά δημιουργούν νέα θέματα κσί τρόπους καλλιτε-

1 Beazley έ.ά. 467. "Αλλη λήκυθος τοΰ ζωγράφου 
τής έπιγραφής BCH 1941, 234.

2 Βλ. κα'ι Pfuhl MuZ. II 562 (περί τοΰ ζωγρά
φου τής έπιγραφής).

3 Weisshaupl AM 1890, 43.
4 "Οταν ή μορφή παρίσταται κατ’ ένώπιον καί υπό 

τών δύο ζωγράφων τό έν σκέλος σχεδιάζεται έν κατατομή.
5 Βλ. καί Riezler 80 περί έργου τοΰ ζωγράφου 

τής έπιγραφής.
6 CV. Cambridge 1 πίν. 30, 2.

7 Beazley ARP. 466, πρβ. AJA 1930, 141.
8 Βλ. Rich AJA 1930, 171 περί τοΰ ζωγράφου τοΰ 

Άχιλλέως.
9 Beazley ARP. 579 κε.

10 Talcott Hesperia 1933, 228' διά τήν χρο
νολογίαν τής κύλικος τοΰ Όρφέως Langlotz Zeit- 
bestimmung 109, Diepolder Der Penthesilea- 
maler 11, Buschor Griech. Vasen 176· κατά τήν 
χρονολογίαν Philippart Les coupes attiques a fond 
blanc ή προτεραιότης αΰιη δέν διαπιστοΰται.
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χνικής έκφράσεως1. Ό ζωγράφος 1826, δπως καί αυτοί, διακοσμεί ιόν ώμον δι’ερυθρό
μορφων ανθεμίων καί λωτών1 2 κατά τρόπον, τον όποιον διέδωκε τω 490/80 ό ζωγράφος 
τοϋ Βρύγου3 * — άλλα παραλείπων τάς έλικας είς την βάσιν τοΰ κεντρικού ανθεμίου — 
ύπεράνω δε τής παραστάσεως συνδυάζει μαίανδρον καί οριζοντίους σταυρούς (είκ. 6 καί 7). 
Αί παραστάσεις των ληκύθων είναι οίκιακαί σκηναί με δύο πρόσωπα καί δοκιμάζουν 
παραλλήλως τον συμβολικόν συνδυασμόν νεκρικής προσφοράς· εν τούτοις δεν επιμέ
νουν είς τάς παραστάσεις ταύτας — φαίνεται ότι δεν έχει ακόμη ωριμάσει ή βαθύτερα

Είκ. 6. Λεπτομέρεια ληκύθου 17279.

Είκ. 7. Λεπτομέρεια ληκύθου 17493.

έκείνη πνευματικότης, ή οποία αναζητεί τό ανθρώπινον ήθος είς τάς όριακάς σχέσεις*. 
’Αλλά καί κατά τρόπον ούσιαστικώτερον ό ζωγράφος 1826 δύναται νά θεωρηθή ότι 
σχετίζεται προς τον εύρύτερον κύκλον τών ζωγράφων τοϋ Πιστοξένου καί τής Πενθεσι- 
λείας, άν θεωρηθή όχι ως ώργανωμένη σχολή, άλλ’ ως φορεύς γενικωτέρων καλλιτεχνι
κών τάσεων5. Προς τον κύκλον τούτον —

1 Ή λήκυθος τοΰ Όλυνπίχου έν Βερολίνφ, εργον 
τοΰ ζωγράφου τοΰ Συρίσκου (Beazley ARP. 197), δέν 
είναι πιθανώς παλαιοτέρα, βλ. καί Zahn Antike 1925, 
284 (μετά τά Περσικά)' διά τήν χρονολογίαν τοΰ ζωγρά
φου τοΰ Συρίσκου Pfuhl MuZ. II 516, Swindler 
Ancient Painting 193.—To 470 είναι καί δ άρύβαλλος 
τοΰ Διογένους είς Τάραντα (Riezler 56 σημ.).

2 Τά ανθέμιά του άντί τών συνήθων 9, έχουν 7 
φύλλα, δπως καί είς τάς ληκύθους AJA 1947 πίν. 55 
(Έρμώναξ), CV. Oxford 1 πίν. 38, 5 (ζωγράφος Πανός) 
CV. Palermo πίν. 20, 4 (ζωγράφος Νίκωνος), Richter 
Rf. Athenian Vases 47 καί 48 (ζωγράφος Βρύγου) κ.ά.

