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ΤΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΟΥ ΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗΠΕΝΑΚΗ �χει στη συλλογ� του �ναν 
�ικρ� αριθ�� ερυθρ��ορφων ληκ$θων, οι οπο&ες παρου-
σι(ζονται κατ( θ��α στο (ρθρο αυτ�.1 Οι περισσ�τερες 
προσφ�ρθηκαν απ� την Π�γκυ Ζου�πουλ(κη (1986 και 
2005). Τα αγγε&α της δωρε(ς αυτ�ς προ�ρχονται κυρ&ως 
απ� την Αττικ� και τη Βοιωτ&α.2 Άλλοι δωρητ�ς ληκ$-
θων ε&ναι οι Ζαφειρ&α Γιαννακοπο$λου, Αναστ(σιος 
Ορλ(νδος, Σπ$ρος και Κορ&να Σκαρπαλ�ζου, Χρ&στος 
Σπηλι�πουλος και η Ελε��ων Εταιρε&α (Γηροκο�ε&ο 
Αθην<ν).3 Μ&α λ�κυθος αποκτ�θηκε απ� αγορ( και προ-
�ρχεται απ� τη συλλογ� H. A. Cahn.

Οι λ�κυθοι του Μουσε&ου Μπεν(κη χρονολογο$νται 
στον 5ο αι. π.Χ., εποχ� κατ( την οπο&α παρ(γονταν ευρ�-
ως για οικιακ�, αναθη�ατικ� αλλ( και ταφικ� χρ�ση ως 
αγγε&α αρω�ατικο$ λαδιο$. Προορ&ζονταν τ�σο για τις 
ντ�πιες, �σο και για τις αγορ�ς του εξωτερικο$. Ως ��νη, 
στερε�τυπη διακ�σ�ηση φ�ρουν συν�θως �&α �ορφ�, 
συνηθ�στερα γυναικε&α � ανδρικ�, �ια Ν&κη και σπανι�-
τερα �να ζ<ο � �υθολογικ� τ�ρας (σειρ�να). Σπανι�τατη 
ε&ναι η λ�κυθος �ε �ελα�βαφ�ς σ<�α και παρ(σταση 
εν�ς (θλου του Θησ�α στην επιφ(νεια του <�ου, εν< σε 
�,τι αφορ( την ποι�τητα του σχεδ&ου ξεχωρ&ζει η λ�κυθος 
του Ζωγρ(φου του Βερολ&νου �ε παρ(σταση Ν&κης. 

Οι ερυθρ��ορφες λ�κυθοι διακοσ�ο$νται �ε γενι κευ-
�� να θ��ατα ε�βλη�ατικο$ χαρακτ�ρα, σχεδ�ν π(ντα 
�ξω απ� οποιουδ�ποτε ε&δους αφηγη�ατικ� πλα&σιο. Οι 
αγγειογρ(φοι επικεντρ<νονται σε λ&γους ανθρ<πινους 
τ$πους, σχεδ�ν αποκλειστικ( εφηβικ�ς �ορφ�ς, �πως 
ε&ναι, λ�γου χ(ρη, ο αθλητ�ς, ο νεαρ�ς Αθηνα&ος πολ&-
της «ἐπὶ τῇ βακτηρ&ᾳ», ο πρ�τυπος �φηβος-�ρωας Θη-
σ�ας και η κ�ρη που καταδι<κεται, σπ�νδει, βακχε$ει � 

στολ&ζει τον γυναικων&τη. Τα χαρακτηριστικ( σ$�βολα 
που βοηθο$ν στην αναγν<ριση των �ορφ<ν συν�θως 
παραλε&πονται και η ταυτ�τητ( τους διαφα&νεται απ� 
τη στ(ση και το �νδυ�( τους. Η επιλογ� εφηβικο$ θε-
�ατολογ&ου θα πρ�πει να οφειλ�ταν στο �εταιχ�ιακ� 
νοη�ατικ� του περιεχ��ενο, το οπο&ο και καθιστο$σε 
αυτ( τα αγγε&α αρω�ατικο$ ελα&ου κατ(λληλα τ�σο για 
γα��λια, �σο και για ταφικ( δ<ρα, που θα αναφ�ρονταν 
σε πρ�τυπους σταθ�ο$ς του β&ου, � θα τους ανακαλο$-
σαν ως ανεκπλ�ρωτα ιδε<δη σε περ&πτωση (ωρου θαν(-
του. Ο διττ�ς αυτ�ς ρ�λος των αγγε&ων υπαγ�ρευε και τη 
γενικευ��νη απ�δοση των �ορφ<ν και των θε�(των � την 
επιλογ� �ει ξογεν<ν �ντων, �πως οι σειρ�νες και οι σφ&γ-
γες, εφ�σον �λα τα παραπ(νω �ταν κατ(λληλα για χρ�ση 
τ�σο στη ζω�, �σο και στον θ(νατο.

Οι λ�κυθοι του Μουσε&ου Μπεν(κη που προ�ρχονται 
απ� τη δωρε( Ζου�πουλ(κη εικ(ζεται β(σι�α �τι προ-
�ρχονται απ� νεκροταφε&α της Βοιωτ&ας και, κυρ&ως, 
της νοτιοανατολικ�ς Αττικ�ς (Μεσ�γεια), �που α$λα-
κες � λ(κκοι προσφορ<ν περιε&χαν ολ�κληρα σ$νολα 
κερα�ικ�ς, στα οπο&α οι λ�κυθοι ε&χαν αποτεθε& �αζ& �ε 
(λλα σχ��ατα αγγε&ων. Στην πιο γνωστ� τ�τοια α$λακα 
προσφορ<ν στο νεκροταφε&ο του Κερα�εικο$, �ια γυ-
να&κα ε&χε λ(βει ως κτερ&σ�ατα �να ολ�κληρο γα��λιο 
σ$νολο αποτελο$�ενο απ� γα�ικο$ς λ�βητες, υδρ&α, 
πυξ&δα και ληκ$θους δι(φορων τ$πων.4

Αγγειογρ(φοι που ειδικε$ονταν σχεδ�ν αποκλειστι-
κ( στο σχ��α της ληκ$θου και εκπροσωπο$νται στη 
συλλογ� αγγε&ων του Mουσε&ου Mπεν(κη ε&ναι οι Zω-
γρ(φοι του Δεσσ$πρη, του Bowdoin, της Καρλσρο$ης, 
του Αισχ&νη, του Beth Pelet, &σως επ&σης και της Σειριν&-
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σκης, του Ζωγρ(φου της Πρ(γας 774 και της Ο�(δας 
του Χ(ρβαρντ 2685. Κ(ποιες ε&ναι �αζικ�ς παραγωγ�ς 
και δεν αποδ&δονται σε συγκεκρι��νους αγγειογρ(φους, 

εν< διακρ&νονται σε “κ$ριο” και “δευτερε$οντα” τ$πο, 
αν(λογα �ε το ��γεθ�ς τους.5 Η λ�κυθος �ε �ελα�βαφ�ς 
σ<�α και ερυθρ��ορφη παρ(σταση (θλου του Θησ�α 
στον <�ο, καθ<ς και η λ�κυθος του Ζωγρ(φου του Βε-
ρολ&νου �ε παρ(σταση Ν&κης αποτελο$ν σπ(νια και ξε-
χωριστ( ως προς την εικονογραφ&α και την καλλιτεχνικ� 
τους ποι�τητα �ργα.

Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

A. Εφηβικ�ς ανδρικ�ς �ορφ�ς: Θησ�ας, αθλητ�ς, 
ι�ατιοφ�ροι «ἐπὶ τῇ βακτηρ&ᾳ» και πα&ζοντες.

1. αρ. ευρ. 35256 (εικ. 1-7)
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη
Αδη�οσ&ευτη
Ύψ.: 33,7 εκ., δι(�. β(σης: 7 εκ., δι(�. στο�.: 6,4 εκ., 
δι(�. <�ου: 10,2 εκ.

Εικ. 1-3. Λ�κυθος και το�� της (1:2). Αθ�να, 
Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 35256.
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Συγκολλη��νη απ� �εγ(λα θρα$σ�ατα και συ�πλη-
ρω��νη. Λ&γες επιζωγραφ&σεις σε τ���ατα της ζ<νης του 
κοσ���ατος στο π(νω ��ρος του σ<�ατος του αγγε&ου. 
Λε&πει �εγ(λο τ���α του σ<ματος του αγγε&ου, ��ρος 
του <�ου και της β(σης του. H επιφ(νεια παρουσι(ζει 
φθορ�ς και εκδορ�ς. Aνο�οιο�ερ�ς γ(νω�α λ�γω ατε-
λο$ς �πτησης, απολεπισ��νο κατ( τ�πους – κυρ&ως στο 
στ��ιο, αλλ( και στο σ<�α του αγγε&ου, στο ση�ε&ο κ(τω 
απ� τον Σκ&ρωνα. Λαβ� τριγωνικ�ς διατο��ς �ε οδ�ντω-
ση κοντ( στην �νωση �ε το κ(τω ��ρος του στο�&ου. Δ$ο 
εδαφ�χρω�ες χαραγ�ς στην �νωση σ<�ατος και ποδιο$. 
Β(ση �ε �αστοειδ� απ�φυση. Δεν �χει εσωτερικ� �υ-
ροδοχε&ο. Ίχνη προσχεδ&ου στις �ορφ�ς.

Η β(ση του λαι�ο$ κοσ�ε&ται απ� ζ<νη ιωνικο$ κυ-
�ατ&ου που διακ�πτεται απ� τα κεφ(λια των �ορφ<ν, 
εν< το σ<�α του αγγε&ου καλ$πτεται �ε �α$ρο γ(νω�α 
εκτ�ς απ� δ$ο ζ<νες κοσ���ατος που το περιθ�ουν στο 
π(νω και κ(τω (κρο του. Αυτ�ς αποτελο$νται απ� μαι-

(νδρους που διακ�πτονται απ� τετραγων&δια γε�ισ��να 
στις γων&ες και το ��σο τους �ε κουκκ&δες. H παρ(σταση 
καταλα�β(νει το κ�ντρο του <�ου και πλαισι<νεται απ� 
�να περ&κλειστο πλαγιαστ� ανθ��ιο σε κ(θε (κρο της. 
Αυτ� που βρ&σκεται δ&πλα στον Σκ&ρωνα ε&ναι δυσαν(-
λογα �εγ(λο και κακοσχη�ατισ��νο. Απεικον&ζεται ο 
(θλος της κατατρ�πωσης του Σκ&ρωνα απ� τον Θησ�α. 
Σε �ια σκην� �ε �ντονη δρ(ση, ο �ρωας, ντυ��νος τη 
φορεσι( και τη σκευ� του εφ�βου-ταξιδι<τη, δηλαδ� 
χιτων&σκο, κωνικ� π&λο και σπαθ&, κραδα&νει τη λεκ(νη 
�ε την οπο&α �πλυνε τα π�δια του ληστ�, αρπ(ζοντ(ς 
τον συγχρ�νως απ� τον δεξι� του αστρ(γαλο. O Σκ&ρων, 
γενειοφ�ρος, κ(θεται σε ακαν�νιστο τριγωνικ� βρ(χο, 
προσπαθ<ντας να κρατηθε& �ε το αριστερ� του χ�ρι απ� 
τη �υτερ� προεξοχ� του λ&θου, εν< απλ<νει το δεξ& προς 
τον Θησ�α σε χειρονο�&α ικεσ&ας.

440-420 π.Χ.
Tο αγγε&ο αν�κει στον τ$πο της ληκ$θου �ε �ελα�βα-

Εικ. 4-7. Λ�κυθος και αν(πτυγμ( της (1:2). Αθ�να, Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 35256.
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φ�ς σ<�α (black-bodied). Πρ�κειται για σπ(νια κατη-
γορ&α, η οπο&α φ�ρει ερυθρ��ορφη διακ�σ�ηση στον 
<�ο, εν< το σ<�α παρα��νει �ελα�βαφ�ς εκτ�ς απ� 
�&α ταιν&α �ε �αι(νδρους στο π(νω και το κ(τω ��ρος 
του. Η ερυθρ��ορφη διακ�σ�ηση αποτελε&ται απ� 
παρα πληρω�ατικ� κ�σ�η�α, συν�θως ανθ��ια, �, πολ$ 
σπανι�τερα, απ� εικονιστικ� παρ(σταση, �πως στο πα-
ρ(δειγ�( �ας.

Παρ��οια αγγε&α διακ�σ�ησαν οι Ζωγρ(φοι του Πα-
ν�ς, του Βερολ&νου και, κυρ&ως, της Φι(λης, εν< �&α λ�-
κυθος προσγρ(φεται στον κ$κλο του Ζωγρ(φου του Αχιλ-
λ�ως. Τα περισσ�τερα σωζ��ενα γνωστ( παραδε&γ�ατα 
δεν �χουν αποδοθε& σε συγκεκρι��να χ�ρια αγγειογρ(φων, 
εν< τα πρωι��τερα παραδε&γ�ατα χρονολογο$νται περ& 
το 500 π.Χ και τα υστερ�τερα, �εγ(λα σε ��γεθος �πως 
το δικ� �ας, φτ(νουν ως και το τελευτα&ο τ�ταρτο του 5ου 
αι. π.Χ. Ο Ζωγρ(φος της Φι(λης �δωσε ν�α πνο� στην 
παραγωγ� παρ��οιων ληκ$θων. Ωστ�σο, η προτ&�ηση 
του αγγειογρ(φου �ας για �να �υθολογικ� θ��α �ε �ντο-
νη δρ(ση, �πως του Σκ&ρωνα, �ρχεται σε αντ&θεση �ε τις 
στατικ�τερες συνθ�σεις εκε&νου. 