3 Ό τύπος οδτος τής κοσμήσεως δι’ ορθών άνθεμίων
παρέχει δυνατότητας ρυθμικών εναλλαγών καί συγχω
νεύει τήν παράστασιν πρός τό άγγεΐον, ένφ τά κεκλιμένα 
ανθέμια, τά όποια συνειθίζοντο προηγουμένως (Has-

μολονότι δέν έχει τήν μνημειακήν έξαρσιν

PELS ε.ά. 70; 162 Dinsmoor AJA 1946, 106 κέ , επί
σης Poulsen Aus einer alten Etruskerstadt πίν. 11, 
AJA 1930, 335) προσηρμόζοντο αύτοτελώς είς τό σχήμα 
τοΰ άγγείου. Ή ανεξάρτητος δοκιμή τοΰ ζωγράφου τοΰ 
Βερολίνου είς τήν λήκυθον τής Ν. Ύόρκης RM 1943 
πίν. 14,2 δέν είχε συνέχειαν.

4 Richter έ.ά. 41, CV· Providence πίν. 19, 1 (ζω
γράφος Βρύγου), πίν. 19, 2 (ζωγράφος Dutuit), Schaal 
Aus Frankfurter Sammlungen πίν. 32 (ζωγράφος 
Γιγαντομαχίας Παρισίων), Gardner Greek Vases in 
the Ashmolean Museum πίν. 35,317 (ζωγράφος Provi
dence) κλπ. ’Υπόλειμμα τών ελίκων είναι οί κύκλοι είς 
τήν λήκυθον CV. Cambridge 2 (Rickett- Sannon) 

πίν. 13, 3 (όμάς Μελήτου).
5 Όπως είς Beazley Greek Vases in Poland 

28 κέ., Diepolder ε.ά. 22-3.
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τών άλλων ζωγράφων λευκών ληκύθων τοϋ κύκλου — τον συνδέουν κοινά! μορφολογι- 
κα! αντιλήψεις, δπως ή άπομάκρυνσις από τής τεχνικής καλλιεπείας, ή σύλληψις τών 
ιδίων φυσιογνωμικών τύπων, αυστηρών, άλλ’ ένεκα τής εσωτερικής έντάσεως χωρίς 
βαρύτητα κα! περαιτέρω ανάλογος δροσερότης διαθέσεως κα! ή άμεσος έκφρασις μιας 
συμπεπυκνωμένης ζωτικότητος'.

Τα περισσότερα τών έ'ργων τοΰ ζωγράφου τών ’Αθηνών 1826 κατατάσσονται εις την 
δεκαετίαν περ! τό 460 κα! άπηχοϋν εν τώ συνόλω διαθέσεις τής εποχής τοΰ Άλκιμάχου1 2, 
όπως εκφράζονται κα! εις τάς άλλας νεωτέρας ληκύθους τοϋ κύκλου: χαλάρωσις τής αύ- 
στηράς κατασκευής, άτομικώτερος χαρακτηρισμός, ύγρότεραι ψυχικά! καταστάσεις, αϊτινες 
προσδιορίζονται ακόμη υπό τής αμέσου ζωής τών αισθήσεων, τόσον διάφορα τών 
πρωίμων έ'ργων τοϋ ζωγράφου τοϋ Άχιλλέως, τοϋ οποίου τάς μορφάς διαπνέει ή «αϋη 
ψυχή άρίστη »3. Εις τά έ'τη προς τό 460 ανάγονται αί λήκυθοι τών ’Αθηνών 1825 
{AM 1890 πίν· 1, Riezler πίν. 11), 1826 (Riezler πίν. 10), 2032 (Fairbanks I πίν- 
5,2) Λονδίνου D 26 (Murray White Athenian Vases πίν· 21 A), μία τής συλλογής Βλα
στού (είκ.ΓΤ) κα! τοΰ Λίχα εις Όξφόρδην (JHS 1905 πίν. 3,1). Εις την διακόσμησιν 
τοΰ ώμου επιζητεί τώρα να άφήση τό αυστηρόν μελανόν πλαίσιον κα! είτε δοκιμάζει 
μελανόμορφα ανθέμια, εϊτε, όπως ό ζωγράφος τοϋ Άχιλλέως, καλύπτει τον ώμον διά 
λευκού επιχρίσματος δίδων οΰτω εις τό σώμα τοϋ αγγείου περισσοτέραν ενότητα κα! ελα
φρότητα, άλλ’ εξακολουθεί πάντοτε νά χρησιμοποιή τον συνδυασμόν ανθεμίων κα! λωτών. 
τά φύλλα τών ανθεμίων είναι εναλλάξ μελανά κα! αμαυρά ερυθρά4. Ή χρήσις τών 
χρωμάτων παραμένει περιορισμένη· είσάγεται τό ερυθρόν κα! πορφυροΰν, αλλά κυρίως 
εις τάς λεπτομέρειας, τά ενδύματα αποκτούν πλουσιωτέραν μορφολογικήν διαφοροποίη
σή, άλλ’ είναι χαρακτηριστικόν ότι συχνά αί πτυχα! δηλοϋνται μόνον εις τό προσχέδιον. 
Εις τά νεώτερα έ'ργα τής όμάδος γίνονται άφθονώτερα τά χρώματα τών ενδυμάτων, 
άτινα χρωματίζονται είτε διαφόρων άποχρώσεων ερυθρά είτε μελανά με πορφύρας πτυ- 
χάς (λήκυθος τών ’Αθηνών 1845, 1846, 1997). Αί μορφα! διατηρούν την άκαμψίαν 
των, μολονότι είσάγεται ή διάκρισις τοΰ άνέτου σκέλους. Ή γενική τάσις τής εποχής 
τοϋ Διφίλου προς περισσοτέραν λεπτότητα έκδηλούται είς τάς καθ’ υπερβολήν ραδινάς 
άναλογίας, άλλ’ αί μορφα! υπολείπονται είς ζωτικότητα, χωρ'ις νά άποκτοϋν εσωτερικόν 
βάθος, ώστε γίνεται αισθητή κάποια κενότης περιεχομένου5.