Οι νεανικο& (θλοι του Θησ�α, οι οπο&οι �λαβαν χ<ρα 
στα στεν( του Ισθ�ο$, κατ( την επιστροφ� του νεαρο$ 
�ρωα απ� την Τροιζ�να στην Αθ�να, αρχ&ζουν να απει-
κον&ζονται σε �εγ(λες κ$λικες �ε συνεχ��ενη, κατ( 
επεισ�δια, αφ�γηση στη δι(ρκεια του τελευτα&ου τετ(ρ-
του του 6ου αι. π.Χ. Η εικονογραφικ� παρ(δοση ε&ναι 
αρχαι�τερη του παλαι�τερου γνωστο$ ποιητικο$ �ργου 
που αναφ�ρεται σε αυτο$ς, δηλαδ� του διθυρ(�βου 18 
του Βακχυλ&δη. Η σκην� του (θλου αυτο$ απαντ( στην 
εικονογραφ&α απ� το 510 �ως το 420-410 π.Χ. περ&που. 
Ως �ε�ονω��νο θ��α ε&ναι συχν�τερη στα 480-460 π.Χ., 
εν< στα τ�λη του αι<να αποτελε& τ���α ευρ$τερων συν-
θ�σεων. Παρ�λο που ορισ��νοι (θλοι του ταυτ&ζονται 
�ε αυτο$ς του δη�οφιλ�στερου κατ( την αρχαϊκ� εποχ� 
Ηρακλ�, ο κ$κλος των κατορθω�(των του Θησ�α απο-
κτ( σ$ντο�α εικονογραφικ� αυτοτ�λεια. Πλ(σ�α του 
θρ$λου, αναπλ(θεται ως η ε�βλη�ατικ�τερη �ορφ� της 
κι�<νειας δη�οκρατ&ας, �ργο της οπο&ας �ταν και η εκ-
στρατε&α για τη �εταφορ( των οστ<ν του απ� τη Σκ$ρο 
στην Αθ�να, καθ<ς και η συνακ�λουθη ηρωοπο&ησ� του 
και η καθι�ρωσ� του ως προτ$που του Αθηνα&ου εφ�βου. 
Οι αντ&παλοι του �ρωα, �πως ο Προκρο$στης, ο Σ&νις 
και ο Σκ&ρων, ε&ναι συν�θως (γριοι, γενειοφ�ροι κακο-
ποιο&, εναντ&ον των οπο&ων στρ�φεται ο Θησ�ας, ενσαρ-
κ<νοντας �τσι �ε υποδειγ�ατικ� τρ�πο τα ιδε<δη της 

αθηναϊκ�ς παιδε&ας σχετικ( �ε τη σω�ατικ� και ηθικ� 
δι(πλαση των ν�ων ανδρ<ν και �ετ�πειτα πολιτ<ν. Η 
λεκ(νη στην οπο&α ο Σκ&ρων υποχρ�ωνε τους διαβ(τες 
να του πλ�νουν τα π�δια γ&νεται �πλο στα χ�ρια του νεα-
ρο$ �ρωα, που ανδρ<νεται, αποδ&δοντας δικαιοσ$νη και 
εκπολιτ&ζοντας τα περ&χωρα της Αττικ�ς σε �να διττ� τα-
ξ&δι απ� το λ&κνο της παιδικ�ς ηλικ&ας στην πατρ&δα των 
πατ�ρων του και στην ανδρικ� ωρι��τητα. Με�ονω��νοι 
(θλοι απεικον&ζονται ως αποσπ(σ�ατα και σε ληκ$θους, 
εν< στοιχε&α τοπιογραφ&ας, �πως ο βρ(χος του Σκ&ρωνα, 
γ&νονται εφεξ�ς αναπ�σπαστα στοιχε&α της σκηνογραφ&-
ας του �$θου. Σπανι�τερα παριστ(νεται και η θαλ(σσια 
χελ<να που καταβρ�χθιζε τα θ$�ατα του ληστ�.

Ση�ει<σεις: Για ληκ$θους �ε �ελα�βαφ�ς σ<�α και 
ερυθρ��ορφη παρ(σταση στον <�ο, βλ. Kurtz, AWL 
122-27· J.H. Oakley, The�Phiale�Painter (Mainz 1990) 53 
ση�. 361· P. Connor – H. Jackson, A�Catalogue�of�Greek�
Vases�in�the�Collection�of�the�University�of�Melbourne�at�
the�Ian�Potter�Museum�of�Art (Melbourne 2000) 146-48· 
η G. Giudice, Il�tornio,�la�nave,�le�terre�lontane (Roma 
2007) 48 αρ. κατ. 38 εικ. 23 προσ�θεσε (λλη �&α απ� τη 
Γ�λα. Για �να πρ<ι�ο παρ(δειγ�α, βλ. MuM Auktion 51 
(März 1975) 62-63 π&ν. 35 αρ. 150. Για τα κατορθ<�ατα 
του Θησ�α και το επεισ�διο �ε τον Σκ&ρωνα στην τ�χνη, 
βλ. LIMC VII, λ. Theseus, 931-32 αρ. 97-122 (J. Neils), 
ιδ&ως αρ. 112 π&ν. 644 �ε τον �ρωα να κραδα&νει τον πο-
δανιπτ�ρα. Για την εικονογραφ&α του Θησ�α στην αττικ� 
εικονογραφ&α, βλ. C. Servadei, La�figura�di�Theseus�nella�
ceramica�attica (Bologna 2005) ιδ&ως 40-42 και 52-54, �ε 
πρ�σφατη βιβλιογραφ&α. Για τη φαντασιακ� αναπαρ(-
σταση του Θησ�α στην αρχα&α Αθ�να, βλ. C. Calame, 
Thésée�et�l’ imaginaire�athénien (Lausanne 1990). 

2. αρ. ευρ. 35258 (εικ. 8-9)
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη
E. Georgoula (επι�.), The�Greeks.�Art�Treasures�from�the�
Benaki�Museum,�Athens�(κατ(λογος �κθεσης, Calouste 
Gulbenkian Museum,�Lisbon 2007) 86-87 αρ. 39 (V. 
Sabetai). 
M�γ. σωζ. $ψ.: 17 εκ., $ψ. συ�πληρ.: 24 εκ., ��γ. δι(�. 
<�ου: 8 εκ., δι(�. β(σης: 5,6 εκ.

Συγκολλη��νη απ� θρα$σ�ατα και συ�πληρω��νη 
στο στ��ιο, τον λαι��, τον <�ο (�ερικ<ς), τη λαβ� και 
το σ<�α του αγγε&ου. Λε&πει και �χει αποκατασταθε& 
ζωγραφικ( η αρχ� της π(νω ζ<νης του �αι(νδρου, ο 
κορ��ς του ν�ου απ� τον αυχ�να ��χρι τους γλουτο$ς, 
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το �εγαλ$τερο ��ρος της λεκ(νης του λουτηρ&ου και 
το π(νω τ���α του υποστατο$ του. Στην π&σω πλευρ( 
του αγγε&ου γ(νω�α απολεπισ��νο και ερυθρωπ� λ�γω 
κακ�ς �πτησης. Aπολεπισ��νο ι<δες χρ<�α για τα κορ-
δ�νια αν(ρτησης των αντικει��νων. 

Λ�κυθος K$ριου T$που. Στον <�ο σ$νθεση �ελαν�-
γραφων ανθε�&ων (σ<ζονται τ�σσερα) συνδεδε��νων 
�ε βλαστ�, απ� τα οπο&α το �εσα&ο ανεστρα���νο. H 
παρ(σταση περιβ(λλεται π(νω και κ(τω απ� απλ� δε-
ξι�στροφο �α&ανδρο. H ζ<νη του �αι(νδρου κ(τω απ� 
την παρ(σταση υπερκαλ$πτεται �ερικ<ς απ� �α$ρο 

γ(νω�α, που οφε&λεται σε λ(θος του αγγειογρ(φου. Tο 
σ<�α του αγγε&ου καταλα�β(νει σκην� γυ�νο$ ν�ου, που 
σκ$βει ��σα σε λουτ�ριο για να πλυθε&. H λεκ(νη του 
λουτηρ&ου στηρ&ζεται σε κατακ�ρυφο κ&ονα, ιδρυ��νο 
σε ψηλ� β(ση, και κοσ�ε&ται �ε ψευδογρ(��ατα. Σε �ε-
γ(λο τετρ(γωνο καρφ& στο β(θος κρ��ονται τα σ$νεργα 
του αθλητ� ‒αρ$βαλλος, σπ�γγος και στλεγγ&δα‒ απα-
ρα&τητα για τον καθαρισ�� �ετ( την (σκηση, καθ<ς και 
αδι(γνωστα κατακ�ρυφα αντικε&�ενα, πιθαν�τατα σαν-
δ(λια � στλεγγ&δες.

480-470 π.X. Zωγρ(φος του Bowdoin.

Εικ. 8-9. Λ�κυθος. Αθ�να, Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 35258. 
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O Zωγρ(φος του Bowdoin, ο οπο&ος π�ρε το �νο�( 
του απ� δ$ο ληκ$θους στο κολλ�γιο Bowdoin των HΠA 
ε&ναι �νας παραγωγικ�τατος αγγειογρ(φος του οπο&ου 
η δρ(ση καλ$πτει κυρ&ως το α´ �ισ� του 5ου αι. π.X. 
Σχετ&ζεται στεν�τατα � ε&ναι το &διο πρ�σωπο �ε τον 
Zωγρ(φο της Aθην(ς, ο οπο&ος διακ�σ�ησε αγγε&α �ε 
τη �ελαν��ορφη τεχνικ�. O τ$πος της ληκ$θου και η 
παραπληρω�ατικ� διακ�σ�ηση ε&ναι τυπικ( του εργα-
στηρ&ου του BL (απ� τα αρχικ( των λ�ξεων Bowdoin και 
Lekythos). To θ��α του ν�ου στο λουτ�ριο παραπ��πει 
σε στιγ�ι�τυπα απ� τη ζω� νεαρ<ν αθλητ<ν στην πα-
λα&στρα και ε&ναι �(λλον σπ(νιο στο θε�ατολ�γι� του, 
το οπο&ο αποτελε&ται κυρ&ως απ� τυποποιη��νες και 
επαναλα�βαν��ενες �ορφ�ς, �πως N&κες, γυνα&κες και 
αθλητ�ς. Η σκην� αθλητ� στο λουτ�ριο �ταν κατ(λλη-
λη για αγγε&ο που θα διν�ταν σε νεαρ� αθλητ� � ως τα-
φικ� δ<ρο που θα παρ�πε�πε στο ιδε<δες της σω�ατικ�ς 
ρ<�ης ως στοιχε&ου της ολ�πλευρης αγωγ�ς των ν�ων, 
για τους οπο&ους η σω�ατικ� (σκηση ενσ(ρκωνε το αγω-
νιστικ� πνε$�α της αρχα&ας ελληνικ�ς πόλεως. 

Ση�ει<σεις: Για ληκ$θους τ$που BL, βλ. ARV�675 
και Kurtz AWL 79. Για τον Zωγρ(φο του Bowdoin, που 
διακ�σ�ησε κυρ&ως ληκ$θους K$ριου T$που, βλ. ARV 
677-94, 1665-1666· Para 405-07, 514· Add� 279-280· 
Haspels, ABL 157-60· C. Weiss, CVA Karlsruhe 3, 81, 
σχ�λιο στον π&ν. 41:1-4· S. Lasona, Due lekythoi inedite 
da Leontini e il problema del pittore di Bowdoin, Cronache�
di�archeologia�e�di�storia�dell’arte 8 (1969) 53-63· K. Schau-
enburg, Athenabüsten des Bowdoin-malers, AA 89 (1974) 
149-57· Kurtz, AWL 15-16· H.P. Isler ‒ M. Sguaitamatti 
(επι�.),�La�Collezione�Collisani (Kilchberg 1990) 129 (J. 
Rickenbach)· D.C. Kurtz ‒ J. Boardman, An Athenian 
Red-figure Neck-amphora by the Athena-Bowdoin Painter, 
στο: A. Cambitoglou ‒ E.G.D. Robinson (επι�.), Classical�
Art�in�the�Nicholson�Museum,�Sydney (Mainz 1995) 85-
90· Λ. Mαραγκο$ (επι�.), Aρχαία�ελληνική�τέχνη�από�
την�συλλογή�Σταύρου�Σ.�Nιάρχου (Αθ�να 1995) 154-57 
(M. Tιβ�ριος). Για παρ��οιο θ��α σε ληκ$θους, βλ. ARV 
684, 154· H.B. Walters, Red-figured Vases Acquired by the 
British Museum, JHS 41 (1921) 127 εικ. 7· Para 406, 154 
ter: Sotheby’s, November 27, 1967, 60 αρ. 147· ARV 1666, 
154 bis: CVA Palermo, coll. Mormino I, π&ν. 1:4 και Banco 
Sicilia 164 αρ. E33· Γ. Kαρα��τρου-Mεντεσ&δη, Aιανή 
(Αθ�να 1996) 38 εικ. 20. Παρ��οια σκην� θα πρ�πει 
πιθαν�τατα να αποκατασταθε& και σε θρα$σ�α απ� την 
Aγορ(: Agora XXX, 263 αρ. 899 π&ν. 90. Για τον τ$πο του 

Εικ. 10-12. Λ�κυθος και λεπτομ�ρει( της. Αθ�να, 
Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 35257. 
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λουτηρ&ου, βλ. Ginouvès, Balaneutikè�(Paris 1962) 128 
εικ. 85-88· E. N. Gardiner, Greek�Athletics,�Sports�and�
Festivals (London 1910) 481 εικ. 181.

3. αρ. ευρ. 35257 (εικ. 10-12) 
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη
Αδη�οσ&ευτη
M�γ. σωζ. $ψ.: 12,3 εκ., $ψ. συ�πληρ.: 18,3 εκ., δι(�. 
β(σης: 4,5 εκ. 

Συγκολλη��νη απ� θρα$σ�ατα και συ�πληρω��νη 
στο στ��ιο, τον λαι��, τον <�ο, τη λαβ� και το π(νω 
(κρο του σ<�ατος του αγγε&ου. Λε&πουν θρα$σ�ατα του 
σ<�ατος κ(τω απ� τη λαβ�. Λε&πει στο �εγαλ$τερο 
τ���α της και �χει συ�πληρωθε& η ζ<νη των �αι(νδρων. 
Eκδορ( π(νω απ� το αριστερ� χ�ρι της �ορφ�ς.

 Λ�κυθος Δευτερε$οντος T$που. H παρ(σταση περι-
β(λλεται απ� ζ<νη απλο$ δεξι�στροφου �αι(νδρου στο 
π(νω και απ� εδαφ�χρω�η γρα��� στο κ(τω ��ρος του 
αγγε&ου. Ν�ος, στηριγ��νος στο ραβδ& του, κοιτ(ζει π&-
σω, κρατ<ντας στλεγγ&δα στο απλω��νο χ�ρι του. Φορε& 
κοντ� ι�(τιο που αφ�νει γυ�ν� τον �να <�ο.

 460-450 π.X. Zωγρ(φος της Kαρλσρο$ης.
Tο θ��α του ν�ου που ακου�π( στο ραβδ& του, κ(πο-

τε και �ε συνδ�λωση της σκευ�ς του αθλητ�, απαντ( 
σε λ&γα ακ��η παραδε&γ�ατα στο �ργο του Zωγρ(φου 
της Kαρλσρο$ης. Η �ορφ� συνδυ(ζει εικονογραφικ( 
στοιχε&α που προσδιορ&ζουν τον �φηβο, αλλ( και τον 
<ρι�ο Αθηνα&ο πολ&τη. H στλεγγ&δα, σ$�βολο (θλη-
σης και ρ<�ης του ν�ου, και η στ(ση «ἐπὶ τῇ βακτηρ&ᾳ», 
χαρακτηριστικ� του <ρι�ου, συν�θως ι�ατιοφ�ρου και 
γενειοφ�ρου (νδρα, προσδ&δουν στη �ορφ� αυτ� τον 
ε�βλη�ατικ� χαρακτ�ρα του ιδεατο$ εφ�βου που πρ�-
κειται να �ετεξελιχθε& σε Αθηνα&ο αστ�.

Ση�ει<σεις: Για ληκ$θους Δευτερε$οντος T$που (CL), 
βλ. Kurtz, AWL 84· Agora XXX, 46. Για τον Zωγρ(φο 
της Kαρλσρο$ης, βλ. ARV 675, 730-39, 1668· Para 411-
12· Add 283. Για ληκ$θους του αγγειογρ(φου �ε το &διο 
εικονογραφικ� θ��α, βλ. ARV 733-34 αρ. 73-82 bis. Στο 
�ργο του �πορε& να προστεθε& �&α ακ��α λ�κυθος, βλ. F. 
G. Lo Porto, Civiltà�indigena�e�penetrazione�greca�nella�
Lucania�orientale (Roma 1973) MonAnt 48, serie misc. 1, 
3, 175 π&ν. XXIV:1. Για παρ��οια κ���ωση, �ε βοστρ$-
χους π(νω απ� το ��τωπο, βλ. CVA Mainz, Universität 
2, π&ν. 14:3-5. Για τις ι�ατιοφ�ρες �ορφ�ς ως τ$πο που 
προσδιορ&ζει εικονογραφικ( τον Aθηνα&ο πολ&τη, βλ. 
H.G. Hollein, Bürgerbild�und�Bildwelt�der�attischen�De�

mokratie�auf�den�rotfigurigen�Vasen�des�6�4�Jahrh.�v.�Chr. 
(Frankfurt a.M. 1988). Για τον τ$πο της ανδρικ�ς μορφ�ς 
με βακτηρ&α, βλ. S. Couvret, L�homme au bâton. Statique 
et statut dans la céramique attique, Mètis 9-10 (1994-1995) 
257-81· P. Brulé, Bâtons et bâton du mâle, adulte, citoyen, 
στο: L. Bodiou –  D. Frère – V. Mehl (επιμ.), L�expression�
des�corps (Rennes 2006) 75-84. 

4. αρ. ευρ. 30899 (εικ. 13-17)
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη
Αδη�οσ&ευτη
M�γ. σωζ. $ψ.: 22,5 εκ., $ψ. συ�πληρ.: 25 εκ., δι(�. <�ου: 
8 εκ., δι(�. β(σης: 5,6 εκ. 

Σ<ζεται ολ�κληρη, εκτ�ς απ� το στ��ιο και την αρχ� 
του λαι�ο$ που �χουν συ�πληρωθε&. Γ(νω�α αραι�, κατ( 
τ�πους α�αυρ� και εξ&τηλο. Λ&γες αποκρο$σεις της επι-
φ(νειας. Δ$ο εδαφ�χρω�ες χαραγ�ς στο �νω�α σ<�ατος 
και ποδιο$.

Λ�κυθος K$ριου T$που. Στον <�ο σ$νθεση π�ντε �ε-
λαν�γραφων ανθε�&ων συνδεδε��νων �ε βλαστ�, απ� τα 
οπο&α το �εσα&ο ανεστρα���νο. H παρ(σταση επιστ�-
φεται απ� ζ<νη �αι(νδρου, στην οπο&α παρε�β(λλονται 
�να � δ$ο τετρ(γωνα �ε σταυρ� �ε στιγ�ωτ( τα δι(κεν( 
του. Άνδρας, στηριγ��νος στο ροζιασ��νο ραβδ& του, 
ατεν&ζει προς τα αριστερ( σε (νετη στ(ση και �ε το �να 
χ�ρι σε �εσολαβ�. Φορε& �ακρ$ ι�(τιο που �αζε$εται 
κ(τω απ� τη �ασχ(λη, αφ�νοντας γυ�ν� την πλ(τη του, 
η οπο&α αποδ&δεται �ετωπικ( προς τον θεατ�. H αραι� 
γενει(δα που καλ$πτει το πηγο$νι του (ίουλοι, δηλαδ� 
το χνο$δι εφ�βων) υποδηλ<νει �φηβο. Π&σω του χα�ηλ� 
στ�λη, &σως �ρος παλα&στρας, π(νω απ� την οπο&α 
κρε�(�ενος αρ$βαλλος και κατακ�ρυφο αντικε&�ενο 
(στλεγγ&δα � σανδ(λι). H �ορφ� πατ( σε ακαν�νιστη 
εδαφ�χρω�η γρα���.

Περ& το 430 π.X. Zωγρ(φος του Δεσσ$πρη (Dessypri 
Painter). 

O αγγειογρ(φος, τυπικ�ς ληκυθογρ(φος, ταυτ&ζεται 
απ� τα χαρακτηριστικ( �οτ&βα στις διακοσ�ητικ�ς 
ζ<νες που πλαισι<νουν τις παραστ(σεις του και ε&ναι 
απ� τους τελευτα&ους που χρησι�οποιο$ν �ελαν�γραφα 
ανθ��ια στον <�ο των ληκ$θων τους. Παρ��οιες �ορφ�ς 
ση�ατοδοτο$ν τον Aθηνα&ο πολ&τη και απαντο$ν σε δι(-
φορες σκην�ς ιδεατ�ς καθη�εριν�τητας, �πως π.χ. σε 
ταφικ�ς και αθλητικ�ς συνθ�σεις. Η υποδ�λωση των 
ιο$λων ση�ατοδοτε& την εφηβικ� ηλικ&α, �να �ετα&χ�ιο 
στο τ�λος του οπο&ου ο νεαρ�ς Αθηνα&ος εντασσ�ταν 
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και επ&ση�α στο σ<�α των εν�λικων πολιτ<ν. Έφηβοι 
�ε παρ��οια �νδυση και στ(ση απαντο$ν συχν( και σε 
σκην�ς γυναικων&τη, πιθαν�τατα ως ��λλοντες �νηστ�-
ρες. Η επιλογ� του θ��ατος για το σχ��α της ληκ$θου 
την καθιστο$σε κατ(λληλη και ως ταφικ� δ<ρο, εφ�σον 
αναφερ�ταν σε πρ�τυπους σταθ�ο$ς του β&ου, � ανακα-
λο$σε παρελθο$σες, ακ��η και ανεκπλ�ρωτες, �ψεις και 
πτυχ�ς της εφηβικ�ς ηλικ&ας. 

Ση�ει<σεις: Για το σχ��α της ληκ$θου K$ριου T$που 
που διακοσ�ε& ο αγγειογρ(φος, βλ. Kurtz, AWL 15 και 
79. Για τον αγγειογρ(φο, βλ. ARV 1197-98, 1686, 1703· 
Para 461· Add 343· CVA Taranto IV, π&ν. 24:5-6· Banco�
Sicilia 178-80, E80-Ε85. Για ανδρικ�ς �ορφ�ς, �(λλον 
σπ(νιες στο υπ�λοιπο σωζ��ενο �ργο του, βλ. Banco�
Sicilia 179, E83 και 180, E84. Για παρ��οιες �ορφ�ς σε 

Εικ. 13-17. Λ�κυθος, το�� (1:2) και λεπτομ�ρει( της. Αθ�να, 
Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 30899. 
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σκην�ς �ε αθλητικ� περιεχ��ενο, βλ. ενδεικτικ( E. Kε-
φαλ&δου, Nικητής (Θεσσαλον&κη 1996) 46-47 π&ν. 31 
(Γ49), 32 (Γ51) και 35 (Γ54). Για τις ι�ατιοφ�ρες �ορφ�ς 
ως τ$πο που προσδιορ&ζει εικονογραφικ( τον Aθηνα&ο 
πολ&τη, βλ. H.G. Hollein, Bürgerbild�und�Bildwelt�der�
attischen�Demokratie�auf�den�rotfigurigen�Vasen�des�6�4�
Jahrh.�v.�Chr. (Frankfurt a.M. 1988). Για την υποδ�λωση 
των εφηβικ<ν ιο$λων και τη ση�ασ&α τους στην αρχα&α 
τ�χνη, βλ. Ferrari 2002, 112-26 και εικ. 65-69 για την 
ε�φ(νιση παρ��οιων �ορφ<ν ως �νηστ�ρων στην εικο-
νογραφ&α του γυναικων&τη.

5. αρ. ευρ. 31276 (εικ. 18-20)
Δωρε( Σ. και K. Σκαρπαλ�ζου
Αδη�οσ&ευτη
Ύψ.: 15 εκ., δι(�. στο�.: 3,4 εκ., δι(�. β(σης: 4 εκ.

Σ<ζεται ολ�κληρη, αλλ( ε&ναι συγκολλη��νη στην 
�νωση λαι�ο$ - <�ου. H επιφ(νει( της φ�ρει λ&γες εκ-
δορ�ς και αποκρο$σεις.

Λ�κυθος Δευτερε$οντος T$που. Στον <�ο ζ<νη γρα�-
�ιδ&ων π(νω απ� ζ<νη �ελαν�γραφου απλο ποιη��νου 
γλωσσωτο$ κοσ���ατος. H παρ(σταση επιστ�φεται απ� 
ζ<νη �ε αριστερ�στροφο ζητοειδ�ς κ�σ�η�α. Νεαρ�ς 

Εικ. 18-20. Λ�κυθος και τομ� της (1:2). Αθ�να, Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 31276. 
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ι�ατιοφ�ρος (νδρας στ�κει ε�πρ�ς απ� χα�ηλ� κ$βο �ε 
απλω��να χ�ρια, εν< σε κ(θε παλ(�η του αιωρε&ται απ� 
�&α σφα&ρα, κ(τι που ση�α&νει �τι ο ν�ος πετ(ει τ�πια 
στον α�ρα. Άλλα δ$ο τ�πια βρ&σκονται π(νω στον κ$βο 
που κοσ�ε&ται �ε εν(λληλα απι�σχη�α �οτ&βα. Στο β(-
θος, π(νω δεξι(, κρ��εται στλεγγ&δα. H �ορφ� πατ( σε 
εδαφ�χρω�η γρα���.

460-450/440 π.X. Zωγρ(φος του Aισχ&νη. 
Mε το &διο θ��α διακοσ�ε&ται λ�κυθος στον Mαραθ<-

να, σχεδ�ν αντ&γραφο της δικ�ς �ας. Διαφωτιστικ�ς για 
την ερ�ηνε&α του εικονογραφικο$ αυτο$ θ��ατος ε&ναι 
�νας σκ$φος του Zωγρ(φου του Aισχ&νη απ� το νεκρο-
ταφε&ο της Σ&νδου, ο οπο&ος συνδυ(ζει τον ν�ο που πε-
τ(ει διαδοχικ( τα τ�πια στον α�ρα στη �&α �ψη, �ε �ια 
χα�ηλοβλεπο$σα γυναικε&α �ορφ�, σφιχτοτυλιγ��νη 
σε�ν( στο ι�(τι� της, στην (λλη. Παρ��οιος σκ$φος 
υπ(ρχει στη Δρ�σδη, �ε σιλην� «θαυ�ατοποι�» αντ& του 
ν�ου. H γυνα&κα του σκ$φου θα πρ�πει να νοηθε& ως η 
�ελλ�νυ�φη κ�ρη για χ(ρη της οπο&ας ο ν�ος (νδρας 
ρ&χνει τα τ�πια. Το παιχν&δι υποκρ$πτει συ�βολισ�ο$ς 
ερωτικο$ χαρακτ�ρα και �χι τ�σο απλ�ς αναψυχ�ς, 
και �πορε& να θεωρηθε& �τι ση�ατοδοτε& το ερωτικ� 
�(ντε�α. Aξ&ζει να ση�ειωθε& �τι στο επικρατ�στερο 
παρ��οιο εικονογραφικ� σχ��α τα τ�πια πετο$ν στον 
α�ρα γυναικε&ες �ορφ�ς στον τ$πο της καθιστ�ς ν$φης, 
εν< αντικαθ&στανται συχν( απ� ��λα, καρπ� �ε κατεξο-
χ�ν ερωτικ� συ�βολισ��. Eνταγ��νο στα συ�φραζ��ενα 
αυτ(, το εικονογραφικ� θ��α του ν�ου που πετ(ει τα τ�-
πια πρ�πει να εννοιολογηθε& ως �οτ&βο που προσιδι(-
ζει σε εφηβικ�ς �ορφ�ς και �χει εφηβικ� και ερωτικ� 
νοη�ατικ� περιεχ��ενο.

Ση�ει<σεις: Για τον αγγειογρ(φο, βλ. ARV 709-22, 
1667-68, 1706· Para 408-10· Add 281-82. Για τη λ�κυ-
θο στον Mαραθ<να, βλ. Π. Bαλαβ(νης, CVA Mουσε&ο 
Mαραθ<νος, π&ν. 35:1-2, �ε βιβλιογραφ&α για παραλλα-
γ�ς του θ��ατος �που οι �ορφ�ς ε�φαν&ζονται να πετο$ν 
ταχυδακτυλουργικ( τα τ�πια στον α�ρα. Για τον σκ$φο 
της Σ&νδου, βλ. Ι. Βοκοτοπο$λου κ.(., Σίνδος (Θεσσα-
λον&κη 1985) 218-19 (M. Tιβ�ριος) και της Δρ�σδης, 
βλ. K. Knoll, Alltag�und�Mythos (Dresden 1998) 96-97 
αρ. 38. Για το θ��α, βλ. W.E. Sweet, Sport�and�Recrea�
tion�in�Ancient�Greece (New York 1987) 108-09 π&ν. 39· 
F.A.G. Beck, Album�of�Greek�Education (Sydney 1975) 
51-52· Σ. Καρο$ζου, Χ(λκινο αγαλ�(τιο σφαιροποιο$, 
θαυ�ατοποιο$, AE (1975) 1-18· G. Schneider-Herrmann, 
Der Ball bei den Westgriechen, BABesch 46 (1971) 123-

33· R. Patrucco, Lo�sport�nella�Grecia�antica (Firenze 
1972) 333-50· H. Immerwahr, An Inscribed Terracotta 
Ball in Boston, GRBS 8 (1967) 255-66. Για το θ��α και 
τη χρ�ση του στη λογοτεχν&α, βλ. I.L. Pfeijffer, Playing 
Ball with Homer. An Interpretation of Anacreon 358 
PMG, Mnemosyne 53 (2000) 164-84· Calame, Choruses 
145· Chr. Sourvinou-Inwood, “Reading”�Greek�Culture 
(Oxford 1991) 159-60. Για τον ερωτικ� χαρακτ�ρα του 
παιχνιδιο$ �ε τ�πια, βλ. S. Karouzou, Vases from Odos 
Pandrosou, JHS 65 (1945) 42· Ε. Böhr, CVA Tübingen 4, 
λ���α π&ν. 14:3· V. Sabetai, The�Washing�Painter (Diss. 
University of Cincinnati 1993) 82-84.

B. Γυναικε&ες �ορφ�ς σε διονυσιακ�, λατρευτικ� και 
οικιακ� πλα&σιο: μαιν(δα, θε( � ι�ρεια, σπ�νδουσα, 
θεραπαιν&δες.

6. αρ. ευρ. 35259 (εικ. 21-22)
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη 
Αδη�οσ&ευτη
M�γ. σωζ. $ψ.: 12,5 εκ., $ψ. συ�πληρ.: 21,3 εκ.

Σ<ζεται αποσπασ�ατικ(. Συ�πληρω��να ε&ναι το 
στ��ιο, ο λαι��ς, ο <�ος, η λαβ�, �λο το π&σω ��ρος του 
σ<�ατος, το π�δι και τ���α του ε�πρ�σθιου ��ρους του 
αγγε&ου. Zωγραφικ�ς συ�πληρ<σεις: π(νω τ���α του 
σ(κκου, παρυφ� ενδ$�ατος και δεξ& π�δι της �ορφ�ς· 
��ρος του στελ�χους του θ$ρσου. Eπιφ(νεια �ε εκδορ�ς 
και αποκρο$σεις.

Λ�κυθος Δευτερε$οντος T$που (ATL). Ως προς το 
σχ��α, αν και αποσπασ�ατικ( σωζ��ενη, θα πρ�πει 
να ενταχθε& στην κατηγορ&α των ληκ$θων Δευτερε$ο-
ντος Τ$που ATL που συν�θως �χουν αβαφ� λαι�� και 
διακ�σ�ηση �ελαν�γραφων ανθε�&ων � ακτινωτο$. H 
παρ(σταση επιστ�φεται απ� ζ<νη απλo$ δεξι�στροφου 
�αι(νδρου. 