Είς όλας τάς συνθέσεις του ό ζωγράφος τών ’Αθηνών 1826 συνηθίζει νά άντιπα- 
ραθέτη μορφάς έσωτερικώς αύτάρκεις, χωρίς σύνδεσμον μεταξύ των. Ή φορά, τήν οποίαν 
δημιουργεί θεματικόν τι στοιχεϊον ή τό βλέμμα, ευρίσκει τήν άλλην μορφήν πάντοτε κλει
στήν κα! ή ΰπέρβασις τής τομής γίνεται είς τό καθαρώς μορφολογικόν επίπεδον τής συν-

1 Ή άναζήτησις τών σχέσεων νοείται διά τά παλαιό- Boston 45, Robinson-Fluck Greek Love-names 78.
τέρα και καλύτερα τών έργων του. Λεπτομέρειας τής 3 ΗΡΑΚΛ. Β 118 Snell.
ένδυματολογίας τοϋ ζωγράφου τής Πενθεσιλείας (Rich 4 Τό αυτό παρατηρεΐται καί είς άλλας ληκύθους τοϋ
AJA 1930, 157, Poulsen From the Collections Ny κύκλου τοΰ ζωγράφου τοΰ Πιστοξένου, όπως τήν λήκυ- 
Calsberg I 174) συνειθίζει καί ό ζωγράφος 1826. θον τοΰ Ermitage AM 1926, 48 καί τής Κύπρου

2 465-0: Buschor Griech. Vasen 181, διά τά Swedish Cyprus Expedition III πίν. 86, 1/2.
χρονικά όρια τών αγγείων μέ τήν επιγραφήν Άλκί- 5 Πρβ. Fairbanks 1147, Weisshaupl AM 1890, 48.
μαχος βλ. Caskey-Beazley Attic Vase Paintings,
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θέσεως. Ή γενική τάοις τής έποχής είναι βεβαίως να τοποθέτηση την σχεσιν εις τον βα- 
θΰτερον ψυχικόν κόσμον των προσώπων ή την πνευματικήν ατμόσφαιραν τοΰ συνολου r 
άλλα δύναται να παρατηρηθή είς τά πρώιμα έργα τοΰ ζωγράφου τοΰ Αχιλλεως ότι ύπο- 
κειται διάφορος αφετηρία: αί μορφα'ι είναι άνοικτα! προς αλληλας, την δε επαφήν δημι
ουργεί έπι πλέον κα'ι ή συμμετοχή είς τήν κοινότητα τοΰ γεγονοτος, ή οποία εκφράζει 
καί τήν ψυχικήν άνταπόκρισιν2. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα αποτελεί ή λήκυθος τοΰ 
Βερολίνου Furtw. 2444. Ή σΰνθεσις τής γυναικός με τό βρέφος, το όποιον κρατεί, 
άπομονοΰται άπό τής μορφής τοΰ πολεμιστοΰ και λείπει η διασταυρωσις των κινήσεων 
καί η αυθόρμητος έκφρασις παιδικής ζωής, τήν όποιαν δημιουργεί είς τας παραστάσεις 
τής έποχής ή στροφή τοΰ βρέφους προς τήν άλλην μορφήν3, και ό τρυφερωτερος ψυ
χικός ρυθμός, κατά τον όποιον αναζητεί στήριγμα είς τον μητρικόν ώμον4.

Ή λήκυθος τοΰ Βερολίνου, ώς καί των ’Αθηνών 1763, τοποθετοΰνται μετά τα 
μέσα τής δεκαετίας 460/505 καί δεικνύουν ότι ό ζωγράφος 1826 ύπήρξεν εκ των πρώ
των, οΐτινες έγκατέλιπον τό πρόσθετον λευκόν διά τάς γυναίκας6. Εσωτερικώς η τέχνη 
του παραμένει συντηρητική, χωρίς νά άφομοιώνη τήν έξέλιξιν τής έποχής τοΰ Διφίλου, 
κατορθώνει όμως άντλών άπό τήν καλλιτεχνικήν καταβολήν τής παρελθοΰσης δεκαετίας 
νά δημιουργή άξιο λόγους μορφάς7.

’Εάν γίνη δεκτή ή ύπόθεσις δτι τό έ'ργον τοΰ ζωγράφου τής έπιγραφής8 άποτελεί 
τήν τελευταίαν φάσιν τής έξελίξεως τοΰ ζωγράφου 1826, τότε πρέπει νά θεωρηθή δτι 
κατά τό 455/0 πραγματοποιείται σημαντική άνανέωσις καί βαθυτέρα μεταβολή τής

1 Βλ. είδικώτερον Beazley VA. 134 και 142, 
Schweitzer NJb. 1934, 311, Hoffkes - Brukker 
Friihgriech. Gruppenbildung 65 κέ.

2 Riezler πίν. 2 — JHS 1896 πίν. 7, Buschor 
Griech. Vasen 191—JHS 1896 πίν. 6, Buschor Das 
Grab 40—CV. Athenes 1 III Jc πίν. 2, 7, αύτ. πίν, 
2, 1/2.

3 Λήκυθος Δρομίππου Riezler πίν. 2 (ζωγράφος 
Αχιλλεως), λήκυθος ’Οξφόρδης Gardner πίν. 18, CV.
I πίν. 37, 1/2 (ζωγράφος “Υλλου), λήκυθος Άλκιμάχου 
CV Athenesl III Jb πίν. 3,3, ΑΕ 1905 πίν.1, Buschor 
Griech. Vasen 190 (ζωγράφος Τιμοκράτους)’ πρβ. και 
τόν αμφορέα CV. Brit. Museum 3 III ic πίν. 17, 1, 
JHS 1888 πίν. 3 (ζωγράφος Βορέου)' συνήθης είναι ή 
στροφή τοΰ Διονύσου, τόν όποιον ό 'Ερμής παραδίδει 
είς τάς Νύμφας (Aurigemma Museo di Spina πίν. 81, 
Mon. 1st. 2 πίν. 17, Millin Peintures de vases grecs
II 13 — Beazley VA. 153).

4 ’Αλάβαστρον CV. Providence πίν. 22, 3a, AJA 
1931, 302 (ζωγράφος Villa Giulia), σκύφος Boston 
Jdl 1902 πίν. 2 (ζωγράφος Εύαίχμης)' επίσης ό άμφο- 
ρεύς τοΰ Εΰφόρβου FR III 290, Pfuhl MuZ. Ill 521, 
JHS 1914, 191 (ζωγράφος ’Αχιλλεως), πρβ. καί τήν 
στενήν σχεσιν είς τό δστρακον τής Άκροπόλεως Gaerf- 
Langlotz II πίν. 33, 446.

5 Παρά Buschor ALP. 24 έχρονολογήθη αΰτη τό 
465, άλλ' έχει ήδη έγκαταλειφθή τό πρόσθετον λευκόν· 
τά πρώιμα στοιχεία είναι μάλλον επιβιώσεις παλαιοτέ-

ρας άντιλήψεως, δι’ αυτό άλλωστε καί τό σύνολον δέν 
πείθει διά τόν αρχαϊσμόν του, ενώ άφ’ ετέρου αί μικραί 
κεφαλαί καί ραδιναί άναλογίαι όδηγοΰν πρός τά μέσα τοΰ 
δ™ αίώνος (L an glotz Friikgriech.Bildhauerschulen 
20, Speier RM 1932, 11, πρβ. καί τάς λεύκάς ληκύθους 
τοΰ Διφίλου, ιδίως Riezler πίν. 7). ’Επίσης κατά τήν 
κατάταξιν τής σ. 16-7 αί λήκυθοι των ’Αθηνών 12789 καί 
12785 (ΑΕ 1906 πίν. 1 καί 2, Riezler πίν. 8 καί 9) δια- 
τηροΰσαιτόν έρυθρόμορφον ώμον καί τό πρόσθετον λευ
κόν δέν δύνανται νά τεθοΰν μετά τάς ληκύθους 1958 
και 1959 (Riezler πίν. 16 καί 17) καί νά ανήκουν είς 
τήν εποχήν τοΰ Ύγιαίνονος.