Διονυσιακ� ν$�φη (“�αιν(δα”) �ε (ζωστο π�πλο, 
εν<τιο στα αυτι( και σ(κκο στα �αλλι(, τρ�χει προς τα 
δεξι( κοιτ(ζοντας π&σω της. Στα απλω��να χ�ρια της 
κρατ( αναποδογυρισ��νο θ$ρσο και κρ�ταλα. H �ορφ� 
πατ( σε εδαφ�χρω�η γρα���.

460-450 π.X. Zωγρ(φος του Aισχ&νη.
O αγγειογρ(φος, τυπικ�ς ληκυθογρ(φος, αναγνωρ&-

ζεται ε$κολα απ� τη στ(ση της �ορφ�ς που τρ�χει �ε 
απλω��να χ�ρια, η οπο&α �χει πολλ( παρ(λληλα στη �αζ-
ικ� παραγωγ� του εργαστηρ&ου του. Παρ��οιες ν$� φες 
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που τρ�χουν κρατ<ντας θ$ρσους απαντο$ν σε διονυσιακ�ς 
σκην�ς �ε σατ$ρους να τις καταδι<κουν. O θ$ρσος ε&ναι 
το χαρακτηριστικ� γν<ρισ�α των �υθικ<ν �αιν(δων 
του διονυσιακο$ θι(σου, αλλ( και των γυναικ<ν που 
λ(�βαναν ��ρος στις οργιαστικ�ς τελετ�ς και τα �υστ�-
ρια του θεο$. Σ$�φωνα �ε τη �αρτυρ&α του Δι�δωρου Σι-
κελι<τη (IV, 3, 3), υφ&στατο διαχωρισ��ς �εταξ$ των γυ-
ναικ<ν που λ(τρευαν τον θε� ως B(κχες και των νεαρ<ν 
κοριτσι<ν που �πορο$σαν απλ<ς να κρατο$ν τον θ$ρσο 
και δεν συ��ετε&χαν πλ�ρως στις οργιαστικ�ς ιεροπρα-

ξ&ες. Δεν ε&ναι π(ντοτε σαφ�ς π�τε οι θυρσοφ�ρες �ο-
ρφ�ς νοο$νται ως ν$�φες και π�τε ως �υθικ�ς � θνητ�ς 
�αιν(δες, αν και συν�θως συ�βα&νει το πρ<το. Για τον 
�ρο “�αιν(δα”, ο οπο&ος �χει οδηγ�σει σε παρερ�ηνε&ες 
σχετικ( �ε το νοη�ατικ� περιεχ��ενο των σκην<ν �που 
ε�φαν&ζονται οι θυρσοφ�ρες, υπ(ρχει εκτεν�ς συζ�τη-
ση χωρ&ς ο�οφων&α. Οι �αιν(δες αναφ�ρονται συν�θως 
στις θνητ�ς γυνα&κες που �πορο$σαν να υποπ�σουν σε 
κατ(σταση τελετουργικ�ς �αν&ας και �κστασης υπ� την 
επ�ρρεια του Διον$σου και (ρα σχετ&ζονται �ε τη σφα&-

Εικ. 21-22. Λ�κυθος. Αθ�να, Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 35259. 
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ρα της λατρε&ας, εν< οι ν$�φες αποτελο$ν τις �υθικ�ς 
συνοδο$ς του θεο$ και ε&ναι αυτ�ς που απεικον&ζονται 
συν�θως στην αγγειογραφ&α. Δεν ε&ναι σαφ�ς, αν η θυρ-
σοφ�ρος της ληκ$θου �ας δηλ<νει διονυσιακ� ν$�φη 
� νεαρ� κοπ�λα που πρ�κειται να γ&νει Β(κχη � και τα 
δ$ο, εφ�σον οι ν$�φες δεν �ταν παρ( τα �υθολογικ( π(-
ρισα των νεαρ<ν γυναικ<ν. Γυναικε&α �ορ φ� που κρατ( 
τον θ$ρσο οριζ�ντια και συνοδε$εται απ� την επιγραφ� 
ΒΑ]ΚΧ [Η απαντ( σε αναπ�δοτο σκ$φο των ��σων του 
5ου αι. π.Χ. Σε λ�κυθ� του �ε παρ��οιο τ$πο γυναικε&ας 
�ορφ�ς που κρατε& ��ως κλαδ& αντ& θ$ρσου, ο Zωγρ(-
φος του Aισχ&νη προσ�θεσε την επιγραφ� KOPH. Σε 
�,τι αφορ(, λοιπ�ν, τις γενικευ��νες γυναικε&ες �ορ-
φ�ς �ε διονυσιακ( χαρακτηριστικ( � �σες αποτελο$ν 
αποσπ(σ�ατα ευρ$τερων συνθ�σεων, �πως το δικ� �ας, 
αυτ� που &σως προ�χει δεν ε&ναι τ�σο η τα$τισ� τους 
�ε συγκεκρι��να ον��ατα απ� τον �$θο � τη λατρε&α, 
�πως αυτ( παραδ&δονται απ� δι(φορες γρα��ατειακ�ς 
πηγ�ς, αλλ( η καταν�ηση του ρ�λου τους στη διονυσια-
κ� εικονογραφ&α. Ο Δι�νυσος ε&ναι ευρ$τερα γνωστ�ς 
ως θε�ς του κρασιο$ και του θε(τρου· ωστ�σο πρ�σφα-
τα �ελετ�θηκε η ιδια&τερη σχ�ση του �ε τον κ�σ�ο των 
γυναικ<ν και υποστηρ&χτηκε �τι ε&χε επ&σης υπ� τη 
σκ�πη του και τις κρ&σι�ες �ετα�ορφωτικ�ς ε�πειρ&ες 
που υφ&σταται κανε&ς �ταν περν(ει απ� το �να ηλικιακ� 
στ(διο στο επ��ενο, �πως απ� τη βρεφικ� στην παιδικ� 
ηλικ&α και απ� εκε& στην εφηβε&α και την ενηλικι�τητα. 
Οι σταθ�ο& αυτο& του β&ου σφραγ&ζονταν στην αρχαι�-
τητα απ� γιορτ�ς και τελετουργ&ες. Υπ� το πρ&σ�α αυτ�, 
η απεικ�νιση της διονυσιακ�ς ν$�φης � της κ�ρης που 
βακχε$ει αποκτ( �να νοη�ατικ� περιεχ��ενο το οπο&ο 
καθιστ( παρ��οιες ληκ$θους κατ(λληλες, �εταξ$ (λ-
λων, και ως δ<ρα σε �ελλ�νυ�φες κ�ρες � σε γυνα&κες 
που π�θαναν πρ�ωρα, σε νεαρ� ηλικ&α.

Ση�ει<σεις: Για τον αγγειογρ(φο, βλ. Ηaspels, ABL 
178· ARV 709-22, 1667-68, 1706· Para 408-10· Add 
281-82· M. Πωλογι<ργη, Λ�κυθοι του αρχαιολογικο$ 
�ουσε&ου Πειραι<ς, Aρχαιογνωσία 8 (1993-1994) 257-
76, ιδ&ως 267-69 αρ. 17-18. Για το εργαστ�ριο των Ζω-
γρ(φων Aισχ&νη - T$�βου και ληκ$θους τ$που ATL, βλ. 
ARV 675· Kurtz, AWL 82-83· S. Pülz, Eine Lekythos des 
Tymbosmalers, AA (1991) 367-70. Για γυναικε&α �ορφ� �ε 
πανο�οι�τυπη στ(ση και π�πλο, βλ. CVA�Copenhague 
4, π&ν. 165:2 (κρατ( κλαδ&)· Banco�Sicilia 169, αρ. E52· 
Vente�Drouot, 11.11.2001, 57 αρ. 288 (κρατ( την (κρη 
του ενδ$�ατ�ς της). Για �αιν(δες �ε θ$ρσους, κ(ποτε 

ε�πρ�ς απ� βω��, βλ. ARV 710, 23-32· CVA Schwerin, 
π&ν. 40:2-3. Για τον ενεπ&γραφο σκ$φο, βλ. LIMC�Suppl. 
(2009) 1 add. 1 λ. Bakche (J. Balty). Για την ενεπ&γραφη 
λ�κυθο, βλ. CVA Baltimore 1, π&ν. 35:1-2. Για τις “�αιν(-
δες”, βλ. γενικ( S. Moraw, Die�Mänade�in�der�attischen�
Vasenmalerei�des�6.�und�5.�Jahrhunderts�v.�Chr. (Mainz 
1998). Για τη �ορφ� αυτ� στην αρχαϊκ� εποχ�, βλ. M.-
C. Villanueva Puig, Ménades (Paris 2009), εν< για τις 
θυρσοφ�ρες στα υστεροκλασικ( χρ�νια, βλ. V. Paul-
Zinserling, Der�Jena�Maler�und�sein�Kreis (Mainz 1994) 
63-70. Για αττικ( και βοιωτικ( παραδε&γματα με μορ-
φ�ς που κρατο$ν ανεστραμμ�νο θ$ρσο, βλ. R. Panvini, 
Ceramica attica per i Sicani, στο: J. de la Genière (επιμ.), 
Les� clients� de� la� céramique� grecque.�Cahiers� du�CVA�
France 1 (Paris 2006) 88 π&ν. IX:4· K. Kerényi, Aischylos 
und das Werk eines Vasenmalers in Ancona, RM 68 (1961) 
164-66 π&ν. 73:2· Χ. Αβρονιδ(κη, Ο�Ζωγράφος�του�Άρ�
γου (Αθ�να 2007) 115-18. Για τον �ρο “�αιν(δα”, βλ. G. 
Schmidhuber, Dionysische Frauen in der griechischen 
Vasenmalerei: Nymphen oder Mänaden?, ÖJh 76 (2007) 
353-70· P. Diez del Corral Corredoira, Y�Dioniso�desposó�
a�la�rubia�Ariadna (Oxford 2007) 152-59 �ε σ$νοψη βι-
βλιογραφ&ας. Για τις γυναικε&ες �ορφ�ς σε διονυσιακ( 
συ�φραζ��ενα και για τον Δι�νυσο ως θε� των γυναικ<ν 
και των “βιογραφικ<ν �ετα�ορφ<σεων”, βλ. περαιτ�-
ρω C. Isler-Kerényi, Dionysos�in�Archaic�Greece (Leiden 
2006). Aρκετ( αγγε&α του Zωγρ(φου του Aισχ&νη �χουν 
βρεθε& σε νεκροπ�λεις, �πως στον Kερα�εικ�, τον Mα-
ραθ<να και τη Σ&νδο, βλ. Π. Bαλαβ(νης, CVA Mουσε&ο 
Mαραθ<νος, λ�μμα στον π&ν. 35:1-2.

7. αρ. ευρ. 32502 (εικ. 23-25)
Δωρε( Z. Γιαννακοπο$λου
Αδη�οσ&ευτη
M�γ. σωζ. $ψ.: 12-13 εκ., $ψ. συ�πληρ.: 21,2 εκ., δι(�. 
<�ου: 8 εκ. 

Λε&πουν και �χουν συ�πληρωθε& το στ��ιο, το π(νω 
��ρος του λαι�ο$, η λαβ�, θρα$σ�ατα απ� την ε�πρ�ς 
και την π&σω πλευρ(, �λο το κατ<τερο ��ρος του σ<-
�ατος και το π�δι του αγγε&ου. Λε&πουν και �χουν αποκα-
τασταθε& το δεξ& χ�ρι της �ορφ�ς απ� τον αγκ<να ��χρι 
την παλ(�η (πλην του αντ&χειρα), η π(νω δεξι( (κρη του 
κυβολ&θου και η εδαφ�χρω�η γρα��� στο �ε-γαλ$τερο 
τ���α της. Eπιφ(νεια κατ(στικτη απ� �ικρ�ς αποκρο$-
σεις. Γ(νω�α γκριζοπρ(σινο, στιλπν�. Ίχνη προσχεδ&ου 
στο πρ�σωπο και το σ<�α της �ορφ�ς. 
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Λ�κυθος Δευτερε$οντος T$που (CL). Στον <�ο ζ<νες 
γλωσσωτο$ και ακτινωτο$ κοσ���ατος. H παρ(στα-
ση επιστ�φεται απ� απλ� δεξι�στροφο �α&ανδρο. Στο 
σ<�α του αγγε&ου θε(, &σως η Ήρα � ι�ρεια ε�πρ�ς 
απ� κυβ�σχη�ο βω��. H �ορφ� στ�κει �ε απλω��νο 
το �να χ�ρι και κρατ( σκ�πτρο, η απ�ληξη του οπο&ου 
θυ�&ζει αιχ�� δ�ρατος. Φορε& χιτ<να, ι�(τιο και εν<τιο. 
Στο προτετα��νο χ�ρι της &σως κρατο$σε αντικε&�ενο 
αποδοσ��νο �ε λευκ� που �χει εκπ�σει, πιθαν�ν ταιν&α 
που κρε��ταν � καρπ�. 

460-450 π.X. 
Το στυλ ζωγραφικ�ς της ληκ$θου ε&ναι κοντ( στον 

Ζωγρ(φο της Καρλσρο$ης. Παρ��οιες �ορφ�ς σε λη-
κ$θους, τις οπο&ες η �ρευνα τε&νει να θεωρε& απεικον&σεις 
της Ήρας, κρατο$ν σκ�πτρο και φι(λη σε σκην�ς σπον-
δ�ς ε�πρ�ς απ� βω��. Στο δικ� �ας παρ(δειγ�α απου-

Εικ. 23-25. Λ�κυθος και λεπτομ�ρει( της. Αθ�να, Μουσε&ο 
Μπεν(κη, αρ. ευρ. 32502. 
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σι(ζει η φι(λη, &σως �(λιστα η �ορφ� να κρατο$σε λευ-
κ� ταιν&α � στρογγυλ� αντικε&�ενο (πρ�σφορο, αυγ� � 
φρο$το) που �χει τελε&ως ξεθωρι(σει. Ωστ�σο, σκ�πτρο 
κρατ( �ερικ�ς φορ�ς και η Ν&κη � �ια απλ� γυναικε&α 
�ορφ� �ε σ(κκο που δ$σκολα θα ταυτιζ�ταν �ε θε�τητα. 
Σε �να παρ(δειγ�α η σκηπτο$χος �ορφ� επευφη�ε&ται 
ως «καλ�» �ε συνοδευτικ� γραπτ� επιγραφ�. 

Ση�ει<σεις: Για ληκ$θους Δευτερε$οντος T$που (CL), 
βλ. παραπ(νω, αρ. κατ. 3. Για την απ�δοση στον Ζω-
γρ(φο της Καρλσρο$ης � στον κ$κλο του, βλ. �ορφ� 
σειρ�νας �ε πολ$ παρ��οιο πρ�σωπο, στο: CVA Mainz, 
Universität 2, π&ν. 18:4-6, το οπο&ο �χει ��ως θεωρηθε& 
�τι &σως αποδ&δεται στον Ζωγρ(φο του Klügmann. Για 
στυλιστικ� παρ(λληλο, βλ. επ&σης F. Wiel-Marin, La�
ceramica�attica�a�figure�rosse�di�Adria.�La�famiglia�Bocchi�
e�l’archeologia (Padova 2005) 270-71 αρ. 1129. Για σπ�ν-
δουσα γυναικε&α �ορφ� (Ήρα;) �ε παρ��οιο σκ�πτρο 
και επιπλ�ον φι(λη στο �να χ�ρι, βλ. CVA Glasgow, 
π&ν. 30:1· S. Barresi ‒ S. Valastro, Vasi�attici� figurati,�
vasi�sicelioti (Catania 2000) 114 αρ. 93. Γενικ( για το 
θ��α της �ρθιας σκηπτο$χου σπ�νδουσας �ορφ�ς, βλ. 
LIMC IV (1988) 676 π&ν. 412 αρ. 139 και 141 λ. Hera (A. 
Kossatz-Deissmann). Για (λλες γυναικε&ες �ορφ�ς � Ν&-
κες που κρατο$ν σκ�πτρο, βλ. ενδεικτικ(�CVA Wien 1, 
Universität, π&ν. 11:8· Panvini 2003, 107 και 109 αρ. ΙΙ.50. 