6 Ό ζωγράφος τοΰ Άχιλλέως είχεν όλιγώτερον 
ενδιαφέρον διά τούς τεχνικούς νεωτερισμούς καί τό 
εγκαταλείπει μετά τό 450 (Buschor Das Grab 48 — 
πρβ. Beazley JHS 1914,221, Luce AJA 1919,22). 
Κατα τον ίδιον τροπον αμαυρόν περίγραμμα εισάγει 
μόνον είς τά τελευταία έργα του (Beazley ARP. 649). 
Εάν πράγματι ή λήκυθος τής συλλογής Heyl 107

(Langlotz πιν. 30) περί τό 450 έχη αμαυρόν περίγραμμα, 
ως αναγραφεται, δυσκολον θά ήτο νά θεωρηθή έργον 
ίδικόν του.

7 Zervos L’art en Grece είκ· 277.
8 Διά τόν συγχρονισμόν τής όμάδος αυτής πρός τάς 

ληκύθους τοΰ 'Υγιαίνονος βλ. Bosanquet JHS 1899, 
172, διά δέ τήν αντιστοιχίαν πρός τήν πελίκην τής ’Ερι
φύλης είς Lecce Pfuhl MuZ. II 604.
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τέχνης του, ή όποια συνδυάζεται προς την διάδοσιν τών σκηνών «έπισκέψεως είς τον 
τάφον » Τό θέμα τούτο ειχεν είσαχθή περί τό 460 κα'ι τα παλαιότερα γνωστά παρα
δείγματα είναι δυο λήκυθοι τού ζωγράφου τών ’Αθηνών 1826 — σύγχρονοι προς άλλή- 
λας—είς ’Αθήνας (1825) καί τό Βρεττ. Μουσεΐον (1928, 2-13.1 : BMQ 1928/9 πίν. 2a).1 
"Οπως κα'ι τα άλλα νεκρικά θέματα, ή «έπίσκεψις είς τον τάφον» προετοιμάζεται είς τά 
αγγεία τού ωρίμου αρχαϊσμού1 2 καί, όταν διαδίδεται προς τά μέσα τού 5ου αίώνος, παρέ
χει την ευκαιρίαν, όπως έκδηλωθή μία ιδιαιτέρα τάσις τής συγχρόνου ζωγραφικής τών 
λευκών ληκύθων. Ένώ είς ζωγράφους έστραμμένους προς τον εσωτερικόν άνθρωπον ή 
επιτύμβιος στήλη προστίθεται ως πάρεργον είς τάς οίκιακάς σκηνάς3, είς άλλους ζωγρά
φους άναπτΰσσεται ενδιαφέρον διά την μελέτην τού αντικειμένου κα'ι την στροφήν προς 
τον έξωτερικόν κόσμον, άπό όπου ζητούν νά αντλήσουν νέα θέματα. Είς την τάσιν αυτήν 
οφείλονται αί λεπτομέρειαι τών επιταφίων μνημείων εις τάς ληκύθους τών ’Αθηνών 
1815 (ΑΕ 1886 πίν. 4β, Riezler πίν. 22), τής Βοστώνης 9069 (Fairbanks I πίν. 6, 
Riezler 42/3)—όσον καί άν τό σύνολον κατάγεται εκ τής φαντασίας τού άγγειο- 
γράφου—4, ό φόρτος τών πραγματικών στοιχείων είς τάς ληκύθους τού Λονδίνου 
05.11-1. 1 καί 06.5-12.1 (Fairbanks II πίν. 34, 1 καί 2), ή ακρίβεια τής άποδόσεως 
τού τύμβου είς τήν λήκυθον τών ’Αθηνών 1789 (Riezler πίν. 18, Benndorf Griech. 
u. sic. Vasenbilder πίν. 20,2)5 τού ζωγράφου τής επιγραφής καί περαιτέρω ή μονα
δική άπεικόνισις οικογενειακού περιβόλου μετά τής συστάδος τών στηλών επί τού κοι-

1 Είς άμφοτέρας είκονίζεται ό αυτός ιδιόρρυθμος 
τύπος επιτύμβιου άποτελούμενος έκ βάσεως καταλη- 
γοΰσης είς βαθμιδωτήν πυραμίδα καί έκ στήλης, ήτις 
προεκτείνεται καί είς τόν ώμον τοϋ αγγείου. Γνώμας 
περί τής συγκροτήσεως τοΰ επιτύμβιου βλ. Fairbanks 
I 169, Riezler 96, Weisshaupl AM 1890, 46-7’ πρό
κειται μάλλον άπεικόνισις στήλης επί βαθμιδωτού 
βάθρου, διά τήν μορφήν τοΰ οποίου βλ. καί NeuGE- 
bader ΑΑ 1920, 29 σημ. αντί τοΰ περισσότερον συνή
θους είς σχήμα βωμοΰ (Caskey-Beazley Attic Vase 
Paintings 53, Pagenstecher Unteritalische Grab- 
denkmaler πίν. 17g καί σ 33). Είς τήν πρώτην περί- 
πτωσιν τό βάθρον είναι εύρΰ καί χαμηλόν, όπως έπί τής 
ληκύθου HASPELSniv. 51,2 (παρά Nicole Supplement 
973 δίδεται άλλη ερμηνεία), ανάλογος δέ πρός τήν δευτέ- 
ραν είναι ή άπεικόνισις τής ληκύθου Fairbanks II πίν. 
28.—Ή προέκτασις τής στήλης είς τόν ώμον άπαντά 
καί είς τάς λεύκάς ληκύθους Riezler πίν. 77—CV. 
Athenes 1 III Jd πίν. 15, 1, CV. Copenhague 4 πίν. 
171, lb, CV. Bruxelles 1 III Jb π. 2, 2.