Για �ια σκηπτο$χο «καλ�», βλ. CVA Mormino 1, III Y, 
π&ν. 4:5. Για απεικον&σεις βωμ<ν στην ερυθρ�μορφη αγ-
γειογραφ&α, βλ. G. Ekroth, Why (not) Paint an Altar? A 
Study of Where, When and Why Altars Appear on Attic 
Red-figure Vases, στο: V. Nørskov – L. Hannestad – C. 
Isler-Kerényi – S. Lewis, The�World�of�Greek�Vases (Roma 
2009) 89-114.

8. αρ. ευρ. 31620 (εικ. 26-27)
Δωρε( Χ. Σπηλι�πουλου
Αδη�οσ&ευτη
Σωζ. $ψ.: 15 εκ. περ&που, δι(�. β(σης: 4,9 εκ.

Σ<ζεται πολ$ αποσπασ�ατικ( απ� το κ(τω ��ρος του 
<�ου και π�ρα, εν< τα κεν( �χουν συ�πληρωθε&. Eλ(χι-
στες εκδορ�ς στην επιφ(νεια και γ(νω�α κατ( τ�πους 
απολεπισ��νο. Μελαν�γραφη γρα��� περιθ�ει το μ�-
τωπο του ποδιο$ στο μ�σον του.

Στον <�ο υπολε&��ατα ακτινωτο$ κοσ���ατος. H 
παρ(σταση επιστ�φεται απ� ζ<νη απλο$ δεξι�στροφου 
�αι(νδρου. Στο σ<�α του αγγε&ου παρ(σταση σπονδ�ς. 
Γυναικε&α �ορφ� �ε χιτ<να και ι�(τιο τρ�χει, κοιτ(-
ζοντας π&σω της και κρατ<ντας φι(λη κοσ�η��νη �ε 
στιγ��ς στο απλω��νο της χ�ρι.

460-450 π.X.
Για το σχ��α της ληκ$θου (τ$που ATL), βλ. παραπ(-

νω, αρ. κατ. 6. Στυλιστικ( το αγγε&ο σχετ&ζεται �ε τον 
Ζωγρ(φο του Αισχ&νη και τον κ$κλο του.6 Tο �οτ&βο 
της γυναικε&ας �ορφ�ς που τρ�χει κρατ<ντας φι(λη για 
σπονδ� στο απλω��νο χ�ρι της ε&ναι �να συνηθ�στατο, 
�ηχανιστικ( επαναλα�βαν��ενο και αποσπασ�ατικ� 
θ��α σε ληκ$θους �αζικ�ς παραγωγ�ς, αλλ( και σε 
(λλα σχ��ατα. 

Ση�ει<σεις: Για τον Ζωγρ(φο του Αισχ&νη, βλ. παρα-
π(νω, αρ. κατ. 6. Για το θ��α, βλ. παρακ(τω, αρ. κατ. 9.

9. αρ. ευρ. 30893 (εικ. 28-31)
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη
Αδη�οσ&ευτη
Ύψ.: 17,8 εκ., δι(�. στο�.: 3,9 εκ., δι(�. β(σης: 4,4 εκ.

Σ<ζεται ολ�κληρη, αλλ( ε&ναι συγκολλη��νη στον 
λαι��. Eλ(χιστες εκδορ�ς στην επιφ(νεια και γ(νω�α 
κατ( τ�πους απολεπισ��νο.

Στον <�ο ζ<νη γρα��ιδ&ων π(νω απ� ζ<νη �ελαν�γρα-
φου ακτινωτο$ κοσ���ατος. H παρ(σταση επιστ�φεται 
απ� ζ<νη απλο$ δεξι�στροφου �αι(νδρου. Στο σ<�α του 
αγγε&ου παρ(σταση σπονδ�ς. Γυναικε&α �ορ φ� σπε$δει 

Εικ. 26-27. Λ�κυθος. Αθ�να, Μουσε&ο Μπεν(κη, 
αρ. ευρ. 31620. 
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�ε φι(λη στο χ�ρι προς κυβ�σχη�ο βω��, κοσ�η��νο στο 
πλ(ι �ε ταιν&α � θαλλ�. Η γων&ωση των κ(θετων γρα��<ν 
λ&γο κ(τω απ� την απ�ληξη του βω�ο$ και η οριζ�ντια 
χαραγ� που υπ(ρχει εκε& υποδηλ<νει προσπ(θεια προ-
οπτικ�ς απ�δοσης του αντικει��νου αυτο$. H γυνα&κα 
φορε& χιτ<να και ι�(τιο· τα �αλλι(, �αζε��να σε σ(κκο, 
αφ�νουν να διαφα&νεται το εν<τι� της. 

Περ& το 450 π.X. Zωγρ(φος του Beth Pelet. 
Tο �οτ&βο της γυναικε&ας �ορφ�ς που βαδ&ζει προς 

τον βω��, κρατ<ντας φι(λη για σπονδ� στο απλω��νο 
της χ�ρι, ε&ναι �να συνηθ�στατο, �ηχανιστικ( επανα-
λα�βαν��ενο και αποσπασ�ατικ� θ��α σε ληκ$θους 
�αζικ�ς παραγωγ�ς, αλλ( και σε (λλα σχ��ατα. 

Ση�ει<σεις: Για το σχ��α της ληκ$θου τ$που (ATL), 
βλ. παραπ(νω, αρ. κατ. 6. Σχεδιαστικ�ς λεπτο��ρειες, 
�πως το περ&γρα��α του προσ<που και το εν<τιο �ε 
�ορφ� δ$ο κ$κλων, θυ�&ζουν τον Zωγρ(φο του Beth 
Pelet, ο οπο&ος εντ(σσεται στην παρ(δοση των Zωγρ(-

Εικ. 28-31. Λ�κυθος, τομ� (1:2) και λεπτομ�ρει( της. Αθ�να, 
Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 30893. 
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φων Aισχ&νη - T$�βου. Για τον αγγειογρ(φο αυτ�, απ� 
τον οπο&ο ��ως δεν γνωρ&ζου�ε παρ(λληλο �ε το &διο 
θ��α, βλ. ARV  728-29, 1668, 1706· Para 411· Add 283· P. 
Amandry κ.(., Collection de l’École Française d’Athènes, 
BCH 96 (1972) 56-58 εικ. 41 (J.-J. Maffre)· CVA Kiel 1, 
π&ν. 41:7-8· CVA Palermo 1, π&ν. 4:7. H ακτινωτ� διευ-
θ�τηση των πτυχ<ν του ι�ατ&ου, η ευθ$γρα��η παρυφ� 
του, καθ<ς και η επιλογ� του θ��ατος θυ�&ζουν, ωστ�σο, 
και τον Zωγρ(φο της Σειριν&σκης, τα �ργα του οπο&ου 
ε&ναι συν�θως πολ$ πιο κακ�τεχνα απ� το δικ� �ας. Για 
τον αγγειογρ(φο αυτ�ν, βλ. ARV 701-04, 1667, 1702· 
Para 408· Add 281, και πρβλ. CVA Karlsruhe 1, π&ν. 26:
7· Kerameikos IX, 148 αρ. 269.1 π&ν. 42:3-4 (�χει αποδο-

θε& ως «τρ�πος του Ζωγρ(φου του Aισχ&νη»)· E. Lissi, 
La collezione Scaglione a Locri, AMSM�Grecia, n.s. IV 
(1961) π&ν. 61 αρ. 228· Banco�Sicilia 167, αρ. E44. Για το 
θ��α, βλ. βιβλιογραφ&α στο: I. Wehgartner, CVA Berlin 8, 
λ���α του π&ν. 41:7-8 και ThesCRA I, λ. Libation, 237-53 
(E. Simon). Για βωμο$ς στην ερυθρ�μορφη αγγειογρα-
φ&α, βλ. παραπ(νω, αρ. κατ. 7. 

10. αρ. ευρ. 28166 (εικ. 32)
Δωρε( Eλε��ονος Eταιρε&ας (Γηροκο�ε&ο Αθην<ν)
Αδη�οσ&ευτη
Σωζ. $ψ.: 8,6 εκ., δι(�. β(σης: 3,3 εκ.

Σ<ζεται το σ<�α �ε τη β(ση του και τα δ$ο τρ&τα του 
<�ου �ε τη γ�νεση της λαβ�ς σε καλ� διατ�ρηση. 

Λ�κυθος Δευτερε$οντος T$που. Στον <�ο ζ<νη γρα�-
�ιδ&ων. Γυναικε&α �ορφ� που σπε$δει προς τα αριστερ( 
κρατ<ντας φι(λη σπονδ�ς στο απλω��νο χ�ρι της. Φο-
ρε& χιτ<να και ι�(τιο.

Γ´ τ�ταρτο του 5ου αι. π.X.
Επειδ� το θ��α �ταν ε$κολα αναγνωρ&σι�ο απ� τον 

αρχα&ο θεατ� ως γενικευ��νη σκην� σπονδ�ς, ο βω��ς 
προς τον οπο&ο κατευθ$νεται η �ορφ� συχν( εννοε&ται 
και για τον λ�γο αυτ� παραλε&πεται. Ση�ατοδοτ<ντας 
ελλειπτικ( τη λατρευτικ� πρ(ξη της σπονδ�ς, ο αγγειο-
γρ(φος δεν στοχε$ει να τη συσχετ&σει �ε συγκεκρι��νη 
θε�τητα � γιορτ�, αλλ( αντ&θετα να εξεικον&σει την 
πρ�θεση επιτ�λεσ�ς της στην πιο γενικευ��νη της 
�ορφ�. Δεν ενδιαφ�ρει επο��νως ο προσδιορισ��ς της 
λατρευ��ενης θε�τητας προς τι��ν της οπο&ας πρ�κει-
ται να τελεστε& η σπονδ�, αλλ( η σπονδικ� πρ(ξη αυτ� 
καθαυτ� και το �τι �ια νεαρ� γυνα&κα επιδ&δεται σε �ναν 
τελετουργικ� ρ�λο.

Ση�ει<σεις: Για πλησι�στερο παρ(λληλο ως προς το 
στυλ ζωγραφικ�ς, βλ. J. C. Carter, The�Chora�of�Metapon�
to:�The�Necropoleis 2 (Austin, TX 1998) 612-13 αρ. T350-
23 (L. Burn). Για σπ�νδουσες �ορφ�ς σε ληκ$θους, βλ. 
παραπ(νω, αρ. κατ. 8, 9. Για τους ση�αντικο$ς θρησκευ-
τικο$ς και τελετουργικο$ς ρ�λους που αναλ(�βαναν οι 
γυνα&κες στην αρχα&α ελληνικ� κοινων&α, βλ. Ν. Kalt-
sas ‒ A. Shapiro (επι�.), Worshiping�Women (New York 
2008) με σ$νοψη βιβλιογραφ&ας.

11. αρ. ευρ. 30946 (εικ. 33-34)
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη
Αδη�οσ&ευτη
Σωζ. $ψ.: περ. 16,2 εκ., σωζ. δι(�.: 12 εκ. 

Εικ. 32. Λ�κυθος. Αθ�να, Μουσε&ο Μπεν(κη, 
αρ. ευρ. 28166. 
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Αποσπασ�ατικ( σωζ��ενο σ<�α ληκ$θου �ε �ικρ� 
��ρος του <�ου της. Συγκολλη��νη απ� �εγ(λα θρα$-
σ�ατα. H επιφ(νει( της παρουσι(ζει εκδορ�ς και το 
γ(νω�α ε&ναι θα�π� και αραι�. Στον <�ο ελλιπ�ς �ε-
λαν�γραφο ανθ��ιο. Με απολεπισ��νο λευκ� � ερυθρ� 
χρ<�α δηλων�ταν η ζ<νη που κρατο$σε η �ορφ�.

Λ�κυθος Κ$ριου T$που. Γυναικε&α �ορφ� �ε χιτ<να, 
ι�(τιο και στεφ(νη στα �αλλι( κατευθ$νεται δεξι(, προς 
δ&φρο στολισ��νο �ε κοσ�η��νο �αξιλ(ρι, κρατ<ντας 
�ακρι( και λεπτ� κροσσωτ� ζ<νη στα απλω��να χ�ρια 
της. Η �ορφ� πατ( σε ζ<νη δεξι�στροφου �αι(νδρου.

Περ. 470-460 π.Χ. 
Πιθαν�τατα η λ�κυθος αυτ� αποτελε& �ργο του Ζω-

γρ(φου της Πρ(γας 774. Oι �ε�ονω��νες γυναικε&ες 
�ορφ�ς ε&ναι συχν�ς σε ληκ$θους του 5ου αι. π.X. �πως 
αυτ�. Ο τ$πος της γυναικε&ας �ορφ�ς που φ�ρνει ζ<νη 
ε�πρ�ς απ� στολισ��νο δ&φρο αποτελε& απ�σπασ�α 
σκην<ν γα��λιας προετοι�ασ&ας, �που δι(φορες θερα-
παιν&δες ε�φαν&ζονται �ε δ<ρα, στολ&δια και εξαρτ��ατα 
�νδυσης για τη ν$φη, η οπο&α συν�θως κ(θεται σε �πι-
πλα στολισ��να �ε �αξιλ(ρια. Το πολυπρ�σωπο εικο-
νογραφικ� σχ��α της γα��λιας προετοι�ασ&ας στον 
γυναικων&τη υπ�ρξε αγαπητ� σε �λη τη δι(ρκεια του 
5ου αι. π.Χ. Καθ<ς �ταν ευρ�ως διαδεδο��νο, �στω 
και �&α γενικευ��νη �ορφ� νυ�φοκ��ου �ταν ε$κολα 
αναγνωρ&σι�η απ� τον αρχα&ο θεατ� και αρκο$σε για να 
προσδ<σει γιορτιν� ν�η�α σε �ια λ�κυθο �πως αυτ�. 
Η ζ<νη αποτελε& εικονογραφικ� στοιχε&ο �ε ερωτικ� 
και γα��λια ση�ασ&α. Στη λογοτεχν&α χρησι�οποι�ταν 
�ετωνυ�ικ( για να δηλ<σει τη �ελλ�νυ�φη κ�ρη, αλλ( 
και την επ&τοκο, εν< στην αρχα&α ελληνικ� τ�χνη χα-
ρακτηρ&ζει τις ν$φες που ετοι�(ζονται να περ(σουν το 
κατ<φλι του �γγα�ου β&ου. Στην αγγειογραφ&α η ζ<νη 
αποδ&δεται συν�θως ως λεπτ�, �ακρι( γρα��� �ε κροσ-
σωτ� απ�ληξη και δεν θα πρ�πει να συγχ�εται �ε την 
ταιν&α, γιορτιν� παχι( κορδ�λα που αποδ&δεται συν�θως 
ως �ακρ�στενο κο��(τι κροσσωτο$ υφ(σ�ατος.