2 ’Ερυθρόμορφα όστρακα έξ Έλευσΐνος ΠΑΠΑ
Σ ΠΥΡΙΔΗ ΑΔ 1926, 7- δέν δύναταί μετά βεβαιότητος νά 
συναχθή, αν παρίσταται στολισμός καί προσφορά είς 
τόν τάφον ή θρήνος, όπως είς τήν μελανόμορφον λου- 
τροφόρον τών ’Αθηνών CV. 1 III Hg πίν. 8, 1, Col- 

lignon - Couve πίν. 30, Rumpf Die Religion der
Griechen 179. Πιθανώτερον είναι ότι ή μετάβασις άπό 
τοΰ λατρευτικού περιεχομένου είς κόσμον περισσότερον 
άνθρώπινον καί οίκεΐον, όπου εισάγει καί τό επίγραμμα

τής Άνθεμίδος (IG I3 1037), έγινε περί τά μέσα τοΰ 
5ου αίώνος. Διά τήν ύπό νέον πνεΰμα άναδημιουργίαν 
τών νεκρικών παραστάσεων τοΰ άρχαϊσμοΰ βλ. Ηεινε- 
μανν Thanatos 80, Zschietzschmann AM 1928,29 
(πρόθεσις), Furtwangler ΚΙ. Schriften II 128 (Χά
ρων), Diepolder Die att. Grabreliefs 9 (δεξίωσις).

3 Πρβ. CV. Athenes 1 III Jc πίν· 4/5 πρός 7, 3/4, 
Riezler πίν. 37 καί πίν· 38.

4 Fairbanks I 189, Riezler 43, Six Bonner Stu- 
dien 155.

5 Fairbanks I 211, επίσης διά τά πραγματικά 
στοιχεία τής ληκύθου τής Μαδρίτης 19497 αΰτ. I 194, 
άμφότεραι είναι έργα τοΰ ζωγράφου τής επιγραφής.— 
Πρέπει όμως νά σημειωθή ότι ό κάνθαρος είς άττικά 
επιτύμβια δέν άπαντφ πρό τοΰ4ου αίώνος (Mobius RE 
III A 2318— τό σημειούμενον είς Holwerda Die att. 
Graber der Bliitezeit 111 παράδειγμα δέν είναι άττι- 
κοΰ άγγείου), ένφ είναι συνήθης έν Βοιωτίφ (Lullies 
AM 1940,19 κέ.). ’Επίσης είς τόν ζωγράφον τών ’Αθη
νών 1826 παρατηρεϊται προτίμησις πρός τάς προσφοράς 
τής χθονίου λατρείας, τά πόπανα (λήκυθος είκ. 1 καί 
1912. Collignon-Couve 1648) καί τά φά, τών όποιων 
ή παράστασις έπί τών άττικών ληκύθων δέν είναι άλλως 
συχνή (βλ. καί Orsi Mon. Ant. XIV 847 σημ.)' φόν 
είκονίζεται καί είς τήν λήκυθον τής Μαδρίτης, κάνθαρον 
δέ καί φόν κρατεί ό ψυχοπομπός Διόνυσος, τοΰ οποίου 
αί προτομαί τίθενται συχνά είς τούς βοιωτικοΰς τάφους 
(Nilsson ARW. 1908, 537, Metzger BCH 1944-5, 
316).
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νοϋ κρηπιδώματος, δπως ήχο συνήθεια διά τον Κεραμεικόν, εις την λήκυθον τής 
Ν. Ύόρκης 35.11.5 (Richter Attic Rf. Vase Painting είκ. 83)'.

Παραλλήλως είς τά έργα τοΰ ζωγράφου τής επιγραφής ή γενικώτερον παρατηρού
μενη ορμή κατά τά μέσα τοΰ 5ου αίώνος προς άπελευθέρωσιν από των δεσμεύσεων τοΰ 
αύστηροΰ ρυθμοΰ1 2, οδηγεί είς την παράστασιν μορφών, αί όποϊαι προσδιορίζονται διά 
τοΰ στοιχείου τής κινήσεως είτε έν τώ χώρω (λήκυθος ’Αθηνών 1789, Βερολίνου Ιην. 
3245: Riezler πίν. 19, Gallatin: CV. πίν. 27, 7/9) είτε είς τάς στάσεις καί τάς όρμητικάς 
χειρονομίας— βλ. τον τρόπον, κατά τον όποιον κάθηται ό νέος ή τείνει την χεΐρα προς 
τό κάνιστρον τών προσφορών είς τάς ληκύθους τών Αθηνών 1790 καί 1959 (Riezler 

πίν. 16, Pfuhl MuZ. Ill 532, CV. Athenes 1 III Jcniv. 6,3/5) καί την χειρονομίαν τής 
γυναικός είς την λήκυθον Gallatin. ’Αλλά καί τά χαρακτηριστικά τών προσώπων μέ 
την ζωτικότητα, ή οποία ανέρχεται είς την επιφάνειαν, εκδηλώνουν την ιδίαν δραστι- 
κότητα καί φυγόκεντρον τάσιν προς τά έ'ξω.—Όμοια προτίμησις προς ζωηράς κινήσεις 
άπαντά καί είς συγχρόνους ληκύθους τοΰ ζωγράφου Sabouroff3, είς αυτήν δε οφεί
λονται καί αί σκηναί κυνηγίων τοΰ ζωγράφου τοΰ Θανάτου4.

Τρίτος παράγων, ό όποιος συνετέλεσεν είς τήν διαμόρφωσιν τών εκφραστικών 
μέσων τοΰ ζωγράφου τής επιγραφής, είναι ή έπίδρασις τοΰ pictorial style, ως τοΰτο 
αναλύεται παρά Haspels Attic Blackfigured Lekytboi 190 κέ. Σποραδικά δείγματα 
τής άντιλήψεως ταύτης, όπως παρασταθοΰν όχι αυτόνομοι μορφαί, αλλά συλληφθή 
ή σκηνή ώς ένιαΐον σύνολον, διαφαίνονται καί είς τό εργον τοΰ ζωγράφου τής επι
γραφής, χωρίς —όπως είναι φυσικόν άλλωστε— νά καταλήγη είς συνεπή όλοκλήρωσιν : 
είς τήν λήκυθον τών’Αθηνών 1958 (CV. 1 III Jc πίν. 6,6/7, Fairbanks I 203, Riezler 

πίν. 17) τό κάνιστρον τέμνεται υπό τής επιτύμβιου στήλης, είς τήν λήκυθον 1959 ή κυρία 
μορφή τοποθετείται είς δεύτερον επίπεδον καί έν μέρει άποκρύπτεται υπό τοΰ επιτύμ
βιου. To pictorial style, κατά τήν Haspels, συνεχίζει τήν παράδοσιν τοΰ μελανόμορφου 
ρυθμοΰ καί τοΰ ζωγράφου τοΰ Άντιμένους, άλλ’ ή εισαγωγή του είς τάς λεύκάς ληκύ
θους τών μέσων τοΰ 5ου αίώνος πιθανώς σχετίζεται γενικώτερον προς τήν έπίδρασιν 
τών κατηγοριών τής νέας ζωγραφικής, έκ τής όποιας προέρχονται καί τά τοπιογραφικά 
στοιχεία, κυρίως φυτικαί μορφαί, αί όποϊαι ακριβώς τώρα αρχίζουν νά έμφανίζωνται— 
παράδειγμα τοΰ ζωγράφου τής επιγραφής ή λήκυθος τών ’Αθηνών 1790 (Collignon- 

Couve 1775)5- Είς τήν προσπάθειαν ταύτην, όπως άποδοθή ή νέα εμπειρία τής 
πραγματικότητος καί άνανεωθοΰν τά τυπικά θέματα, οφείλεται καί ή μοναδική παρά-

1 Διά τήν τάσιν πρός τήν εξωτερικήν παρατήρησιν 

παραλλήλως πρός τήν «ακαδημαϊκήν» βλ. Fairbanks I 
202 καί 214, διά τήν πολλαπλότητα τών αναζητήσεων 

τής εποχής γενικώτερον KjellberG Studien zu den 
att. Reliefs 25.

2 Καρουζος ΑΔ 1930, 66-7.
3 Fairbanks I 187, Riezler πίν. 20.

4 Bonn : CV πίν. 42, 2,3 Jdl 1907 πίν. 3, Λονδΐνον : 
Murray White Athenian Vases πίν. 6, Schroder 
Der Sport der Hellenen πίν. 43b.