Ση�ει<σεις: Για πολ$ παρ��οιο στυλιστικ� παρ(λ-
ληλο, βλ. Agora XXX, π&ν. 95 αρ. 983 �ε βιβλιογραφ&α. 
Για το εικονογραφικ� σχ��α του νυ�φοστολ&σ�ατος και 
τις συνδηλ<σεις του, βλ. σ$νοψη βιβλιογραφ&ας στο V. 
Sabetai, CVA Athens, Benaki 1, λ�μμα στον π&ν. 10. Για 
τις ν$φες που ετοι�(ζονται δ�νοντας � λ$νοντας τη ζ<νη 
τους, βλ. V. Sabetai, Aspects of Genre and Nuptial Imag-
ery in Fifth Century Athens: Issues of Interpretation and 
Methodology, στο: J.H. Oakley ‒ W.D.E. Coulson ‒ O. 

Εικ. 33-34. Λ�κυθος και λεπτομ�ρει( της. Αθ�να, 
Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 30946. 
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Palagia (επι�.), Athenian�Potters�and�Painters (Oxford 
1997) 319-35, ιδ&ως 333 ση�. 40.

12. αρ. ευρ. 40304 (εικ. 35-36)
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη
Αδη�οσ&ευτη
Σωζ. $ψ.: περ. 18-19 εκ., δι(�. <�ου: περ. 8 εκ. 

Αποσπασ�ατικ( σωζ��ενη και συγκολλη��νη απ� 
�εγ(λα θρα$σ�ατα. Λε&πουν το στ��ιο, η λαβ�, το π�δι 
και τ���ατα του σ<�ατος στην π&σω �ψη. H επιφ(νει( 
της παρουσι(ζει εκδορ�ς, αποκρο$σεις και &χνη κα$σης. 
Γ(νω�α α�ελ�ς. 

Λ�κυθος Κ$ριου T$που. Γυναικε&α �ορφ� κατευθ$νε-
ται αριστερ(, κρατ<ντας �ακρ�στενο κιβωτ&διο (κοσ�η-
�ατοθ�κη) κ(τω απ� το οπο&ο κρ��εται �ια φαρδι( ταιν&α. 
Στο �δαφος, ε�πρ�ς της, υπ(ρχει κ(λαθος �αλλιο$, εν< 
στο β(θος κρ��ονται �ια ασπ&δα στη θ�κη της και �νας 
κολε�ς ξ&φους. Φορε& χιτ<να και ε&ναι στολισ��νη �ε 
στρογγυλ� εν<τιο. Στον <�ο γρα���ς κ(τω απ� ζ<νη �ε 
στιγ��ς. Η παρ(σταση επιστ�φεται απ� ζ<νη αριστερ�-
στροφου �αι(νδρου που διακ�πτεται απ� τετραγων&δια �ε 
στιγ��ς και πλ(γιο σταυρ�.

Περ. 420 π.Χ. 
Πιθαν�τατα η λ�κυθος αυτ� αποτελε& �ργο της Ο�(-

δας του Χ(ρβαρντ 2685, η οπο&α φ�ρει σαφε&ς επιδρ(-
σεις απ� τις ψηλ�λιγνες λευκ�ς ληκ$θους του $στερου 
5ου αι. π.Χ. Ο τ$πος της γυναικε&ας �ορφ�ς που φ�ρνει 
ταιν&α ε�πρ�ς απ� κ(λαθο παραπ��πει γενικ( σε γιορ-
τιν�ς προετοι�ασ&ες οι οπο&ες σχετ&ζονται �ε τον γυναι-
κων&τη και τον ο&κο γενικ�τερα, αλλ( η απεικ�νισ� της 
�ε οπλισ�� την καθιστ( και απ�σπασ�α απ� ευρ$τερες 
σκην�ς “συνο�ιλ&ας” �εταξ$ ανδρ<ν και γυναικ<ν. Στις 
σκην�ς αυτ�ς αν<νυ�οι ν�οι και ν�ες περιβ(λλονται απ� 
σ$�βολα που χαρακτηρ&ζουν την ηλικιακ� τους κατηγο-
ρ&α και τους πρ�τυπους κοινωνικο$ς ρ�λους που η πόλις 
προσδοκ( να αναλ(βουν �ετ( την ε&σοδ� τους στον εν�-
λικο β&ο. Ο κρε�ασ��νος οπλισ��ς τυλιγ��νης ασπ&δας 
και ξ&φους, στοιχε&ο πλο$του και ανδρε&ας, ση�ειοθετε& 
τον ο&κο ως �ναν ιδεατ( νοητ� χ<ρο �ε αντικε&�ενα που 
προσδιορ&ζουν και εκθει(ζουν τα (ρρενα ��λη του ως 
ε$πορους πολε�ιστ�ς και υπερασπιστ�ς της γεν�τειρ(ς 
τους, εν< οι κοσ�η�ατοθ�κες, οι ταιν&ες και οι κ(λαθοι 
�αλλιο$ χαρακτηρ&ζουν τις νεαρ�ς κ�ρες ως ��ορφες 
��λλουσες ν$φες, οι οπο&ες κατ�χουν τις αρετ�ς της 
κατεργασ&ας υφασ�(των και �ε την εργατικ�τητ( τους 
εγγυ<νται την ευη�ερ&α του σπιτικο$. Στη σκην� �ας 

Εικ. 35-36. Λ�κυθος και λεπτομ�ρει( της. Αθ�να, 
Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 40304. 
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επο��νως συνδυ(ζονται και ενοποιο$νται �ε εικαστικ� 
και, συνεκδοχικ(, νοη�ατικ� οικονο�&α οι δ$ο διακριτ�ς 
σφα&ρες δραστηρι�τητας ανδρ<ν και γυναικ<ν, δηλαδ� 
ο ανδρ<νας και ο γυναικων&της.

Ση�ει<σεις: Για στυλιστικ� παρ(λληλο, βλ. CVA 
Fogg and Gallatin, π&ν. 20:6. Για την Ο�(δα του Χ(ρ-
βαρντ 2685, βλ. ARV 1369. Για τον κρε�ασ��νο οπλισ�� 
σε σκην�ς που αναφ�ρονται στον ο&κο, αγαπητ� �οτ&βο 
των κυλικογρ(φων που εργ(στηκαν στο εργαστ�ριο του 
Ζωγρ(φου της Πενθεσ&λειας, βλ. σ$νοψη βιβλιογραφ&-
ας στο: V. Sabetai, CVA Athens, Benaki 1, λ�μμα στους 
π&ν. 57-58, και για γυναικε&ες �ορφ�ς �ε εικονογραφικ�ς 
καταβολ�ς σε πολυπρ�σωπες σκην�ς γυναικων&τη και 
νυ�φοστολ&σ�ατος, βλ. παραπ(νω, αρ. κατ. 11.

13. αρ. ευρ. 41903 (εικ. 37-38)
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη
Αδη�οσ&ευτη

Ύψ.: 11,2 εκ., δι(�. στο�.: 3 εκ., δι(�. β(σης: 3,2 εκ.
Συγκολλη��νη απ� δ$ο κο��(τια. Φ�ρει &χνη κα$σης 

στη β(ση και την π&σω �ψη. H επιφ(νει( της παρου-
σι(ζει εκδορ�ς και αποκρο$σεις. Πηλ�ς κιτρινωπ�ς �ε 
προσθ�κη ερυθρο$ επιχρ&σ�ατος.

Λ�κυθος Δευτερε$οντος T$που. Στον <�ο ζ<νη γρα�-
�ιδ&ων κ(τω απ� ζ<νη στιγ�<ν. Γυναικε&α �ορφ� κατευ-
θ$νεται προς τα δεξι( κοιτ(ζοντας π&σω της �ε τα χ�ρια 
απλω��να. Φορε& (ζωστο π�πλο και ι�(τιο που καλ$-
πτει τον �ναν της βραχ&ονα. 

T�λη 5ου αι. π.X.
Oι �ε�ονω��νες γυναικε&ες �ορφ�ς ε&ναι συχν�ς σε 

ληκ$θια του $στερου 5ου αι. π.X. �πως αυτ�. Ο τ$πος 
της γυναικε&ας �ορφ�ς που κινε&ται �ε απλω��να χ�ρια 
στρ�φοντας προς τα π&σω �ε ανοιχτ� την παλ(�η σε 
χειρονο�&α φ�βου και ικεσ&ας αποτελε& απ�σπασ�α σκη-
ν<ν ερωτικ�ς καταδ&ωξης, εικονογραφικ� σχ��α το οπο&ο 
υπ�ρξε αγαπητ� κυρ&ως στο ά  �ισ� του 5ου αι. π.Χ. και 
�που η νεαρ� κ�ρη παρο�οιαζ�ταν, κατ’ ευφη�ισ��ν, �ε 
ποθητ� ερωτικ� λε&α. Ως εικονογραφικ� σ$�βαση δ�λωνε 
επικε&�ενη ερωτικ�/γα��λια σχ�ση των �ορφ<ν. Στα τ�λη 
του 5ου αι. π.Χ. �ια �ε�ονω��νη �ορφ� σε στ(ση �πως 
αυτ� του παραδε&γ�ατ�ς �ας προσφερ�ταν ιδιαιτ�ρως για 
τη διακ�σ�ηση �ικρ<ν αγγε&ων και δεν �ταν παρ( �νας 
�ρε�ος απ�ηχος παλι�τερων, πολυπρ�σωπων σκην<ν 
ερωτικ�ς καταδ&ωξης. Η ευρε&α δι(χυση του �οτ&βου αυ-
το$ κατ�στησε παρ��οιες �ορφ�ς κοιν�τοπες και ε$κολα 
αναγνωρ&σι�ες για τον αρχα&ο θεατ�, ακ��η και �ταν πα-
ριστ(νονταν �ξω απ� κ(θε ε&δους αφηγη�ατικ� πλα&σιο. Η 
στ(ση, δηλαδ�, και οι χειρονο�&ες των �ορφ<ν �ταν �εστ�ς 
νο��ατος, αφο$ αρκο$σαν για να ανακαλ�σουν τις ευρ$τε-
ρες παραστ(σεις απ’ �που προ�ρχονταν, εν< ε�περιε&χαν 
στο ακ�ραιο τις ερωτικ�ς συνδηλ<σεις τους. 

Ση�ει<σεις: Για στυλιστικ( παρ(λληλα, βλ. Agora XXX, 
π&ν. 89 αρ. 887· Panvini 2003, 106 αρ. ΙΙ:47· CVA Copen-
hague 4, π&ν. 165:6. Για το εικονογραφικ� σχ��α και τις 
συνδηλ<σεις του σε ληκ$θους, βλ. σ$νοψη βιβλιογραφ&ας 
στο O. Dräger, CVA Erlangen 2, λ�μμα στον π&ν. 40:8-9. 

Γ. Ν&κες

14. αρ. ευρ. 38793 (εικ. 39-41)
Αποκτ�θηκε απ� αγορ(. Προ�ρχεται απ� τη συλλογ� 
H. A. Cahn, αρ. 768.
Para 345, 201 bis· Add 196· MuM Auktion 34 π&ν. 50:

Εικ. 37-38. Λ�κυθος και τομ� της (1:2). Αθ�να, 
Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 41903. 
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155· Η. Froning, Dithyrambos�und�Vasenmalerei�in�Athen 
(Würzburg 1971) π&ν. 2:1· Kurtz, AWL π&ν. 7:4.
Ύψ.: 19,8 εκ., δι(�. β(σης: 5,5 εκ., δι(�. στο�.: 4,3 εκ.

Σ<ζεται ολ�κληρη, αλλ( η επιφ(νει( της �χει απο-
λεπιστε&, ιδ&ως στο δεξ& χ�ρι, την πλ(τη και το (κρο 
της φτερο$γας της Ν&κης. Γ(νω�α αραι� και α�αυρ� 
σε ορισ��να ση�ε&α, ιδ&ως δεξι( της παρ(στασης. Με 
αραιω��νο πηλ� αποδ&δονται λεπτο��ρειες στην παρυ-
φ� του ενδ$�ατος και στις φτερο$γες της �ορφ�ς, εν< 
�ε ι<δες η ταιν&α π(νω στον τρ&ποδα, το βραχι�λι και το 

κορδ�νι του διαδ��ατος της Ν&κης. Διακρ&νονται πολλ�ς 
γρα���ς προσχεδ&ου στο σ<�α της Ν&κης.

Λ�κυθος Κ$ριου T$που. Στη β(ση του λαι�ο$ γλωσσω-
τ� κ�σ�η�α. N&κη πετ(ει �ε απλω��να χ�ρια προς ψηλ� 
τρ&ποδα στα δεξι( της, για να του περ(σει νικητ�ρια ται-
ν&α. Φορε& π�πλο �ε απ�πτυγ�α και κ�λπο, εν< τα �αλλι( 
της κοσ�ε& φυλλοφ�ρος στεφ(νη. Τα σκ�λη του τρ&ποδα 
απολ�γουν σε λεοντοπ�δαρα, εν< κ(τω απ� δ$ο λαβ�ς 
του σκιαγραφε&ται αν( �να αν(στροφο ανθ��ιο. Η παρ(-
σταση πατ( σε ταιν&α �ε πλ(για καρδι�σχη�α εναλλ(ξ �ε 

 Εικ. 39-41. Λ�κυθος και τομ� της (1:2). Αθ�να, Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 38793. 



8,  2008 83

Μικ ρ( α γ γε &α ,  μ ικ ρ�ς σ τ ι γμ �ς :  Ι I .  Ο ι ερυθρ�μορφες λ�κ υθο ι του Μουσε &ου Μπε ν(κ η

διπλ� σειρ( στιγ�<ν. Στην �νωση σ<�ατος - ποδιο$ διπλ� 
χαρακτ� εδαφ�χρω�η γρα���.