5 Heinemann Die landschaftlichen Elemente

in der griech. Kunst 90, Pottier Recueil 542—δύ- 
νανται νά προστεθούν καί ή λήκυθος τοΰ ζωγράφου 
Sabouroff είς Baltimore (CV. 1 πίν. 40, 2) καί τά 
θραύσματα τής Τυβίγγης Ε 60 (Watzinger πίν. 26), 
όπου οί κάλαμοι, πιθανώς, ύποδηλοΰν τήν παράστασιν 
«σκηνής τοΰ Άχέροντος» (ΠΑΥΣ. X 28, 1 περί τής Νε- 
κυίας τοΰ Πολυγνώτου - διά τάς παραστάσεις τοΰ Χά- 

ρωνος τό 460-50 Lullies ΑΑ 1944-5, 27). Κατά τήν 
εποχήν ταύτην είσάγονται είς λεύκάς ληκύθους καί αί 
«πολυγνώτειοι» στάσεις τών προσώπων, βλ. Jacobstahl 
Melische Reliefs 190 κέ.
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στάσις γυναικός ή οποία σηκώνει το άκρον τοΰ ίματίου διά νά σπογγίση τά δάκρυα της 
παρά τον τάφον τοΰ νεκροΰ εις την λήκυθον 1958 — αντίστοιχος κατά την έξειδί- 
κευσιν τοΰ περιεχομένου καί την ψυχολογικήν στιγμήν προς τήν λήκυθον τής Βοστώνης 
9069 με τήν παράστασιν τοΰ οδοιπόρου, όστις γονατίζει, διά νά διαβάση τήν επιγραφήν 
τοΰ τάφου (ερμηνεία Studniczka Jdl 1911, 81—με τήν διαφοράν δτι δέχεται είκονι- 
ζόμενον τιμητικόν μνημεΐον εις γυμνάσιον).

Άλλ’ εάν αί επιδράσεις αΰται είναι άρκεταί, διά νά ερμηνεύσουν τήν έξέλιξιν καί 
τήν μετάβασιν έκ τοΰ έργου τοΰ ζωγράφου τών ’Αθηνών 1826 εις τό τοΰ ζωγράφου 
τής επιγραφής, τοΰτο μόνον ως πρόβλημα αντιμετωπίζεται ένταΰθα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΚΑ

ΥΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΛΑ 

(Συνέχεια έκ τής ΑΕ 1948- 1949, 112-134)

Γ. ΟΙ ΤΑΦΟΙ

(Παρατηρήσεις περ'ι τών παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών ταφών)

Εις τό παρά τό Μοΰλκι τής Σαλαμίνος ναΰδριον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου άνεσκά- 
φησαν εν όλω έννέα τάφοι: πέντε εντός τοΰ κυρίως ναοΰ, εις εντός τοΰ πλαγίου κλι
τούς, δύο έξω τής εκκλησίας άλλ’ εν συνεχεία τοΰ δυτικοΰ αυτής σκέλους καί εις εις 
μικράν άπόστασιν ΒΔ τής εκκλησίας (βλ. ΑΕ 1948-1949, σ. 126 είκ. 3).

Έξ αφορμής τών τάφων τούτων καταχωρίζω ένταΰθα παρατηρήσεις τινάς περί τών 
παλαιοχριστιανικών καί βυζαντινών ταφών' περιορίζομαι όμως μόνον εις δσα ζητήματα 
θέτουν οί σαλαμινιακοί ούτοι τάφοι: περιγράφω, δηλαδή, λεπτομερέστερον τούς τάφους 
καί σημειώνω σχόλια περί αύτών, προσέτι δ’ άσχολοΰμαι περί τά ονόματα τών τάφων 
καί περί τής εντός τών εκκλησιών ταφής.

Ή αρχαιολογική έρευνα τών χριστιανικών ταφών έχει άπασχοληθή κυρίως περί 
τά ζητήματα τών υπογείων νεκροταφείων, ιδιαιτέρως τών καταπληκτικών κατακομβών 
τής ’Ιταλίας, δευτερευόντως δέ μόνον έχει διατρίψει περί τά ζητήματα τών επί τοΰ 
εδάφους ταφών. Δεν λείπουν, βεβαίως, καί επί τοΰ τομέως τούτου ένδιαφέρουσαι παρα
τηρήσεις, ως π. χ. περί τών εν Δαλματία άνασκαφέντων χριστιανικών νεκροταφείων 
ή περί τών χριστιανικών μαυσωλείων. Έν τούτοις λείπει ακόμη ή συνθετική μελέτη 
τοΰ θέματος περί τών παλαιοχριστιανικών καί τών μεσαιωνικών ταφών. Θά τήν διευ- 
κολύνη ή έρευνα τών επί μέρους ζητημάτων. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν έχει ή μελέτη τών 
σχετικών προς τούς τάφους χρονολογικών προβλημάτων, ήδη δέ ό φίλος κ. Ίω. Θρεψιά-
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