480-470 π.Χ. Ζωγρ(φος του Βερολ&νου. 
Ο Ζωγρ(φος του Βερολ&νου εργ(στηκε απ� το 500 �ως το 

470 π.Χ. περ&που και ε&ναι �νας απ� τους ση�αντι κ�τερους 
αγγειογρ(φους του ερυθρ��ορφου ρυθ�ο$ κα τ( την υστε-
ροαρχαϊκ� περ&οδο. Διακ�σ�ησε δι(φορα σχ��ατα αγγε&ων, 
�πως α�φορε&ς, κρατ�ρες, στ(�νους, κ$λικες και ληκ$θους, 
και διακρ&νεται για την ποι�τητα του σχεδ&ου, την οικονο�&α 
των εκφραστικ<ν του ��σων και το �θος των �ορφ<ν του, 
οι οπο&ες συχν( απεικον&ζονται �ε�ονω��νες και �ξω απ� 
οποιοδ�ποτε αφηγη�ατικ� πλα&σιο. Διακ�σ�ησε �ικρ( και 
�εγ(λα αγγε&α, τα οπο&α εξ(γονταν κυρ&ως στη Δ$ση (Με-
γ(λη Ελλ(δα και Ετρουρ&α). Στις ληκ$θους του απεικον&-
ζονται σχεδ�ν αποκλειστικ( �ε�ονω��νες �ορφ�ς, �πως 
εδ<. Ωστ�σο, σε αντ&θεση �ε το αγγε&ο �ας, σε αρκετ( 
(λλα παραδε&γ�ατα διακοσ�ε&ται και ο <�ος �ε σ$νθεση 
�ορφ<ν � ανθε�&ων. Η Ν&κη, η οπο&α γ$ρω στο 480 π.Χ. 
συνδ�θηκε �ε τους νικηφ�ρους πολ��ους εναντ&ον των 
Περσ<ν, ε�φαν&ζεται �ε αυξη��νη συχν�τητα στο �ργο 
του, συνηθ�στερα κρατ<ντας τα σ$νεργα της σπονδ�ς (οι-
νοχ�η και φι(λη) � θυ�ιατ�ριο ε�πρ�ς απ� βω��. Η απει-
κ�νισ� της �ε τρ&ποδα, �πως εδ<, ε&ναι πολ$ σπανι�τε-
ρη. Οι τρ&ποδες �ταν �ετ(λλινα αντικε&�ενα που δ&δο-
νταν ως επιν&κιο �παθλο σε αθλητικο$ς, διθυρα�βικο$ς 
� χορηγικο$ς αγ<νες και συχν( αποτελο$σαν πολ$τι�η 
προσφορ( των νικητ<ν σε ιερ( δι(φορων θεοτ�των. Το 
δ�σι�ο ταινι<ν στις λαβ�ς τους υπογρα��&ζει τον εορτα-
στικ�, νικητ�ριο χαρακτ�ρα τους.

Ση�ει<σεις: Για τον Ζωγρ(φο του Βερολ&νου, βλ. ARV 
196-216· Para 341-46· Add 190-97· D.C. Kurtz, The�Ber�
lin�Painter (Oxford 1983). Για τη Ν&κη στην κλασικ� 
εποχ�, βλ. γενικ( LIMC VI (1992) 859-81 αρ. 94-379 
λ. Nike (A. Goulaki-Voutira). Για Ν&κη �ε τρ&ποδα στο 
�ργο του Ζωγρ(φου του Βερολ&νου, βλ. M. Steinhart, 
Töpferkunst�und�Meisterzeichnung (Mainz 1996) 103-06 
�ε σχετικ� βιβλιογραφ&α. Για τις ταιν&ες στη νικητ�ρια 
εικονογραφ&α και για τους τρ&ποδες, βλ. E. Kεφαλ&δου, 
Nικητής (Θεσσαλον&κη 1996) 65 και 104-09. Για τη 
σπ�νδουσα Ν&κη στο �ργο του Ζωγρ(φου του Βερολ&νου, 
βλ. περαιτ�ρω CVA Palermo 1, III I C, π&ν. 19:3-5· CVA 
Fogg and Gallatin, π&ν. XVII:4. Για το σπ(νιο ε$ρη�α 
ληκ$θου του αγγειογρ(φου σε ταφικ� σ$νολο απ� την 
Αθ�να, βλ. Ο. Τζ(χου-Αλεξανδρ�, Π�ντε αθηναϊκ�ς 
λ�κυθοι της πρ<ι�ης κλασικ�ς περι�δου, στο: Ε. Κον-
σολ(κη-Γιαννοπο$λου (επι�.), Έπαθλον. Αρχαιολογικό�

συνέδριο�προς�τι'ήν�του�Αδώνιδος�Κ.�Κύρου, Πόρος,�7�9�
Ιουνίου�2002 Ά (Αθ�να 2007) 413-74, ιδ&ως 435-39.

15. αρ. ευρ. 40309 (εικ. 42)
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη
Αδη�οσ&ευτη
Σωζ. $ψ. : 11 εκ. 

Σ<ζεται αποσπασ�ατικ( ��ρος του σ<�ατος της λη-
κ$θου κ(τω απ� τον <�ο, αλλ( λε&πει το κεφ(λι της �ορ-
φ�ς. H επιφ(νει( της ε&ναι κατ( τ�πους ερυθρωπ�.

Λ�κυθος Δευτερε$οντος T$που. N&κη �ε (ζωστο π�πλο 
πετ(ει προς τα δεξι( πιθαν�ν �ε ταιν&α στα χ�ρια της.

Περ& το 460-450 π.X. Zωγρ(φος του Beth Pelet.
Ση�ει<σεις: Για τον αγγειογρ(φο, βλ. παραπ(νω, αρ. 

κατ. 9. Για εικονογραφικ� παρ(λληλο και βιβλιογραφ&α, 
βλ. O. Dräger, CVA Erlangen 2, π&ν. 40:6,10,11. 

Εικ. 42. Λ�κυθος. Αθ�να, Μουσε&ο Μπεν(κη, 
αρ. ευρ. 40309. 
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16. αρ. ευρ. 22545 (εικ. 43)
Δωρε( Λ. Μπεν(κη
Αδη�οσ&ευτη
Σωζ. $ψ.: 7,3 εκ., δι(�. β(σης: 2,7 εκ.

Λε&πει το τ���α απ� το κατ<τατο ��ρος του λαι�ο$ και 
π(νω. H επιφ(νει( της παρουσι(ζει εκτετα��νες εκδο-
ρ�ς, ιζ��ατα και αποκρο$σεις. Λεκ�ς �α$ρου γαν<�ατος 
στο ��σον της ζ<νης του �αι(νδρου.

Λ�κυθος Δευτερε$οντος T$που. Στον <�ο ζ<νη γρα�-
�ιδ&ων. Tην παρ(σταση επιστ�φει ζ<νη απλο$ �αι(νδρου 
προς τα δεξι(. N&κη προς τα δεξι(, η οπο&α &σως κρατο$σε 
ταιν&α στα απλω��να χ�ρια της. Φορε& χιτ<να, ι�(τιο και 
σ(κκο.

Γ´ τ�ταρτο του 5ου αι. π.X. 
Ση�ει<σεις: O �ακρ�στενος σ(κκος της �ορφ�ς θυ�&ζει 

τον Zωγρ(φο της Σειριν&σκης, ο οπο&ος απεικον&ζει συχν( 
N&κες ε�πρ�ς απ� βω�ο$ς. Bλ. ARV 701-04, 1667, 1702· 
Para 408· Add 281. Bλ. επ&σης H�πόλη�κάτω�από�την�πόλη, 
123 αρ. 108 (E. Λυγκο$ρη). Για τον Ζωγρ(φο της Σειριν&-
σκης, βλ. παραπ(νω, αρ. κατ. 9 και για τη Ν&κη, βλ. παρα-
π(νω, αρ. κατ. 14.

Δ. Ζ<α και τ�ρατα: γλα$κες και σειρ�νες

17. αρ. ευρ. 33032 (εικ. 44-46)
Kληρονο�ι( Aναστ(σιου Oρλ(νδου
Αδη�οσ&ευτη
M�γ. σωζ. $ψ.: 13,6 εκ., $ψ. συ�πληρ.: 15,5 εκ., δι(�. 
<�ου: 5,9 εκ., δι(�. β(σης: 4,4 εκ.

Λε&πουν και �χουν συ�πληρωθε& το στ��ιο και �εγ(λο 
��ρος του λαι�ο$. Mικρ�ς αποκρο$σεις της επιφ(νειας. 
Γ(νω�α αραι�, κατ( τ�πους α�αυρ� και α�ελ�ς. 

Λ�κυθος Δευτερε$οντος T$που (CL). Στον <�ο ζ<νες 
γλωσσωτο$ και ακτινωτο$ κοσ���ατος, το οπο&ο σε �να 
ση�ε&ο �χει α�αυρωθε& απ� λεκ� �α$ρου γαν<�ατος. H 
παρ(σταση επιστ�φεται απ� απλ� δεξι�στροφο �α&αν-
δρο. Στο σ<�α του αγγε&ου γλα$κα στρα���νη δεξι( �ε 
το κεφ(λι αποδοσ��νο �ετωπικ(. Περιβ(λλεται απ� 
βλαστο$ς ελι(ς και πατ( σε α�ελ� εδαφ�χρω�η γρα���.

Περ& τα ��σα του 5ου αι. π.X. 
H γλα$κα, ιερ� πουλ& της Aθην(ς και σ��α κατατεθ�ν 

της αθηναϊκ�ς πόλεως και της νο�ισ�ατοκοπ&ας της, 
απαντ( ως �οναδικ� διακοσ�ητικ� θ��α σε δι(φορες κα-
τηγορ&ες αγγε&ων, κυρ&ως ��ως σε �ικρ( σχ��ατα, �πως 
οι σκ$φοι και σπανι�τερα οι λ�κυθοι και οι κ$λικες. H 
απ�δοση των �ατι<ν του πουλιο$ που συνεν<νονται �ε 
δ$ο γρα���ς �ε το ρ(�φος του, καθ<ς και τα γρα��&δια 
που διακοσ�ο$ν ακτινωτ( το κεφ(λι του �χει, κατ( την 
B. Kreuzer η οπο&α ετοι�(ζει σχετικ� �ονογραφ&α, λ&γα 
��νον παρ(λληλα και ��νον σε σκ$φους. 

Ση�ει<σεις: Για ληκ$θους �ε γλα$κες, βλ. Kurtz, 
AWL 84 και 108. Για παρ(λληλα ως προς την απ�δοση 
ρ(�φους - �ατι<ν, βλ. V. Heenes, Die�Vasen�der�Samm�
lung�des�Grafen�Franz�I.�von�Erbach�zu�Erbach (= Peleus�
3, Mannheim 1998) π&ν. 11:3· CVA Vienna 1, π&ν. 44:1-2· 
CVA Stuttgart 1, π&ν. 29:9 (και �χι 6, �πως λανθασ��να 
αναγρ(φεται στον σχετικ� π&νακα). Για συγκρ&σι�ο πα-
ρ(δειγ�α �ε γρα��&δια αντ& στιγ�<ν για τη δ�λωση των 
πτ&λων, βλ. J. Jehasse ‒ L. Jehasse, La�nécropole�préromaine�
d’Aléria (Paris 1973) 424 π&ν. 77 αρ. 1656 (τις παραπο�π�ς 
οφε&λω στην B. Kreuzer). Bλ. επ&σης και Agora XXX, π&ν. 
122 αρ. 1313. Για σκ$φους �ε γλα$κα, βλ. ARV 982-84· 
Agora XXX, 64 �ε βιβλιογραφ&α. Για βιβλιογραφ&α σχετι-
κ( �ε το θ��α και την ε�φ(νισ� του σε δι(φορα σχ��ατα, 
βλ. R. Neer, CVA Getty 7, λ�μμα στον π&ν. 352· V. Sabetai, 
CVA Athens, Benaki 1, κε&�ενο στον π&ν. 59· B. Kreuzer, 
Eulen aus Athen: 520-480 B.C., στο: C. Weiß ‒ E. Simon 
(επι�.), Folia�in�memoriam�Ruth�Lindner�collecta�(Det-

Εικ. 43. Λ�κυθος. Αθ�να, Μουσε&ο Μπεν(κη, 
αρ. ευρ. 22545. 
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telbach 2010) 66-83. Για ληκ$θους �ε γλα$κες, βλ. επ&-
σης ARV 1201 (Zωγρ(φος της Γλα$κας του Παλ�ρ�ου)· 
Agora XXX, π&ν. 89 αρ. 879· G. Giudice, Il�tornio,�la�nave,�
le�terre�lontane (Roma 2007) 158 αρ. 287 εικ. 160· R. Pan-
vini, Ceramiche�attiche�figurate�del�Museo�Archeologico�di�
Caltanissetta�(Bari 2005) 95 αρ. III:28· CVA Amsterdam 4, 
π&ν. 198:1-3. Για την ερ�ηνε&α του, βλ. E.M. Douglas, The 
Owl of Athena, JHS 32 (1912) 174-78· M.H. Groothand, 
The Owl on Athena’s Hand, Babesch 43 (1968) 35-51· C. 
Melldahl ‒ J. Flemberg, Eine Hydria des Theseus-Malers 
mit einer Opferdarstellung, στο: From�the�Gustavianum�
Collections�in�Uppsala�2 (=��Acta�Universitatis�Upsaliensis:�
Boreas 9, Uppsala 1978) 57-79, ιδ&ως 73-75· C. Bron, La 
gent ailée d’Athéna Poliade, στο: C. Bron ‒ E. Kassapoglou 
(επι�.), L’image�en�jeu (Université de Lausanne, Yens-Sur-

Morges 1992) 47-84· H. Hoffmann, Dulce et decorum est 
pro patria mori: the imagery of heroic immortality on Athe-
nian painted vases, στο: S. Goldhill ‒ R. Osborne (επι�.), 
Art�and�Text�in�Ancient�Greek�Culture (Cambridge 1994) 
28-51, ιδ&ως 37-44.

18. αρ. ευρ. 35260 (εικ. 47-50)
Δωρε( Π. Zου�πουλ(κη
Αδη�οσ&ευτη. Μ(λλον αντιστοιχε& στο ARV 734, 87
M�γ. σωζ. $ψ.: 16 εκ., $ψ. συ�πληρ.: 17,5 εκ., δι(�. <�ου: 
5,7 εκ., δι(�. β(σης: 4,5 εκ.

Λε&πουν και �χουν συ�πληρωθε& το �εγαλ$τερο ��ρος 
του στο�&ου, λ&γα, �ικρ( θρα$σ�ατα απ� το σ<�α και 
τα δ$ο τρ&τα της β(σης του αγγε&ου. Έχει αποκατα-
σταθε& ζωγραφικ( ελ(χιστο τ���α στο π(νω (κρο της 

Εικ. 44-46. Λ�κυθος. Αθ�να, Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 33032. 
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φτερο$γας της σειρ�νας. Tο σκο$ρο χρ<�α του πηλο$ 
υποδηλ<νει �τι το αγγε&ο προ�ρχεται απ� ταφικ� πυρ(. 
Γ(νω�α στιλπν�. Ίχνη προσχεδ&ου στο πρ�σωπο και τις 
φτερο$γες. Λευκ� για τα ψευδογρ(��ατα. 

Λ�κυθος Δευτερε$οντος T$που (CL). Στον <�ο ζ<νες 
γλωσσωτο$ και ακτινωτο$ κοσ���ατος. H παρ(σταση 
επιστ�φεται απ� απλ� δεξι�στροφο �α&ανδρο. Στο σ<�α 
του αγγε&ου σειρ�να προς τα δεξι( �ε απλω��να φτερ( 
ε�πρ�ς απ� κλαδ& ελι(ς � δ(φνης. Φορε& σ(κκο στα �αλ-
λι( που αφ�νει να διακρ&νεται το εν<τι� της. Π(νω απ� 
τη �ορφ� ψευδογρ(��ατα.

460-450 π.X. Zωγρ(φος της Kαρλσρο$ης.
Σχεδιαστικ�ς λεπτο��ρειες του προσ<που, αυτιο$, 

�$της (�ε γρα��&διο) και σ(κκου (“αγκαθωτ�” απ�-
ληξη στο ση�ε&ο π(νω απ� τα �αλλι( που αποδ&δει 
σχη�ατοποιη��νο (κρο στεφ(νης) της σειρ�νας οδηγο$ν 
στον Zωγρ(φο της Kαρλσρο$ης. Aγγε&α �ε το θ��α αυτ� 
δεν ε&ναι γνωστ( απ� το υπ�λοιπο σωζ��ενο �ργο του, 

Εικ. 47-50. Λ�κυθος και λεπτομ�ρει( της. Αθ�να, 
Μουσε&ο Μπεν(κη, αρ. ευρ. 35260. 
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ΣΥ ΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΥ ΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Add :�T. H. Carpenter, Beazley�Addenda (2nd ed., Oxford 
1989).

Agora XXX: M. B. Moore, The�Athenian�Agora XXX, Attic�
Red�figured�and�White�ground�Pottery (Princeton 1997).

ARV: J. D. Beazley, Attic�Red�figure�Vase�painters (2nd ed., 
Oxford 1963).

Banco�Sicilia : F. Giudice – S. Tusa – V. Tusa, La�collezione�
archeologica�del�Banco�di�Sicilia�II (Palermo 1992).

Calame 1997: C. Calame, Choruses�of�Young�Women�in�Ancient�
Greece (translated by D. Collins and J. Orion, Lanham 1997).

CVA : Corpus�Vasorum�Antiquorum.

Ferrari 2002: G. Ferrari, Figures�of�Speech (Chicago-London 
2002).

Haspels,�ABL: C. H. E. Haspels, Attic�Black�figured�Lekythoi 
(Paris 1936).

Kerameikos IX: U. Knigge, Kerameikos:�Ergebnisse�der�Aus�
grabungen Bd. 9. Der�Südhügel (Berlin 1976).

Kurtz, AWL:�D. C. Kurtz, Athenian�White�Lekythoi:�Pat�
terns�and�Painters�(Oxford 1975).

MuM :� Kunstwerke� der� Antike,�Münzen� und�Medaillen�
A.G.,�Basel.

Para : J. D. Beazley, Paralipomena (Oxford 1971).

Panvini 2003: R. Panvini, Ceramiche�attiche�figurate�del�
Museo�Archeologico�di�Gela�:�Selectio�Vasorum (Venezia 2003)

ThesCRA : Thesaurus�cultus�et�rituum�antiquorum I (Los 
Angeles 2004)

H�πόλη�κάτω�από�την�πόλη: Λ. Παρλα�( ‒ N. Στα�πολ&δης 
(επι�.), H�πόλη�κάτω�από�την�πόλη (Αθ�να 2000).

το οπο&ο απεικον&ζεται συχν�τερα σε ληκ$θους των σ$γ-
χρον<ν του Zωγρ(φων της Σειριν&σκης και του Iκ(ρου. 
H σειρ�να, �υθολογικ� πλ(σ�α �ε ανθρ<πινο κεφ(λι 
και σ<�α πουλιο$, απαντ( σε �ργα πλαστικ�ς και αγγει-
ογραφ&ας �δη απ� τον 7ο αι. π.X. Απ� τα αρχαϊκ( χρ�νια 
σειρ�νες, καθ<ς και σφ&γγες και (λλα  �ειξογεν� �ντα 
επιστ�φουν τα ταφικ( �νη�ε&α, εν< κατ( τον 5ο αι. π.X. 
η σειρ�να εξανθρωπ&ζεται, ακολουθ<ντας την τ(ση της 
εποχ�ς, και απεικον&ζεται �ε γυναικε&ο �νδυ�α, �, �πως 
εδ<, �ε σ(κκο και εν<τιο. Πρ�κειται για διφυ� δαι�ονικ( 
�ντα που σχετ&ζονταν �ε δ$ο κ�σ�ους, κ(τι που τις κα-
θιστο$σε κατ(λληλες ως συνοδο$ς, επιφορτισ��νες να 
επιβλ�πουν και να διευκολ$νουν τη δι(βαση απ� το �να 
ηλικιακ� στ(διο στο επ��ενο και, κατ’ επ�κταση, απ� 
τη ζω� στον θ(νατο. Παρουσ&ες παρ�γορες, απ(λυναν 
�ε το �ελωδι κ� τραγο$δι τους τον εγγεν� φ�βο που προ-
σιδι(ζει σε παρ��οιες �εταιχ�ιακ�ς καταστ(σεις και 
παρ(στεκαν τις �εταβ(σεις του ανθρ<που �ε �λες τις 
επ<δυνες αλλαγ�ς που αυτ�ς συνεπ(γονταν, διανθ&ζο-
ντ(ς τις �ε παρηγορι( και ελπ&δα. Οι αντιλ�ψεις αυτ�ς 
σχετικ( �ε τον ρ�λο τους τις καθιστο$σαν αγαπητ� θ��α 
�ικρ<ν αγγε&ων, �πως το δικ� �ας, το οπο&ο �πορο$σε να 

χρησι�οποιηθε& τ�σο στη ζω� �σο και στον θ(νατο.
Ση�ει<σεις: Για την τα$τιση, βλ. πολ$ παρ��οιο κεφ(-

λι της Aρτ��ιδος στο: CVA�Gallatin Collection, π&ν. 59:
1. Πρβλ. επ&σης ARV�734, 88·�CVA Cambridge 1, π&ν. 
30:2· Kerameikos IX, 146 π&ν. 36:7 (αρ. 262, 1 που �χει 
λανθασ��να προσγραφε& στον Zωγρ(φο του Aισχ&νη). Για 
τον Zωγρ(φο της Kαρλσρο$ης, βλ. παραπ(νω, αρ. κατ. 3.�
Για παραδε&γ�ατα απ� το �ργο των Zωγρ(φων της Σειρι-
ν&σκης και του Iκ(ρου, βλ. ARV 699, 55-57, 702, 1-9 ter. 
Για το θ��α, βλ. E. Hofstetter, Sirenen�im�archaischen�und�
klassischen�Griechenland (Würzburg 1990) 186-95 και γε-
νικ(, LIMC VIII (1997) λ. Seirenes (E. Hofstetter). Για την 
ερ�ηνε&α του ως εσχατολογικο$-παρηγορητικο$ συ�β�λου, 
βλ. D. Tsiafakis, Life and Death at the Hands of a Siren, Stu�
dia�Varia�from�The�J.�Paul�Getty�Museum 2 (2001) 18-21. 
Βλ. επ&σης V. Sabetai, CVA Athens, Benaki 1, λ�μμα στους 
π&ν. 29-30.

Βικτ<ρια Σα�πετ(ι
Κ�ντρο Έρευνας Ελληνικ�ς Αρχαι�τητας 
Ακαδη�&α Αθην<ν
vsabetai@academyofathens.gr 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ευχαριστ< τον Άγγελο Δεληβορρι( για την αν(θεση της 
�ελ�της των ερυθρ��ορφων αγγε&ων του Μουσε&ου Μπεν(-
κη και τις επι�ελ�τριες Ειρ�νη Παπαγεωργ&ου και Αγγελικ� 
Ζ�βα για την πολ$τι�η βο�θει( τους κατ( την �ρευν( �ου. Τα 
�εγ(λα ερυθρ��ορφα αγγε&α του �ουσε&ου �χουν �δη παρου-
σιαστε& απ� τη γρ(φουσα στο: CVA Athens, Benaki 1 και οι 
αρυβαλλοειδε&ς λ�κυθοι στο: Μικρ( αγγε&α, �ικρ�ς στιγ��ς: 
Ι. Οι ερυθρ��ορφες αρυβαλλοειδε&ς λ�κυθοι του Μουσε&ου 
Μπεν(κη, Μουσείο�Μπενάκη 6 (2006) 23-44. Σε επ��ενα 
(ρθρα θα δη�οσιευθο$ν τ�η�ατικ( οι λευκ�ς λ�κυθοι, η ερ-
γασ&α συντ�ρησης των οπο&ων ολοκληρ<θηκε ��λις πρ�σφα-
τα, οι χ�ες και τα θρα$σ�ατα των συλλογ<ν του, μεταξ$ των 
οπο&ων υπ(ρχουν και κ(ποια απ� ληκ$θους. Η συντ�ρηση των 
θραυσ�(των βρ&σκεται σε εξ�λιξη. Τα θρα$σ�ατα ληκ$θων 
που δεν συ�περιλ�φθηκαν εδ<, προ�ρχονται απ� τη δωρε( 
Π. Ζου�πουλ(κη: 42474 (τ���α γυναικε&ας �ορφ�ς), 42472 
(τ���α �ορφ�ς και βω�ο$), 42795 (τ���α γυναικε&ας �ορφ�ς, 
κλισ��ς, κ(λαθος) και 42796 ((νδρας �ε ξ&φος). Τα σχ�δια των 
αγγε&ων οφε&λονται στην Ασπασ&α Δριγκοπο$λου και οι φωτο-
γραφ&ες στον Σπ$ρο Δεληβορρι(. Τη συντ�ρηση των αγγε&ων 
διεκπερα&ωσε το Τ���α Συντ�ρησης του Μουσε&ου Μπεν(κη 
(Β(σω Αποστολοπο$λου, Σοφ&α Τοσ&ου).

2. Για τη δωρε( αυτ�, βλ. V. Sabetai, CVA Athens, Benaki 
1, 9-11.

3. Η δωρε( Ζαφειρ&ας Γιαννακοπο$λου (1977) περιλα�β(νει 
συνολικ( επτ( αντικε&�ενα �αζ& �ε την ερυθρ��ορφη λ�κυθο, 
δηλαδ� τρεις $στερες �ελαν��ορφες ληκ$θους (�&α �ε παρ(-
σταση (ρ�ατος, �&α �ε ιππε$ουσα �ορφ� και �&α �ε ανθ��ια), 
δ$ο �ελα�βαφε&ς οινοχ�ες και �&α κωνικ� αγν$θα. Η δωρε( 
απ� την κληρονο�ι( του Αναστ(σιου Ορλ(νδου περιλα�β(νει 
αντικε&�ενα δι(φορων εποχ<ν και τ�σσερα �ελα�βαφ� αγγε&α 
(φιαλ&διο, κοτυλ&σκη, κ$λικα και ασκ�). Για τη δωρε( Σπ$ρου 
και Κορ&νας Σκαρπαλ�ζου (1991), η οπο&α περιλα�β(νει 123 
αντικε&�ενα, �εταξ$ των οπο&ων κερα�ικ(, γλυπτ( και π�λινα 
�ργα �λων των περι�δων της αρχαι�τητας, καθ<ς και αττικ( 
και βοιωτικ( �ελαν��ορφα και �ελα�βαφ� αγγε&α, βλ. Β. 

Σα�πετ(ι, Μικρ( αγγε&α, �ικρ�ς στιγ��ς: Ι. Οι ερυθρ��ορφες 
αρυβαλλοειδε&ς λ�κυθοι του Μουσε&ου Μπεν(κη, Μουσείο�
Μπενάκη 6 (2006). Για τη δωρε( Χρ&στου Σπηλι�πουλου, 
βλ. Sabetai (σημ. 2) 11. Η δωρε( της Ελε��ονος Εταιρε&ας 
(Γηροκο�ε&ο Αθην<ν) περιλα�β(νει οκτ<, συνολικ(, αντι-
κε&�ενα συ�περιλα�βανο��νης της ερυθρ��ορφης ληκ$θου, δη-
λαδ� �ναν κορινθιακ� αρ$βαλλο, δ$ο $στερες �ελαν��ορφες 
ληκ$θους (η �&α �ε παρ(σταση Θησ�α και Τα$ρου, η (λλη �ε 
τρ&α ανθ��ια), �ναν σκ$φο �ε �ελαν�γραφο κλ(δο ελι(ς, �ναν 
�ικρ� ερυθρ��ορφο χου και δ$ο �ελα�βαφ� αγγε&α (σκ$φο 
και ληκ$θιο). 

4. S. Houby-Nielsen, The Archaeology of Ideology in the 
Kerameikos: New Interpretations of the “Opferrinnen”, στο: 
R. Hägg (επι�.), The�Role�of�Religion�in�the�Early�Greek�Polis 
(Stockholm 1996) 49-51. Για ερυθρ��ορφες ληκ$θους που συ-
ναποτ�θηκαν �ε �να παιχν&δι (γιο-γιο) σε γυναικε&ο τ(φο στη 
Β(ρη, βλ. M. Pipili, The Penthesilea Painter in the Attic Coun-
tryside, στο: A. J. Clark ‒ J. Gaunt (επι�.), Essays�in�Honor�of�
Dietrich�von�Bothmer (Amsterdam 2002) 275-82. Οι χρονο-
λογ&ες των ληκ$θων και των γα��λιων αγγε&ων της δωρε(ς 
Ζου�πουλ(κη συνδυ(ζονται �εταξ$ τους, σχη�ατ&ζοντας 
ο�(δες που χονδρικ( καλ$πτουν το β´ και το γ´ τ�ταρτο του 
5ου αι. π.Χ. Ο �ελετητ�ς των αγγε&ων της δωρε(ς αυτ�ς 
σχη�ατ&ζει την εντ$πωση �τι �χι ��νον πιθαν�τατα προ�ρ-
χονται απ� το &διο ση�ε&ο στα Μεσ�γεια, αλλ( και �τι θα 
αποτελο$σαν συνευρ��ατα ολιγ(ριθ�ων τ(φων � ταφικ<ν 
περιβ�λων στην &δια περιοχ�, κ(τι που δεν �πορε& πλ�ον, 
δυστυχ<ς, να τεκ�ηριωθε&. Για τη χρ�ση των ερυθρ��ορφων 
ληκ$θων, βλ. περαιτ�ρω S. Schmidt, Rhetorische�Bilder (Berlin 
2005) 29-32.

5. Για ερυθρ��ορφες ληκ$θους Κ$ριου και Δευτερε$οντος 
T$που, βλ. γενικ( Agora XXX, 45-47 και 256-63 αρ. 829-898. 
Επ&σης, πρ�σφατα, B. F. Cook, Attic Red-figured lekythoi, 
secondary types: Class 6L, OJA 10 (1991) 209-30.

6. Ευχαριστ< την G. Giudice που πρ�τεινε την απ�δοση 
αυτ�.
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VICTORIA SABETAI
Small vases, small moments: II. The red-figured lekythoi from the Benaki Museum vase collection

This paper presents the red-figured lekythoi in the vase col-
lection of the Benaki Museum. They date to the fifth cen-
tury BC and must come from rural Attic cemeteries, and in 
particular from SE Attica; Boeotia is another possible prov-
enance. The lekythoi are mainly decorated with emblematic, 
youthful figures, taken from larger compositions. The youths 
are represented as athletes, mantled citizens and jugglers, 
whereas females are pouring libations, carrying a thyrsos, flee-
ing some amorous pursuer or depicted as nuptial attendants 
or as generic marriageable maidens in the women�s quarters. 
A particularly rare  example, an unattributed black-bodied le-
kythos, has�a youthful exploit of Theseus (the encounter with 
Skiron) depicted on its shoulder. The lekythos by the Berlin 

Painter, depicting a Nike decking a tripod with a festive fillet, 
is of exceptional artistic quality. Nikai and a siren are legen-
dary and possibly intermediary figures, while owls are the 
only animals depicted. The visual language of the lekythoi 
is succinct and emblematic. Their repertory is suitable for 
such small, yet perhaps luxury vessels, which were intended 
to be used in life and/or death. Vase-painters identified on 
the Benaki Museum examples are: the Bowdoin Painter, the 
Berlin Painter, the Karlsruhe Painter, the Dessypri Painter, 
the Aischines Painter, and the Beth Pelet Painter. Moreover 
one lekythos recalls the Seireniske Painter, while two others 
are tentatively assigned to the Painter of Prague 774 and to 
the Group of Harvard 2685 respectively.
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